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WYKORZYSTANIE SKANOWANIA 3D  
DO DOKUMENTACJI KRYSZTAŁÓW I ANALIZY ICH MORFOLOGII

Application of 3D scanning to documentation of crystals and analysis  
of their morphology

Adrianna Augustyniak, Damian Ługowski, Maciej Bąbel

Uniwersytet Warszawski, instytut Geologii Podstawowej, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, Polska;
e-mail: adrianna.augustyniak@student.uw.edu.pl, lugowski.damian@gmail.com, m.babel@uw.edu.pl

Wstęp
 
W badaniach mineralogicznych i krystalograficznych 

ważne znaczenie ma opis i analiza morfologii kryształów, 
a zwłaszcza prawidłowe rozpoznanie i oznaczenie symboli 
ich ścian. oznaczanie to opiera się o znane prawo stało-
ści kątów, które mówi, że niezależnie od wielkości ścian 
i pokroju kryształu kąty między tymi samymi ścianami 
kryształu są zawsze jednakowe. W tradycyjnych bada-
niach krystalograficznych, w celu oznaczenia symboli 
ścian wykonuje się pomiary kątów między ścianami za 
pomocą przyrządów zwanych goniometrami, a następnie 
wykonuje odpowiednie obliczenia oparte o trygonome-
trię sferyczną (Flint, 1956; Penkala, 1977). Badania takie 
dotyczą makrokryształów, które mają dostatecznie roz-
winięte ściany. Dla mikrokryształów stosowane są inne 
techniki pomiarów. 

W niniejszej pracy podjęto nowatorską próbę opisu 
morfologii kryształów i oznaczenia symboli ich ścian z wy-
korzystaniem techniki trójwymiarowego (3D) skanowania 
okazów oraz użyciem odpowiedniego oprogramowania, 
umożliwiającego ilościową analizę danych zebranych 
w przestrzeni 3D (augustyniak, 2016). 

skAningoWA MetoDA DokuMentoWAniA 
krysztAŁóW

Badania morfologii kryształów przeprowadzono 
za pomocą technologii skaningu 3D białym światłem 
strukturalnym leD, która do tej pory nie była wykorzysty-
wana w tym celu. Do digitalizacji użyto dwóch skanerów: 
scan3D UniVeRse oraz Micron Color 24 firmy sMaRTTeCH 
(dane techniczne patrz: http://smarttech3d.pl/). skanery 
są przystosowane do prac laboratoryjnych i są zasilane 
elektrycznie napięciem 220 V. Można je także używać 
w terenie, co wymaga użycia agregatu prądotwórczego 
220 V oraz zapewnienia odpowiedniego zacienienia – 
skanery nie pracują w pełnym świetle słonecznym. 

proces skAnoWAniA

Przed przystąpieniem do skanowania należy napylić 
powierzchnię okazów specjalnym sprejem zawierającym 

słowa kluczowe:  kryształy, minerały, morfologia, skanowanie 3D, analiza danych
key words:  crystals, minerals, morphology, 3D scanning, data analysis

środek do matowienia powierzchni, inaczej powierzchnie 
te nie będą widoczne. omawiana metoda, wykorzystu-
jąca białe światło strukturalne, nie pozwala bowiem na 
digitalizację obiektów przezroczystych, odbijających 
światło, albo bardzo ciemnych, a takimi są w większo-
ści minerały. Powłoka napylonej substancji wypełnia 
wszelkie drobne nierówności powierzchni, o rozmiarach 
od kilku do kilkunastu i więcej mikrometrów (ryc. 1), co 
zaburza i zniekształca ich odczyt przez skaner. Powłoka 
napylonej substancji ma nierówną grubość i przykrywa 
wszelkie prążkowania i nieregularności powierzchni. 
Drobne akcesoria wzrostu nie mogą więc być badane 
tą metodą. jednak zniekształcenia takie nie mają więk-
szego znaczenia przy badaniu dużych, centymetrowych 
kryształów o dobrze wykształconych płaskich ścianach. 

Proces skanowania polega na analizie zniekształceń 
światła rzucanego na dany obiekt w formie zestawu 
prążków. linie wyświetlane na obiekcie ulegają znie-
kształceniu, które odzwierciedla morfologię badanej 
powierzchni. kamera skanera wykonuje serię zdjęć 
oświetlanego obiektu, które są analizowane i na tej pod-
stawie wyznaczana jest geometria badanej powierzchni. 
W wyniku procesu skanowania otrzymuje się tzw. chmury 
punktów, reprezentujące trójwymiarową powierzchnię 
badanego kryształu. 

W procesie skanowania można wykorzystać specjalny 
stolik obrotowy, na którym ustawia się skanowany okaz, 
dzięki czemu możliwe jest zarejestrowanie chmur punk-
tów jednakowo obróconych wobec siebie o odpowiedni 
kąt. Umożliwia to automatyczne dopasowanie do siebie 
takich chmur, co znacznie skraca czas opracowywania 
danych.

omówioną metodą zbadano morfologię drobnych 
(o rozmiarach od 0,5 cm do kilkunastu centymetrów) 
kryształów kwarcu, pirytu, granatu, wezuwianu, topazu 
i monacytu (augustyniak, 2016). 

oprAcoWAnie DAnych – BuDoWA MoDelu 3D

Budowa modelu 3D badanego obiektu wymaga dość 
złożonego i pracochłonnego opracowania uzyskanych 
w wyniku skanowania chmur punktów. aby zbudować 
model 3D należy zintegrować, czyli odpowiednio nałożyć 
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na siebie i połączyć zarejestrowane chmury punktów, 
reprezentujące dany kryształ. W tym celu użyto oprogra-
mowania Mesh3D – do wstępnej obróbki pozyskanych 
danych 3D, oraz oprogramowania Geomagic studio – do 
dalszej obróbki chmur punktów i zbudowania modelu 
3D. jednym z istotnych i koniecznych elementów tego 
procesu jest usuwanie tzw. szumów (ang. noisy points) 
czyli niepożądanych sygnałów (punktów) zakłócających 
wierny obraz odwzorowania. 

poMiAry kątóW MięDzy ściAnAMi krysztAŁu

Pomiary kątów między ścianami wykonano na zbu-
dowanym modelu 3D kryształu, wykorzystując oprogra-
mowanie Geomagic Qualify. za najdokładniejszą metodę 
pomiaru uznano następujące postępowanie. Dla odczytu 
wartości kąta tworzono przekrój, który był prostopadły 
do dwóch ścian tworzących ten kąt. najpierw dla każdej 
ściany tworzona była płaszczyzna uśredniająca, która ją 

charakteryzuje. następnie tworzona była linia przecięcia 
dwu płaszczyzn, która odpowiada krawędzi kryształu. Po-
tem wyznaczano płaszczyznę prostopadłą do powstałej 
linii przecięcia i nakładano na nią tzw. płaszczyznę tnącą, 
na której wykonywano pomiar. 

oznAczAnie ściAn

Ściany kryształów oznaczono w sposób uproszczony 
poprzez porównanie kątów pomierzonych na modelu 3D 
z wartościami kątowymi znanymi z literatury i poprzez 
dopasowanie ścian kryształu badanego do ścian wyide-
alizowanej formy kryształu znanej z literatury (dla kwarcu 
– rycina 2). opisaną powyżej metodą zmierzono wszystkie 
kąty pomiędzy badanymi ścianami i porównano je z mia-
rami odpowiednich kątów znajdującymi się w literaturze. 
Duża zgodność lub pokrywanie się wyników świadczą 
o prawidłowym oznaczeniu ścian (tab. 1).

Tab. 1. Przykładowe porównanie pomiarów kątów pomiędzy ścianami kwarcu z wartościami podawanymi w literaturze. Symbole 
literowe i indeksy krystalograficzne ścian kwarcu wg Ford (1955)
Tab. 1. Examples of the measurements of angles between quartz crystal faces compared with values given in literature. Letter symbols 
and crystallographic faces indices of quartz by Ford (1955)

Ściany
Indeksy 
Millera

Płaszczyzny Pomiar
Przeliczenie 
na minuty

Phillips & Alger
1844

Moses & Parsons
1900

Ford 1955

mm 1 i 2 120,0755 120°05’ 120°

mr 2 i 18 143,2191 143°13’ 141°40' 141°47' 141°47'

Ryc. 1. Mikrofotografie pirytu z elektronowego mikroskopu skaningowego: A – kryształu bez napylenia środkiem do matowienia 
powierzchni, B-C – kryształu częściowo pokrytego tym środkiem (pola szarej barwy), D – kryształów całkowicie pokrytych środkiem 

do matowienia. Zauważ zanik prążkowania i szczegółów reliefu na ścianach napylonych na B, C i D
Fig. 1. Scanning electron micrographs of pyrite; A – crystal free of spray cover for making the surface mat (B, C), crystal partly covered 

with such a spray (grey fields), D – crystals entirely covered with spray for making the surface mat. Note the disappearance of the 
striations and other details of relief on spray covered faces in B, C and D
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A. Augustyniak i inni

AnAlizA Morfologii krysztAŁóW

Wykorzystując oprogramowanie, można obejrzeć 
w dużym zbliżeniu szczegóły powierzchni modeli 3D 
kryształów i odpowiednio operując kolorem oraz oświet-
leniem, obserwować drobne detale, które mogą nie być 
widoczne na ciemnych lub przezroczystych kryształach 
w obrazie makroskopowym. oprogramowanie Geomagic 
Qualify umożliwia także łatwe i szybkie przeprowadza-

nie wielu pomiarów zarówno miar kątów, jak i długości 
odcinków, odległości punktów oraz długości promienia/
średnicy łuku. 

za pomocą programu Geomagic Qualify możemy 
także tworzyć równoległe przekroje w określonych odstę-
pach przez cały kryształ. Takiemu cięciu serią przekrojów 
poddano kolejny kryształ kwarcu (ryc. 3). na przekrojach 
możemy w sposób ilościowy prześledzić zmiany w wy-
kształceniu niektórych ścian i zmierzyć odpowiednie kąty.

Ryc. 3. Seria przekrojów przez model kryształu kwarcu. A – model 3D kwarcu z liniami przekrojów; B – przekroje nr 2, 4, 7, 9, 14, 16
Fig. 3. A series of cross-sections through the quartz crystal model. A – 3D model of quartz with intersection lines, B – cross-sections 

no. 2, 4, 7, 9, 14, 16

Ryc. 2. Kwarc: A – w obrazie makroskopowym, B – morfologia kwarcu wg Ford, 1955, C – model 3D, D-E – przekroje przez model 3D 
kwarcu z pomiarem kątów między ścianami mm (D) i ms (E)

Fig. 2. Quartz: A – macroscopic view, B – morphology of quartz, according to Ford, 1955, C – 3D model, D – cross-section through 3D 
model of quartz with measurements of angles between faces mm (D) and ms (E)
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poDsuMoWAnie – WADy i zAlety MetoDy

Wadą metody jest konieczność napylenia okazu 
odpowiednim środkiem do matowienia powierzchni 
błyszczących zanim przystąpimy do skanowania. Może 
to spowodować zniekształcenia obiektu i uniemożliwić 
wierne odwzorowanie drobnych akcesoriów wzrostu 
i szczegółów reliefu powierzchni kryształów. Bardzo małe 
akcesoria wzrostu, o rozmiarach mniejszych niż kilka-
dziesiąt mikrometrów, nie mogą być badane tą metodą. 

zaletą metody jest bezdotykowa analiza kryształów, 
co ma znaczenie przy badaniu okazów, które mogą być 
narażone na uszkodzenie pod wpływem inwazyjnych 
metod badawczych. jeden pomiar jest wykonywany 
w bardzo krótkim czasie – kilka–kilkanaście sekund. 
Model 3D można analizować ilościowo, wykonując roz-
maite pomiary i dowolne przekroje. inną zaletą jest to, 
że cyfrowe modele trójwymiarowe można błyskawicznie 
przesłać w formie elektronicznej jako PDF 3D w dowolne 
miejsce na świecie, przekazując w ten sposób bardzo do-
kładne dane o obiekcie, bez potrzeby jego przenoszenia 
i narażania na uszkodzenie. Model można wydrukować na 
drukarce 3D uzyskując jego wierną kopię. jest to bardzo 
ważna zaleta omawianej metody dokumentacji – modele 
mogą być łatwo rozpowszechniane, np. w celach eduka-
cyjnych. Podsumowując, omówiona metoda skanowa-

nia 3D otwiera wiele nowych perspektyw w dziedzinie 
krystalografii morfologicznej i wprowadza ją w zupełnie 
nową erę.

Dziękujemy firmie sMaRTTeCH (ul. Racławicka 30, 05-
092 Łomianki/Warszawa) za udostępnienie oprogramo-
wania i części sprzętu użytego do badań. zasadniczą część 
badań wykonano skanerem zakupionym ze środków 
narodowego Centrum nauki, decyzja nr DeC-2012/05/B/
sT10/00918.
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SZCZąTKI NOSOROżCA (StephanorhinuS) ORAZ DANIELA 
(Dama Dama) ODKRYTE W KOPALNYM JEZIORZE EEMSKIM 

W REJONIE GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
remains of the rhinoceros (stephanonorhinus) and fallow deer (Dama Dama) 

discovered in the fossil eem lake near gorzów Wielkopolski

Janusz Badura1, Dariusz ciszek1, Adam kotowski2, Bogusław przybylski1, urszula ratajczak2, 
krzysztof stefaniak2, krzysztof urbański1

1 Państwowy instytut Geologiczny – Państwowy instytut Badawczy, al. jaworowa 19 53-122 Wrocław, Polska; 
e-mail: janusz.badura@pgi.gov.pl

2 Uniwersytet Wrocławski, instytut Biologii Środowiskowej, zakład Paleozoologii, ul. sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Polska; 
e-mail: krzysztof.stefaniak@uwr.edu.pl

W trakcie budowy drogi szybkiego ruchu s3 na przed-
mieściach Gorzowa Wielkopolskiego odsłonięto osady 
kopalnych jezior (ryc. 1). osady jeziorne w tym rejonie znane 
były z wierceń, w tym z otworu kartograficznego odwierco-
nego w ramach prac nad arkuszem Gorzów Wielkopolski 
szczegółowej Mapy Geologicznej Polski (Piotrowski, sochan, 
2009; Piotrowski i inni, 2010) oraz z otworów wykonanych 
w czasie budowy obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego. 
W otworach geologiczno-inżynierskich opisano jedynie 
litologię osadów. W maju 2016 r. przy budowie nowego 
podwójnego pasa s3 odsłonięto osady dwóch jezior, na 
powierzchni których utworzyły się torfowiska. Między 
osadami jeziornymi zapisał się jeszcze epizod rzeczny. 
Łącznie seria osadów jeziorno-rzeczno-torfowiskowych 
ma ponad 11 m miąższości, a pozorna mierzona po po-
wierzchni nachylonej skarpy - 17,15 m. odsłonięcie osadów 
dwóch jezior występujących w superpozycji o tak dużej 
miąższości skłoniło zespół realizujący temat „Prowadzenie 
działań przez Państwową Służbę Geologiczną w związku 
z wystąpieniem geologicznych zdarzeń incydentalnych, awarii 
lub katastrof naturalnych (prace interwencyjne)” do opróbo-
wania odsłonięcia. W trakcie opróbowywania wybranego, 
reprezentatywnego dla odsłonięcia profilu pracownicy 
firmy DRaGaDos budujący nową drogę wskazali miejsce, 
w którym odsłoniły się kości dużego ssaka. niestety część 

słowa kluczowe:  fauna plejstoceńska, interglacjał eemski, Równina Gorzowska
key words:  Pleistocene fauna, eemian interglacial, Gorzów Plain

szkieletu została wywieziona na nasypy budowlane. Pod-
jęte prace pozwoliły na odpreparowanie i zabezpieczenie 
pozostałych kości. Po ich przekazaniu dr hab. krzysztofowi 
stefanikowi oraz mgr adamowi kotowskiemu z Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, którzy je wstępnie zbadali ustalono, 
że są to kości nosorożca. W sumie w wyniku 3 ekspedycji 
udało się ustalić, że tylko niewielka część szkieletu została 
utracona w wyniku wykonywania przekopu drogowego. 
W trakcie eksploracji wydobyto ponad 100 kości oraz silnie 
zwietrzałą czaszkę z kompletem zębów (ryc. 2). niestety źle 
zachowany stan czaszki uniemożliwił wydobycie jej w ca-
łości. na podstawie analizy uzębienia można już obecnie 
stwierdzić, że w osadach kopalnego jeziora eemskiego koło 
Gorzowa Wlkp. znaleziono szkielet ciepłolubnego nosorożca 
z rodzaju Stephanorhinus.

Powyżej szczątków nosorożca (ryc. 1) w spągu silnie 
skomprymowanych torfów znaleziono kość śródręcza 
zwierzęcia z rodziny jeleniowatych. na podstawie cech 
morfometrycznych stwierdzono, że jest to pierwsze w Polsce 
znalezisko kopalnego daniela (Dama dama).

kontynuacja prac na skarpie rozcięcia drogowego była 
możliwa dzięki zgodzie na prowadzenie prac ziemnych 
wydanej przez wykonawcę gorzowskiego odcinka s3 
kierownictwu firmy DRaGaDos s.a. oddział w Polsce oraz 
dzięki Panu jerzemu Połomskiemu, który udostępnił kopar-

Ryc. 1. Panorama odsłoniętych kopalnych jezior koło Gorzowa Wielkopolskiego. Dwa zbiorniki w superpozycji. Szkielet nosorożca i kość 
daniela znajdowały się w zaznaczonym czerwoną ramką polu (fot. B. Przybylski)

Fig. 1. Panorama of the fossil lakes near Gorzów Wielkopolski. Two basins in superposition. Rhinoceros’ skeleton and the bone of fallow deer 
have been excavated in the position marked by the red inset
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kę umożliwiając zdjęcie nadkładu znad szkieletu. W efekcie 
kilkunastu dni eksploracyjnych prowadzonych w obrębie 
osadów jeziorno-torfowiskowych pobrano próbki, które 
umożliwią szczegółowe rozpoznanie i odtworzenie historii 
zbiornika jeziornego. Planowane jest przeprowadzenie 
badań: palinologicznych, makroszczątków, okrzemek, 
podatności magnetycznej, geochemicznych (w tym me-
todą sHRiMP), paleozologicznych, malakofaunistycznych, 
paleoichtiologicznych i chrząszczy oraz oznaczeń wieku 
metodą osl. Po zabezpieczeniu próbek, przede wszystkim 
kostnych, będą czynione starania o uzyskanie środków na 
dalsze prowadzenie badań i analiz przez liczny zespół pra-
cowników PiG-PiB z Wrocławia i Warszawy, Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Pan-u w Warszawie i krakowie, aGH, a być 
może także Uniwersytetu szczecińskiego.

odkrycie pierwszego w Polsce, prawie pełnego szkie-
letu nosorożca z rodzaju Stephanorhinus oraz pojedynczej 
kości daniela (Dama dama) w Gorzowie Wielkopolskim 
było szczęśliwym zbiegiem okoliczności. W świetle tego 
odkrycia istotny staje się problem uregulowania przepi-
sów prawnych nakazujących zgłaszanie wszystkich prac 
ziemnych wykonywanych w Polsce poniżej 2 m głębo-
kości. Takie prawa posiadają nasi sąsiedzi, co jest od razu 
zauważalne w publikacjach naukowych, gdzie na wschód 

od odry mamy przysłowiowe białe plamy tak jakby na tym 
obszarze nic ciekawego nie występowało w plejstocenie. 
Profilowanie odsłonięć, głębokich wkopów budowlanych 
oraz profili wierceń powinno być prawnie uregulowane 
i stanowić jeden z filarów działalności polskiej służby geo-
logicznej. Tego rodzaju prace badawcze wymagają przede 
wszystkim, silniejszego niż obecnie, wsparcia Ministerstwa 
Środowiska, kierownictwa PiG-PiB oraz nFoŚiGW. aktualnie 
wspierane jest jedynie prowadzenie wyrywkowego rozpo-
znania w ramach prac interwencyjnych wyłącznie na tzw. 
obiektach liniowych.
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Ryc. 2. Kości szczękowe nosorożca, widoczne dwa rzędy zębów żuchwy i pojedynczy rząd zębów szczęki górnej (fot. J. Połomski)
Fig.  2. Bones of the rhinoceros jaw, - two rows of the mandible teeth and one row of teeth of the upper jaw
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BENTONITY SYLURU śWIęTOKRZYSKIEGO JAKO WSKAźNIK WULKANIZMU 
I CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ W WENLOKU I LUDLOWIE

silurian bentonites from the holy cross Mountains as the indicator   
of volcanism and atmospheric circulation in Wenlock and ludlow

ewelina Bąk, Wiesław trela
Państwowy instytut Geologiczny – Państwowy instytut Badawczy, oddział Świętokrzyski, ul. zgoda 21, 25-953 kielce, Polska; 

e-mail: ewelina.bak@pgi.gov.pl

W sylurze odnotowano serię erupcji wulkanicznych 
wyrzucających olbrzymie ilości pyłu wulkanicznego, 
rozpościerającego się nad znaczną częścią paleokonty-
nentu Bałtyki. kopalnym zapisem tych emisji są liczne 
poziomy bentonitów udokumentowane w szwecji, 
norwegii, Danii, estonii, Rosji oraz Polsce (Góry Święto-
krzyskie). Bentonity w sylurze świętokrzyskim występują 
w otworach wiertniczych regionu kieleckiego. Tworzą 
one przewarstwienia o różnej miąższości (najczęściej 
2–10 cm) w łupkach wenloku i ludlowu dolnego. Warstwy 
o miąższości 30–40 cm reprezentowane są sporadycznie.

analiza rentgenostrukturalna (XRD) wykazała w skła-
dzie mineralnym wśród minerałów ilastych obecność 
minerałów mieszanopakietowych – illitu/smektytu i kao-
linitu. Ponadto w badanych próbkach obecny jest kwarc, 
kalcyt, piryt, dolomit oraz skalenie.

Dystrybucja i zachowanie w zapisie kopalnym po-
piołów wulkanicznych uzależnione jest od cyrkulacji 
atmosferycznej, odległości między miejscem erupcji 
i akumulacji oraz warunków depozycji w basenie sedy-
mentacyjnym (Ver straeten, 2004).

Rekonstrukcje paleogeograficzne wskazują, że w wen-
loku i ludlowie wczesnym sW krawędź Bałtyki, a wraz z nią 
oba regiony Gór Świętokrzyskich, znalazły się w strefie 
oddziaływania pasatów se. Można zatem przypuszczać, 
że obszar źródłowy popiołu wulkanicznego sylurskich 
bentonitów na obszarze świętokrzyskim znajdował się 

słowa kluczowe:  bentonity, wenlok, ludlow, Góry Świętokrzyskie
key words:  bentonites, Wenlock, ludlow, Holy Cross Mountains

na se od Bałtyki. Takim obszarem mogła być strefa sub-
dukcji rozwinięta na południe od Bałtyki wzdłuż północ-
nej krawędzi oceanu Rea, skąd dostarczany był popiół 
wulkaniczny dla sylurskich (wenlok–ludlow) bentonitów 
Podola (Huff i inni, 2000).

Wskaźniki zr/Tio2 do nb/y (Winchester, Floyd; 1977; 
Huff i inni, 1998 ) wskazują, że sylurskie bentonity z Gór 
Świętokrzyskich związane są z wulkanizmem o składzie 
magmy od trachyandezytu do dacytu.
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ZMIANY PALEOKLIMATYCZNE NA POGRANICZU TRIASU I JURY W BASENIE 
POLSKIM – NOWE DANE MINERALOGICZNE I GEOCHEMICZNE 

palaeoclimatic changes at the triassic-Jurassic boundary in the polish Basin  
– new mineralogical and geochemical data

paweł Brański, grzegorz pieńkowski 
Państwowy instytut Geologiczny – Państwowy instytut Badawczy, ul Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, Polska; 

e-mail: pawel.branski@pgi.gov.pl, grzegorz.pienkowski@pgi.gov.pl 

Rozwój wielkich prowincji magmowych i związane 
z tym procesy są obecnie uważane za podstawowy czyn-
nik destabilizacji cyklu biogeochemicznego, poważnych 
zmian paleoklimatycznych i innych globalnych przeobra-
żeń paleośrodowiskowych. U schyłku triasu, w związku 
z rozpadem Pangei i rozwojem olbrzymiej Prowincji 
Magmowej Środkowego atlantyku (CaMP – Marzoli i inni, 
1999), zaznaczyły się dramatyczne zmiany środowiskowe, 
klimatyczne i ekologiczne, o zasięgu globalnym. na skutek 
emisji Co2 i innych gazów wulkanicznych, zostały urucho-
mione skomplikowane mechanizmy zwrotne (dysocjacja 
hydratów metanowych, przeobrażenia termiczne skał ota-
czających itp.), które spowodowały poważne zaburzenia 
cyklu węglowego w hydrosferze, biosferze i atmosferze 
(m.in. Mcelwain i inni, 1999; Pálfy i inni, 2001; Hesselbo 
i inni, 2002). W profilach wielu basenów sedymentacyj-
nych zaobserwowano wyraźne negatywne anomalie na 
krzywych izotopów węgla (Carbon Isotope Excursions 
– Cies): „poprzedzającą”, „inicjalną” oraz „główną”, które 
zapisują katastrofalne zdarzania paleośrodowiskowe i są 
wskazywane przez wielu autorów (m.in. Pálfy i inni, 2001; 
Hesselbo i inni, 2002; Rühl, kürschner, 2011), właśnie 
jako efekt różnych faz powstawania CaMP. największe 
znaczenie paleośrodowiskowe miała tzw. anomalia ini-
cjalna, zapisana u schyłku retyku (ok. 201,4 mln lat temu). 
Wcześniejsza anomalia „poprzedzająca” wydaje się skła-
dać z wielu zaburzeń o różnej intensywności. Ówczesny 
dramatyczny kryzys świata organicznego jest zaliczany do 
tzw.  „Wielkiej Piątki” masowych wymierań w historii ziemi. 

W Państwowym instytucie Geologicznym – Państwo-
wym instytucie Badawczym od kilku już lat prowadzone 
są badania geologicznego zapisu zmian paleoklima-
tycznych i paleośrodowiskowych na pograniczu triasu 
i jury w epikontynentalnym basenie polskim. Wstępne 
wyniki tych prac zostały zaprezentowane na ii Polskim 
kongresie Geologicznym w Warszawie, w 2012 r. od 
tej pory wykonano badania mineralogiczne (ogólne-
go składu mineralnego i składu minerałów ilastych 
we frakcji <0,002 mm metodą XRD) i geochemiczne 
(składu pierwiastków głównych metodą XRF i ogólnej 
zawartości węgla organicznego metodą kulometryczną) 
niemal dwustu nowych próbek drobnoziarnistych skał 
osadowych, pochodzących z pięciu archiwalnych rdzeni 

słowa kluczowe:  granica trias–jura, paleoklimat, minerały ilaste, geochemia, basen polski
key words:  Triassic–jurassic boundary, palaeoclimate, clay minerals, geochemistry, Polish Basin

wiertniczych (kamień Pomorski iG 1, Mechowo iG 1, 
kaszewy 1, niekłań PiG-1, Huta oP-1), które dostarczyły 
nowych informacji na temat zmian paleoklimatycznych 
i paleośrodowiskowych w retyku i wczesnym hetangu. 
W celach porównawczych przeanalizowano też profil 
archiwalnego otworu kss 5/66, odwierconego w basenie 
północnoniemieckim. Dla każdej próbki obliczono wiele 
różnych wskaźników mineralogicznych i geochemicznych 
(Cia, CiW, Pia itp.), przeważnie charakteryzujących zmiany 
reżimu paleowietrzenia. W niektórych profilach prowa-
dzono także badania izotopowe węgla, osmu i strontu 
oraz pomiary zawartości irydu. W wybranych próbkach 
przeanalizowano dodatkowo zawartość pierwiastków 
śladowych i Ree (metodami XRF oraz iCP-Ms) oraz 
przeprowadzono badania pirolizy metodą Rock eval lub 
obserwacje w elektronowym mikroskopie skaningowym. 
Wszystkie analizy (oprócz badań izotopowych) wykonano 
w laboratoriach PiG-PiB w Warszawie. Prowadzono także 
szczegółowe badania sedymentologiczne, paleontolo-
giczne i stratygraficzne (Pieńkowski i inni, 2012, 2014), 
które nie są przedmiotem niniejszego referatu. Głównym 
celem wymienionych badań była analiza zmian reżimu 
paleowietrzenia, zapisujących długo- i krótkookresowe 
zmiany paleoklimatyczne, oraz ocena oddziaływania na 
uzyskane wyniki procesów diagenetycznych oraz innych 
czynników, które mogą zaburzać paleoklimatyczny zapis 
zmian mineralogicznych i geochemicznych.

najbardziej kompletne profile reprezentujące pogra-
nicze triasu i jury zachowały się w osiowej części basenu 
– bruździe śródpolskiej (MPT), gdzie zapis chemostraty-
graficzny oraz dane palinologiczne i sedymentologiczne 
pozwoliły ustalić położenie granicy trias–jura. Podczas 
retyku i najwcześniejszego hetangu, na obszarze Polski 
przeważała sedymentacja w lądowych środowiskach 
aluwialno-limnicznych, a stanowiące przedmiot badań 
iłowce i mułowce powstawały głównie w środowiskach 
pozakorytowych: dystalnej równi zalewowej, płytkich 
jezior i bagien (ryc. 1). zmiany składu detrytycznych 
minerałów ilastych i zawartości pierwiastków głównych 
są przeważnie kontrolowane przez czynniki paleośrodo-
wiskowe (zwłaszcza zmiany paleoklimatu determinujące 
reżim paleowietrzenia). Po gorącym i półsuchym klimacie, 
jaki panował w noryku (dominacja illitu z podrzędnym 
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chlorytem w warstwach zbąszyneckich), obecność 
licznego smektytu w większości warstw wielichowskich 
wskazuje na sezonowy wzrost wilgotności we wczesnym–  
–środkowym retyku (ryc. 1). następnie, zaznacza się wy-
raźna dominacja kaolinitu i illitu w formacji zagajskiej, 
reprezentującej późny retyk i wczesny hetang (ryc. 1). 
oznacza to, że w trakcie retyku zachodziła fundamental-
na długookresowa zmiana klimatu, a zwłaszcza wyraźny 
wzrost wilgotności (Brański, 2014; Pieńkowski i inni, 
2014). kaolinit jest typowym produktem intensywnego 
wietrzenia chemicznego, zachodzącego w warunkach 
klimatu ciepłego lub gorącego o obfitych całorocznych 
opadach, prowadzącego do rozwoju gleb i zwietrzelin 
kaolinitowych na obszarach źródłowych, których materiał 
jest następnie erodowany i deponowany w basenie sedy-
mentacyjnym. Ponadto, zanik kalcytu, dolomitu, hematy-
tu i getytu, przy jednoczesnym pojawianiu się syderytu 
(lokalnie bertierynu) oraz licznego węgla organicznego, 
jak również wzrost wartości geochemicznych wskaźników 
wietrzenia (ryc. 1), potwierdzają zdecydowany wzrost wil-
gotności i redukcyjności paleośrodowiska (Brański, 2014). 

W przypadku badanych kompleksów drobnoziar-
nistych, przeobrażenia diagenetyczne miały na ogół 
znaczenie drugorzędne, ze względu na umiarkowane 
pogrzebanie badanych sukcesji i przeważnie zamknięty 
system hydrologiczny (Brański, 2014). jednak nie oznacza 
to, że diageneza nie miała mniej lub bardziej ograniczo-
nego wpływu na skład mineralny i chemiczny badanych 
iłowców i mułowców. Głębokość pogrzebania bada-
nych sukcesji skalnych w basenie polskim, wynosząca 
zazwyczaj 1500–2500 metrów oraz paleotemperatury 
rzędu 60–80oC, sugerują możliwość inicjalnej illityzacji 

smektytów, natomiast wykluczają możliwość illityzacji 
(lub chlorytyzacji) kaolinitu, który ma fundamentalne 
znaczenie dla określenia reżimu paleowietrzenia i pośred-
nio panujących warunków klimatycznych (Brański, 2014; 
Pieńkowski i inni, 2014). jedynie w segmencie kujawskim 
MPT, pogrzebanie przekraczające 3000 m i paleotempe-
ratury rzędu 100–150oC wskazują na możliwość zawan-
sowanej illityzacji i chlorytyzacji smektytów, a także ini-
cjalnych przeobrażeń kaolinitu. należy jednak zauważyć, 
że zawartość smektytu w pierwotnych osadach późnego 
retyku i wczesnego hetangu była najprawdopodobniej 
niska (w przeciwieństwie do osadów retyku wczesnego 
i środkowego), a zdecydowana większość illitu i chlorytu 
ma pochodzenie detrytyczne i została odziedziczona po 
starszych utworach obszarów alimentacyjnych (Brański, 
2014). Tym niemniej, na pojedyncze warstwy (zwłaszcza 
w sąsiedztwie stref tektonicznych) mogły później oddzia-
ływać roztwory hydrotermalne o paleotemperaturach 
znacznie przekraczających 100oC, powodując głębsze 
przeobrażenia w składzie minerałów ilastych.

należy też mieć na uwadze, że skład mineralny 
i chemiczny badanych sukcesji z pogranicza triasu 
i jury był poddawany zróżnicowanemu oddziaływaniu 
także innych czynników, takich jak: reaktywacja proce-
sów tektonicznych, proweniencja (zwłaszcza litologia 
skał pierwotnych na obszarach źródłowych), recykling 
osadów starszych i sortowanie hydrauliczne w czasie 
transportu i depozycji. na pograniczu triasu i jury, nastą-
piło silne przyśpieszenie lokalnej subsydencji (zdarzenie 
transtensyjne), które nałożyło się na długookresową 
subsydencję termiczną basenu polskiego. Fazie tektoniki 
synsedymentacyjnej towarzyszyła raptowna akumulacja 

Ryc. 1. Przykład mineralogicznego i geochemicznego zapisu raptownych zmian paleoklimatycznych na pograniczu triasu i jury 
w basenie polskim (na podstawie Brański, 2014, zmienione)

Fig. 1. An example of the mineralogical and geochemical record of the rapid palaeoclimatic changes at the Triassic–Jurassic boundary 
in Polish Basin (after Brański, 2014, modified)
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w bruździe śródpolskiej. W składzie minerałów ilastych 
skał drobnoziarnistych hetangu zdecydowanie dominuje 
stosunkowo stabilny zespół illit–kaolinit–chloryt. naj-
prawdopodobniej wzrost zawartości illitu i chlorytu jest 
przede wszystkim efektem wzmożonej erozji na obsza-
rach alimentacyjnych, w wyniku reaktywacji tektonicznej 
bruzdy śródpolskiej (Brański, 2014). Tym niemniej, duża 
na ogół zawartość kaolinitu w utworach hetangu suge-
ruje kontynuację silnej hydrolizy. Dane mineralogiczne 
i chemiczne wskazują, że dominującym źródłem mate-
riału osadowego były, intensywnie na ogół wietrzejące 
i ulegające zróżnicowanemu recyklingowi, skały osadowe 
górnej skorupy kontynentalnej na różnych obszarach 
kratonu wschodnioeuropejskiego, których protolit miał 
przeważnie charakter felzytowy, zbliżony do granodio-
rytowego (Brański, 2014; Brański, Mikulski, 2016). Tym 
niemniej, w profilach pochodzących z segmentu świę-
tokrzyskiego MPT i lokalnie pomorskiego stwierdzono 
(zwłaszcza w retyku) wyraźny udział protolitu o charak-
terze wulkanogenicznym (maficznym), najprawdopo-
dobniej pochodzącego odpowiednio z obszaru Prakarpat 
i tarczy bałtyckiej (Brański, 2014; Brański, Mikulski, 2016). 
Poza tym, przedział czasowy retyckiego wzbogacenia 
w smektyty nie jest jednakowy we wszystkich profilach, 
co również sugeruje, że efekty lokalnego wietrzenia skał 
maficznych nakładały się na generalny zapis paleoklima-
tyczny, jak w profilu niekłań PiG-1 (ryc. 1).

Procesem powszechnie spotykanym w basenach 
sedymentacyjnych jest sortowanie hydrauliczne o róż-
nym natężeniu. Wykres, przedstawiający relacje miedzy 
stosunkiem zawartości kaolinitu do illitu (i smektytu) 
a procentową zawartością kwarcu, pozwala oszacować 
wpływ sortowania na skład minerałów ilastych, a zwłasz-
cza wzrost zawartości kaolinitu (Środoń i inni, 2014). 
W przypadku badanych utworów, większość próbek za-
wiera znaczne ilości kaolinitu i na wspomnianym wykresie 
sytuuje się z dala od linii generalnego trendu sortowania 
(ryc. 2). oznacza to, że za podwyższoną zawartość kaoli-
nitu odpowiadał przede wszystkim wzrost intensywności 
paleowietrzenia, związany z przewagą klimatu ciepłego 

i wilgotnego, a wpływ sortowania hydraulicznego był 
nieznaczny lub umiarkowany. Próbki usytuowane na 
wykresie najdalej od linii trendu sortowania (ryc. 2), 
zapisują najczęściej ekstremalnie intensywne epizody 
wietrzenia chemicznego, zachodzące w wyniku zdarzeń 
cieplarnianych. Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia, 
nakazujące ostrożność w interpretacji wyników analiz 
mineralogicznych i chemicznych, należy wyraźnie pod-
kreślić, że wspomniane czynniki (diageneza, tektonika, 
proweniencja, recykling, sortowanie) nie spowodowały 
przeobrażeń w stopniu uniemożliwiającym paleoklima-
tyczną interpretację danych mineralogicznych i geoche-
micznych (z wyjątkiem nielicznych warstw poddanych 
procesom hydrotermalnym).

należy szczególnie podkreślić, że niektóre warstwy 
skał drobnoziarnistych, reprezentujące retyk (rzadziej 
najwcześniejszy hetang), są wyjątkowo bogate w kaolinit 
(ryc. 1). Te wybitnie kaolinitowe iłowce zinterpretowano 
jako zapis ekstremalnego wietrzenia chemicznego, 
dominującego podczas epizodów klimatu tropikalnego 
lub subtropikalnego wilgotnego, które miały miejsce 
w wyniku wspomnianych na wstępie wyjątkowo silnych 
zdarzeń cieplarnianych (supergreenhouse events). W przy-
padku tych iłowców i mułowców, wartości obliczonych 
wskaźników wietrzenia (ryc. 1) są zbliżone do wartości 
spotykanych we współczesnych iłach rezydualnych, 
powstających na intensywnie wietrzejących obszarach 
tropikalnych. Ponadto, ważniejsze maksima kaolinitowe 
korelują się, przynajmniej w przybliżeniu, z negatyw-
nymi anomaliami na krzywych izotopowych węgla 
(spowodowanymi przez epizody nagłej emisji lekkiego 
izotopowo metanu), które stwierdzono w profilach z ba-
senu polskiego oraz w reperowych profilach w innych 
częściach świata (Brański, 2014; Pieńkowski i inni, 2014 
oraz literatura cytowana w tych publikacjach). innymi 
słowy, maksima kaolinitowe, obserwowane w profilach 
z basenu polskiego, dokumentują serię epizodów kli-
matu tropikalnego o obfitych opadach atmosferycznych 
i najprawdopodobniej stanowią zapis kolejnych etapów 
efektu cieplarnianego, aż po jego kulminację u schyłku 

Ryc. 2. Wykres przedstawiający stosunkowo niewielki wpływ sortowania hydraulicznego na zawartość kaolinitu 
w badanych profilach wiertniczych

Fig. 2. A cross-plot showing the relatively insignificant impact of the hydraulic sorting on the kaolinite content 
in the borehole sections studied
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retyku. Ponadto, raptowne epizodyczne wahania sto-
sunku kaolinit–illit u schyłku triasu i na pograniczu trias/
jura (ryc. 1) wskazują na głęboką destabilizację klimatu 
i sekwencję katastrofalnych wahnięć warunków klima-
tycznych w tym okresie. nagłe zmiany paleoklimatyczne 
i paleośrodowiskowe, sugerowane przez częste zmiany 
proporcji minerałów ilastych we frakcji <0,002 mm, 
zostały potwierdzone przez inne cechy geochemiczne 
i palinologiczne (Pieńkowski i inni, 2012, 2014; Brański, 
2014). Prawdopodobnie, raptowne wahania tempe-
ratury i wilgotności oraz wzmożona emisja substancji 
toksycznych, zachodząca w wyniku przedzierania się 
intruzji magmowych przez starsze utwory ewaporatowe 
lub osady obfite w materię organiczną, odpowiadają za 
wieloetapowe wymieranie gatunków u schyłku triasu, 
które osiągnęło punkt kulminacyjny na granicy triasu 
i jury (Pieńkowski i inni, 2012, 2014). Warto też zauważyć, 
że wyniki badań izotopowych osmu oraz bardzo niska 
zawartość irydu (Pieńkowski i inni, 2012) nie wskazują, 
aby do dramatycznych zdarzeń z pogranicza triasu i jury, 
przyczyniło się uderzenie ciała pozaziemskiego.

omówione badania były finansowane ze źródeł naro-
dowego Centrum nauki, w ramach grantu na podstawie 
decyzji nr DeC-2012/06/M/sT10/00478, a także ze środ-
ków własnych Państwowego instytutu Geologicznego (te-
maty badawcze nr 61.3608.0801.00.0, 61.3403.1101.00.0 
i 61.3608.1501.00.0). znaczna część prezentowanych 
wyników została niedawno opublikowana (Brański, 2014; 
Pieńkowski i inni, 2014; Brański, Mikulski, 2016).
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W latach 2010–2012 opublikowano lub opracowano 
w materiałach archiwalnych liczne mapy charakteryzujące 
łupki dolnego paleozoiku polskiej części platformy wschod-
nioeuropejskiej. ich tematyka dotyczyła właściwości skał 
branych pod uwagę przy określaniu perspektyw poszu-
kiwania złóż gazu w sukcesjach łupkowych. W niniejszym 
projekcie przeprowadzono analizę tych materiałów w celu 
określenia stref perspektywicznych pod kątem złóż łupko-
wych gazu, stosując znane z literatury kryteria perspekty-
wiczności. analizy wykonano w oprogramowaniu arc Gis 
z zastosowaniem metodyki analiz wielokryterialnych na 
danych rastrowych głównie metodą uzyskiwania iloczynu 
logicznego. W projekcie wykorzystano mapy litofacjalno- 
-paleomiąższościowe, dotyczące ordowiku górnego  
(karadoku i aszgilu) oraz landoweru i wenloku z „atlasu 
paleogeologicznego podpermskiego paleozoiku kra-
tonu wschodnioeuropejskiego w Polsce i na obszarach 
sąsiednich” pod redakcją Modlińskiego (Modliński, 2010), 
mapę dojrzałości materii organicznej landoweru oraz 
mapę głębokości położenia jego spągu opublikowane 
przez Poprawę (2010). z materiałów archiwalnych wy-
korzystano mapy średniej wartości współczynnika ToC 
dla landoweru i wenloku (Poprawa i kiersnowski, 2010). 
Mapy te zwektoryzowano oraz przekonwertowano na 
warstwy rastrowe o jednolitej rozdzielczości i rozmiarze. 
z tak przygotowanych materiałów uzyskano dane do 
wyznaczenia stref o podwyższonej perspektywiczności 
pod kątem możliwości udokumentowania złóż łupkowych 
gazu na podstawie kryteriów: zawartości materii organicz-
nej (ToC > 2%), dojrzałości termicznej materii organicznej 
(refleksyjność witrynitu w zakresie okna gazowego), facji 
(przewaga łupków ilastych) oraz miąższości (pow. 15 m). 
W pierwszym etapie analizy zbadano spełnianie kryte-
riów osobno dla karadoku, aszgilu, landoweru i wenloku 
w wariantach głębokości: do 2000, 3000, 4000 i 5000 m. 
W drugim etapie analizy zbadano spełnianie kryteriów 
przez wszystkie analizowane sukcesje skalne w czterech 
wymienionych wariantach głębokości. analiza wykazała, 
iż obszary, które spełniły wszystkie dostępne kryteria 
przez skały landoweru nie pokrywają się z obszarami 
spełniania wszystkich dostępnych kryteriów przez skały 
wenloku. analiza perspektywiczności sukcesji ordowiku 
charakteryzuje się mniejszą wagą ze względu na wyko-
rzystanie jedynie danych do kryteriów facji i miąższości. 

słowa kluczowe:  analizy Gis, arc Gis, strefy perspektywiczne, gaz z łupków
key words:  Gis analysis, arc Gis, perspective zones, shale gas

obszar występowania podwyższonej perspektywiczności 
(spełnianie kryteriów przez obie serie ordowiku, przez 
skały landoweru lub/i wenloku) odpowiada wartości mi-
nimalnej powierzchni przyjętej do szacowania zasobów 
złóż łupkowych gazu w raporcie PiG-PiB (2012). strefy 
o najwyższym stopniu perspektywiczności (spełnianie 
kryteriów przez wszystkie sukcesje równocześnie) w naj-
szerszym wariancie głębokościowym zajmują powierzch-
nię jedynie 1934 km2. największy przyrost powierzchni 
strefy o podwyższonej perspektywiczności obserwuje 
się między wariantem głębokościowym do 3000 m i do 
4000 m. Dodatkowym aspektem analizy było stwierdzenie 
jaki procent powierzchni strefy o podwyższonej perspek-
tywiczności pokrywają na powierzchni obszary chronione 
oraz tereny antropogeniczne, na których prowadzenie 
prac wiertniczych może być utrudnione ze względów 
społecznych i środowiskowych. analiza z wykorzystaniem 
cyfrowych warstw wektorowych udostępnianych przez 
projekty naTURa 2000 oraz Corine land Cover wykazała, 
że obszary chronione oraz tereny antropogeniczne pokry-
wają 21,5% obszaru wyznaczonych w projekcie stref per-
spektywicznych na obszarze lądowym w granicach Polski.

zastosowanie metod systemu informacji przestrzen-
nej z wykorzystaniem oprogramowania arc Gis umożliwi-
ło przeprowadzenie wielu analiz perspektywiczności oraz 
uzyskanie ilościowej informacji geologicznej niezbędnej 
w procesie zarządzania zasobami geologicznymi na pod-
stawie dostępnych materiałów kartograficznych.
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kamienie łamane i bloczne w ostatnich latach od-
grywają szczególnie ważną rolą w gospodarce naszego 
kraju z uwagi na dużą ilość zrealizowanych, trwających 
oraz planowanych inwestycji infrastrukturalnych głów-
nie w sektorze drogowym, kolejowym i budownictwie 
przemysłowym. kamień i wyroby kamienne, ze względu 
na trwałość i odporność na działanie czynników klima-
tycznych oraz walory dekoracyjne, należą do niewielu 
materiałów budowlanych, które znajdują powszechne 
zastosowane w budownictwie. 

obserwacja i wnioskowanie na podstawie średnio- 
i długookresowych zmian zasobów i wydobycia tej 
kopaliny jest jednym z ważniejszych elementów analizy 
geologiczno-gospodarczej problemów związanych z go-
spodarką zasobami złóż. analiza ta jest potrzebna m.in. 
z uwagi na znaczną różnicę pomiędzy zasobami udoku-
mentowanymi a zasobami możliwymi do wydobycia, co 
skutkuje dalej nieuniknioną potrzebą wyboru najbardziej 
opłacalnych złóż przeznaczonych do eksploatacji. Decy-
zje te dotyczą zarówno poziomu podstawowego, czyli 
indywidualnych decyzji przedsiębiorców podejmujących 
się wydobycia kopaliny oraz poziomu krajowego – czyli 
polityki surowcowej kraju w kontekście zapewnienia 
bezpieczeństwa surowcowego i ciągłości dostaw. nieoce-
nionym źródłem informacji do przeprowadzenia takich 
analiz są zasoby danych gromadzone i publikowane przez 
Państwowy instytut Geologiczny – Państwowy instytut 
Badawczy w krajowym bilansie zasobów złóż kopalin 
prowadzonym nieprzerwanie od ponad 60 lat. 

Wyniki przeprowadzonych analiz przedstawiają zmia-
ny ilości złóż kamieni łamanych i blocznych, wielkości 
ich zasobów oraz wydobycia w ostatnim ćwierćwieczu 
w ujęciu krajowym. zostały również przedstawione 
tendencje rozwoju tej branży górnictwa na tle ogólnych 
przemian gospodarczych kraju, tendencji rynkowych, 
polityki koncesyjnej oraz obecnych wyzwań, związanych 
z realizacją programów rozbudowy i modernizacji sieci 
dróg publicznych oraz sieci kolejowej. szczegółowszej 
analizie poddano wzajemne relacje zmian wydobycia, 
ilości złóż i ich zasobów. została także zbadana struktura 
ilościowa złóż oraz struktura wydobycia oraz jej zmiany. 
Przedstawiono ponadto zmiany wydobycia w poszcze-
gólnych typach litologicznych skał stosowanych jako 
kamienie łamane i bloczne. 

Cykliczne wahania dynamiki wzrostu ilości złóż, wiel-
kości zasobów i poziomu wydobycia są ściśle związane 
z cyklami koniunkturalnymi w gospodarce kraju – z jednej 
strony jest to konieczność zapewnienia odpowiedniej 
(bezpiecznej) bazy zasobowej uszczuplanej bieżącą 
eksploatacją, z drugiej strony jest to odpowiedź na 
oczekiwania rynku, czyli zapotrzebowanie w przyszłości. 
Decyzje podejmowane zarówno przez przedsiębiorców 
jak i organy administracji geologicznej w zakresie górni-
ctwa kamieni łamanych i blocznych wymagają szerszego 
spojrzenia na kierunki zmian zachodzących w wielkości 
i strukturze bazy zasobowej oraz w wielkości wydobycia 
tych kopaliny.

słowa kluczowe:  kamienie łamane i bloczne, kamienie budowlane i drogowe, zasoby złóż, wydobycie 
key words:  dimension and crushed stones, road and building stones, deposit resources, production
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kruszywa naturalne stanowią jeden z podstawowych 
surowców stosowanych w budownictwie. W począt-
kowym okresie transformacji ustrojowych produkcja 
piasków i żwirów uległa dużemu obniżeniu, co było 
związane z bardzo małym zapotrzebowaniem na ten 
surowiec. Pierwsze lata bieżącego stulecia zapoczątko-
wały okres dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na 
piaski i żwiry na potrzeby realizacją dużych inwestycji 
infrastrukturalnych. zwiększone zapotrzebowanie, 
a w konsekwencji intensyfikacja wydobycia kruszyw, 
przyczyniły się do udokumentowania znacznej ilości 
nowych złóż oraz zagospodarowania złóż dotychczas 
nieeksploatowanych. zmiany w sektorze wydobywania 
kruszyw naturalnych w ostatnim ćwierćwieczu polegały 
głównie na przekształceniach własnościowych, realizacji 
znaczących przedsięwzięć inwestycyjnych i moderniza-
cyjnych, a w konsekwencji intensyfikacji wydobycia i prac 
eksploracyjnych mających na celu udokumentowanie 
nowych złóż. na rozwój górnictwa kruszyw naturalnych 
wpłynęło kilka elementów, m.in. zwiększone zapotrze-
bowanie budownictwa infrastrukturalnego, stosunkowo 
niewielkie koszty udokumentowania złoża i rozpoczęcia 
jego eksploatacji, powszechna dostępność maszyn i urzą-
dzeń wydobywczych, transportowych i przeróbczych, 
stosowanie nowoczesnych metod urabiania, eksploatacji 
i przeróbki oraz prowadzenie eksploatacji na podstawie 
tzw. „małej koncesji”, czyli koncesji wydawanej przez 
starostę.

Działanie tych czynników wpłynęło na zmianę zarów-
no bazy zasobowej, jaki i wydobycia kruszyw naturalnych. 
Przedstawione w posterze wyniki analiz pozwalają na 
prześledzenie podstawowych zależności i prawidłowości 
występujących w zmianach struktury ilościowej i zasobo-
wej złóż oraz w zmianach struktury wielkości wydobycia. 
zaprezentowano również powiązania zmian wielkości 
wydobycia ze zmianami wielkości produktu krajowego 
brutto, wydatkami na budowę i modernizację infrastruk-
tury drogowej i kolejowej oraz ze zmianami koniunktury 
w budownictwie. zapotrzebowanie i produkcja kruszyw 
naturalnych jest silnie związana z ogólnym stanem go-
spodarki Polski i szybko reaguje na zapotrzebowanie 
rynku – każde zahamowanie gospodarcze przejawia się 
m.in. zmniejszeniem ilości i wielkości prac budowlanych. 
Budownictwo ogólne, jako główny konsument betonów, 
wyrobów betonowych i piaskowo-żwirowych materiałów 
konstrukcyjnych odpowiada za wielkość wydobycia i pro-
dukcji kruszyw naturalnych. Bardzo istotne jest również 
zapotrzebowanie generowane przez budownictwo dro-
gowe oraz przez inwestycje realizowane w planie rozwoju 
infrastruktury kolejowej. z tego punktu widzenia szcze-
gółowa analiza zmian bazy zasobowej oraz wydobycia 
ma szczególne znaczenie dla decyzji podejmowanych 
przez przedsiębiorców związanych z tą gałęzią górnictwa 
oraz organów administracji geologicznej kształtujących 
bądź realizujących politykę surowcową w odniesieniu do 
kruszyw naturalnych.

słowa kluczowe:  kruszywa naturalne, piaski i żwiry, zasoby złóż, wydobycie 
key words:  natural aggregates, sand and gravel, deposit resources, production
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Wstęp

Dotychczasowe prace badawcze na monoklinie przed-
sudeckiej ujawniły szereg prawidłowości rozmieszczenia 
dolnocechsztyńskiej mineralizacji kruszcowej (np. osz-
czepalski, 1989; 1999, speczik, 1995), w tym strefowość 
rozmieszczenia mineralizacji w stosunku do strefy utlenio-
nej (niem. Rote Fäule) (np. Rydzewski, 1978; oszczepalski, 
1999; oszczepalski, Rydzewski, 1997; oszczepalski i inni, 
2002; Chmielewski, 2011, 2012). 

szczególnie istotna dla interpretacji procesów minera-
lizacyjnych jest obecność strefy przejściowej, występują-
cej w stropie kompleksu utlenionego, pomiędzy skałami 
o charakterze utlenionym i utworami wykształconymi 
w facji redukcyjnej (oszczepalski, 1994). Dokładny opis 
struktur i tekstur minerałów kruszcowych występujących 
w poszczególnych jednostkach litostratygraficznych 
dolnego cechsztynu oraz precyzyjne określenie zasięgu 
utworów utlenionych i stref mineralnych umożliwia wy-
znaczenie obszarów negatywnych i perspektywicznych, 

słowa kluczowe:  siarczki miedzi, strefa przejściowa, mineralizacja reliktowa, cechsztyn, sW Polska
key words:  copper sulphides, transition zone, relict mineralization, zechstein, sW Poland

stanowiąc podstawę strategii poszukiwawczej (oszcze-
palski, Rydzewski 1997). 

zasadniczym celem wykonanych badań petrograficz-
nych jest dokonanie charakterystyki strefy przejściowej 
i obecnego w niej okruszcowania oraz prześledzenie 
relacji strukturalno-teksturalnych pomiędzy minerałami 
kruszcowymi, tlenkowymi i skałotwórczymi w wybranych 
profilach cechsztyńskiej serii miedzionośnej z różnych 
rejonów monokliny przedsudeckiej (ryc.1). 

chArAkterystykA strefy przeJścioWeJ 

najbardziej charakterystyczną cechą badanej mine-
ralizacji kruszcowej jest strefowość mineralna względem 
obszarów utlenionych oraz obecność strefy przejściowej 
pomiędzy strefą miedziową i utworami intensywnie 
utlenionymi. strefa przejściowa cechuje się zmianą 
barwy od utworów czerwonobrunatnych w utworach 
silnie utlenionych, poprzez utwory szare z czerwonymi 
cętkami, plamami i pasemkami, do utworów jasnoszarych 

Ryc. 1. Rozmieszczenie badanych obszarów w stosunku do obszarów perspektywicznych i utlenionych oraz stref metalicznych 
w cechsztyńskiej serii miedzionośnej SW Polski

Fig. 1. Map showing location of the studied areas in relation to copper prospects, Rote Fäule areas, and metal zoning patterns 
in the Zechstein copper-bearing series of SW Poland
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w bezpośrednim kontakcie ze strefą redukcyjną. zmiana 
barwy jest utożsamiana ze spadkiem zawartości tlenków 
i wodorotlenków żelaza. strefę przejściową cechuje nie-
regularność zasięgu i występowania, a jej zewnętrzna 
granica przecina jednostki litostratygraficzne (ryc. 2). 
W łupkach charakterystyczne jest przecinanie laminacji 
przez czerwono-brunatne plamy i smugi. W odróżnieniu 
od utworów intensywnie utlenionych, strefę tę cechuje 
obecność nieznacznych koncentracji miedzi i srebra, przy 
jednoczesnym wzbogaceniu w złoto i platynowce. 

Miąższość strefy przejściowej jest zmienna w anali-
zowanych profilach utworów cechsztynu dolnego; po-
cząwszy od kilku centymetrów w łupku miedzionośnym, 
aż do kilku metrów w obrębie wapienia cechsztyńskiego 
i białego spągowca (ryc. 2). zarówno w strefie utlenionej, 
jak i przejściowej, rejestrowana jest obecność reliktowej 
mineralizacji kruszcowej, miejscami zastępowanej przez 
hematyt (Rydzewski, 1978; oszczepalski, 1994, 1999; 
oszczepalski i inni, 2002; Chmielewski, 2011, 2014). nie-
mniej jednak strefę przejściową cechują niższe zawartości 
hematytu, obecność glaukonitu oraz nieznacznie wyższe 
koncentracje siarczków metali względem całkowicie 
utlenionych utworów dolnocechsztyńskich. 

 MinerAlizAcJA W strefie przeJścioWeJ

Mineralizacja w strefie przejściowej, mimo iż ubo-
ga, jest złożona i wysoce zróżnicowana zarówno pod 
względem składu, jak i form występowania minerałów 
(ryc. 3, 4). Dominującym minerałem kruszcowym w tej 
strefie jest kowelin w towarzystwie chalkozynu, bornitu, 
digenitu, chalkopirytu, którym podrzędnie towarzyszą: 
galena, piryt, tetraedryt, tennantyt, enargit, domeykit, 
löllingit, saffloryt, haueryt, molibdenit, tiemannit i siege-
nit. Badania mikroskopowe i w mikroobszarze umożliwiły 
identyfikację następujących faz z szeregu minerałów typu 
Cu2s-Cus: chalkozyn–djurleit–digenit–roxbyit– anilit–ge-
eryt–spionkopit–yarrowit–kowelin. Minerały kruszcowe 
w strefie przejściowej występują jako bardzo drobne, 
nieregularne ziarna i agregaty mineralne rozproszone 

w tle skalnym (ryc. 3, 4). struktury minerałów kruszco-
wych cechuje nierównoziarnistość, wyrażona obecnością 
niewielkich skupień i nagromadzeń rozproszonych w tle 
skalnym, drobnych ksenomorficznych ziaren o rozmiarach 
do kilku μm w łupku miedzionośnym, jak i widocznych 
makroskopowo gniazdowych struktur obecnych w węgla-
nach wapienia cechsztyńskiego oraz impregnacji spoiwa 
piaskowca białego spągowca. siarczki metali występują 
w formie wzajemnych nieregularnych zrostów lub 
przerostów (ryc. 3a) oraz zastąpień minerałów węglano-
wych w wapieniu cechsztyńskim i ziaren detrytycznych 
piaskowca w białym spągowcu. Pospolite są agregaty 
mineralne, składające się z bornitu, kowelinu i digenitu 
oraz gniazdowe i soczewkowe skupienia chalkopirytu, 
bornitu i pirytu. sporadyczne inkluzje tiemannitu oraz 
siegenitu pojawiają się w obrębie chalkopirytu i tetra-
edrytu. W siarczkach miedzi zaobserwowano nieliczne 
drobne inkluzje amalgamatów srebra i rtęci (ryc. 3B). 
złoto rodzime obecne jest w formie drobnych wrostków 
w siarczkach miedzi, głównie w kowelinie i bornicie 
(ryc. 3C), jako agregaty mineralne i wieloziarnowe zrosty 
z elektrum oraz w postaci izolowanych skupień rozpro-
szonych w matriks skały.

analizy chemiczne w mikroobszarze wykazały zróż-
nicowany skład elektrum, często z domieszką miedzi, 
selenu oraz związków rtęci. elektrum mniej złotonośne 
posiada znacznie wyższe domieszki rtęci niż elektrum 
bardziej wzbogacone w złoto. złoto rodzime o najwięk-
szej czystości występuje w najniższym poziomie strefy 
przejściowej na granicy ze strefą utlenioną, podczas gdy 
elektrum dominuje w wyższych jej partiach o niższym 
potencjale utlenienia (ryc. 3D). 

Mikroskopowe obserwacje w skrzyżowanych nikolach 
ujawniły obecność czerwonych refleksów wewnętrz-
nych oraz smug o różnej intensywności czerwonej 
barwy (ryc. 4). Czerwone zabarwienie jest rezultatem 
występowania submikroskopowych wrostków hematytu 
i wodorotlenków żelaza rozproszonych w tle skalnym 
(ryc. 4a). Współwystępujące tlenki i wodorotlenki żelaza 
rejestrowane są w kilku formach, jako: pigment hematy-

Rys. 2. Korelacja wybranych profili cechsztyńskiej serii miedzionośnej w rejonie Czmonia
Fig. 2. Correlation of the Kupferschiefer series across the Czmon area
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towy, nieregularne mikrolity, grudki i gruzełki hematytu 
i goethytu, agregaty mineralne składające się z siarczków 
i hematytu, wrostki hematytu w minerałach siarczkowych 
oraz ziemiste, zbite masy hematytu o chmurkowych 
i soczewkowych kształtach rozproszone w tle skalnym. 
Bardzo drobnoziarnisty hematyt jest często poprzerasta-
ny z minerałami węglanowymi (ryc. 4a). szczególnie inte-
resujące są wieloziarnowe zrosty hematytu z siarczkami: 
kowelinem, bornitem, chalkozynem, chalkopirytem oraz 
wzajemne przerosty z ziarnami złota. niezwykle istotne 
dla interpretacji pochodzenia mineralizacji kruszcowej 
w strefie przejściowej są struktury częściowego zastę-
powania siarczków miedzi: kowelinu, digenitu, bornitu, 
chalkopirytu i pirytu przez tlenki i wodorotlenki żelaza 
(ryc. 4B, C). Powszechne są struktury korozyjne bornitu 
i kowelinu (ryc. 4C) oraz krustyfikacje i inkrustacje siarcz-
ków miedzi przez hematyt i goethyt, szkieletowe struktury 
chalkozynu zastępowanego hematytem, otoczki i aureole 
tlenków żelaza wokół nagromadzeń kowelinu, bornitu, 
digenitu i chalkozynu, a także struktury zastępowania 
bornitu przez kowelin. W wielu miejscach występują 
pseudomorfozy hematytu po framboidalnym pirycie 
(ryc. 4D), struktury zastępowania chalkopirytu przez 
goethyt, zrosty i przerosty chalkopirytu z syderytem 

oraz pseudomorfozy hematytu po pirycie, zastępującym 
fragmenty mikrofauny. innymi strukturami świadczącymi 
o procesach przemian mineralizacji kruszcowej są drobne 
kryształy i ziarna hematytu pochodzenia hydrotermal-
nego, korodujące skupienia chalkozynu czy kowelinu, 
ziarna siarczków z aureolami pigmentu hematytowego 
oraz nieregularne zrosty hematytu ze złotem rodzimym 
i elektrum, a także wrostki złota w pojedynczych skupie-
niach i nagromadzeniach hematytu. zastępowanie po-
szczególnych siarczków metali przez tlenki i wodorotlenki 
żelaza często przybiera charakter inwazyjny, co świadczy 
o wtórnych procesach utleniania. Pojawienie się struktur 
zastępowania siarczków bogatszych w miedź przez siarcz-
ki uboższe w miedź jest zgodne z generalnym trendem 
jej ubożenia w minerałach miedzi w miarę zbliżania do 
strefy o wyższym potencjale utlenienia. 

Wszystkie powyższe strukturalno-teksturalne cechy 
mineralizacji w obrębie strefy przejściowej wskazują na 
to, iż obecne w niej siarczki stanowią relikty występują-
cej pierwotnie mineralizacji kruszcowej, zdegradowanej 
następnie w wyniku działania procesów utleniających. 
natura i zmienność tej reliktowej mineralizacji kruszcowej 
wskazuje na postępujące zmiany warunków fizykoche-
micznych w czasie procesów utleniania, prowadzące do 

Ryc. 3. Mikrofotografie reliktowej mineralizacji kruszcowej: A. Nieregularne ziarna bornitu (Bn) z wrostkami kowelinu (Cv), elektrum (El) 
oraz enargitu (Eng), wapień cechsztyński, rejon Gaju. B. Agregat mineralny składający się z bornitu (Bn), kowelinu (Cv) oraz yarrowitu 
(Yr) z inkluzjami amalgamatów srebra (Ag–Hg) w towarzystwie digenitu (Dg) oraz ilmenitu (Ilm), łupek miedzionośny, rejon Radlina. 

C. Przerosty digenitu (Dg) i bornitu (Bn) z drobnymi wrostkami złota rodzimego (Au), zastępowane hematytem (Hem), w towarzystwie 
kowelinu (Cv) z wrostkami elektrum (El), biały spągowiec, rejon Radlina. D. Zrosty digenitu (Dg), zawierającego wrostki elektrum (El) 

z bornitem (Bn) i chalkozynem (Cc), zastępowane częściowo hematytem (Hem), wapień cechsztyński, rejon Zielęcina
Fig. 3. Microphotographs of relict mineralization: A. Irregular grains of bornite (Bn) with inclusions of covellite (Cv), electrum (EI) and 
enargite (Eng), Zechstein Limestone, Gaj area. B. Mineral aggregate consisting of bornite (Bn), covellite (Cv) and yarrowite (Yr) with 
inclusions of silver amalgams (Ag–Hg) accompanied by digenite (Dg) and ilmenite (Ilm), Kupferschiefer, Radlin area. C. Intergrowths 
of digenite (Dg) and bornite (Bn) with inclusions of native gold (Au) replaced by hematite (Hem), accompanied by covellite (Cv) with 
inclusions of electrum (EI), Weissliegend, Radlin area. D. Digenite (Dg) containing inclusions of electrum (EI) with bornite (Bn) and 

chalcocite (Cc) partly replaced by hematite (Hem), Zechstein limestone, Zielęcin area
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remobilizacji metali zawartych we wcześniej powstałych 
kruszcach. strefowość mineralna siarczków z grupy 
Cu–s obecnych w strefie przejściowej, ukierunkowana 
jest promieniście na zewnątrz od rejonów z utworami 
intensywnie przeobrażonymi, usytuowanymi w centrach 
obszarów utlenionych, w kierunku utworów słabiej utle-
nionych, w następującym porządku: kowelin–yarrowit–
spionkopit–geeryt–anilit–roxbyit–digenit–djurleit–chal-
kozyn. zubożenie w miedź siarczków z szeregu Cus-Cu2s 
w kierunku strefy utlenionej, związane jest z procesami 
mineralizacyjnymi, które w zewnętrznych partiach strefy 
utlenionej doprowadziły do intensywnych przeobrażeń 
siarczków miedzi. Powyższa prawidłowość może ponadto 
wskazywać na możliwość nałożenia się minerałów neo-
morficznych na mineralizację reliktową. sumując wszyst-
kie obserwacje mikroskopowe i analizy mikrosondowe, 
dotyczące struktur reliktowej mineralizacji kruszcowej 
oraz wcześniejsze wyniki badań (np. oszczepalski, 1989, 
1994, 1999; oszczepalski i inni, 2002), można przyjąć, 
że jest ona wynikiem przemian, zachodzących podczas 
późnej diagenezy w wyniku ascenzyjnych przepływów 
roztworów mineralizujących, wędrujących z utworów 
czerwonego spągowca i rozprzestrzeniających się na 
zewnątrz od centrów ascenzji. Metale dostarczone wraz 
z roztworami mineralizujacymi oraz uwolnione w trakcie 
przecesów przeobrażeniowych z utworów utlenionych 

Ryc. 4. Mikrofotografie reliktowej mineralizacji kruszcowej: A. Smugi hematytowe (Hem) w obrębie mikrytowego tła skalnego oraz 
pojedyncze, listewkowe wpryśnięcia molibdenitu (Mo), wapień cechsztyński, rejon Jawora. B. Ziarna chalkopirytu (Ccp), częściowo 

korodowane hematytem (Hem), wapień cechsztyński, rejon Gaju. C. Relikty chalkozynu (Cc) oraz kowelinu (Cv) z pojedynczymi 
inkluzjami elektrum (El), zastępwane hematytem (Hem), wapień cechsztyński, rejon Czmonia. D. Pseudomorfozy hematytowe (Hem) 

po framboidalnym pirycie, wapień cechsztyński, rejon Zielęcina
Fig. 4. Microphotographs of relict mineralization: A. Streaks of hematite (Hem) within micritic matrix accompanied by tiny laths of 

molybdenite (Mo), Zechstein Limestone, Jawor area. B. Chalcopyrite (Ccp) grains corroded by hematite (Hem), Zechstein Limestone, 
Gaj area. C. Remnant chalcocite (Cc) and covellite (Cv) within replacing hematite (Hem) accompanied by tiny grain of electrum (El), 
Zechstein Limestone, Zielecin area. D. Hematite pseudomorphs (Hem) after framboidal pyrite, Zechstein Limestone, Zielęcin area

uległy depozycji poza frontem redoks, formując złożową 
mineralizację miedziowo-srebrową.

poDsuMoWAnie

analiza petrograficzna utworów utlenionych strefy 
przejściowej pozwoliła na wyróżnienie następujących 
asocjacji mineralnych: hematyt–kowelin–bornit–chal-
kopiryt, złoto rodzime–elektrum–kowelin–bornit, złoto 
rodzime–hematyt–chalkozyn oraz hematyt–chalkozyn 
–digenit. struktury minerałów kruszcowych obecne 
w strefie przejściowej są wynikiem degradacji pierwotnej 
mineralizacji kruszcowej, najintensywniejszej w centrach 
obszarów utlenionych i w dolnych partiach kompleksów 
utlenionych, a mniej intensywnej w rejonach przylega-
jących do strefy miedziowej. na podstawie reliktowej 
natury mineralizacji kruszcowej oraz współwystępo-
wania siarczków metali z tlenkami i wodorotlenkami 
żelaza stwierdzono, że pierwotnie utwory strefy przej-
ściowej miały potencjał redukcyjny. Wskutek procesów 
przeobrażeniowych, składniki redukcyjnych utworów 
uległy zaawansowanym przemianom, prowadzącym do 
przekształcenia czarnych i szarych utworów facji reduk-
cyjnej z mineralizacją kruszcową w brunatno-czerwone 
utwory facji utlenionej i przejściowej z mineralizacją re-
liktową. ekspansja strefy utlenionej wyraźnie zaznaczyła 



19

A. Chmielewski, S. oszczepalski

się pojawieniem wtórnego czerwonego zabarwienia 
utworów cechsztynu dolnego oraz współwystępowa-
niem hematytu a także tlenków i wodorotlenków żelaza 
w towarzystwie reliktowych produktów przeobrażenia 
i zastępowania siarczkowych minerałów kruszcowych. 
Możliwe jest, że w strefie przejściowej obecne są nie 
tylko relikty pierwotnych minerałów kruszcowych, lecz 
także minerały wtórnie strącone w wyniku remobilizacji 
mineralizacji pierwotnej. 

Uzyskane wyniki prowadzą do wniosku, że zmiana 
składu mineralogicznego w pobliżu strefy redoks jest 
wynikiem ewolucji mineralizacji kruszcowej w utworach 
cechsztynu dolnego, o czym świadczą stopniowe prze-
obrażenia minerałów szeregu Cu2s–Cus oraz przemiany 
pozostałych faz mineralnych. ewolucja ta była wynikiem 
ascenzyjnej wędrówki roztworów utleniających, skutku-
jącej powstaniem strefy przejściowej poprzez częściową 
degradację pierwotnie obecnych minerałów kruszco-
wych, redystrybucję metali oraz ponowną ich depozycję. 
W tym ujęciu, współczesne usytuowanie strefy przejścio-
wej jest efektem zakonserwowania produktów ostatniej 
fazy rozprzestrzeniania się procesów mineralizacyjnych.

literatura

Chmielewski, A., 2011. zmienność mineralizacji kruszcowej 
w spągowych utworach cechsztynu na granicy strefy utlenionej 
i redukcyjnej w zachodniej części złoża Polkowice. Biuletyn 
Państwowego instytutu Geologicznego, 444: 33–45.

Chmielewski, A., 2012. strukturalne i tekstualne cechy wtórnej 
mineralizacji dolnocechsztyńskiej w południowo-zachodnim 
rejonie Perykliny Żar. Biuletyn Państwowego instytutu Geolo-
gicznego, 448: 333–344.

Chmielewski, A., 2014. Charakterystyka reliktowej mineralizacji 
kruszcowej w zachodniej części obszaru złożowego Radwani-
ce (południowo-zachodnia część złoża lubin–sieroszowice). 
Biuletyn Państwowego instytutu Geologicznego, 458: 1–24.

Oszczepalski, S., 1989. kupferschiefer in southwestern Poland: 
sedimentary environments, metal zoning, and ore controls. 
Geol. ass. Can. special Paper, 36: 571–600.

Oszczepalski, S., 1994. oxidative alteration of the kupferschiefer 
in Poland: oxide-sulphide parageneses and implications for 
ore-forming models. Geological Quarterly, 38: 651–672.

Oszczepalski, S., 1999. origin of the kupferschiefer polymetallic 
mineralization in Poland. Mineralium Deposita, 34: 651–672.

Oszczepalski, S., Nowak, G.J., Bechtel, A., Žák, K., 2002. evidence 
of oxidation of the kupferschiefer in the lubin–sieroszowice 
deposit: implications for Cu–ag and au–Pt–Pd mineralisation. 
Geological Quarterly, 46: 1–23.

Oszczepalski, S., Rydzewski, A., 1997. atlas metalogeniczny cech-
sztyńskiej serii miedzionośnej w Polsce. Państwowy instytut 
Geologiczny - Wydawnictwo kartograficzne Polskiej agencji 
ekologicznej sa, Warszawa.

Rydzewski, A., 1978. Facja utleniona cechsztyńskiego łupku mie-
dzionośnego na obszarze monokliny przedsudeckiej. Przegląd 
Geologiczny, 26: 102–108.

Speczik, S., 1995. The kupferschiefer mineralization of Central 
europe: new aspects and major areas of future research. ore 
Geology Reviews, 9: 411–426.

 



20

WyzWania Polskiej GeoloGii, s. 20–22, 2016
3. Polski kongres Geologiczny

WYSTęPOWANIE I GENEZA WÓD LECZNICZYCH W UTWORACH  
JURAJSKICH REJONU BUSKA-ZDROJU I SOLCA-ZDROJU

the occurrence and genesis of the therapeutic water in the Jurassic  
formations of the Busko-zdrój and solec-zdrój area

Józef chowaniec, tomasz gągulski, grażyna gorczyca
Państwowy instytut Geologiczny – Państwowy instytut Badawczy, oddział karpacki, ul. skrzatów 1, 31-560 kraków, Polska;

e-mail: jozef.chowaniec@pgi.gov.pl, tomasz.gagulski@pgi.gov.pl, grazyna.gorczyca@pgi.gov.pl

Wstęp

Uzdrowiska Busko-zdrój i solec-zdrój znane są od 
wielu lat z lecznictwa uzdrowiskowego bazującego głów-
nie na siarczkowych wodach leczniczych, o mineralizacji 
od 12,0 do 20,0 g/dm3, występujących w utworach kredy 
górnej. Występują tu również wody lecznicze – solanki, 
o mineralizacji od 22,0 do 67,5 g/dm3, typu chlorkowo-
sodowego, w obrębie utworów jury górnej. Wody leczni-
cze z otworu B-15 i Wełnin charakteryzują się mineraliza-
cją poniżej 35 g/dm3 (tab. 1), ale ze względu na typ che-
miczny Cl-na zostały zaliczone do solanek (Dowgiałło i inni, 
2002). Czynnikiem zwiększającym walory lecznicze sola-
nek jest obecność w ich składzie jodków, fluorków, jonu 
żelazawego oraz siarkowodoru.

obecnie (2016 r.) solanki z utworów jury górnej na 
badanym obszarze są eksploatowane trzema otworami: 
B-15 (ujęcie „Henryk”), B-19 (ujęcie „Małgorzata”) oraz 
Wełnin (tab. 1). solanka z otworu B-15 oraz B-19 od roku 
1960, po rozcieńczeniu wodą zwykłą, była wykorzystywa-
na również przez „Uzdrowisko Busko-zdrój” s.a. do pro-
dukcji wody mineralnej „Buskowianka-zdrój”. natomiast 
solanka z otworu Wełnin jest wykorzystywana do kąpieli 
leczniczych w solcu-zdroju. 

Badania wód leczniczych, w tym solanek w rejonie 
Buska-zdroju i solca-zdroju, prowadzone są w oddziale 
karpackim Państwowego instytutu Geologicznego
-Państwowego instytutu Badawczego (ok PiG-PiB) 
w związku z dokumentowaniem zasobów dyspozycyj-
nych tych wód. analizą jest objęty rejon Buska-zdroju 
i solca-zdroju położony między Wisłą i nidą na południu 
a granicą wyznaczoną przez miejscowości Pińczów, sza-
niec, Widuchową, Wolice, Wójczą i Biechów na północny 
i północnym-zachodzie.

uWArunkoWAniA geologiczne  
WystępoWAniA solAnek 

Badany obszar znajduje się w obrębie północnej części 
zapadliska przedkarpackiego, które od północy graniczy 
z niecką miechowską. na omawianym obszarze mamy 
do czynienia ze skomplikowanym przebiegiem struktur 
blokowo-fałdowych. Rejon Buska-zdroju i solca-zdroju 

słowa kluczowe:  solanki, jura górna, izotopy, skład wody, geneza wód, wskaźniki hydrochemiczne
key words:  brines, upper jurassic, isotopes, composition of water, groundwater genesis, hydrochemical indices

znajduje się w północnym skrzydle synkliny o przebie-
gu osi nW–se, podzielonej na kilka dużych bloków 
tektonicznych, utworzonych w czasie kolejnych zjawisk 
orogenicznych. 

Do rozpoznania głębokości zalegania, miąższości 
utworów jurajskich, a także występowania solanek w ob-
rębie tych utworów, w głównej mierze przyczyniły się 
wyniki głębokich wierceń poszukiwawczych (naftowych) 
wykonanych na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdzie-
siątych XX w., a także szyb w miejscowości szczerbaków. 
szyb ten był najgłębszym szybem poszukiwawczym 
w europie, który został wydrążony do głębokości 378 m. 
strop wapieni jurajskich osiągnął na głębokości 304 m, 
a następnie został pogłębiony otworem do 432,2 m 
(Gągol, Herman, 2010). Prace melioracyjne prowadzone 
w latach 70. XX w. doprowadziły do jego likwidacji. 

najstarszymi utworami stwierdzonymi otworami 
naftowymi są zmetamorfizowane łupki prekambru, na 
których występują utwory ordowiku, syluru, dewonu 
i karbonu oraz osady triasu i jury. na zerodowanej po-
wierzchni wapieni jurajskich osadziły się utwory kredy, 
wykształcone w postaci piasków i piaskowców, wapieni 
marglistych i margli. Powyżej występują utwory neogenu 
(miocenu) reprezentowane przez osady ilasto-margliste 
oraz gipsy i anhydryty. osady czwartorzędowe występują 
jedynie lokalnie w dolinach rzecznych w postaci piasków 
i żwirów oraz jako pokrywy lessowe na niektórych wznie-
sieniach (oszczypko, oszczypko-Clowes, 2010). 

Wychodnie utworów jury górnej odsłaniają się na 
omawianym obszarze tylko w rejonie Góry owczarskiej, 
Góry zajęczej, Góry katarzyny oraz w rejonie miejscowo-
ści Łagiewniki. stropowe partie jury górnej często są 
zbudowane ze słabo przepuszczalnych lub nieprzepusz-
czalnych wpieni ilastych oraz margli kimerydu. W przy-
padku braku tych utworów lub gdy miąższość ich jest 
niewielka, zbiornik jury górnej, cenomanu i dolnej kredy 
stanowić mogą wspólny system hydrauliczny. 

skŁAD cheMiczny solAnek 

analizie składu fizykochemicznego i izotopowego 
poddano solanki, które są eksploatowane trzema otwo-
rami hydrogeologicznymi oraz jeden wypływ w rejonie 
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dawnego szybu w szczerbakowie. analizowane wody 
charakteryzują się wysoką i zróżnicowaną mineralizacją, 
suma rozpuszczonych składników stałych waha się od 
ponad 22 g/dm3 w otworze B-15 do ponad 67 g/dm3 
w B-19 (tab. 1). z archiwalnych danych pochodzących 
z otworów ponaftowych wynika, że mineralizacja solanek 
z utworów jurajskich dochodziła nawet do 140 g/dm3. 
solanki te, typu chlorkowo-sodowego, różnią się między 
sobą zawartością składników swoistych. solanki buskie 
(B-15 i B-19) spośród składników swoistych zawierają 
jony żelazawy, jodkowy i fluorkowy, w otworze Wełnin 
stwierdzono występowanie jonu jodkowego i siarki dwu-
wartościowej, natomiast w wypływie z dawnego szybu 
w szczerbakowie – jonów jodkowego i fluorkowego. 

spośród analizowanych wód największą zawartością 
jonów Cl–, so4

2–, na+, k+, Mg2+ i Br- charakteryzują się wody 
z ujęcia B-19 w Busku-zdroju oraz z wypływu w szczerba-
kowie, przy jednocześnie najmniejszej zawartości jonów 
HCo3

–. siarkowodór, który jest składnikiem swoistym 
oraz bardzo charakterystycznym dla wód leczniczych 
w utworach kredowych tego rejonu został stwierdzony 
również w otworze Wełnin w ilości 731 mg/dm3 w rejonie 
solca-zdroju. W otworze Wełnin 2 („Malina”), obecnie 
zlikwidowanym, zawartość siarkowodoru wynosiła 
850 mg/dm3, co stanowi największą dotychczas odno-
towaną wartość w europie (lisik, szczepański, 2014). 
solanka z pozostałych analizowanych ujęć pozbawiona 
jest tego charakterystycznego składnika.

solanki w obrębie utworów jurajskich zostały nawier-
cone także w otworach naftowych w zborowie (zborów 
3), w rejonie solca-zdroju (solec 3), w rejonie miejsco-
wości strożyska (strożyska 3 i 5) oraz w Busku-zdroju 
(B-14), a także w rejonie Żółczy (szyb Minister Boerwer). 
stwierdzano tu dużą rozpiętość mineralizacji solanek od 
20 do 140 g/dm3 w przedziale głębokości 390–760 m. 
obecność siarkowodoru w utworach jury stwierdzono 
w dwóch otworach: zborów 3 w ilości 100–200 mg/dm3 
oraz strożyska 3 w ilości 700 mg/dm3. zawartość siarko-
wodoru w tych otworach może wskazywać na istnienie 

łączności hydraulicznej poziomu jurajskiego zarówno 
z poziomem kredowym, jak irównież mioceńskim (Cho-
waniec i inni, 2009).

GENEZA SOLANEK W śWIETLE  
DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ 

Pochodzenie wód leczniczych i solanek rejonu Buska-
zdroju i solca-zdroju było przedmiotem zainteresowania 
wielu autorów (m in.: kulikowska, 1976; Grabczak i inni, 
1987; krawczyk i inni, 1999, Chowaniec i inni, 2009; Róż-
kowski, Różkowski, 2010; zuber i inni, 2010). na podstawie 
danych geologicznych, hydrogeologicznych, badań izo-
topów trwałych tlenu (δ18o) i wodoru (δ2H), radiowęgla 
(14C), trytu i gazów szlachetnych wyrażali oni poglądy na 
temat genezy tych wód. W miarę postępu badań oraz roz-
woju metod badawczych poglądy te ulegały modyfikacji. 
analiza składu izotopowego δ18o i δ2H badanych solanek 
lokalizuje je poniżej światowej linii opadów (WMWl) oraz 
pomiędzy wartościami reprezentującymi średni skład 
izotopowy wód oceanicznych (V-sMoW) i wartościami 
charakteryzującymi współczesne wody opadowe. skład 
izotopowy omawianych solanek jest wyraźnie cięższy 
od wody współczesnej, co może wskazywać na zasilanie 
w okresie jakiegoś cieplejszego klimatu niż klimat współ-
czesny. Badane wody nie zawierają trytu.

spośród czterech analizowanych solanek, skład 
izotopowy solanki z otworu B-15 w Busku-zdroju jest 
zdecydowanie przesunięty w stronę bardziej ujemnych 
wartości δ. Pomimo zróżnicowania składu izotopowego 
możliwe było wyinterpretowanie linii reprezentującej 
solanki Buska-zdroju i solca-zdroju. 

skład izotopowy wodoru w otworze Wełnin jest bar-
dzo zbliżony do składu izotopowego wód siarczkowych 
z utworów kredy solca-zdroju i Buska-zdroju, co wskazu-
je, że są tu ujmowane wody infiltracyjne z tego samego 
ciepłego klimatu sprzed czwartorzędowego okresu 
(mieszanina wód infiltracyjnych, przedczwartorzędo-
wych z wodami reliktowymi). Według Chowańca i innych 

Tab. 1. Charakterystyka chemiczna solanek z utworów jurajskich w rejonie Buska-Zdroju i Solca-Zdroju
Tab. 1. Chemical characterization of the brines from Jurassic formations in the Busko-Zdrój – Solec-Zdrój area

Miejscowość
Data 

analizy

Nazwa 
obszaru 

górniczego

Nazwa 
otworu

Stan 
otworu

Ujęta
warstwa

Minerali-
zacja Typ

wody

Zawartość wybranych 
wskaźników

g/dm3
H2S I- F- Fe2+

mg/dm3

Busko-Zdrój

04.07.2012

„Busko II”

B-15
(„Henryk”)

czynny
jura
górna

22,0

Cl-Na (Fe, I, F)

<0,05 6,8 2,6 12,98

04.06.2014 B-19 („Małgorzata”) czynny 67,5 <0,04 6,6 2,0 29,85

Wełnin 21.09.1973 „Solec-Zdrój” Wełnin 1 zlikwidowany
jura
górna

26,0 Cl-Na (I) brak 15,8 bd 2,08

Wełnin 23.11.1974 „Wełnin” Wełnin 2 („Malina”) zlikwidowany
jura
górna

33,9 Cl-Na (H2S,I) 850,0 15,8 bd 2,85

Wełnin 03.06.2014 „Wełnin” Wełnin czynny
jura
górna

32,7 Cl-Na (H2S,I) 731,0 16,8 0,2 0,02

Szczerbaków 05.06.2014 brak
wypływ Szczerbaków
(dawny szyb)

istnieje
jura
górna

48,4 Cl-Na (I, F) <0,04 15,7 2,9 0,08
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(2009) oraz zubera i innych (2010), skład chemiczny tych 
wód tworzył się głównie na skutek rozpuszczania przez 
wody infiltracyjne gipsów, wymywania inkluzji solnych 
i wymianie jonowej z otaczającymi skałami.

poDsuMoWAnie 

analiza składu chemicznego i izotopowego badanych 
wód pozwala zaklasyfikować je do solanek pierwotnych, 
zasilanych w okresie przedplejstoceńskim, kiedy to klimat 
charakteryzował się długimi okresami znacznie cieplej-
szymi od współczesnych, co ma swoje odzwierciedlenie 
w wyraźnie cięższym składzie izotopowym niż wody 
czwartorzędowej infiltracji (zuber i inni, 2010). Przesunię-
cie składu izotopowego tlenu i wodoru wody z otworu 
B-15 w kierunku wartości bardziej ujemnych wskazywać 
może na dopływ wód zasilanych w odmiennym klimacie, 
w tym przypadku chłodniejszym. Występowanie w otwo-
rze Wełnin bardzo dużych ilości siarkowodoru świadczy 
o dopływie do niego wód płytszej cyrkulacji, które należy 
wiązać z serią gipsonośną badenu ługowaną przez wody 
infiltracyjne. 

W porównaniu do wód leczniczych, siarczkowych 
rejonu Buska-zdroju i solca-zdroju występujących 
w utworach kredowych, głównie cenomanu, omawiane 
solanki charakteryzują się zdecydowanie „cięższym” 
składem izotopowym oraz wartościami wskaźników 
hydrochemicznych w większości zbliżonymi do charak-
terystycznych dla wód morskich.

Przeprowadzona analiza potwierdza zatem, że są 
to solanki przedplejstoceńskiego etapu infiltracyjnego 
oraz wody mieszane dwóch ostatnich etapów infiltracyj-
nych – plejstoceńskiego i holoceńskiego, w przypadku, 
gdy zbiornik jury górnej, cenomanu i dolnej kredy oraz 
miocenu stanowić mogą wspólny system hydrauliczny 
(Różkowski, Różkowski, 2010; zuber i inni, 2010).
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Wstęp

obszar badań usytuowany jest we wschodniej części 
polskich karpat fliszowych, na obszarze płaszczowiny 
śląskiej, obejmując swym zasięgiem jednostkę tektonicz-
ną zwaną antykliną (fałdem) iwonicza-zdroju – Rudawki 
Rymanowskiej (Wdowiarz i inni, 1991). jej cechą cha-
rakterystyczną jest współwystępowanie wód zwykłych, 
mineralnych i leczniczych na powierzchni, bądź w strefie 
przypowierzchniowej. strefy dyslokacyjne występujące w 
tym rejonie warunkują istnienie źródeł wód mineralnych, 
ponieważ systemy szczelin sięgają często do znacznych 
głębokości. natomiast istnienie wód mineralnych typu 
szczaw jest związane z migrującym z głębi ziemi, nieza-
leżnie od wody dwutlenkiem węgla, który nasyca wody 
infiltrujące oraz wody, mineralne głębszych poziomów 
wodonośnych. W prawie całej wymienionej jednostce 
tektonicznej została stwierdzona pionowa strefowość 
hydrochemiczna, przejawiającą się wzrostem mineraliza-
cji wraz z głębokością (Chowaniec, 2004; leśniak, 1985; 
oszczypko, zuber, 2002; Porowski, 2006; Rajchel i  inni, 
2011; zuber, Grabczak, 1985).

W związku z realizacją w latach 2013-2015 w oddzia-
le karpackim Państwowego instytutu Geologicznego 
– Państwowego instytutu Badawczego (ok PiG-PiB) 
Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby 
dyspozycyjne wód leczniczych antykliny Iwonicza-Zdroju - 
Rudawki Rymanowskiej, przeprowadzono między innymi 
badania fizykochemiczne i  izotopowe wód leczniczych 
stwierdzonych w antyklinie iwonicza-zdroju – Rudawki 
Rymanowskiej (operacz i inni, 2015). 

Badania fizykochemiczne wód podziemnych wy-
konano w akredytowanym Centralnym laboratorium 
Chemicznym Państwowego instytutu Geologicznego 
– Państwowego instytutu Badawczego (ClCh PiG-PiB) 
w Warszawie, natomiast badania izotopowe zrobiło To-
warzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera” w 
krakowie (Duliński i inni, 2015).

słowa kluczowe:  karpaty zewnętrzne, jednostka śląska, woda lecznicza, skład izotopowy wody, geneza wód
key words:  outer Carpathians, silesian unit, therapeutic water, isotopic composition of water, 
  groundwater genesis

Wyniki BADAń fizykocheMicznych  
i izotopoWych

Wody lecznicze występujące w okolicach iwonicza-
zdroju charakteryzują się mineralizacją w granicach od 
1,92 g/dm3 (karol 2) do 19,25 g/dm3 (lu-12) oraz przewagą 
jonów chlorkowych nad wodorowęglanowymi, poza ot-
worami karol 2 i kl-27, w których ujęta została woda typu 
HCo3–Cl–na, Co2. Maksymalna zawartość Co2 wynosi 
1170 mg/dm3 w otworze kl-27 (tab. 1). 

W Rymanowie-zdroju wody lecznicze posiadają niższą 
mineralizację od 1,24 g/dm3 (Rz-4) do 9,62 g/dm3 (Rz-2). 
Podobnie jak w iwoniczu-zdroju są to wody typu Cl–HCo3

–na, i z wyjątkiem otworu Rz-5, który ujmuje wody typu 
HCo3–Cl–na, i oraz źródła jan, w którym występuje woda 
typu HCo3–Cl–na. najwyższą zawartość Co2 – 1209 mg/
dm3 stwierdzono w źródle Tytus (tab. 1).

Wyniki badań izotopowych wód mineralnych z rejonu 
iwonicza-zdroju – Rymanowa-zdroju przedstawili między 
innymi w swojej pracy Duliński i inni (2013). Wykazali oni, 
że wartości δ18o i δ2H odbiegają od wartości typowych 
dla wód infiltracyjnych, co należy interpretować jako 
charakterystyczne przesunięcie w kierunku składów izo-
topowych typowych dla wód diagenetycznych. na pod-
stawie pomiarów składu izotopowego i stężenia chlorków 
w badanych wodach iwonicza-zdroju, udział składowej 
diagenetycznej określono na około 11–21%. W przypadku 
Rymanowa-zdroju stwierdzono zdecydowanie większą 
zmienność udziału składowej diagenetycznej, która 
w zależności od wybranego parametru do jej określenia 
(δ18o, δ2H lub stężenie chlorków) wynosi od 7 do 31%.

W tabeli 2 przedstawiono składy izotopowe, stężenia 
trytu oraz stężenia jonów chlorkowych w mierzonych 
próbach wód (Duliński i inni, 2015).
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Tab. 1. Charakterystyka hydrochemiczna wód leczniczych w Iwoniczu-Zdroju i Rymanowie-Zdroju
Tab. 1. Hydrochemical characteristics of the therapeutic water in Iwonicz-Zdrój and Rymanów-Zdrój

Symbol 
ujęcia

Zawartość głównych jonów
[mg/dm3] Formuła Kurłowa

Rok  
analizy

Uwagi
Cl- HCO3

- Na+

Rejon Iwonicza-Zdroju

Elin 7 2198,0 1629,0 2000,0 2014
Czynne, otwory 
eksploatowane 
naprzemiennie

Emma 1478,0 1215,0 1429,0 2012

Zofia 6 4539,0 2471,0 3720,0 2014 Czynne

Lu-12 8188,0 3966,0 6690,0 2014 Czynne

Lu-14 8509,7 3508,5 6630,0 2014 Czynne

Iwonicz II 1737,0 1342,0 1665,0 2014 Czynne

Kl-27 2447,0 6285,0 3930,0 2014 Czynne

Karol 2 425,4 820,0 562,9 2012 Czynne

Rejon Rymanowa-Zdroju

RZ-2 2482,0 3978,0 2915,0 2014 Czynne

RZ-4 1684,0 2496,0 1900,0 2014 Czynne

RZ-5 1028,0 3124,0 1825,0 2014 Czynne

RZ-6 1950,0 1538,0 1535,0 2014 Czynne

RZ-7 1028,3 982,4 850,2 2014 Czynne

źr. Tytus 3404,0 1495,0 2540,0 2014 Ujęte

źr. Klaudia 3315,0 1446,0 2420,0 2014 Ujęte

źr. Celestyna 3546,0 1538,0 2535,0 2014 Ujęte

źr. Basenowe 2943,0 1300,0 2175,0 2014 Ujęte

źr. Ignacy 1099,0 1654,0 1200,0 2014 Ujęte

Źr. Jan 390,03 713,91 315,0 2012 Ujęte
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Tab. 2. Skład izotopowy tlenu i wodoru, stężenie trytu oraz chlorków wód leczniczych Iwonicza-Zdroju i Rymanowa-Zdroju wg 
Dulińskiego i innych (2015)
Tab. 2. Oxygen and hydrogen isotopic composition as well as tritium and chloride contents of the therapeutic water in Iwonicz-Zdrój 
and Rymanów-Zdrój area after Duliński et al. (2015)

L.p. Nazwa ujęcia
Data

Poboru

δ18O
[‰]

VSMOW

δ2H
[‰]

VSMOW

Tryt
(TU)

Stężenie
Cl-

(mg/l)

1
Iwonicz
odwiert Emma

23.10.2014 –7,59 –67,3 3,3 ±0,4 1478

2
Iwonicz
odwiert Elin 7

23.10.2014 –7,13 –61,9 2,0 ±0,3 2234

3
Iwonicz
odwiert Iza 19

4.11.2014 –10,20 –71,1 2,2 ±0,3 46,5

4
Iwonicz
odwiert Zofia 6

23.10.2014 –3,85 –50,2 1,9 ±0,3 4804

5
Iwonicz
odwiert Iwonicz II

23.10.2014 –7,72 –62,8 1,5 ±0,3 1915

6
Iwonicz
odwiert Karol 2

4.11.2014 –10,23 –72,4 6,7 ±0,5 132

7
Iwonicz
źródło Czesław

4.11.2014
9.04.2015

–10,52
–10,55

–72,5
–71,5

6,7 ±0,5
7,8 ±0,5

4,6
nb

8
Iwonicz
odwiert Lubatówka 12

23.10.2014 +0,90 –24,9 0,4 ±0,3 7943

9
Iwonicz
odwiert Lubatówka 14

23.10.2014 +1,30 –30,4
0,2 ±0,3

nb

10
Klimkówka
odwiert Klimkówka 27

23.10.2014 –5,08 –46,9 0,5 ±0,3 2447

11
Rymanów
odwiert RZ–2

22.10.2014 –6,45 –58,5 0,0 ±0,3 1808

12
Rymanów 
odwiert RZ–4

22.10.2014 –7,76 –65,5 0,0 ±0,3 1613

13
Rymanów
odwiert RZ–6

6.11.2014 –8,23 –66,5 0,3 ±0,4 798

14
Rymanów
odwiert RZ–7

22.10.2014 –9,05 –67,8 0,0 ±0,4 1029

15
Rymanów
ujęcie Tytus

5.11.2014 –5,88 –61,7 0,6 ±0,3 3546

16
Rymanów
ujęcie Klaudia

5.11.2014 –5,91 –59,9 0,0 ±0,4 3475

17
Rymanów
ujęcie Celestyna

5.11.2014 –5,75 –59,8 0,4 ±0,4 3546

18
Rymanów
ujęcie Ignacy

5.11.2014 –8,61 –64,9 1,0 ±0,3 1100

19
Rymanów 
Basenowe

5.11.2014 –5,94 –59,4 0,2 ±0,3 3100

20 Orli Potok
4.11.2014
9.04.2015

–10,31
–10,28

–72,2
–71,3

6,6 ±0,5
8,2 ±0,5

9,9

21 Adolf
4.11.2014
9.04.2015

–9,92
–10,05

–70,7
–72,4

7,2 ±0,5
8,6 ±0,6

106

22 Lewarowe
4.11.2014
9.04.2015

–10,25
–10,07

–74,0
–71,7

7,5 ±0,5
8,4 ±0,6

5,3

23 Nad Wołowym
21.10.2014
9.04.2015

–10,03
–10,15

–69,4
–71,1

7,9 ±0,5
9,8 ±0,6

7,8

24 Nad Karczmiskiem
6.11.2014
9.04.2015

–10,35
–10,32

–70,0
–70,9

8,0 ±0,5
9,3 ±0,6

1,5

25 Nr 390
4.11.2014
9.04.2015

–9,30
–10,38

–62,2
–72,5

9,3 ±0,6
10,5 ±0,6

nb
nb

26 Nr 410
5.11.2014
9.04.2015

–10,42
–10,46

–70,7
–71,8

8,1 ±0,5
10,5 ±0,6

nb
nb

nb – nie badano.  Niepewność oznaczenia δ18O i δ2H wynosi odpowiednio ±0,1‰ oraz ±1‰.
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poDsuMoWAnie

W podsumowaniu należy stwierdzić, że uzyskane 
dane chemiczne i izotopowe potwierdzają złożoność 
systemu hydrogeologicznego okolic Rymanowa-zdroju 
i iwonicza-zdroju. na podstawie uzyskanych rezultatów, 
można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że 
mamy tutaj do czynienia z 4 różnymi składowymi wód 
leczniczych: diagenetycznymi, reliktowymi-morskimi (?), 
wodami współczesnej oraz starszej infiltracji. W przyszło-
ści dalsze badania powinny być ukierunkowane na próbę 
udokumentowania występowania wszystkich czterech 
składowych tych wód.
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Wyżyna Śląska to makroregion fizycznogeograficzny 
w południowej Polsce. stanowi część Wyżyny Śląsko-
krakowskiej i jest najbardziej na zachód wysuniętą wyży-
ną w kraju. od zachodu i północnego-zachodu graniczy 
z makroregionem nizina Śląska, od północnego-wschodu 
z Wyżyną Woźnicko-Wieluńską, od wschodu z Wyżyną 
krakowsko-Częstochowską, a od południa z kotliną 
oświęcimską i kotliną ostrawską. obejmuje 5 mezoregio-
nów fizycznogeograficznych: Chełm, Garb Tarnogórski, 
Wyżynę katowicką, Pagóry jaworznickie i Płaskowyż 
Rybnicki. administracyjnie znajduje się na terenie 3 
województw: opolskiego, śląskiego i małopolskiego, 
a pod względem historycznym zachodnia (większa) część 
Wyżyny Śląskiej należy do Górnego Śląska, a wschodnia 
(mniejsza) do Małopolski. jest najsilniej uprzemysłowioną 
krainą geograficzną Polski, a jest to związane z występo-
waniem kopalin, głównie górnokarbońskich złóż węgla 
kamiennego i metanu (Górnośląskie zagłębie Węglowe) 
oraz środkowotriasowych złóż rud cynku i ołowiu eksplo-
atowanych odpowiednio od połowy XViii w. i pierwszej 
połowy Xii w. Miejsca dawnej i obecnej eksploatacji 
kopalin dokumentują sztuczne odsłonięcia geologiczne 
(wyrobiska) powstałe szczególnie w ostatnich 200 latach. 
Wyrobiskom towarzyszą inne formy antropogeniczne, 
zwałowiska (hałdy) oraz inne deformacje terenu. W sensie 
geologicznym makroregion obejmuje prawie całe zagłę-
bie górnośląskie i jego obrzeżenie (karbon górny i perm), 
część monokliny śląsko-krakowskiej (trias dolny i środ-
kowy oraz jura) oraz część zapadliska przedkarpackiego 
(neogen). najwyższym wzniesieniem makroregionu jest 
Góra Św. anny o wysokości 408 m n.p.m. (trias dolny 
i środkowy oraz nefelinity z paleogenu). Przez Wyżynę 
Śląską przebiega główny dział wodny rozdzielający do-
rzecza odry i Wisły (m.in. jureczka, 2001; Gabzdyl, Gorol, 
2008; kondracki, 2011; nita, 2013; Dulias, 2016).

Geostanowiska (ang. geosites oraz geomorphosites, 
niem. geotope) są zewnętrznym przejawem georóżno-
rodności i najczęściej są utożsamiane z miejscami lub 
obszarami charakteryzującymi się unikalnymi walorami 
przyrodniczymi o szczególnym znaczeniu dla zrozumienia 
historii ziemi. Celem głównym prezentacji jest przedsta-
wienie georóżnorodności w największym obszarze zur-
banizowanym w Polsce, w kontekście ochrony przyrody 
nieożywionej, edukacji i turystyki, a celem dodatkowym 
omówienie zalet i wad środowiskowych baz danych 
dostępnych on-line.

słowa kluczowe:  Wyżyna Śląska, geostanowiska, georóżnorodność, geoochrona, środowiskowe bazy danych
key words:  silesian Upland, geosites, geodiversity, geoconservation, environmental database

W Polsce najpełniejsze źródło informacji o dziedzi-
ctwie geologicznym i geomorfologicznym stanowi Cen-
tralny Rejestr Geostanowisk Polski (CRGP; http://geopor-
tal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/geostanowiska/). jest 
to internetowa baza danych prowadzona i zarządzana 
przez Państwowy instytut Geologiczny – Państwowy 
instytut Badawczy (PiG-PiB), realizowana od 2008 roku 
na zamówienie Ministerstwa Środowiska, a finansowana 
ze środków narodowego Funduszu ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Rejestr jest stale aktualizowany 
i uzupełniany w ramach innych projektów wykonywa-
nych przez PiG-PiB, a także przez inne instytucje w tym 
Uniwersytet Śląski (projekt BioGeo-silesia oRsiP, www.
biogeo.us.edu.pl).

W CRGP znajduje się 111 obiektów z terenu Wyżyny 
Śląskiej, przy czym tylko część z nich jest dostępna w wy-
szukiwarce, a jeszcze inne (Geopark krajowy Góra Św. 
anny; Woźniak i inni, 2011; http://geopark-goraswanny.
pl/) nie występują w rejestrze. Dominują geostanowiska 
powstałe w wyniku działalności człowieka: odsłonięcia 
geologiczne sztuczne (48) i pozostałości górnictwa (22). 
Dotychczas do bazy nie wprowadzono żadnego stano-
wiska występowania interesujących minerałów lub skał 
(tab. 1). Tylko część geostanowisk jest prawnie chroniona 
m.in. jako pomniki przyrody nieożywionej i stanowiska 
dokumentacyjne (http://crfop.gdos.gov.pl/CRFoP/). 
Wśród ostatnich form ochrony znajduje się: kamieniołom 
Blachówka w Bytomiu (trias), srocza Góra w Dąbrowie 
Górniczej (trias), kamieniołom piaskowców karbońskich 
w Łaziskach Górnych oraz kamieniołom skałka w Ryduł-
towach (karbon). Pozostałości górnictwa występują na 
terenie 4 mezoregionów, poza Chełmem. Część z tych 
obiektów jest dostępna na szlaku zabytków Techniki 
Województwa Śląskiego (http://www.zabytkitechniki.
pl/). szlak jest najbardziej interesującą trasą turystyki 
industrialnej w Polsce, udostępniającą turystom m.in.: 
szyb Prezydent w Chorzowie, Galerię sztuki Współczesnej 
w dawnej kWk „saturn” w Czeladzi, kopalnię Ćwiczebną 
Muzeum Miejskiego „sztygarka” w Dąbrowie Górniczej 
(trasa podziemna), stację Wodociągową zawada w kar-
chowicach, Galerię szybu Wilson w dawnej kWk „Wieczo-
rek” w katowicach, zabytkową kWk „ignacy” w Rybniku, 
Park Tradycji w dawnej kWk „Michał” w siemianowicach 
Śląskich, kopalnię zabytkową srebra (Punkt kotwiczny 
europejskiego szlaku Dziedzictwa Przemysłowego) 
i sztolnię Czarnego Pstrąga (najdłuższy w Polsce podziem-
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ny przepływ łodziami) w Tarnowskich Górach (Pomnik 
Historii, wniosek o wpis na listę Światowego Dziedzictwa 
UnesCo) oraz Muzeum Górnictwa Węglowego, szyb Ma-
ciej, sztolnię królowa luiza (trasa podziemna) i kopalnię 
Guido w zabrzu (Punkt kotwiczny europejskiego szlaku 
Dziedzictwa Przemysłowego, trasy podziemne na trzech 
poziomach wydobywczych).

na terenie wyżyny godne odwiedzenia są również inne 
geostanowiska zagospodarowane turystycznie: Wzgórze 
zamkowe w Będzinie (punkt widokowy, wychodnie triasu 
środkowego wraz z podziemiami będzińskimi), Pustynia 
Błędowska (pochodzenie antropogeniczne), kotlina 
Dinozaurów Śląskiego ogrodu zoologicznego w Cho-
rzowie (pierwsza tego typu ekspozycja w kraju powstała 
w 1975 roku, wychodnie utworów karbonu górnego) 
i Geosfera w jaworznie, gdzie na obszarze nieczynnego 
kamieniołomu sadowa Góra działa Centrum edukacji 
ekologiczno-Geologicznej (Woźniak, krzeczyńska, 2014). 
W czynnych kamieniołomach w rejonie siewierza (anty-
klina siewierza, Garb Tarnogórski) można obserwować 
dolomity środkowotriasowe zalegające niezgodnie 
na wapieniach środkowodewońskich, które dostępne 
są na powierzchni terenu we wsi Dziewki (Racki i inni, 
1999). Ponadto na terenie Wyżyny Śląskiej i obszarach 
przyległych występuje największe w Polsce pojezierze, 
powstałe głównie w wyniku działalności człowieka, tzw. 
„Górnośląskie Pojezierze antropogeniczne”.

z różnowiekowymi skałami wyżyny związane są 
nie tylko kopaliny (m.in. wspomniane już złoża węgla 
kamiennego i metanu oraz złoża rud cynku i ołowiu, 
a także mioceńskie: złoża soli kamiennej w okolicy Rybni-
ka–Żor–orzesza, złoża siarki rodzimej Pszów–kokoszyce 
koło Wodzisławia Śląskiego i gipsów w Czernicy koło 
Rydułtów oraz czwartorzędowe złoża piasków podsadz-
kowych) i towarzyszące im minerały (m.in. ołowionośny 

aragonit zwany tarnowicytem). W skałach makroregionu 
występują także liczne skamieniałości, w tym górnokar-
bońska fauna morska w piaskowcach z Gołonoga w Dą-
browie Górniczej i środkowotriasowe szczątki morskich 
gadów – notozaurów, spotykane między Tarnowskimi 
Górami a Dąbrową Górniczą oraz w okolicy Mikołowa, 
dostarczające wiedzy o wyglądzie fauny i flory oraz o ich 
środowisku życia i klimacie w minionych epokach geo-
logicznych. okazy skał, minerałów i skamieniałości chro-
nione są w przestrzeni muzealnej w Gliwicach (Muzeum 
Geologii złóż na Politechnice Śląskiej), zabrzu (Muzeum 
Górnictwa Węglowego), Dąbrowie Górniczej (Muzeum 
Miejskie „sztygarka”) i w sosnowcu (sala ekspozycyjna 
oddziału Górnośląskiego PiG-PiB i Muzeum Wydziału 
nauk o ziemi Uniwersytetu Śląskiego). Wiele śląskich 
eksponatów geologicznych i górniczych znajduje się 
w muzeach krajowych i zagranicznych oraz w kolekcjach 
prywatnych (Chybiorz, Tyc, 2012; Chybiorz i inni, 2015).

Współcześnie informacje o polskich atrakcjach geo-
turystycznych, zarówno formach ochrony przyrody, za-
bytkach, geostanowiskach jak i geoparkach, dostępne są 
on-line. znacznie przyspiesza to dotarcie do informacji na-
ukowych i dydaktycznych oraz materiałów promocyjnych 
(co? gdzie? kiedy?). jednak równie często wykorzystuje się 
kopiowanie dokumentów, dlatego przed wyjazdem w te-
ren warto sprawdzić w innych źródłach referencyjnych, 
czy dane przestrzenne i opisowe są aktualne.
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elementy rzeźby – formy akumulacji – – – 1 1 2

elementy rzeźby – formy denudacyjne – 1 2 2 2 7

inne (głazy narzutowe i blok skalny) 2 2 – 8 6 18

obiekty wodne – 1 1 3 2 7

odsłonięcia geologiczne sztuczne 6 16 11 13 2 48

odsłonięcia geologiczne naturalne – 1 – 1 – 2

pozostałości górnictwa – 9 2 7 4 22

stanowiska paleontologiczne – 2 1 2 – 5

stanowiska występowania interesujących 
minerałów lub skał

– – – – – –

Razem 8 32 17 37 17 111

Tab. 1. Geostanowiska Wyżyny Śląskiej (opracowanie własne na podstawie Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski)
Tab. 1. Geosites of Silesian Upland (compilation based on Polish Central Register of Geosites)
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THE SOKOLISKA LIMESTONE – A NEW REGIONAL MARKER HORIZON OF 
COCCOLITH LAMINITES ON THE OLIGOCENE OF THE OUTER CARPATHIANS 

the sokoliska limestone – a new regional marker horizon of coccolith  
laminites on the oligocene of the outer carpathians

Agnieszka ciurej1,2, grzegorz haczewski1
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isochronous horizons of pelagic coccolith limestones 
are important regional stratigraphic markers in the oli-
gocene sequences of the outer Carpathians. The three 
widely recognized limestone horizons are the Tylawa, 
jasło and zagórz limestone horizons. another regional 
marker horizon we described here, the sokoliska lime-
stone horizon, situated between the jasło and zagórz 
limestone horizons in the nannoplankton nP24 zone. 
The sokoliska limestone has been recognized along the 
distance of ca. 550 km in the skole (Tarcău) and silesian 
units of the eastern and northern parts of the outer 
Carpathians. Four sections of the sokoliska limestone 
horizon in the Polish and Romanian Carpathians are 
described, with the exposure in the sokoliska cliff of the 
solinka River at Bukowiec selected as the reference local-
ity. lithologic characteristics allow its distinction from the 
other limestones, especially under optical microscope. 

The total thickness of the limestone layers is below 
10 cm. its fine lamination differs from that in the other ho-
rizons by greater abundance of non-calcareous material 
in the dark laminae. The laminated limestones within the 

sokoliska limestone horizon in some cases pass gradually 
to neighbouring marly shales, in contrast to the other 
horizons, where clastic interbeds display characteristics 
of rapid deposition in short events during the longer 
episode of persistent, though seasonally oscillating, and 
massive deposition of coccolith mud. Tests of planktonic 
foraminifers, though present, are rare. This is a clear dif-
ference with the jasło limestone where foraminifers are 
abundant and with the Tylawa limestones, where they are 
absent. The main coccolithophore taxon is Cyclicargolithus 
floridanus similarly as in the jasło limestone.. Common 
are dinoflagellates or resting stages of dinoflagellates, not 
observed in the other limestone horizons.

The sokoliska limestone horizon, if taken into account 
as the independent precise marker, may assist in refining 
the stratigraphic framework of the oligocene sequences 
of the Paratethys.

This study was financed by the national science Cen-
tre (nCn) grant 2011/01/D/sT10/04617 to aC.

słowa kluczowe:  Coccolith limestone, sokoliska limestone, oligocene, isochronous marker, outer Carpathians
key words:  Coccolith limestone, sokoliska limestone, oligocene, isochronous marker, outer Carpathians
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KLAUS VOGEL (1926–2015) – WSPOMNIENIE O WYBITNYM CZŁOWIEKU
klaus Vogel (1926–2015) – in memory of the outstanding Man 

stefan cwojdziński
Państwowy instytut Geologiczny – Państwowy instytut Badawczy, oddział Dolnośląski, al. jaworowa 19, 53-122 Wrocław, Polska;

e-mail: stefan.cwojdzinski@pgi.gov.pl

W dniu 18 listopada 2015 r. zmarł w wieku 89 lat 
w Werdau, w niemczech klaus Vogel. Był on Człowie kiem 
szczególnym. inżynier budowlany z wykształcenia, przez 
długie lata prowadził w Werdau, odziedziczoną po ojcu, 
niewielką firmę betoniarską Werdau Betonwerke. Miesz-
kał w domu, na podwórzu którego mieściła się firma. Ten 
skromny, życzliwy Człowiek miał jednak pasję, która uczy-
niła go kimś bardzo ważnym dla zwolenników ekspansji 
ziemi i bardzo popularnym w wielu środowiskach niemie-
ckich przyrodników. W małym pokoiku w jego mieszkaniu 
konstruował znakomite modele rozszerzającej się ziemi. 
Początkowo były one budowane na podstawie zarysów 
współczesnych bloków kontynentalnych. już w 1983 r. 
wykonał rekonstrukcję terreli prekambryjskiej (średnica 
– 60% współczesnej) i mezozoicznej (kredowej, o średnicy 
72% współczesnej) (Vogel, 1983), a następnie szereg terel-
li o wymiarach od 46 przez 55, 60, 66, 75 i 85% wymiarów 
współczesnej ziemi, a także rekonstrukcję typu „globus 
w globusie” pozwalającą na porównywanie współczes-
nej pozycji kontynentów do ich pierwotnej pozycji na 
ziemi całkowicie pokrytej przez litosferę kontynentalną. 
jak wynika z analizy modeli Vogla masy kontynentalne 
zajmują stałą pozycję w stosunku do swojego podłoża, 
ale asymetryczna ekspansja ziemi wywołuje pozorne 
rotacje kontynentów i ich pozorną wędrówkę ku biegu-
nowi północnemu. 

Miałem wiele okazji spotykać Go osobiście, po raz 
pierwszy na konferencji Frontiers of Fundamental Physiscs 
w olimpii w Grecji (w tej słynnej olimpii) we wrześniu 
1993 r., kiedy to brałem udział w sesji poświęconej eks-
pansji ziemi. konferencja odbywała się w salach Centrum 
Międzynarodowego komitetu olimpijskiego, 500 m od 
słynnego ośrodka starożytnej olimpii wśród pokrytych 
dębowymi lasami zboczy doliny kladeosu (Cwojdziński, 
1994). Modele klausa Vogla były wówczas prezentowa-
ne na jego posterze. Rok później, jesienią 1994 r., jan 
koziar z Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizował, we 
współpracy z oddziałem Dolnośląskim PiG, konferencję 
„Problems of the expanding earth” Pierwsza jej część 
odbyła się w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego, 
w auli leopoldina, druga – terenowa – w sosnówce koło 
karpacza. Uczestniczyli w niej m.in. profesorowie józef 
oberc, samuel Warren Carey, inż klaus Vogel i akademik 
jewgenij Miłanowski z Rosji oraz grono młodych wówczas 
zwolenników ekspansji ziemi (Cwojdziński i koziar, 1995). 
W czasie konferencji po raz pierwszy ujrzałem na własne 

oczy modele klausa Vogla, które prezentował w sosnówce 
w czasie referatu „improved reconstruction of continents 
on the earth with a smaller diameter” (udoskonalona re-
konstrukcja kontynentów na ziemi o mniejszej średnicy). 
7 modeli Vogla wykonanych w tej samej skali obrazuje 
ewolucję ziemi ekspandującej od dolnego paleozoiku 
po współczesność. następną okazją do spotkania było 
sympozjum w Theuern w Bawarii w 2003 r. podczas 
między narodowego kolokwium „erdexpansion – eine 
Theorie auf dem Prüfstand” (ekspansja ziemi – teoria na 
etapie udowadniania). Tym razem klaus Vogel zaprezen-
tował po raz pierwszy opracowane dwa globusy geolo-
giczne – odpowiadający obecnej średnicy ziemi (śred-
nica modelu 85 cm) oraz globus o średnicy 54 cm (63% 
średnicy modelu ziemi współczesnej) (ryc. 1). Pozwalają 
one na analizę zgodności budowy geologicznej wzdłuż 
zestawionych razem krawędzi kontynentów. szczególnie 
uderzające jest geologicznie logiczne „zamknięcie” Pacy-
fiku przez australię połączoną z antarktydą. Globusy te 
były ozdobą spotkania. Rok później, podczas warsztatów 
w Urbino po Międzynarodowym kongresie Geologicznym 
we Florencji pt. „nowe koncepcje w tektonice globalnej. 
Fundamentalne pytania w geologii” klaus Vogel zapre-
zentował własną rekonstrukcję położenia kontynentów 
na trzech globusach odpowiadających ziemi o promieniu 
odpowiednio 45, 65 i 75% współczesnego promienia. 

słowa kluczowe:  klaus Vogel, modele ekspandującej ziemi
key words:  klaus Vogel, expanding earth’s models

Ryc. 1. Klaus Vogel i autor podczas spotkania w Theuern (2003) 
wśród starszych i nowych modeli. 

Fig. 1. Klaus Vogel and author during the meeeting in Theuern 
(2003) among older and new models
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Przedstawił niemieckie tradycje badań nad ekspansją 
ziemi prowadzone przez Bernhardt lindemanna (1927) 
i otta Christopha Hilgenberga (1933), zarzucone wsku-
tek oskarżeń o brak fizycznego wyjaśnienia przyczyn 
ekspansji. Takie argumenty są stosowane także dziś 
w dobie zaawansowanych badań nad strukturą materii, 
ciemną materią i ciemną energią Wszechświata, który 
tylko w kilku procentach jest zbudowany ze znanej nam 
materii atomowej.

na spotkaniu w Urbino klaus Vogel podarował mi 
wykonany przez niego model ziemi ekspandującej typu 
„model wewnątrz modelu” (Cwojdziński, 2005). W 2005 r. 
miałem okazję, razem z janem koziarem z Uniwersytetu 
Wrocławskiego, odwiedzić klausa w jego domu w Werdau 
i rzucić okiem na jego słynny pokój wypełniony ręcznie 
wykonanymi rekonstrukcjami globów ekspandującej 
ziemi (ryc. 2).

Dziś, po śmierci klausa Vogla, modele te stanowią 
ważny fragment dziedzictwa badań geotektonicznych 
i powinny być bezwzględnie zachowane i eksponowane 
w odpowiednim muzeum przyrodniczym w niemczech. 

ostatnie spotkanie z klausem Voglem miało miejsce 
w erice na sycylii w 2011 r podczas konferencji „Dowo-
dy ekspansji ziemi – wyzwanie dla geologii, geofizyki 
i astronomii” (org. scalera, Boschi i Cwojdziński, 2012). 
Wygłosił on wtedy referat pt. ”Models of expanding earth” 

(ryc. 3). W materiałach konferencji został opublikowany 
przetłumaczony na język angielski artykuł klausa opubli-
kowany pierwotnie w niemczech w 1984 r. (Vogel, 1994, 
2012) , w którym proponował sierpowate zamknięcie 
Prapacyfiku przez kontynenty australii i antarktydy na 
ziemi o mniejszej średnicy. Rozwiązanie to było później 
potwierdzone przez Maxlowa (2005). We wspomnianej 
pracy proponował Vogel także wykładniczą funkcję 
wzrostu promienia ziemi z jednoczesną pulsacją tego 
wzrostu. Model wykładniczo-pulsacyjny nie został jednak 
zaakceptowany (koziar, 1980; www.wrocgeolab.pl/floor; 
Maxlow, 2005). 

klaus Vogel znaczną część swego pracowitego życia 
poświęcił idei ekspansji. nie będąc geologiem wykazy-
wał niezwykłe zdolności do „geologicznego” sposobu 
myślenia. Pracując nad modelowaniem ekspansji, przez 
kilkadziesiąt lat był kontynuatorem dzieła otta Hilgenber-
ga, geologa z Politechniki Berlińskiej, który był autorem 
pierwszych w historii 4 modeli ekspandującej ziemi 
(1933). Chociaż uległy one zniszczeniu w czasie ii woj-
ny światowej zostały odtworzone staraniem Giancarlo 
scalery i karlheinza jacoba pod koniec 2010 r. Dzieło 
klausa Vogla ma dziś znaczenie nie tylko historyczne. 
jego praca znajduje się nadal w głównym nurcie rozwoju 
współczesnej tektoniki ekspansji ziemi. idea ekspansji, 
choć ciągle na marginesie współczesnej geotektoniki, 
jest stale przypominana i rozwijana. argumenty na rzecz 
ekspansji są tak poważne, że nie mogą być ignorowane. 
W wielu środowiskach narasta powoli przekonanie, iż 
tektonika płyt nie jest ostatnią odpowiedzią geologii na 
przyrost obserwacji. ogromna ilość uzyskanych w ciągu 
ostatnich 30–40 lat danych geologicznych i geofizycznych 
wskazuje w sposób bezpośredni na to, że ziemia w czasie 
swej ewolucji geologicznej stale zwiększa swoje wymiary. 
analiza tempa rozrastania się den współczesnych ocea-
nów wykazuje, iż wzrost promienia ziemi ma charakter 
wykładniczy nie tylko w ciągu ostatnich 200 mln lat. 
obliczony kilkoma niezależnymi metodami współczesny 
wzrost promienia ziemi jest obliczany na 2,0 do 2,6 cm 
rocznie. Teoria ekspansji ziemi jest szansą na całkowicie 
nowe spojrzenie na jej ewolucję. Przełom naukowy, który 
powinien nastąpić dzięki geologii może mieć ogromne 
następstwa. Pierwsza ich grupa to aplikacyjne zastosowa-
nie teorii ekspansji w takich dziedzinach nauk geologicz-
nych jak badania i skuteczne przewidywanie geozagrożeń 
endogenicznych, trzęsień ziemi i wybuchów wulkanów, 
geodezja satelitarna, badania paleoklimatyczne i paleo-
biogeograficzne oparte na zupełnie innych zasadach niż 
w tektonice płyt, nowe podstawy merytoryczne poszuki-
wań surowców mineralnych, zwłaszcza bituminów i rud 
metali. Druga grupa następstw przełomu naukowego 
dotyczy innych dziedzin nauki. Dane o szybkości wzrostu 
promienia ziemi porównane z innymi danymi fizycznymi 
pozwalają na obliczenie parametrów ekspansji, które sta-
nowią podstawę nowego spojrzenia na procesy fizyczne 
zachodzące we Wszechświecie przez fizyków cząstek 
atomowych, kosmologów i astrofizyków. naukom o ziemi 
potrzebna jest nowa geo-idea. jednym z jej prekursorów 
był klaus Vogel.

Ryc. 2. Kolekcja modeli Klausa Vogla
Fig. 1. Klaus Vogel`s models collection
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Geotektonika współczesna jest od prawie 50 lat zdo-
minowana przez tektonikę płyt. Teoria ta, w sensie terminu 
stosowanego powszechnie w naukach o ziemi, stanowi 
połączenie znacznie wcześniejszych idei podskorupowych 
prądów konwekcyjnych (ampferer , 1906) i dryftu konty-
nentów (Wegener, 1915, 1924). została ona zarysowana 
w pierwszej połowie lat 60. XX w. na podstawie wyników 
badań den współczesnych oceanów przeprowadzone 
pod koniec lat 50. ub.w., a zwłaszcza udokumentowanie 
istnienia globalnego systemu tensyjnych grzbietów 
śródoceanicznych i ryftów, wyniki badań paleomagne-
tycznych wskazujące na „wędrówkę kontynentów” i po-
twierdzany z czasem, młody wiek wszystkich współczes-
nych oceanów (180–200 mln lat). W tym samym czasie 
została sformułowana koncepcja płyt litosfery (Carey, 
1958). słynny badacz den oceanów Bruce Heezen (1960), 
który wraz z Mary Tharp dokonał odkrycia ogromnego, 
globalnego systemu stref rozrostu dna oceanicznego 
nie miał wątpliwości, że wskazuje to na możliwość eks-
pansji całej planety. Głęboko zakorzenione w umysłach 
geologów aktualistyczne podejście do procesów geolo-
gicznych było jedną z przyczyn, dla których odrzucono 
propozycję Heezena i w kilku podstawowych pracach 
opublikowanych w latach 1961–62 (Dietz, 1961; Hess, 
1962) zinterpretowano istniejące dane przy założeniu 
niezmienności wymiarów ziemi w toku jej ewolucji 
geologicznej. obaj wspomniani autorzy odżegnali się 
od idei ekspansji planety, nie stosując jednak argumen-
tów merytorycznych (vide Cwojdziński, 2015). stworzyli 
oni tzw. teorię rozrastania się den oceanów, czyli teorię 
spreadingu – podstawę późniejszej nieco tektoniki płyt 
(isacks i inni, 1968; le Pichon, 1968; Morgan, 1968). 

U początków tektoniki płyt, która tworzy dziś pod-
stawowe narzędzie badawcze geologii, leży założenie 
stałego promienia ziemi. założeniem tym posłużył się 
Xavery le Pichon, pisząc w 1968 r: „jeśli Ziemia nie ekspan-
duje, muszą istnieć strefy, w których niszczona jest litosfera 
oceaniczna narastająca w grzbietach śródoceanicznych”. 
Przyjęto, że takie strefy, w których nowo utworzona lito-
sfera oceaniczna ulega pochłanianiu w płaszczu ziemi, są 
zlokalizowane w sejsmicznych strefach Benioffa wzdłuż 
systemu łuków wyspowych lub pasów wulkaniczno-
plutonicznych na aktywnych krawędziach kontynentów 

(strefy subdukcji). inną, zasadniczą przyczyną sformuło-
wania „teorii ziemi nieekspandującej” (pojęcie – koziar, 
1991) było przekonanie o decydującej roli naprężeń 
tangencjalnych w rozwoju struktur tektonicznych mające 
swe źródło w jeszcze XiX w. teorii kontrakcji ziemi ellie 
de Beaumont oraz brak fizycznego wyjaśnienia genezy 
tak znacznej ekspansji globu w ciągu ostatnich 200 mln 
lat jego ewolucji. 

Historia powstania i rozwoju teorii tektoniki płyt jest 
obecnie prezentowana w większości podstawowych 
podręczników szkolnych i akademickich, w ogromnej 
liczbie prac popularyzatorskich i artykułów prasowych, 
w doniesieniach z konferencji naukowych, w ekspozy-
cjach muzealnych. Tektonika płyt tworzy dziś znaczącą 
część świadomości ludzi zajmujących się zawodowo 
naukami przyrodniczymi. Podstawy merytoryczne tekto-
niki płyt, czyli nowej tektoniki globalnej, to młody wiek 
wszystkich współczesnych oceanów, ciągłe rozrastanie 
się den oceanów oraz przyjęcie procesu kompensacji 
spreadingu poprzez subdukcję. konieczność utrzymania 
stałych wymiarów ziemi powoduje, iż istnieć muszą dwa 
typy oceanów: rozrastające się atlantyk, ocean indyjski 
i ocean lodowaty Północny oraz kurczący się Pacyfik. 
Tym samym rola Pacyfiku jest szczególna. jeśli ocean ten, 
którego łoże wykazuje taki sam wiek jak innych oceanów, 
rozszerza się, założenie stałych wymiarów ziemi staje się 
nie do utrzymania. na ziemi tektoniczno-płytowej Pacyfik 
musi się kurczyć. Tektonicy płytowi wyznaczają w obsza-
rze wokółpacyficznym, wzdłuż krawędzi kontynentów, 
cały system takich stref subdukcji. Problem polega na tym, 
że przed fazą rozpadu Pangei (górny trias – jura środko-
wa) superkontynent ten musiał być, na ziemi o stałych 
wymiarach, otoczony przez Wszechocean (Panthalassa) 
o wymiarach znacznie przewyższających obecny Pacyfik. 
obszar tego oceanu musiał ulegać kurczeniu się, jeśli 
mezo-kenozoiczny spreading den atlantyku i oceanu 
indyjskiego miał zostać skompensowany dla zachowania 
stałych wymiarów ziemi. już w 1969 r. Meservey wykazał, 
że przyjmowane przez tektonikę płyt kurczenie się obsza-
ru tego oceanu nie odpowiada rzeczywistości. Wielu póź-
niejszych badaczy rozpatrywało problem Pacyfiku, który 
pod względem wieku i struktury litosfery niczym nie różni 
się od pozostałych oceanów. jego otwarcie się w jurze 
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jest dowodzone przez podobieństwo facji, paleofaun 
i paleoflor permu, triasu i liasu między obu amerykami, 
azją, australią i Melanezją (avias, 1977; shields, 1979). Ten 
ostatni badacz zanalizował szczegółowo problem nieist-
nienia Pacyfiku przed fazą jego ekspansji w górnej jurze. 
na podstawie danych paleogeograficznych, tektonicz-
nych, geologicznych i paleobiogeograficznych wykazał on 
bliskość geograficzną zachodnich wybrzeży obu ameryk 
oraz wschodnich krawędzi azji i australii (shields, 1979) 
przed jurajsko-kredowym rozpadem Pangei. Hughes 
(1975) – zwolennik tektoniki płyt – widząc geologiczne 
podobieństwo krawędzi azji – australii i zachodnich 
wybrzeży obu ameryk, umieścił przedjurajski Prapacyfik 
między kordylierami, a kontynentalną częścią ameryki 
Północnej. Tak widziany paleocean, konieczny dla utrzy-
mania stałych wymiarów globu, nie jest potwierdzany 
przez dane paleobiogeograficzne. Tym samym wyniki 
badań powiązań wokółpacyficznych przemawiają za eks-
pansją ziemi. Do takich samych wniosków na podstawie 
badań paleoflor karbońsko-permskich doszedł Davidson 
(1983). Podobna w charakterze jest praca agera (1986), 
który po analizie rozprzestrzenienia mezozoicznych 
ramienionogów w strefie Morza Śródziemnego, wokół 
oceanu indyjskiego i Pacyfiku wyciągnął następujący 
wniosek: Wydaje mi się trudnym zaakceptowanie różne 
wyjaśnienia tych samych zjawisk, które pojawiły sięw róż-
nych wielkich oceanach Ziemi. Przeciwnie, wolę myśleć, iż 
wszystkie oceany ekspandowały od wczesnego Mezozoiku 
i dlatego hipoteza expansji Ziemi jest nie do uniknięcia.

“i find it difficult to accept different explanations for 
the same phenomena which occurred in the various great 
oceans of the earth. on the balance, i prefer to think that 
all the oceans have been expanded since early Mesozoic 
times and that therefore the hypothesis of an expanding 
earth is inescapable”.

Tzw. paradoks Pacyfiku (Carey, 1958, 1976) odgrywa 
decydującą rolę w sporze dwóch alternatywnych teorii. 
Perymetr współczesnego oceanu tworzy bowiem niewie-
le mniej niż koło wielkie, a między masami kontynental-
nymi leżącymi wokół Pacyfiku obserwuje się rozsuwanie 
i ekstensję (odcinki: australia–azja, australia–antarktyda, 
antarktyda–ameryka Południowa, ameryka Południowa – 
–ameryka Północna). Mezo-kenozoicznemu rozszerzaniu 
się atlantyku i indyku na ziemi o stałych wymiarach musi 
towarzyszyć zjawisko ogromnej redukcji obszaru Pacyfiku. 
Redukcja taka w świetle wspólczesnej geodynamiki regio-
nu jest niemożliwa. Podkreśla to koziar (1993, www.wroc-
geolab.pl/Pacific), który analizując tektoniczno-płytową 
interpretację mezozoicznego rozwoju tego oceanu wy-
kazuje, jak bardzo nieprawdopodobna geodynamicznie 
jest ta interpretacja. jednocześnie wprowadza on pojęcie 
tzw. wzmocnionego testu Careya. okazuje się bowiem, że 
ekspansję Pacyfiku można wykazać na podstawie dylatacji 
w jedynie trzech segmentach strefy wokółpacyficznej: 
australijsko-antarktycznym, antarktyczno- południowo-
amerykańskim i środkowo-amerykańskim. Wszędzie tam 
współczesna ekstensja między blokami kontynentalnymi 
nie ulega wątpliwości.

innym, niezwykle istotnym pytaniem stawianym 
w wielkiej dyskusji jest charakter Tetydy – szerokiej, 
mobilnej strefy dzielącej kontynentalną eurazję od kon-

tynentów Gondwany. na Pangei Wegenera jest to strefa 
mezozoicznego morza kontynentalnego, dopiero na 
rekontrukcjach tektoniczno-płytowych, uzyskiwanych 
zresztą często na drodze modelowań komputerowych, 
przekształca się ona w klinowaty rozziew oceaniczny mię-
dzy kontynentami laurazji i Gondwany. Tymczasem dane 
geologiczne wyraźnie wskazują (Meyerhoff & Meyerhoff, 
1972, 1978) na epikontynentalny charakter sedymentacji 
w obrębie Tetydy, bliskie powiązania paleogeograficzne 
i paleobiogeograficzne między południowymi krawędzia-
mi eurazji a arabią, Madagaskarem, Dekanem i wielkimi 
wyspami archipelagu sundajskiego. Prosta interpretacja 
faktów prowadzi do wniosku o rozszerzaniu się ziemi 
(Crawford, 1979, 1982, 1983; stocklin, 1983; ahmad, 1983; 
Ciric, 1983; Carey, 1983). ocean Tetydy, wyznaczany przez 
tektoników płytowych, to w oczach ekspansjonistów 
struktura pozorna wynikająca z tzw. efektu skórki poma-
rańczy (orange peel effect – van Hilten, 1963; Carey, 1976; 
koziar, 2016), który powstaje w momencie, gdy połączenia 
kontynentów są rekonstruowane na globie o większych, 
współczesnych rozmiarach.

Podobne znaczenie ma ewolucja geologiczna basenu 
Morza Śródziemnego. zgodnie z tektoniką płyt basen ten 
musi ulegać dziś skracaniu ze względu na zbliżanie się 
afryki do europy wywoływane rozrostem dna południo-
wego atlantyku. już Carey (1976) uznał, iż rozwój tego 
basenu odbywał się ekstensyjnie, w wielkiej lewostronnej 
strefie przesuwczej miedzy laurazją a Gondwaną. koziar 
i Muszyński (1980), przeanalizowawszy istniejące kon-
cepcje regresywnego i progresywnego rozwoju Morza 
Śródziemnego i Czarnego i porównawszy je z danymi 
paleogeograficznymi, doszli do wniosku, że są to mło-
de baseny ekstensyjne. Do podobnego modelu doszli 
Czudinow (1980), Cirič (1983) i scalera (2011). Młodość 
małych basenów oceanicznych powstających w mezo-
zoiku i kenozoiku między afryką a europą, przy jedno-
czesnej lewostronnej rotacji aryki wynikającej z modelu 
tektoniczno-płytowego, stanowi sprzeczność, łatwą do 
wyjaśnienia na rozszerzającej się ziemi.

inną sprzeczność stanowią „ziejące luki” (gaping go -
res), w kształcie klinów powstające przy wszystkich rekon-
strukcjach Pangei na ziemi o współczesnych rozmiarach 
(największą taką ziejącą luką jest obszar Tetydy – op.cit.). 
luki takie zostały precyzyjnie zinterpretowane geome-
trycznie przez koziara (2016). stanowią one trudność dla 
tektoniki płyt, znikają jednak na ziemi o mniejszych niż 
dzisiejsze, wymiarach.

jednym z najważniejszych narzędzi badawczych, jakie 
stosuje tektonika płyt do swych rekonstrukcji położenia 
i przemieszczeń kontynentów i ich fragmentów (mikro-
kontynentów) są metody paleomagnetyczne. zdaniem 
zwolenników teorii „nieekspandującej ziemi” wskazują 
one na wielkie przemieszczenia horyzontalne mas kon-
tynentalnych, na ich oddalanie się i zbliżanie do siebie, na 
ich kolizje i rotacje. Wyniki prowadzonych od ponad 50 
lat badań paleomagnetycznych głęboko ugruntowały się 
w świadomości współczesnych geologów. zastosowane 
do rekonstrukcji przedmezozoicznych, wraz ze wzrostem 
ilości danych, doprowadziły do sytuacji, w której dawna 
regionalna geologia kontynentów została zastąpiona 
przez geologię mikropłyt, mikrokontynentów i terranów. 
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już we wczesnym okresie rozwoju metod paleomag-
netycznych zaproponowano zastosowanie tzw. metody 
jednego południka do wyznaczania paleopromienia zie-
mi (egyed, 1960). Van Hilten (1963, 1964, 1965) opracował 
nową metodykę wykorzystania danych paleomagnetycz-
nych (metoda zestawiania danych o paleoszerokościach 
i paleodługościach) i na jej podstawie określił wielkości 
paleopromienia ziemi dla karbonu, permu, triasu i kredy 
uzyskując zróżnicowane, lecz znacznie mniejsze od współ-
czesnych wielkości (np. R = 5096 km dla triasu ameryki 
n, R = 4803 km dla permu syberii itd.). jego podejście 
zostało skrytykowane przez Warda (1963, 1966), który 
rozwinął tę metodę oraz Hospersa i van andela (1967). 
W dyskusji z ekspansjonistami metodę Warda zastosowa-
no do wyznaczenia paleopromienia ziemi (Mc elhinny & 
Brock, 1975; Mcelhinny, Taylor & stevenson, 1978; stewart, 
1983) uzyskując rezultaty, zdaniem autorów, wykluczające 
rozszerzanie się ziemi. W 1978 r. smith opublikował pracę, 
w której pojawienie się ostatnio wspomnianego artykułu 
Mcelhinnyego i innych (1978), nazwał „czarnym dniem” 
teorii ekspansji. 

Tymczasem już Carey (1961, 1976) wykazał, iż warun-
kiem uzyskania tą metodą danych o zmianie rozmiarów 
planety jest pewność braku deformacji między punktami 
pomiarów paleomagnetycznych w okresie, który upły-
nął między czasem, dla którego wykonywano pomiary, 
a dniem dzisiejszym. Większość stanowisk opracowana 
przez paleomagnetyków i zlokalizowana na starych 
platformach, jest rozdzielana przez strefy deformacji 
z rozciągania typu basenów wewnątrz-kontynentalnych, 
aulakogenów lub stref ryftowych.

Podstawowym błędem interpretacji wielu paleomag-
netyków jest nie branie pod uwagę faktu, iż na rozszerza-
jącej się ziemi rosną także odległości linijne między 
punktami pomiarów, a punktami przecięć paleodługości. 
zwrócił na to uwagę Czudinow (1984), który opisał i wy-
korzystał nową metodę obliczania paleopromienia ziemi 
(tzw. metodę Tertickiego) opartą na obliczeniach paleo-
szerokości magnetycznej 3 punktów trójkątów sferycz-
nych wybranych dla jednorodnych platform prekambryj-
skich. obliczenia cytowane przez Czudinowa i oparte na 
istniejących danych pomiarowych, wskazały na proces 
powiększania się rozmiarów planety (np.: R ziemi dla 
górnej kredy waha się od 4075 do 5100 km). Problem 
paleomagnetyzmu został też podjęty przez scalerę 
(1990), opracował on oryginalną metodę komputerowej 
symulacji dyspersji kontynentów i ich akrecji w Pangeę 
na ziemi o obecnych i zredukowanych rozmiarach i sy-
mulacji położenia syntetycznych paleobiegunów mag-
netycznych dla wszystkich wersji eksperymentu. Porów-
nanie danych symulacyjnych i rzeczywistych prowadzi 
według niego do wniosku, że promień ziemi w dolnym 
kambrze wynosił prawdopodobnie około 3000 km. Carey 
(1976) podaje także inne sposoby wykorzystania danych 
paleomagnetycznych dla udowodnienia ekspansji – jed-
nym z nich jest tzw. paradoks arktyczny, szerokości pa-
leomagnetyczne wszystkich kontynentów wokół-arktycz-
nych wykazują bowiem od permu do dziś stopniowy ruch 
ku północy mas kontynentalnych – jedynym logicznym 
wytłumaczeniem tego procesu jest asymetryczna eks-
pansja planety (Carey, 1976; Tanner, 1983, 1990; koziar, 

2016). na rozszerzanie się ziemi wskazują także, według 
Careya, takie zjawiska, jak podwójny paleorównik paleo-
magnetyczny, paradoks „przestrzelenia” paleobieguna 
magnetycznego i inne. a więc także i to podstawowe 
narzędzie tektoniki płyt może dostarczać wyraźnych 
dowodów na ekspansję ziemi. Paradoks arktyki polega 
też na całkowitej niezgodności między wynikami po-
wszechnie przyjmowanych badań paleomagnetycznych 
świadczących o stopniowym przemieszczaniu się w me-
zo-kenozoiku wszystkich kontynentów ku północy, 
a równoczesnym „otwieraniem się” oceanu lodowatego 
Północnego. Tymczasem wzdłuż krawędzi oceanu lodo-
watego Północnego nie ma mowy o żadnej post-paleo-
zoicznej strefie subdukcji.

ekspansja den oceanicznych jako główny dowód 
ekspansji planety była rozpatrywana w różnych jej aspek-
tach przez Careya (1976), Czudinowa (1976), koziara 
(1980, 1985). Ten ostatni w 1980 r. wskazał na to, że fakt 
podłużnego rozciągania grzbietu środkowoatlantyckiego 
przebiegającego dziś między afryką a ameryką Południo-
wą, ewidentny także dla tektoników płytowych (Wilson, 
1965; Dietz & Holden, 1972), dowodzi ekspansji ziemi, 
ponieważ jest związany z izotropowym, równomiernym 
rozciąganiem podłoża litosfery. jest to proste wyjaśnienie 
faktu, którego tektoniczno-płytowa interpretacja wyma-
ga skomplikowanego i nieprawdopodobnego układu 
dwóch systemów prądów konwekcyjnych odpowiedzial-
nych za ryftowanie atlantyku i jednoczesne przemiesz-
czanie poprzeczne litosfery oceanicznej (Wilson, 1965). 
W tej samej pracy obliczył koziar aktualny, roczny przyrost 
promienia ziemi na 2,6 cm, a jej objętości na 13 200 km3 
i udowodnił wykładniczy charakter funkcji wzrostu pro-
mienia ziemi w czasie, co później zostało rozwinięte przez 
Maxlowa (2005). 

inne argumenty na rzecz ekspansji zostały uzyskane 
przez badaczy tzw. plam gorąca (hot spots), które, zgodnie 
zresztą z wynikami badań tektoników płytowych, są za-
korzenione głęboko w płaszczu ziemi (pióropusze płasz-
cza) i, nie biorąc udziału w ruchu płyt litosfery, nie zmie-
niają swojej pozycji na ziemi o stałych wymiarach. Tym-
czasem już Burke i inni(1973) badając relatywny ruch plam 
gorąca względem siebie stwierdzają, że krzywa wzrasta-
nia odległości między dwoma wybranymi do analizy 
obiektami liczona wzdłuż koła wielkiego ma w ciągu 
ostatnich 120 mln lat charakter wykładniczy, czemu jednak 
nie przypisują żadnej roli. Tymczasem podobnym charak-
terem odznacza się wzrost promienia ziemi. już stewart 
(1976), na podstawie analizy zwiększania się odległości 
między pióropuszami płaszcza w czasie, doszedł do wnio-
sku, iż proces ten wskazuje na ekspansję ziemi. 

W dotychczas publikowanych syntezach wyników 
badań opartych na różnych metodach geodezji kosmicz-
nej (np. anderle & Malyevac, 1983; smith i inni, 1990) ich 
autorzy podkreślają zbieżność rezultatów z przewidywa-
niami tektoniki płyt. Uzyskane tą drogą rezultaty wyników 
kosmicznych pomiarów geodezyjnych dowodzić mają 
w sposób ostateczny działania mechanizmu tektoniki 
płyt. Podstawowy jednak błąd ich interpretacji polega 
na wykorzystywaniu a priori założenia o stałych wymia-
rach ziemi (Blinow, 1987). Według Careya (1988, 1994) 
interpretacja wyników pomiarów satelitarnych i VlBi jest 
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oparta na błędnym założeniu stałości promienia ziemi 
w równaniu:

C=2R sin 

jeśli do równania wprowadzona zostanie zmiana pro-
mienia w czasie – dR/dT i dane liczbowe z pomiarów geo-
dezyjnych uzyskuje się przekonywujący w swej wymowie 
rezultat: promień ziemi wzrasta rocznie o 2,08 ± 0,8 cm. 
Wielkość ta odpowiada szybkości ekspansji wyliczonej 
na podstawie szybkości współczesnego spreadingu den 
oceanicznych (koziar, 1991). ostatnio reinterpretacji 
wyników badań geodezyjnych dokonał koziar (2016) 
wykazując ekspansję planety. 

Prowadzone od lat 80. XX w. sejsmiczne badania tomo-
graficzne doprowadziły do odkrycia korzeni kontynentów 
(vide Cwojdziński, 2004), czyli „chłodnych” i sztywniej-
szych reologicznie partii górnego płaszcza pod starymi 
kratonami kontynentalnymi otoczenia (np. Dziewonski 
i anderson, 1984; anderson i inni, 1992). Po raz pierwszy 
została umożliwiona analiza termiczno-gęstościowej 
struktury płaszcza ziemi, aż po granicę płaszcza i jądra. 
W pierwszym etapie badań takie korzenie wykryto do 
głębokości 250–300 km, na początku XXi w.  okazało się, 
że mogą one sięgać do głębokości 2850 km czyli grani-
cy płaszcz/jądro (Condie, 2001). jednocześnie wykryto 
anomalnie gorące diapiry podnoszące się radialnie z tej 
granicy ku powierzchni ziemi. Taka radialna struktura 
globu wyklucza podstawowy mechanizm tektoniki płyt 
jakim są poziome przemieszczenia kontynentów po 
astenosferycznym podłożu (ryc. 1).

Przedstawiona analiza wybranych aspektów współ-
czesnej geotektoniki dowodzi, że chociaż na marginesie 
współczesnej geotektoniki, rozwija się nadal, uprawiana 
w niewielu ośrodkach, alternatywna w stosunku do tek-

toniki płyt teoria ziemi rozszerzającej się. jest ona oparta 
na twardych faktach obserwacyjnych, tych samych, na 
których sformułowano tektonikę płyt, lecz bez „grzechu 
pierworodnego” tej ostatniej – a mianowicie nieudo-
wodnionego założenia o stałych wymiarach ziemi. Mimo 
upływu lat i triumfalnego marszu tektoniki płyt przez 
geologię, coraz więcej faktów pierwszego rzędu, ale także 
wiele obserwacji regionalnych i lokalnych, wskazuje, iż 
ekspansja ziemi jest procesem realnym, który decydował 
o przebiegu ewolucji geologicznej naszej planety (vide 
scalera i inni, 2012).

(Wszystkie cytowane w tekście pozycje literatury oraz 
fakty zostały opisane i przytoczone w pracach Cwojdziń-
skiego (2003, 2004), Maxlowa (2005), a ponadto ander-
sona (2007), koziara (2016) oraz w monografii scalery 
i innych (2012).
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W ne części bloku przedsudeckiego, między kobierzy-
cami, Łagiewnikami i Borkiem strzelińskim, na południe 
od Wrocławia, w podłożu podkenozoicznym kontaktują 
się różne jednostki tektono-stratygraficzne: strefa tekto-
niczna niemczy, metamorficzne pasmo kamienieckie, 
północna część masywu strzelińskiego, masyw ofiolitowy 
Ślęży i se fragment metamorfiku środkowej odry (meta-
morfik odrzański). Wszystkie te jednostki na omawianym 
obszarze są ukryte pod utworami osadowymi neogenu 
i czwartorzędu o zmiennej miąższości, stąd są słabo rozpo-
znane, jedynie przy pomocy otworów wiertniczych. Pod-
kenozoiczne wychodnie skał metamorficznych i granitoi-
dów strefy środkowej odry, wydłużone w kierunku nW–se 
stanowią prawdopodobnie kontynuację środkowo - 
-europejskiej strefy krystalicznej. od ne cały blok przed-
sudecki jest oddzielony systemem uskoków środkowej 
odry od sukcesji osadowej monokliny przedsudeckiej. 

Wydłużona południkowo strefa mylonityczna niemczy 
związana jest przestrzennie ze wschodnią krawędzią masy-
wu sowiogórskiego. od wschodu graniczy ona z południ-
kowo przebiegającym kamienieckim pasmem metamor-
ficznym. Trudniejszy problem to wyznaczenie północnej  

i południowej granicy strefy niemczy. na różnych ma-
pach geologicznych i tektonicznych odkrytych, stosunki 
przestrzenne między poszczególnymi jednostkami są 
przedstawiane często zupełnie odmiennie. W ujęciu map 
geologicznych sawickiego i innych (1977) (ryc. 1) oraz 
Grocholskiego i sawickiego (red., 1982) strefa niemczy 
ogranicza od wschodu masyw Ślęży, wyklinowując się 
w rejonie kobierzyce–Żurawina wśród skał mezo-meta-
morficznych metamorfiku odrzańskiego. 

 natomiast na mapie tektonicznej Cymermana (2004), 
strefa niemczy i jednostka kamieńca ząbkowickiego 
ograniczone są od północy przez ne część masywu 
ultrazasadowo-zasadowego Ślęży, rozpoznanego tu przy 
pomocy metod geofizycznych i wierceń. kompleks ten 
oddziela na powierzchni podkenozoicznej wspomniane 
jednostki od skał metamorfiku odrzańskiego. Cymerman 
i Piasecki (1994) uważają, zakładając 10 km szerokości 
strefę lewostronnego, podatnego ścinania przesuwczego, 
że strefa niemczy, rozumiana jako granica między wyzna-
czanymi przez nich kaledono-waryscyjskimi terranami, 
kontynuuje się ku południowi w strefę ścinania skrzynki–
złotego stoku, a ku północy skręca ostro ku wschodowi, 

słowa kluczowe:  blok przedsudecki, tektoniczna strefy niemczy, nowe wiercenia
key words:  Fore-sudetic Block, niemcza Tectonic zone, new boreholes

Rys.1. Po lewej: pozycja strefy Niemczy na odkrytej mapie geologicznej 1:100 000 (Sawicki i inni, 1977)
Po prawej: pozycja strefy Niemczy na mapie tektonicznej Dolnego Śląska 1:200 000 (Cymerman, 2004) 

Fig.1. Left: Niemcza zone position on the uncovered geological map 1:100 000 (Sawicki et al. 1977)
Right: Niemcza zone position on the tectonic map of Lower Silesia 1:200 000 (Cymerman, 2004)
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omijając masyw Ślęży i zanika na uskokach strefy odry. 
Charakterystyczną cechą strefy niemczy w obrazie kar-
tograficznym (sawicki, 1967) jest jej obustronne ostre 
zakończenie w niezmylonityzowanych w większości 
skałach ofiolitu sudeckiego: od północy w serpentynitach 
Ślęży, od południa w serpentynitach i gabrach Braszowic.  
Mapy podłoża podkenozoicznego opracowane przez 
Grocholskiego (Grocholski, sawicki, 1982; Grochol-
ski, Drozdowski, 1992), ze względu na ubóstwo danych 
wiertniczych, w zgeneralizowany sposób ukazują obszar 
występowania skał niemczańskich. sugerują one omijanie 
masywu Ślęży, ale włączenie masywu Braszowic w ob-
ręb wygasającej na sudeckim uskoku brzeżnym, strefy 
niemczy. W otworze wiertniczym Borek strzeliński iG 1, 
w obrębie ne przedłużenia masywu Ślęży, mylonityczne 
metagranity i gnejsy kontaktują tektonicznie z niżej 
ległymi serpentynitami, w których, w strefach przykon-
taktowych, rozwinęły się wkładki listwenitów. Gnejsy 
te, wyraźnie silnie zmylonityzowane i skataklazowane,  
a wykazujące cechy zbliżające je do mylonitów strefy 
niemczy są płasko nasunięte na serpentynity (jerzmań-
ski, 1994).

obraz kartograficzny i strukturalny strefy niemczy 
oraz jej granic jest zatem ciągle niejasny. Dziś dominuje 
jej interpretacja, jako strefy wielkoskalowego uskoku 
przesuwczego wieku wizeńskiego. nadal też nie jest za-
dowalająco wyjaśniony problem obecności ultrabazytów 
i bazytów w obrębie tej strefy. Mogą to być fragmenty 
rozczłonkowanego ofiolitu obejmującego zarówno ma-
sywy Braszowic i szklar, jak i amfibolity Wilkowa–sienic.

Podstawowym problemem jest północne zakończenie 
strefy mylonitycznej niemczy – czy kończy się ona na 
podkenozoicznych wychodniach skał kompleksu ofioli-
towego Ślęży, czy też skały budujące tę strefę występują 
także na północ od skał ultrazasadowo-zasadowych. 
W szerszym kontekście regionalnym ważne jest stwier-
dzenie, czy strefa mylonityczna niemczy stanowi łącznik 
między metamorfikiem środkowej odry a krystalinikiem 
wschodniej części bloku przedsudeckiego i sudetów 
Wschodnich.

W celu odpowiedzi na tak postawione pytanie w ra-
mach ogólnopolskiego projektu „zintegrowany program 
płytkich wierceń badawczych dla rozwiązania istotnych 
problemów budowy geologicznej Polski” jesienią 2009 r. 
wykonano dwa otwory badawcze kobierzyce PiG-1 
i Łagiewniki PiG-1 (Cwojdziński, Pacuła, 2011). Celem 
otworu kobierzyce PiG-1 było stwierdzenie, czy skały, 
które można powiązać ze strefą niemczy kontynuują 
się po północnej stronie podkenozoicznych wychodni 
skał kompleksu ofiolitowego Ślęży. otwór zlokalizowa-
no w miejscowości Pełczyce znajdującej się w gminie 
kobierzyce (współrzędne geograficzne GPs wiercenia: 
n 50°58’07,9”, e 16°57’26,8”, rzędna terenu:132 m n.p.m).

skały podłoża podkenozoicznego stwierdzone w ot-
worze kobierzyce PiG-1 na głębokości 35,3 m to meta-
morficzne łupki dwułyszczykowe i biotytowe z granatami, 
andaluzytem i staurolitem. We wszystkich łupkach wy-
raźnie widoczna jest foliacja i laminacja metamorficzna. 
są one zwykle silnie zafałdowane, a laminy kwarcowe 
zafałdowane i zbudinowane. niekiedy obserwuje się 
deformacje nieciągłe – laminacja skały jest poprzerywa-

na i poprzesuwana na mikrouskokach. Czasami strefy 
nieciągłości są zabliźnione przez kwarc, kalcyt lub impre-
gnowane siarczkami. Łupki uległy synmetamorficznej de-
formacji fałdowej F1 i F2 w warunkach rosnącego stopnia 
metamorfizmu. W skale dominuje penetratywna foliacja 
s1, która ulega deformacji F2 w postaci otwartych, asy-
metrycznych mezofałdów. Występują tu wyoczkowane 
przeguby wąskopromiennych fałdów symilarnych F1 le-
żących zgodnie z powierzchniami foliacji s1, wyznaczane 
przez laminy kwarcowo-biotytowe. agregaty minerałów 
metamorficznych układają się w płaszczyźnie foliacji s1. 
Maksimum stopnia metamorfizmu przypadało na fazę 
deformacji F1 i powstania foliacji s1. na powierzchni fo-
liacji s1 widoczna jest wyraźna lineacja rekrystalizacyjna 
wyznaczana przez wydłużone agregaty łyszczykowe. 
Foliacja s1 jest zafałdowana przez otwarte mezofałdy asy-
metryczne F2 dlatego jest ona w profilu otworu nachylona 
pod bardzo zmiennymi kątami od 10 do 90°.

Drobne żyłki układają się w powierzchniach osiowych 
fałdów F2, wykorzystując złupkowanie spękaniowe. Miej-
scami widoczne są pionowe lub prawie pionowe strefy 
mylonityzacji przecinające główną foliację skały. W obra-
zie mikroskopowym (ryc. 2) łupki odznaczają się strukturą 
grano-lepidoblastyczną, zwykle porfiroblastyczną, często 
poikiloblastyczną. składają się one przede wszystkim 
z kwarcu, plagioklazu, muskowitu i biotytu. zwykle 
muskowit przeważa nad biotytem, w części próbek jest 
jednak odwrotnie. W większości próbek występuje jako 
minerał poboczny granat lub same pseudomorfozy po 
granacie i staurolit lub pseudomorfozy po staurolicie, 
a w części andaluzyt lub pseudomorfozy po andaluzycie, 
w nielicznych wypadkach kordieryt lub pseudomorfozy 
po kordierycie. Te ostatnie pojawiają się prawie wyłącznie 
w dolnej partii rdzenia wiertniczego. zawartości poszcze-
gólnych minerałów zmieniają się w szerokich granicach, 
od pojedynczych ziaren, do kilku, a nawet kilkunastu 
procent objętości. Minerały akcesoryczne: ilmenit, tur-
malin, apatyt, cyrkon, rzadziej minerały nieprzezroczyste 
(siarczki). jako minerały wtórne występują: kwarc, kalcyt, 
chloryt, adular, epidot.

Ryc. 2. Otwór Kobierzyce PIG-1. Łupek biotytowy. 
Porfiroblasty staurolitu i andaluzytu przerastane przez biotyt 

(głębokość 186,70–186,85 m)
Fig. 2. Borehole Kobierzyce PIG-1. Biotite schists. 

Porphyroblasts of staurolite and andalusite overgrowth by biotite 
(depth 186,70–186,85 m)



40

 pÓŁNOCNE ZAKOŃCZENIE TEKTONICZNEJ STREFY NIEMCZY – NOWE DANE WIERTNICZE

nawiercony kompleks łupkowy został w pierwszym 
etapie przeobrażony w warunkach średniego stopnia 
metamorfizmu, osiągając izogrady staurolitu i granatu. 
Metamorfizm ten połączony był z deformacją fałdową. 
krystalizowały wtedy: kwarc, plagioklaz, muskowit, biotyt, 
granat, staurolit i minerały akcesoryczne. następny etap 
odbywał się w warunkach metamorfizmu wysokotem-
peraturowego, prawdopodobnie spowodowanego przez 
pobliską intruzję granitoidów. z epizodem tym związane 
są: andaluzyt, kordieryt, druga generacja plagioklazu 
biotytu i postkinematyczny muskowit. z oddziaływaniem 
intruzji wiąże się też powstanie gruboziarnistych pegma-
tytoidów andaluzytowych.

otwór Łagiewniki PiG-1 zlokalizowano w miejsco-
wości Radzików, na południe od Łagiewnik. W miejscu 
wiercenia współrzędne geograficzne GPs to: n 50°48’45”, 
e 16°52’8,4”, rzędna terenu: 165 m n.p.m. Celem wier-
cenia Łagiewniki PiG-1 było rozpoznanie podłoża pod-
kenozoicznego na południe od kompleksu zasadowo- 
-ultrazasadowego Ślęży i ewentualnej kontynuacji strefy 
tektonicznej niemczy w rejonie na ne od Łagiewnik, gdzie 
brak już wychodni skał tej strefy. Dodatkowym celem 
otworu był stwierdzenie, czy sięgają tu podkenozoiczne 
wychodnie pasa amfibolitów Wilkowa–sienic, który prze-
biega wzdłuż granicy strefy niemczy i metamorficznego 
pasma kamienieckiego. 

W profilu otworu Łagiewniki PiG-1 na głębokości 
17,5 m występują skataklazowane i strefowo zmyloni-
tyzowane gnejsy biotytowe, gnejsy chlorytowe i gnejsy 
chlorytowe z granatami. Mniej licznie występują skata-
klazowane gnejsy syllimanitowe i amfibolity. skały te 
odznaczają się strukturą protomylonityczną i katakla-
styczną, z zachowaną partiami strukturą gnejsową (ryc. 3). 
W mniej zdeformowanych gnejsach widać zachowaną 
strukturę oczkową. W gnejsach występują strefy kataklazy 
o zmiennej grubości i zmiennym przebiegu, zbudowane 
z bardzo drobnoziarnistej masy kataklastycznej z większy-
mi i mniejszymi okruchami gnejsów lub poszczególnych 
minerałów. Głównymi minerałami gnejsów biotytowych 
są: kwarc, plagioklaz i biotyt, często schlorytyzowany. 

W mniejszych ilościach występują: chloryt, muskowit, 
sporadycznie mikroklin. Minerały akcesoryczne są re-
prezentowane przez: apatyt, cyrkon, tytanit, minerały 
nieprzezroczyste, a wtórne przez: kwarc, chloryt i epidot.

amfibol z grupy tremolit–aktynolit występuje nielicz-
nie, jest silnie pokruszony i ulega chlorytyzacji. spora-
dycznie można obserwować duże, częściowo pokruszone 
porfiroblasty granatu. W kataklastycznych gnejsach 
chlorytowych występują strefy mylonityczne impregno-
wane przez epidot. Drobne żyłki epidotowe, kwarcowe 
i adularowe przecinają zarówno strefy mylonityczne, jak 
i ich otoczenie w różnych kierunkach. W skale występują 
też skupienia bardzo drobnych ziaren węglanów i auto-
morficzne ziarna pirytu.

skały przewiercone w otworze Łagiewniki PiG-1 
wykazują cechy typowe dla skał, które przeszły proces 
intensywnej, kilkufazowej mylonityzacji i kataklazy. 
Protomylonity gnejsowe złożone są z soczewkowatych 
lub ostrokrawędzistych fragmentów gnejsowych roz-
dzielanych i opływanych przez drobnoziarnistą miazgę 
kwarcowo-skaleniową i agregaty biotytowe. Foliacja 
mylonityczna jest na ogół słabo rozwinięta. Między pa-
kietami wyznaczającymi foliację występują sigmoidalne 
struktury typu s–C wskazujące na ścinanie lewostronne. 
Typowo wykształcona foliacja mylonityczna jest wy-
znaczana przez drobnoziarniste pasma mylonityczne, 
w których tkwią spękane porfiroklasty skaleniowe 
różnej wielkości, często wykazujące rotacje w obrębie 
tła mylonitycznego. W rdzeniu wiertniczym dominują 
zapady foliacji rzędu 50–70o, w niektórych odcinkach 
rdzenia nawet do 80o, a foliacja przebiega faliście. Gnejsy 
mylonityczne są przecinane przez sprzężone strefy ultra-
mylonityczne, wzbogacone w epidot i chloryt. Foliacja 
mylonityczna jest skośnie przecinana przez okwarcowane 
strefy mylonityczne o grubości do 1,5 cm, wzbogacone 
w siny kwarc. Miejscami pojawiają się strefy brekcji tek-
tonicznych, w obrębie których gnejsy mylonityczne są 
przecinane przez nieregularną sieć żyłek epidotowych 
i kwarcowo-epidotowych. W takich partiach występuje 
okruszcowanie siarczkowe reprezentowane przez piryt.

Ryc. 3. Otwór Łagiewniki PIG-1. Po lewej: gnejs mylonityczny. Porfiroklasty skaleniowe w mozaice kwarcowo-serycytowo-muskowitowej 
(głębokość 84,8–85,0 m). Po prawej: gnejs mylonityczny. Intensywnej kataklazie skaleni i kwarcu towarzyszy chlorytyzacja  

(głębokość 73,00–73,15 m)
Fig. 3. Łagiewniki PIG-1 borehole. Left: mylonitic gneiss. Feldspar porphyroclasts within mosaic of quartz, sericite and muscovite (depth 
84,8–85,0 m). Right: mylonitic gneiss. Intense cataclasis of quartz and feldspars is accompanied by chloritization (depth 73,00–73,15)
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Dzięki danym uzyskanym z otworów kobierzyce 
PiG-1 stwierdzono brak kontynuacji strefy niemczy po 
północnej stronie podkenozoicznych wychodnich skał 
masywu ofiolitowego Ślęży. Równocześnie szereg obja-
wów podeformacyjnego metamorfizmu kontaktowego 
o intensywności narastającej ku dołowi otworu kobie-
rzyce PiG-1 świadczy o bliskości ciała granitoidowego. 
istnienie niewielkich intruzji granitoidowych w obrębie 
metamorfiku odrzańskiego jest stwierdzone dalej ku nW, 
między oleśnicą a Gubinem (oberc-Dziedzic i inni, 1999). 
Wyniki otworu Łagiewniki PiG-1 pozwoliły na stwier-
dzenie kontynuacji mylonitycznej strefy niemczy aż po 
okolice Radzikowa na n od Łagiewnik bardzo blisko tek-
tonicznej granicy z ultrazasadowo-zasadowym masywem 
Ślęży. Ponieważ protolitem dla kompleksu gnejsów my-
lonitycznych i protomylonitów nawierconych w otworze 
Łagiewniki PiG-1 były gnejsy sowiogórskie otwór pozwolił 
na stwierdzenie kontynuacji krawędziowej części bloku 
Gór sowich ku ne. Ponieważ także inne elementy litolo-
giczne strefy niemczy, takie jak pas amfibolitowy Wilkowa 
Wielkiego–sienic oraz ciała granitoidów niemczańskich, 
wykazują zmianę kierunku przebiegu z ne–sW na połu-
dniowym krańcu do n–s w części środkowej i ponownie 
ne–sW wzdłuż granicy z masywem Ślęży, cała sigmoi-
dalna struktura strefy niemczy wskazuje na przesuwczy, 
lewoskrętny charakter deformacji (ryc. 4). z uwagi na to, iż 
tensyjne szczeliny sigmoidalne są wykorzystywane przez 
dolno-górnokarbońskie granitoidy niemczy, taki też musi 
być wiek ich deformacji. 

Podobne gnejsy mylonityczne ulegające kataklazie 
i diaftorezie stwierdzono w otworze Borek strzeliński iG 1 
(jerzmański, 1994), na ne od otworu Łagiewniki PiG-1. 
Gnejsy te, na głębokości 358 m kontaktują tektonicznie 
z niżej ległym kompleksem ultramaficznym zbudowa-
nym z zserpentynizowanych perydotytów. kompleks 
gnejsowo-mylonityczny tworzy tu płytę płasko nasuniętą 
lub zsuniętą z ciała ultramaficznego. Łącznie oba otwory 
Łagiewniki PiG-1 i Borek strzeliński iG 1 pozwoliły na 
stwierdzenie kontynuowania się strefy niemczy s.l. dalej 
ku ne. Prawdopodobnie płyta gnejsowa Borka strzeliń-
skiego została wyniesiona i częściowo izolowana przez 
intrudujące perydotyty jeszcze przed fazą mylonityzacji 
skał obu kompleksów. 

Reasumując, w opisywanej części bloku przedsude-
ckiego między doliną środkowej odry na północy a strze-
linem i niemczą na południu istnieje „węzeł” tektoniczny 
o skomplikowanej tektonice wewnętrznej związany 
z przecinaniem się wgłębnych rozłamów o przesuwczym 
charakterze deformacji. Rozłam n–s przebiegający od 
złotego stoku przez niemczę, aż po jordanów Śląski  
jest deformowany przez przebiegający nW–se rozłam 
odry Środkowej. Wynikiem nakładania się deformacji 
przesuwczych jest pojawienie się licznych stref nasu-
nięć rozdzielających od siebie fragmenty krystaliniku 
reprezentują ce różne poziomy skorupy tej części bloku 
przedsudeckiego.
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Fig. 4. Structural sketch of the tectonic Niemcza Zone 
and its surroundings
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kopuła orlicko-śnieżnicka (koŚ) jest szczególną jed-
nostką geologiczną w mozaikowej budowie nie tylko su-
detów, ale i masywu czeskiego (MC) (ryc. 1). Wyjątkowość 
koŚ wynika z kilku powodów. Przede wszystkim koŚ jest 
dobrze odsłonięta w porównaniu do innych obszarów. 
jednostka ta położona w ne części MC ma kluczowe 
znaczenie dla rozważań paleogeograficznych i modeli 
geotektonicznych dla całych waryscydów. W tej jednostce 
występują skały powstałe w warunkach metamorfizmu 
wysokociśnieniowego (HP) i ultra-wysokociśnieniowego 
(UHP). 

o ogromnym zainteresowaniu koŚ świadczy chociaż-
by liczba ponad 170 artykułów z ostatniego półwiecza. 
jest to największa liczba publikacji z jednej jednostki 
geologicznej z całego MC i z waryscydów europejskich. 

Żelaźniewicz i inni (2014) w podsumowaniu aktualnego 
state of knowledge o koŚ stwierdzili, że architektura koŚ 
pozostaje niejasna, ale nie odnieśli się w żaden sposób do 
jej geotektonicznego modelu ewolucji przedstawionego 
przez Cymermana (1997).

Żelaźniewicz i inni (2014) wyróżnili pięć scenariuszy 
geodynamicznych dla koŚ. nie są to jednak różne sce-
nariusze, ponieważ wszystkie są modelami kolizyjnymi 
z różnymi terranami litostratygraficznymi, związanymi 
z orogenezą waryscyjską. Różnią się one jedynie odmien-
nością terranów, uczestniczących w waryscyjskiej kolizji 
w ne części MC. Podział na modele geotektoniczne dla 
koŚ powinien być inny, ze wskazaniem przeciwstawnych 
modeli geotektonicznych: stabilistyczny (Żelaźniewicz, 
1997) vs mobilistyczny (Cymerman, 1997; aleksandrowski, 
Mazur, 2002). 

Żelaźniewicz (1997) przyjął model, że sudety w pa-
leozoiku rozwijały się jedynie na kadomskiej skorupie 
kontynentalnej. W ten sposób zanegował interpretacje 
ewolucji sudetów z pozycji teorii tektoniki płyt, a zwłasz-
cza modeli terranowych. Żelaźniewicz (1997) odrzucił 
a priori obecność w sudetach: regionalnych, wielkoskoru-
powych stref ścinania podatnego, opisywanych już wtedy 
także z innych części MC; procesy subdukcji paleozoicznej 
skorupy oceanicznej i jej obdukcji z największym relik-
tem paleozoicznej sekwencji ofiolitowej (ofiolitu Ślęży) 
w środkowoeuropejskich waryscydach; nadsubdukcyjny, 
paleozoiczny magmatyzm typu łuku wyspowego; przeja-
wy metamorfizmu wysoko-ciśnieniowego związanego ze 
strefami waryscyjskiej subdukcji. Przy takich założeniach 
nie można akceptować modeli geotektonicznych z paleo-
zoiczną subdukcją i obdukcją litosfery oceanicznej w su-
detach oraz akrecji różnych terranów litostratygraficznych 
w ne części MC (Żelaźniewicz, 1997). 

ze względu na wielowątkowe zagadnienia odnoszące 
się do modeli mobilistycznych w sudetach są one jedynie 
zarysowane w niniejszym abstrakcie. W orogenicznych 
pasmach kolizyjnych występują zwykle „egzotyczne” jed-
nostki, określane jako terrany „podejrzane”. Rozpoznanie 
terranów litostratygraficznych prowadzi do pytania w jaki 
sposób zostały one „zadokowane” w architekturę strefy 
orogenicznej. Poniżej przestawiono próbę odpowiedzi na 
trzy kluczowe pytania odnośnie modeli geotektonicznych 
związanych z koŚ. Do jakiego terranu litostratygraficz-

słowa kluczowe:  geotektonika, terrany, kopuła orlicko-śnieżnicka
key words:  geotectonics, terranes, orlica-Śnieżnik Dome
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Ryc. 1. Terrany masywu czeskiego; KOŚ – kopuła orlicko-
-śnieżnicka. MGCR – środkowo-niemiecki grzbiet krystaliczny

Fig. 1. Terranes of the Bohemian Massif; KOŚ – Orlica-Śnieżnik 
Dome; MGCR – Mid-German Crystalline Ridge
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nego może być zaliczona koŚ? jakiego charakteru są 
granice? jaka była paleozoiczna historia jej akrecji? 

koŚ zaliczano do różnych terranów litostratygraficz-
nych MC, ale najczęściej uznawano za nne kontynuację 
terranu moldanubskiego (np. Cymerman, 1997; aleksan-
drowski, Mazur, 2002; Mazur i inni, 2005; Chopin i inni, 
2012) lub jego częścią, czyli jednostki (terranu) Gföhl (np. 
Matte i inni, 1990). alternatywna interpretacja zakłada, że 
koŚ jest najbardziej se część terranu sakso-turyngijskiego 
(np. Franke, 2000).  Była ona także wydzielana jako połu-
dniowa część domeny lugijskiej (lugian) (np. schulmann 
i Gayer, 2000). koŚ jako element lugicum włączano 
w skład grupy terranów lugodanubicum lub do terranu 
Moldanubian-lugian. Mazur i inni (2015) zaliczają ją do 
terranu środkowosudeckiego, stanowiącego fragment 
waryscyjskiej pryzmy akrecyjnej. schulmann i inni (2014) 
sugerowali, że koŚ stanowi element jednostki allochto-
nicznej dolnej płyty MC, bez rozróżniania na domeny mol-
danubskie i sakso-turyńskie. z tego porównania wynika, 
że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, do jakiego terranu 
litostratygraficznego może być zaliczona koŚ. odpowiedź 
zależy od rozpoznania charakteru i genezy granic (ryc. 2).

Granice koŚ są dobrze wyznaczone kartograficznie, 
a zwłaszcza jej wschodnich granic (Don i inni, 2003). Czy 
mogą być one uznane za granice terranów? za typowe 
granice terranów przyjmuje się przede wszystkim szwy 
kolizyjne, wyrażone występowaniem stref ofiolitów i (lub) 
skał HP-UHP, melanżu tektonicznego, a także różnego 
charakteru skał uskokowych. W świetle rozpoznania kar-
tograficznego, strukturalnego i innych danych (radiome-
trycznych, geochemicznych i geofizycznych) wydaje się, 
że prawie wszystkie granice koŚ można uznać za granice 
terranów litostratygraficznych. Wyjątkiem jest jedynie ne 
granica koŚ oddzielona alpejskim, sudeckim uskokiem 
brzeżnym od bloku przedsudeckiego (ryc. 2). 

najlepiej zdefiniowana granica terranów o cechach ty-
powej dla strefy szwu kolizyjnego znajduje się na wscho-
dzie koŚ, gdzie kontaktuje ona z terranem morawskim, 
reprezentowanym przez kompleks wschodniosudeckiego 
pasma nasunięć (ryc. 2), który jest powszechnie zaliczany 
do terranu Brunovistulianu. Takim waryscyjskim szwem 
kolizyjnym jest strefa starégo Města (ssM). skały z ssM 
zinterpretowano jako produkt kambro-ordowickiego 
ryftingu kontynentalnego (Parryi inni, 1997; jastrzębski 

Ryc. 2. Mapa geologiczna KOŚ z granicami terranów litostratygraficznych i z elementami kinematyki waryscyjskiej. Terrany: CS – centralno-
sudecki; MOL – moldanubski (z KOŚ); MOR – morawski (morawsko-śląski); TB – Teplá-Barrandian; uskoki: MSF – brzeżny uskok sudecki

Fig. 2. KOŚ geological map with boundaries of lithostratigraphic terranes and with elements of the Variscan kinematics. Terranes: CS - Central-
Sudetic; MOL - Moldanubian (with the KOŚ); MOR - Moravian [Moravo-Silesian]; TB - Teplá-Barrandian; faults: MSF - Marginal Sudetic Fault
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Ryc. 2. Mapa geologiczna KOŚ z granicami terranów litostratygraficznych i z elementami kinematyki 
waryscyjskiej. Terrany: CS – centralno-sudecki; MOL – moldanubski (z KOŚ); MOR – morawski 
(morawsko-śląski); TB – Teplá-Barrandian; uskoki: MSF – brzeżny uskok sudecki. 
Fig. 2. KOŚ geological map with boundaries of lithostratigraphic terranes and with elements of the 
Variscan kinematics. Terranes: CS - Central-Sudetic; MOL - Moldanubian (with the KOŚ); MOR - 
Moravian [Moravo-Silesian]; TB - Teplá-Barrandian; faults: MSF - Marginal Sudetic Fault. 
 

Najlepiej zdefiniowana granica terranów o cechach typowej dla strefy szwu 
kolizyjnego znajduje się na wschodzie KOŚ, gdzie kontaktuje ona z terranem 
morawskim, reprezentowanym przez kompleks wschodniosudeckiego pasma nasunięć 
(ryc. 2), który jest powszechnie zaliczany do terranu Brunovistulianu. Takim 
waryscyjskim szwem kolizyjnym jest strefa Starégo Města (SSM). Skały z SSM 
zinterpretowano jako produkt kambro-ordowickiego ryftingu kontynentalnego (Parryi 
inni, 1997; Jastrzębski i inni, 2014). W amfibolity SSM o cechach MORB 
synorogenicznie intrudowały tonality o wieku około 340 mln lat (Parry i inni, 1997). 
Cymerman (1997) uznał prawoskrętną strefę ścinania Nyznerova w SSM za granicę 
terranów moldanubskiego i morawskiego.  

Pozostałe granice KOŚ są trudniejsze do geotektonicznej interpretacji. Na 
zachodzie KOŚ graniczy ze strefą Nového Města (SNM), zaliczaną do terranu Teplá-
Barrandianu (Cymerman, 1997; Mazur i inni, 2005). W przeciwieństwie do SSM, gdzie 
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i inni, 2014). W amfibolity ssM o cechach MoRB synoro-
genicznie intrudowały tonality o wieku około 340 mln lat 
(Parry i inni, 1997). Cymerman (1997) uznał prawoskrętną 
strefę ścinania nyznerova w ssM za granicę terranów 
moldanubskiego i morawskiego. 

Pozostałe granice koŚ są trudniejsze do geotek-
tonicznej interpretacji. na zachodzie koŚ graniczy 
ze strefą nového Města (snM), zaliczaną do terranu 
Teplá-Barrandianu (Cymerman, 1997; Mazur i inni, 2005). 
W przeciwieństwie do ssM, gdzie jest zgodność przebie-
gu granic geologicznych i struktur tektonicznych oraz 
ewolucji tektono-metamorficznej z koŚ, to snM cechuje 
się odmienną orientacją struktur tektonicznych i innym 
rozwojem tektonometamorficznym. zachodnią granicą 
koŚ ma wyznaczać uskok olešnice-Uhřinov o cechach 
regionalnego nasunięcia. Mazur i inni (2005) przyjmowali, 
że ten uskok ma charakter przesuwczo-normalny. ilnicki 
i inni (2013) dla genezy metabazytów snM zakładali 
kadomską subdukcję i przejście magmatyzmu supra-
subdukcyjnego do śródpłytowego, przy jednocześnym 
przyjmowaniu takiego samego okresu (około 370–330 
mln lat) dla procesów tektonometamorficznych z wary-
scyjskimi deformacjami, jak Chopin i inni (2012). 

ze względu na słaby stopień odsłonięcia, pozostałe 
granice koŚ są jeszcze trudniejsze do geotektonicznej 
interpretacji. system alpejskich nasunięć i uskoków (m.in. 
uskok Bušina) oddziela południową część koŚ od jednost-
ki zábřehu. Północna część jednostki zábřehu wykazuje 
litologiczne podobieństwo do skał ssM (Don i inni., 2003). 
Północna granica koŚ z terranem centralno-sudeckim 
(TCs) (Mazur i inni, 2015) jest najlepiej rozpoznana wzdłuż 
lewoskrętnej strefy ścinania złoty stok-Trzebieszowice 
(sszsT) (Cymerman, 1997). Do lewoskrętnych prze-
mieszczeń doszło tam w wyniku frontalnej kolizji terranu 
moldanubskiego z TCs subdukującym, prawdopodobnie 
ku ssW. 

Generalnie, można uznać wszystkie granice koŚ za 
szwy kolizyjne z reliktami silnie rozczłonkowanej tekto-
nicznie sekwencji ofiolitowej. Czas rozpoczęcia subdukcji, 
a zwłaszcza kierunek subdukcji skorupy oceanicznej, 
a także kontynentalnej, w wymienionych powyżej stre-
fach szwów kolizyjnych wokół koŚ jest słabo rozpoznany. 
Współczesna pozycja szwów kolizyjnych niekoniecznie 
odzwierciedla oryginalną geometrię kolidujących brze-
gów różnych terranów. 

jaka była paleozoiczna historia akrecji koŚ w mozai-
kowej budowie sudetów? Tu wyłaniają się pytania o ilość, 
wiek, rozmiary i rozmieszczenie paleozoicznych oceanów 
i (lub) mórz, a także o lokalizację, czas oraz kierunek stref 
subdukcji w MC. nie ma jednoznacznie ustalonej liczby 
zamkniętych oceanów na terenie MC. Franke (2000) 
uważał, że istniały tam dwa oceany (saxothuringian 
i Moldanubian) z subdukcją ku zachodowi. schulmann 
i inni (2014), ze względu na podobieństwa granulitów 
i skał HP-UHP w strefach saxothuringianu i Moldanubianu, 
sugerują tylko jedną subdukcję w MC – saxothuringianu 
ku e pod terran Teplá-Barrandianu. Część subdukowanych 
skał, dziś obecnych w saxothuringicum, została ekshu-
mowana z powrotem wzdłuż kanału subdukcji, ale część 
z nich przemieszczała się dalej ku e pod granicą dolnej 
skorupy-górnego płaszcza pod Teplá-Barrandianem 

i Moldanubianem, i została ekshumowana w wyniku 
fałdowania skorupy w strefie Moldanubianu (Chopin 
i inni, 2014; schulmann i inni, 2014). 

z powyższych, skrótowych rozważań zaznaczają się 
zasadniczo odmienne modele interpretacyjne ewolucji 
geotektonicznej koŚ i jej najbliższego otoczenia. Dane 
strukturalne, a zwłaszcza ustalenia kinematyki ruchu 
płyt są kluczowe do odpowiedzi o kierunku subdukcji 
wokół koŚ. 

kierunek transportu tektonicznego w koŚ, w oparciu 
o analizę wskaźników kinematycznych, jest dobrze udo-
kumentowany (Cymerman, 1997). analiza kinematyczna 
z koŚ dokumentuje dominujący zwrot podatnego ścina-
nia „strop” ku nne, n i nW, za wyjątkiem ne części koŚ 
i sszsT, gdzie doszło do lewoskrętnych przemieszczeń 
ze zwrotem „strop” ku ssW i sW. 

Transpresja jest powszechnym sposobem deforma-
cji ze względu na dominację skośnej konwergencji na 
brzegach płyt. kinematyczne znaczenie transpresyjnych 
stref deformacji jest trojakie: rejestrują one przesunięcia 
w litosferze na setki kilometrów, doznają one od 40 do 
70% kontrakcji prostopadle do granic tych stref oraz wska-
zują na znaczne wydłużenie tektogenu równoległe do 
orogenu. klasyczny model transpresyjny zmodyfikowano 
z czasem poprzez wprowadzenie zmian objętości, boczne 
rozciąganie, asymetrię odkształcenia i heterogeniczność 
(porozdzielanie) odkształcenia, co doprowadziło do po-
wstania różnych modeli transpresyjnych. 

Prawoskrętna transpresja doprowadziła do hetero-
genicznego transportu domen strukturalnych koŚ na 
rozczłonkowane pakiety sekwencji ofiolitowej i/lub łuku 
wyspowego TCs. Ta czołowa kolizja terranów była głów-
nym powodem zmiany zwrotu transportu tektonicznego 
w n i ne części koŚ, ale prawdopodobnie była także 
przyczyną szybszej ekshumacji jednostki Międzygórza 
z reliktami eklogitów. stopniowe przejście od penetratyw-
nego ścinania prostego w dolnej skorupie do warunków 
deformacji transpresyjnej w środkowej i górnej skorupie 
koŚ ograniczyło dalsze tektoniczne pogrubianie tej 
skorupy. W warunkach transpresji przemieszczenia typu 
nasuwczo-przesuwczego, skracanie horyzontalne i pio-
nowe pogrubianie skorupy działają synchronicznie i są 
ciągłym, długotrwałym procesem orogenicznym. Procesy 
te odbywały się od około 360 do 335 mln lat temu w koŚ 
(np. Chopin i inni, 2012; ilnicki i inni, 2013; Żelaźniewicz 
i inni, 2014; Mazur i inni, 2015). 

koŚ jest najprawdopodobniej fragmentem terranu 
moldanubskiego z granicami wyznaczonymi przez 
waryscyjskie szwy kolizyjne. Wskaźniki kinematyczne 
dokumentują reżim prawoskrętnej transpresji z prze-
mieszczeniami domen strukturalnych o zwrocie „strop” 
ku n i nne, a w nW części koŚ ku nW; tylko w ne części 
koŚ i w sszsT doszło do lewoskrętnych przemieszczeń 
ku ssW i sW. Prawoskrętna deformacja transpresyjna 
w reżimie ścinania ogólnego i z udziałem mechanizmów 
porozdzielania deformacyjnego utworzyła pakiet nasu-
niętych łusek w rodzaju megadupleksu. Powstanie tej 
megastruktury na terenie koŚ odbywało się podczas 
progresywnej ewolucji tektono-metamorficznej w czasie 
orogenezy waryscyjskiej. Te wewnątrzskorupowe procesy 
były wynikiem skośnej, równoległej bocznej kolizji ter-
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ranu moldanubskiego z Brunovistulicum na wschodzie 
i z terranem Tepla-Barrandianem na zachodzie oraz kolizji 
frontalnej z CsT.
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GRANICE JEDNOSTEK GEOFIZYCZNYCH W RELACJI DO GRANIC  
JEDNOSTEK TEKTONICZNYCH SUDETÓW I BLOKU PRZEDSUDECKIEGO

Boundaries of geophysical units in relation to the borders of tectonic units  
in the sudetes and the fore-sudetic Block

zbigniew cymerman
Państwowy instytut Geologiczny – Państwowy instytut Badawczy, oddział Dolnośląski, al. jaworowa 19, 53-122 Wrocław, Polska;

e-mail: zbigniew.cymerman@pgi.gov.pl      

W ramach zrealizowanego w bieżącym roku przez 
PiG-PiB zadania badawczego pod tytułem „kompleksowa, 
geofizyczno-geologiczna interpretacja nowego zdjęcia 
całkowitego pola magnetycznego ziemi na obszarze 
sudetów i ich przedpola” była wykonana między innymi 
analiza porównawcza wyznaczonych granic jednostek 
geofizycznych w relacji do granic jednostek tektonicznych 
sudetów i ich przedpola. Granice głównych jednostek 
tektonicznych oraz przebiegi najważniejszych dyslokacji 
regionalnych na obszarze sudetów i bloku przedsude-
ckiego oparto o dane zestawione na mapie tektonicznej 
1:200 000 (Cymerman, 2010). W zakresie zadania badaw-
czego dokonano porównania wyznaczonych gradientów 
poziomych, a zwłaszcza ich maksimów otrzymanych 
z analizy regionalnych anomalii grawimetrycznych rozpo-
znanych na obszarze sudetów i bloku przedsudeckiego. 
Maksymalne wartości gradientów poziomych o wartości 
powyżej 0,0010–0,0015 mGal/m pokrywają się z najważ-
niejszymi, strefami uskokowymi i-rzędu. Te regionalne 
strefy uskokowe mogą być zinterpretowane jako granice 
terranów litostratygraficznych (np. Matte i inni, 1990; 
Cymerman, 1991; Cymerman i inni, 1997; Franke, 2000; 
aleksandrowski, Mazur, 2002; Mazur i inni, 2005; Chopin 
i inni, 2012; schulmann i inni, 2014). na rycinie 1 przedsta-
wiono najważniejsze terrany ne części masywu czeskiego 
oraz odmienne interpretacje przebiegu ich granic według 
różnych autorów.

jako potencjalne granice litostratygraficznych ter-
ranów na obszarze sudetów i bloku przedsudeckiego, 
wyznaczone przez grawimetryczne gradienty poziome 
można rozpatrywać: (1) wybitny gradient poziomy 
przebiegający w kierunku ssW–nne na terenie sudetów 
Wschodnich w Czechach. Pokrywa się on ze strefą kolizyj-
ną terranu moldanubskiego z terranem Brunovistulianu 
na Morawach. Wyraźna strefa tego poziomego gradientu 
grawimetrycznego kontynuuje się ku nne na terenie Pol-
ski po okolice nysy i jeszcze dalej w rejon Brzegu. (2) Bar-
dzo wyraźny gradient poziomy przebiegający w kierunku 
nW–se na terenie Gór orlickich w Czechach. Przebieg 
tego gradientu pokrywa się dość dobrze z sugerowaną 
strefą kolizyjną terranu Tepli-Barrandianu z terranem 
moldanubskim. (3) na terenie Czech w południowych 
karkonoszach przebiega prawie równoleżnikowo bardzo 

wyraźny grawimetryczny gradient poziomy. Może on być 
także uznany za granicę dwóch litostratygraficznych terra-
nów (Tepli-Barrandianu na południu i sakso-turyńskiego 
na północy). Granica ta kontynuuje się w Polsce na terenie 
Rudaw janowickich i w Górach kaczawskich, jako tzw. 
strefa kaczawy. (4) kolejny ważny gradient poziomy o kie-
runku prawie równoleżnikowym zaznacza się od okolic 
kudowy zdroju, przez okolice kłodzka po Trzebieszowice 
i dalej ku zachodowi aż do Czech. Gradient ten pokrywa 
się ze strefą kolizyjną terranu moldanubskiego z terranem 
środkowo-(centralnie) sudeckim. Dalszy przebieg tego 
kontaktu jest prawie południkowy i jest zlokalizowany na 
terenie Wzgórz lipowych i dalej ku nne po okolice oławy.

Trudna do jednoznacznej interpretacji geologicznej 
jest sytuacja wokół jednostki (masywu) niedźwiedzia na 
północ od Paczkowa (ryc. 1). Wybitne zaznaczone ano-
malie wyznaczają tam generalnie prawie owalny kształt 
tego zasadowego masywu (makrosoczewy). W świetle 
rozważań regionalnych wydaje się całkiem możliwa do 
przyjęcia interpretacja, że ta jednostka jest rozczłonko-
wanym tektonicznie fragmentem skał zasadowych na 
granicy terranów Brunovistulianu i moldanubskiego.

oprócz tych, prawdopodobnych waryscyjskich szwów 
kolizyjnych, wysokie wartości gradientów poziomych po-
wyżej 0,0010–0,0015 mGal/m wyznaczają – przynajmniej 
w pewnych częściach sudetów i bloku przedsudeckiego 
- najważniejsze, i – rzędu strefy uskokowe. należy do 
nich zaliczyć:
1. uskok śródsudecki, który kontynuuje się dalej ku 

wschodowi jako uskok Domanowa;
2. główny uskok łużycki w otoczeniu horstu Pieńska, 

który jest w tamtej okolicy przecinany przez prawie 
południkowe uskoki nysy Łużyckiej;

3. alpejskie nasunięcie jerzmanic koło złotoryi;
4. uskok Ścinawki-krosnowic;
5. brzeżny uskok sudecki, a zwłaszcza jego odcinek 

kontynuujący się ku nW od okolic Cieszowa;
6. prawie równoleżnikowe i równoległe do siebie uskoki 

Prudnika-kędzierzyna i nysy, które wyznaczają neo-
geński rów kędzierzyna;
Grawimetryczne gradienty poziome z wartościami 

od 0,002 do 0,003 mGal/m wyznaczają dobrze północny 
kontakt gabr i kumulatów maficznych ofiolitu Ślęży z gra-

słowa kluczowe:  jednostki geofizyczne, jednostki tektoniczne, sudety
key words:  geophysical units, tectonic units, sudetes
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P O L S K A

nitami masywu strzegom-sobótka oraz z amfibolitami 
i z innymi skałami z metamorficznego kompleksu środko-
wej odry. nieco słabsze gradienty (poniżej 0,003 mGal/m) 
określają prawdopodobny kontakt kompleksu kaczaw-
skiego z jednostką Płaskich Wzgórz w rowie Mokrzeszowa 
od okolic Dobromierza po jaworzynę Śląską. Podobne 
gradienty poziome o wartościach poniżej 0,003 mGal/m 
definiują wschodnią granicę epi-metamorficznego 
kompleksu kaczawskiego z silniej zmetamorfizowanymi 
skałami kompleksu Środkowej odry. 

Grawimetryczne gradienty poziome z wartościami 
od około 0,0015 do prawie 0,0020 mGal/m pokrywają 
się m.in. z przebiegiem brzeżnego uskoku sudeckiego 
od okolic Świebodzic po Bystrzycę Górną. Gradienty 
o podobnych wartościach wyznaczają także uskok 
szczawienko-Łagiewniki, ciągnący się od brzeżnego 
uskoku sudeckiego, a ograniczający wyraźnie kompleks 
sowiogórski od północy.

Gradienty poziome z mniejszymi wartościami od 
0,0010 do 0,0015 mGal/m wyznaczają m.in.:
1. granicę masywu granitowego strzegom-sobótka od 

jawora po jaroszów;
2. nierozpoznaną powierzchniowo strefę uskokową 

ciągnąca się poprzez masyw granitoidowy strzegom- 
-sobótka od regionu jaworzyny Śląskiej po okolice 
Mietkowa;

3. inną nierozpoznaną powierzchniowo strefę dyslo-
kacyjną na terenie kompleksu kaczawskiego; jest to 
prawdopodobnie nasunięcie z zieleńcami nasunię-
tymi na fyllity kaczawskie; strefa ta zaznacza się od 
okolic kostomłotów po Ciechów na południe od Środy 
Śląskiej;

4. granicę metamorficznego kompleksu środkowej odry 
z monokliną przedsudecką, a może raczej granicę mię-
dzy osadowymi utworami triasu i permu na obrzeżach 
tej rozległej monokliny (homokliny). 

Ryc. 1. Uproszczona mapa geologiczna Sudetów z granicami terranów litostratygraficznych według różnych autorów (linie przerywane: 
niebieskie – Matte i inni, 1990; różowe – Cymerman, 1991; czerwone – Cymerman i inni, 1997; żółte – Franke, zielone – Aleksandrowski, 

Mazur, 2002). Terrany: BRV – Brunovistulianu; CSU – centralno-sudecki; LUS – łużycki; MOL – moldanubski; MOR – morawski (morawsko-
śląski); TBA – Teplá-Barrandian; jednostki geologiczne: BU – basen bardzki, EL – masyw łużycki; ESD – kopuły wschodniosudeckie; DD 

– kopuła Desny; GS – kompleks sowiogórski; IC – kompleks izerski; ISD – depresja śródsudecka; JE – jednostka Jeseníka; KC – kompleks 
kaczawski; KD – kopuła Keprnika; KG – masyw karkonoski; KID – kopuła izersko-karkonoska; KL – kłodzki kompleks; KZG – masyw kłodzko-
złotostocki; NE – jednostka (masyw) Niedźwiedzia, NI – strefa Niemczy, NM – jednostka Noveho Mesta; NSD – depresja północnosudecka; 
OSD – kopuła orlicko-śnieżnicka, SC – kompleks strzeliński; SD – depresja Świebodzic; SG – masyw Strzegom-Sobótka; SK – kompleks 
południowych Karkonoszy; SO – kompleks ofiolitowy Ślęży; SM – strefa Stareho Mesta; ZG – masyw Žulovej; ZU – jednostka Zabrehu; 

uskoki: ISF – śródsudecki; KT – nasunięcie Krosnowic; LT – nasunięcie łużyckie; MLF – główny uskok łużycki; MSF – brzeżny uskok sudecki; 
OFZ – strefa uskokowa środkowej Odry; ZT – nasunięcie Zieleńca

Fig. 1. Simplified geological map of the Sudetes with boundaries of lithostratigraphic terranes by various authors (dashed lines: blue – 
Matte et al., 1990; pink – Cymerman, 1991; red – Cymerman et al., 1997; yellow – Franke, 2000; green – Aleksandrowski & Mazur, 2002). 
Terranes: BRV – Brunovistulian; CSU – Central-Sudetic; LUS – Lusatian; MOL – Moldanubian; MOR – Moravian [Moravo-Silesian]; TBA 

– Teplá-Barrandian; geological units: BU – Bardo Basin; EL – Lusatian Massif; ESD – East-Sudetes Domes; DD – Desna Dome; GS – Sowie 
Góry Complex; IC – Izera Complex; ISD – Intra-Sudetic Basin; JE – Jeseníky Unit; KC – Kaczawa Complex; KD – Keprnik Dome; KG – 

Karkonosze Massif; KID – Izera-Karkonosze Dome; KL – Kłodzko Complex, KZG – Kłodzko-Złoty Stok Massive; NE – Niedźwiedź Unit; NI 
– Niemcza Belt; NM – Nove Mesto Unit; NSD – North Sudetic Basin; OSD – Orlica-Śnieżnik Dome; SC – Strzelin Complex; SD – Świebodzic 

Basin; SG – Strzegom-Sobótka Massif; SK – South Karkonosze Complex; SO — Ślęża Ophiolite Complex, SM – Stare Mesto Belt; ZG – 
Žulova Massif; ZU – Zabreh Unit; faults: ISF – Intra-Sudetic Fault; KT –Krosnowice Thrust; LT – Lusatian Thrust; MLF – Main Lusatian Fault; 

MSF – Marginal Sudetic Fault; OFZ – Middle Odra Fault Zone; ZT – Zieleniec Thrust
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GRANICE JEDNOSTEK GEOFIZYCZNYCH W RELACJI DO GRANIC JEDNOSTEK TEKTONICZNYCH SUDETÓW...

Ryc. 2. Porównanie obrazu regionalnych anomalii grawimetrycznych (czerwone pola >+3 mGal; zielone obszary od 0 do –7 mGal; 
niebieskie pola <–7 mGal) z maksymami gradientu poziomego (a; zestawione przez Peteckiego, 2016) z mapą tektoniczną Sudetów 

i bloku przedsudeckiego (b; Cymerman, 2010) z zaznaczonymi liniami wszystkich profili, dla których wykonano modelowania 
grawimetryczne

Fig. 2. Comparison of images of regional gravity anomalies (red areas >+3 mGal; green fields from 0 to –7 mGal; blue areas <–7 mGal) 
with maxima of the horizontal gradient (a; compiled by Petecki, 2016) with the tectonic map of the Sudetes and the Fore-Sudetic  

Block (b; Cymerman, 2010) with marked lines of all gravimetric modeling profiles

Podsumowując, mapy maksimów gradientów po-
ziomych na obszarze sudetów i bloku przedsudeckiego 
mogą być wykorzystywane w analizie nie tylko regional-
nych, ale i lokalnych stref dyslokacyjnych, a nawet szwów 
kolizyjnych podejrzanych terranów litostratygraficznych. 
z analizy różnych map geofizycznych, a szczególnie gra-
wimetrycznych map z anomaliami regionalnymi i lokal-
nymi z maksymami gradientu poziomego, wynika, że są 
one szczególnie przydatne, gdy kompleksy krystaliczne są 

przykryte pokrywą skał osadowych o znacznej miąższości, 
jak to ma miejsce na obszarze np. monokliny (homokliny) 
przedsudeckiej. W zdecydowanej większości przebie-
gi maksimów gradientów poziomych wyznaczonych 
z anomalii grawimetrycznych pokrywa się z przebiegiem, 
znanych z powierzchni terenu, stref uskokowych i granic 
głównych jednostek geologicznych i tektonicznych z ob-
szaru sudetów i bloku przedsudeckiego.



49

Z. Cymerman

literatura 

Aleksandrowski, P., Mazur, S., 2002. Collage tectonics in the 
northeasternmost part of the Variscan belt: the sudetes, 
Bohemian massif. [W:] Winchester, j., Pharaoh, T., Verniers, j. 
(red.), Palaeozoic amalgamation of Central europe. Geological 
society, london, special Publication, 201: 237–277.

Chopin, F., Schulmann, K., Skrzypek, E., Lehmann, J., Dujardin, 
J.R., Martelat, J.E., Lexa, O. Corsini, M., Edel, J.B., Štípská, P., 
Pitra, P., 2012. Crustal influx, indentation, ductile thinning and 
gravity redistribution in a continental wedge: building a Molda-
nubian mantled gneiss dome with underthrust saxothuringian 
material (european Variscan belt). Tectonics, 31, TC1013.

Cymerman, Z., 1991. Czy w sudetach są terrany ? Przegląd Geo-
logiczny, 39: 450-456.

Cymerman, Z., Piasecki, M.A., Seston, R., 1997. Terranes and 
terrane boundaries in the sudetes, northern Bohemian Massif. 
Geol. Mag. 134: 717–725.

Cymerman, Z., 2010. Tectonic Map of the sudetes and the Fore-
sudetic Block 1:200 000. 2nd ed., Państw. inst. Geol., Warszawa.

Franke, W., 2000. The mid-european segment of the Variscides: 

tectonostratigraphic units, terrane boundaries and plate tec-
tonic evolution. [W:] Franke, W., Haak, V., oncken, o., Tanner, D. 
(red.) Quantification and Modelling in the Variscan Belt. Geol. 
soc. london spec. Publ., 179: 35–61.

Matte, P., Maluski, H., Reilich, P., Franke, W., 1990. Terrane bound-
aries in the Bohemian Massif: results of large scale Variscan 
shearing. Tectonophysics, 177: 151–170.

Mazur, S., Aleksandrowski, P., Szczepański, J., 2005. The pre-
sumed Tepla-Barrandian/Moldanubian terrane boundary in 
the orlicaMountains (sudetes, Bohemian Massif ): structural 
and petrological characteristics. lithos, 82: 85–112.

Petecki, Z., 2016. Mapa grawimetryczna Dolnego Śląska z mak-
symami gradientu poziomego. w: kompleksowa, geofizyczno
-geologiczna interpretacja nowego zdjęcia całkowitego pola 
magnetycznego ziemi na obszarze sudetów i ich przedpola. 
opracowanie zbiorowe pod kierunkiem a. ihnatowicza. naG 
PiG-PiB Wrocław.

Schulmann, K., Lexa, O., Janoušek, V., Lardeaux, J.M., Edel, J.B., 
2014. anatomy of a diffuse cryptic suture zone: an example 
from the Bohemian Massif, european Variscides. Geology, 42: 
275–278. 



50

WyzWania Polskiej GeoloGii, s. 50–53, 2016
3. Polski kongres Geologiczny

PRZEKROJE STRUKTURALNO-PARAMETRYCZNE WZDŁUż WYBRANYCH, 
MODELOWANYCH PROFILI GRAWIMETRYCZNYCH I MAGNETYCZNYCH  

NA OBSZARZE SUDETÓW I BLOKU PRZEDSUDECKIEGO
structural-parametric cross-sections along selected, modeled gravimetric  

and magnetic profiles from the sudetes and the fore-sudetic Block

zbigniew cymerman1, olga rosowiecka, zdzisław petecki
Państwowy instytut Geologiczny – Państwowy instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, Polska;  

1 oddział Dolnośląski PiG-PiB, al. jaworowa 19, 53-122 Wrocław, Polska;
e-mail: zbigniew.cymerman@pgi.gov.pl, olga.rosowiecka@pgi.gov.pl, zdzislaw.petecki@pgi.gov.pl

W ramach zrealizowanego w bieżącym roku przez 
PiG-PiB zadania badawczego pod tytułem „kompleksowa, 
geofizyczno-geologiczna interpretacja nowego zdjęcia 
całkowitego pola magnetycznego ziemi na obszarze 
sudetów i ich przedpola” (ihnatowicz i inni, 2016) wy-
znaczono kilka linii przekrojów geologicznych do analizy 
budowy geologicznej obszaru sudetów i bloku przed-
sudeckiego. Przebieg profili grawimetrycznych ustalono 
tak, aby jak najpełniej uwzględniały zróżnicowanie 
stratygraficzno-tektoniczne formacji skalnych Dolnego 
Śląska (ryc. 1). 

sedlak i inni (2007) przedstawili próbę geologicznej 
interpretacji anomalii grawimetrycznych z zachodniej 
części sudetów z pierwszymi modelowaniami grawime-
tryczne wzdłuż trzech profili. Modelowania te wykonano 

słowa kluczowe:  struktury, modelowane profile geofizyczne, sudety
key words:  structures, modeled geophysical profiles, sudetes

jedynie do 8–10 km głębokości, poniżej zakładając wy-
stępowanie wyłącznie proterozoicznej skorupy o stałej 
gęstości (2,85 g/cm3). jednakże dwa pierwsze wymode-
lowane profile grawimetryczne z obszaru sudetów, które 
dochodziły do powierzchni Moho, opublikowali dopiero 
niedawno Chopin i inni (2012). 

Przy modelowaniu grawimetrycznym kluczowe zna-
czenie ma ustalenie ciężarów właściwych dla poszczegól-
nych wydzieleń litostratygraficznych. zgromadzone dane 
wskazują na duże zróżnicowanie parametrów gęstości, 
nawet w obrębie tych samych odmian litologicznych. 
innym kluczowym czynnikiem jest prawidłowe określenie 
form domen litostratygraficznych użytych podczas całego 
procesu modelowania. W tym przypadku podstawowym 
narzędziem do określania form danej domeny litostraty-

Ryc. 1. Fragment mapy tektonicznej Sudetów i bloku przedsudeckiego (Cymerman, 2010) z zaznaczonymi liniami trzech profili 
geologicznych, dla których wykonano modelowania grawimetryczne

Fig. 1. Fragment of tectonic map of the Sudetes and the Fore-Sudetic Block (Cymerman, 2010) with marked lines of three geological 
profiles for which gravimetric modeling was performed
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graficznej są terenowe badania strukturalne, a do opraco-
wania wyjściowych, roboczych przekrojów geologicznych 
– przyjęte modele (schematy) geotektoniczne.

Przy konstrukcji przedstawionych trzech profili geolo-
gicznych wykorzystano dane terenowe i wiertnicze z ot-
worów zlokalizowanych na linii danego profilu lub w jego 
sąsiedztwie. na podstawie tych danych opracowano 
robocze przekroje geologiczne dla każdego analizowa-
nego profilu grawimetrycznego. W ramach opracowania 
ograniczono się tylko do modelowania grawimetrycz-
nego (i magnetycznego) dla jednego, wytypowanego 
przekroju geologicznego. Po kilkunastu weryfikacjach, 
ze zmianami parametrów gęstości i kształtu domen, 
otrzymano profil końcowy. W procesie modelowania 
grawimetrycznego doprowadzono do zbliżenia pomie-
rzonej badaniami linii grawimetrycznej z linią obliczoną 
dla modelowania. Wykonane modelowania wzdłuż przed-
stawionych tu trzech profili pozwalają na przedstawienie 
nowych wniosków odnośnie nadal silnie hipotetycznej, 
wgłębnej budowy skorupy ziemskiej wzdłuż wszystkich 
analizowanych profili.

profil 1 rozpoczyna się na bloku karkonosko-izerskim 
(Bki) i kontynuuje ku nne na monoklinie przedsudeckiej 
(MoP) (ryc. 2). skały epimetamorficzne z kompleksu 
kaczawskiego (kka) osiągają miąższości do 10 km na s 
od sudeckiego uskoku brzeżnego (sUB). Występują tam 
głównie zieleńce (zi) o miąższości do 5 km i o gęstości 
2,86 g/cm3. na bloku przedsudeckim (BlP) zalegają one 
prawie horyzontalnie do głęb. 5 km, a na MoP mogą one 
dochodzić do głęb. 7,5 km. Podłoże krystaliczne dla skał 
osadowych MoP budują prawdopodobnie ortognejsy 
(og), a głębiej – łupki łyszczykowe (łł) i łupki amfibolowe 
(ła), albo – w nne części profilu 1 – gnejsy (gn) i migma-
tyty (mi). 

na znacznej części profilu 1 na BP łł i ła (2,82 g/cm3) 
podścielają także skały kka. jedynie w pobliżu systemu 
uskoków środkowej odry (sUŚo) zastępują je pakiety łł 
i paragnejsów (pg) (2,73 g/cm3). Pakiety łł+ła (2,82 g/cm3) 
o miąższości do 2–3 km, mogą występować w głębszych 
partiach metamorfiku izerskiego. nierozdzielne pakiety 

gn+mi (2,68 g/cm3) występują wzdłuż całego profilu 1. na 
Bki wydzielono je jako domeny o miąższości 5 km i od-
dzielające pakiety łł i gn (2,73 g/cm3) od niżej leżących am-
fibolitów (am) i granulitów (gru) (2,85 g/cm3). największe 
miąższości nierozdzielonych gn+mi wydzielono na BlP. 
W głębszej części sUŚo, zaznacza się prawdopodobna 
granica między am i gru (2,85 g/cm3), a maficznymi gru 
(2,92 g/cm3), ciągnącymi się ku nne pod MoP. 

profil 2 rozpoczyna się w środkowej części depresji 
śródsudeckiej (DŚR) i kontynuuje ku ne przez strukturę 
Świebodzic (sŚW), jednostkę Cieszowa z kka i dalej ku 
ne przez sUB przecina on BlP z różnymi jednostkami kka 
oraz silniej zmetamorfizowanymi jednostkami Płaskich 
Wzgórz i kompleksu środkowej odry (kŚo). za sUŚo profil 
2 kontynuuje się na terenie MoP. na BlP fyllity (fy) i łupki 
(łu) kka dochodzą do kilku km miąższości. W części ne 
są one głębiej położone i ponasuwane z zi kka . na s od 
sUŚo, pod zi kka występuje prawdopodobnie pakiet skał 
gabrowych (2,90 g/cm3).

ze względu na podobne gęstości fy+łu kka z para-
gnejsami (pg) i łł z kŚo (2,79 g/cm3) nie można ustalić, 
które z nich budują podłoże skał osadowych MoP. nie 
wykluczone, że w sW części MoP występują metapelity 
(mp) i fy (2,67 g/cm3). Dolna skorupa występuje od po-
wierzchni Moho do głęb. 24–20 km. Środkowa skorupa 
o gęstości od 2,85 g/cm3 (ła+łł) do 2,82 g/cm3 (łł+ła) znaj-
duje się wzdłuż całego profilu 2. na BlP na głęb. 10–13 km 
mogą występować og (2,65 g/cm3), a pod nimi – mylonity 
gnejsowe (mg) (2,70 g/cm3), rozciągające się pod sŚW. 

W podłożu DŚR występują gn+mi (2,71 g/cm3), a płycej 
dominują nierozdzielone łł i gn (2,79 g/cm3), a między 
nimi – pakiety am (2,95 g/cm3) i nierozdzielone am z łł 
(2,91 g/cm3). W podłożu sŚW występują zi (2,83 g/cm3), 
a pod nimi – granity (gra) (2,62 g/cm3). W podłożu rowu 
tektonicznego Roztoki-Mokrzeszowa pojawiają się am z łł 
(2,86 g/cm3) na głęb. 13–15 km. Mogą tam występować 
gra (2,62 g/cm3), gn (2,64–2,65 g/cm3), gn+mi (2,71 g/cm3), 
mi i gn (2,75 g/cm3), a płyciej – łupki krystaliczne (łk) 
i hornfelsy (2,78 g/cm3) oraz zi (2,83 g/cm3).

Ryc. 2. Profil 1 z pomiarami grawimetrycznymi i interpretacyjnym przekrojem geologicznym
Fig. 2. Profile 1 with gravimetric measurements and a geological cross section interpretation
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profil 3 rozpoczyna się we e części kka i przebiega 
przez jednostki kŚo, masyw granitowy strzegom-sobótka 
(MGss), kompleks ofiolitowy Ślęży (koŚ), kompleks sowio-
górski (kso), strefę niemczy (sni) oraz przez 5 jednostek 
e części BlP, aż do masywu granitowego Žulovej (MGŽ). 
Powierzchnia Moho jest na profilu 3 wyrównana. Górny 
płaszcz występuje na głęb. od 36 do 34 km. 

Dolna skorupa występuje od powierzchni Moho od 
głęb. 24 km do 21km. W modelowanym profilu 4 dolną 
skorupę podzielono na dwie części: (1) płytszą i lżejszą 
(2,95 g/cm3) z am i gru, ze spągiem na głęb. 27,5–28,5 
km; (2) głębszą i cięższą, dochodzącą do stropu Moho.

Modelowanie grawimetryczne dla profilu 3 wskazuje 
na możliwość prawie pionowych intruzji granitoidów 
niemczańskich ze spągu dolnej skorupy, w przeciwień-
stwie do intruzji granitoidów z MGss. Wyniki modelo-
wania wskazują, że MGss nie tworzy rozległego ciała 

Ryc. 3. Profil 2 z pomiarami grawimetrycznymi i z interpretacyjnym przekrojem geologicznym
Fig. 3. Profile 2 with gravimetric measurements and a geological cross section interpretation

Ryc. 4. Profil 3 z pomiarami grawimetrycznymi i interpretacyjnym przekrojem geologicznym
Fig. 4. Profile 3 with gravimetric measurements and a geological cross section interpretation

plutonicznego w formie batolitu, ale raczej formę dajki 
o miąższości do kilku km. Granitoidy z MGŽ wyklinowują 
się palczasto ku nnW i nie przekraczają 20 km głębokości.

Środkową skorupę budują głównie łł i am (2,82 g/
cm3), które występują od 15 km do 25 km, ale na e od 
sni ich miąższość nie przekracza 2 km, a pod jednostką 
Świdnej (jŚW) brakuje tego wydzielenia, natomiast poja-
wiają się tam łł i wapienie krystaliczne (wk) (2,76 g/cm3). 
Dane z otworów niedźwiedź iG 1 i iG 2 wykazały upad 
i wyklinowywanie się ku W jednostki niedźwiedzia (jni), 
zbudowanej z am (2,95 g/cm3). Poniżej jni występują 
nierozdzielone łk i am (2,82 g/cm3), które podściela pakiet 
mi i gn z am (2,75 g/cm3). 

na e od jni są prawdopodobnie strome pakiety łł i wk 
oraz pg, kwarcytów (kw), łupków kwarcytowych i leptyni-
tów (le) jŚW. jni i jŚW są otoczone przez gn i mi jednostek 
tektonicznych: otmuchowa na e i Doboszowic na W. 
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jednostka kamieńca ząbkowickiego zbudowana jest z łł 
z pg, kw i le (2,75 g/cm3), a w części e – z łł z wk i z soczewa-
mi zamfibolityzowanych eklogitów (2,80 g/cm3). Głębiej 
występują prawdopodobnie am lub gru (2,95 g/cm3. 
jeszcze głębiej i ku sse pojawiają się am z gn (2,85 g/cm3). 

kso dochodzi do głęb. 5 km i jest podścielony przez 
skały maficzne i ultramaficzne, osiągające głęb. 12 km, 
a należące od okŚ, podścielone przez my (2,70 g/cm3). 
nad nimi występują perydotyty zserpentynizowane 
(2,92 g/cm3), a nad nimi – perydotyty zserpentynizowane 
i serpentynity (2,85 g/cm3). Prawdopodobnie cały okŚ jest 
znacznie płytszy pod jego wychodniami, gdzie dochodzi 
zaledwie do głęb. 7–8 km. W jego spągowej części wystę-
pują perydotyty (i/lub eklogity) (3,15 g/cm3). nad nimi do-
minują perydotyty w różnym stopniu zserpentynizowane 
(2,90 g/cm3), a w płytszej części tego kompleksu – stromo 
zapadające gabra i kumulaty maficzne (2,87–2,88 g/cm3) 
oraz serpentynity (2,74 g/cm3). 

na nW od MGss wydzielono jednostkę Domanic, 
stanowiącą sW fragment słabo rozpoznanego kŚo. naj-
płytsze fragmenty kŚo są zbudowane przeważnie z pg 
z łł (2,66 g/cm3), lub kwarcytami (2,44 g/cm3). Poniżej do 
głęb. 5 km dominują łł z pg (2,68 g/cm3). alternatywnie, 
ze względu na takiej samej gęstości, mogą zamiast nich 
występować fy i mp kka. 

Podobne, odmienne interpretacje dotyczą głęb-
szych partii skorupy na nW od MGss. stwierdzono tam 
dwa zespoły skalne o odmiennych gęstościach. Cięższe 

(2,82 g/cm3), na głęb. 5–7 km, mogą być zbudowane z: 
(1) łł z am lub (2) zi z epidiabazami. Podobna jest sytu-
acja z zespołami skalnymi (2,78 g/cm3) występującymi 
do głęb. 12 km. Mogą być one zinterpretowane jako: (1) 
łupki zieleńcowe i zi lub (2) mi i gn z am. W pierwszym 
przypadku byłby to „zakorzeniony” se fragment epi-
metamorficznego kka, a w drugim – kompleks infrakru-
stalny, odpowiadający mezo-metamorficznemu kso       .
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zmienność petrologiczna, w tym zawartość, rodzaj 
i forma występowania domieszek, wpływają na własno-
ści mechaniczne soli kamiennej (jie i inni, 2015; Pouya, 
1991; Hunsche i inni, 1996). ilościowe i jakościowe zde-
finiowanie tej zależności, a także wpływ domieszek na 
mechanizm deformacji nie zostały dotychczas określone 
i wymagają dalszych badań.

W pracy podjęto próbę opisania wpływu zawartości 
i rodzaju domieszek na parametry wytrzymałościowe soli 
kamiennej. W badaniach wykorzystano próbki soli z leg-
nicko Głogowskiego okręgu Miedzionośnego (lGoM) 
z rejonu szybu sW4 (ryc. 1).

Badania przeprowadzono w następujących etapach:
– etap 1 – testy wytrzymałości na jednoosiowe ściska-

nie, określenie modułów odkształcalności podłużnej 
i poprzecznej;

słowa kluczowe:  zawartość zanieczyszczeń, parametry wytrzymałościowe, anhydryt, sól kamienna
key words:  impurities content, anhydrite, mechanical parameters, rock salt

 – etap 2 – określenie zawartości części nierozpusz-
czalnych w próbkach poddanych w etapie 2 testom 
wytrzymałościowym;

– etap 3 – obserwacje mikroskopowe i badania rama-
nowskie. 
Do badań wytrzymałościowych wybrano próbki soli 

kamiennej z przedziału głębokości 1078–1135 m p.p.t.  
na podstawie cech makroskopowych wytypowanych pró-
bek wydzielono następujące grupy (ryc. 2):
1)  grupa 1 – sól kamienna biało-szara, średniokrystaliczna, 

miejscami drobnokrystaliczna, pojedyncze kryształy 
halitu z domieszką prawdopodobnie iłowca, widoczne 
pojedyncze, nieregularne smugi prawdopodobnie 
iłowca;

2)  grupa 2 – sól kamienna biało-szara, średnio-, drobno-
krystaliczna, pojedyncze kryształy halitu z domieszką 
prawdopodobnie iłowca;

3)  grupa 3 – sól kamienna biało-szara średniokrystaliczna, 
miejscami grubokrystaliczna, pojedyncze kryształy 
halitu z domieszką prawdopodobnie iłowca; 

4)  grupa 4 – sól kamienna szara, grubo-, miejscami śred-
niokrystaliczna, widoczne pojedyncze, nieregularnie 
przebiegające smugi prawdopodobnie iłowca;
Próby laboratoryjne wykazały, że najwyższą wartość 

wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie zarejestrowano 
dla próbek z grupy czwartej (w przedziale 30,57–33,63 
MPa), natomiast najniższą dla soli kamiennej z grupy 
trzeciej (16,31–19,38 MPa).

z kolei najwyższą średnią zawartość części nieroz-
puszczalnych w wodzie zanotowano w grupie czwartej  
(1,43 procenta wagowego,) a najniższą w grupie drugiej 
(0,58 procenta wagowego). 

Porównując ze sobą powyższe parametry, nie stwier-
dzono korelacji pomiędzy wytrzymałością na ściskanie, 
a zawartością części nierozpuszczalnych w badanych 
próbkach. Współczynnik korelacji obliczony dla wymie-
nionych parametrów wynosi 0,21. 

Badania mikroskopowe przeprowadzono dla próbek 
o najwyższej (grupa 4) i najniższej (grupa 3) wytrzymałości 
na jednoosiowe ściskanie. W wymienionych grupach ba-
danych soli stwierdzono zawartość części nierozpuszczal-
nych na podobnym poziomie. Cechą petrologiczną, która 

Ryc. 1. Lokalizacja szybu SW 4 w obszarze LGOM 
(wg Markiewicz i inni, 2002; zmieniony)

Fig. 1. Location of SW4 shaft in LGOM area (after Markiewicz 
i inni, 2002; modified)
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różnicuje próbki grupy 3 i 4 jest sposób rozmieszczenia 
zanieczyszczeń oraz obecność inkluzji fluidalnych. W obu 
grupach główne zanieczyszczenie stanowi anhydryt 
o rozmiarach kryształów od około 0,1 mm do ponad 0,7 
mm (ryc. 3a). kryształy są wykształcone automorficzne, 
rzadziej hipautomorficzne. Charakterystyczną cechą 

Ryc. 2. Makroskopowe cechy próbek: A – grupa 1, B – grupa 2, 
C – grupa 3, D, – grupa 4

Fig. 2. Macroscopic features of samples: A – group 1, B – group 
2, C – group 3, D, – group 4

kryształów anhydrytu jest obecność na powierzchni 
ciemnobrunatnych skupień (ryc. 3a). analiza ramanowska 
(rys. 3B) wykazała, że wspomniane ciemnobrązowe sku-
pienia stanowi substancja organiczna wykazująca pewien 
stopień uporządkowania budowy wewnętrznej (Beyssac 
i inni, 2002; 2003; Rahl i inni, 2005; kouketsu i inni, 2014). 

Rozmieszczenie anhydrytu w grupie skał o najniższej 
wytrzymałości (grupa 3) jest równomierne, występują 
jednak pojedyncze smugi utworzone z luźno ułożonych 
kryształów. W grupie skał o najwyższej wytrzymałości (gru - 
pa 4) anhydryt jest skupiony głównie na granicach kryszta-
łów halitu, tworząc otoczkę, natomiast pozostała (wewnętrz-
na) część kryształu halitu jest czysta (ryc. 3C). 

Badane grupy próbek (grupa 3 i 4) różnią się także pod 
względem formy i sposobu występowania inkluzji fluidal-
nych. W próbkach z omawianych grup nie stwierdzono 
obecności zespołów inkluzji pierwotnych (nawet reliktów). 
Występują natomiast zespoły inkluzji wtórnych, w większej 
ilości w próbkach z grupy 3. najczęściej są to zespoły o krót-
kich przebiegach (od kilkunastu do kilkudziesięciu µm), 
zbudowane z inkluzji gazowych lub ciekło-gazowych 
z przewagą fazy gazowej, zróżnicowane pod względem 
kształtu. należy podkreślić, że w grupie 3 przeważają inklu-

Ryc. 3. A – Kryształy anhydrytu z drobnymi brązowymi skupieniami na powierzchni. B – Widmo ramanowskie skupień z fot. A 
(R.I. – intensywność rozproszenia ramanowskiego; A – główne piki pochodzące od anhydrytu; CM – widmo pochodzące od substancji 

organicznej). C – Skupienia anhydrytu na granicach kryształów halitu w solach o najwyższej wytrzymałości (grupa 4). D – Inkluzje na granicach 
kryształów halitu w solach o najniższej wytrzymałości (grupa 3)

Fig. 3. A – anhydrite crystals with brown spots on their surface. B – raman spectrum of brown spots (R.I. – Raman intensity; A – anhydrite 
peaks; CM – Raman spectrum of organic matter); C – anhydrite concentrations on the boundary of halite crystals in salt rocks characterised by 

the highest uniaxial strength; D – inclusions on the boundary of halite crystals in the salt rocks characterised by the lowest uniaxial strength
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zje występujące na granicach kryształów halitu (ryc. 3D).  
najczęściej są to inkluzje ciekłe, rzadziej ciekło-gazowe, 
o nieregularnym zarysie, silnie spłaszczone. analiza rama-
nowska próbek z grupy 3 wykazała także obecność węglo-
wodorów w formie cienkich błon rozmieszczonych wzdłuż 
granic kryształów halitu. 

opisane powyżej wstępne obserwacje wykazały, że 
w przypadku soli kamiennych zawierających niewielką ilość 
domieszek nie stwierdzono korelacji pomiędzy częściami 
nierozpuszczalnymi w wodzie a parametrami wytrzyma-
łościowymi. natomiast własności wytrzymałościowe wy-
raźnie zależą od cech petrologicznych skał solnych, takich 
jak sposób rozmieszczenia zanieczyszczeń oraz obecność 
inkluzji i węglowodorów na granicach kryształów halitu. 
zauważono ponadto, że rozmieszczenie anhydrytu w formie 
otoczek na granicach kryształów halitu może powodować 
wzrost wytrzymałości skały. z kolei, występowanie inkluzji 
fluidalnych i węglowodorów na kontakcie kryształów halitu 
wpływa na obniżenie wytrzymałości skały solnej. 
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Polska jest krajem wyjątkowo zasobnym w wystąpie-
nia soli kamiennej (na ponad 60% jej obszaru występują 
utwory solonośne wieku późnopermskiego), co stawia 
ją pod tym względem w czołówce krajów europejskich. 
sole kamienne występują w obrębie utworów póź-
nopermskich (cechsztyńskich, obszar niżu Polskiego) 
i mioceńskich (badeńskich, zapadlisko przedkarpackie). 
oprócz tego niewielkie wystąpienia soli stwierdzono 
także w utworach dolnego i górnego triasu. Wśród do-
tychczas udokumentowanych do głębokości 1,4 km złóż 
dominują złoża soli cechsztyńskich (15 złóż pokładowych 
i wysadowych), z czego 6 złóż jest eksploatowanych,  
(5 złóż wysadowych, 1 złoże pokładowe). Łączne (bilan-
sowe i pozabilansowe) zasoby geologiczne złóż cech-
sztyńskich wynoszą ponad 107,5 mld t (tab. 1), z czego 
większość stanowią zasoby złóż udokumentowanych 
w wysadach solnych (ich zasoby bilansowe w ilości 
54.9 mld t stanowią 64.3% krajowych zasobów soli ka-
miennej – szuflicki i in. 2016). złoża wieku mioceńskiego 
są nielicznie (4) i mają stosunkowo niewielkie zasoby 
(> 690 mln t). złoża te nie są obecnie eksploatowane, 
a historyczne kopalnie (Wieliczka, Bochnia) funkcjonują 
obecnie jako obiekty muzealne i turystyczno-rekreacyjne.

na obszarze Polski sole potasowo-magnezowe wy-
stępują jedynie w obrębie utworów cechsztynu, budując 

słowa kluczowe:  sole, zasoby, Polska
key words:  salts, resources, Poland

wraz z solą kamienną dwa regionalne wydzielenia lito-
stratygraficzne: starszą i młodszą sól potasową (lokalnie 
wydzielana jest również najstarsza sól potasowa). zasoby 
geologiczne udokumentowanych 5 złóż wynoszą ponad 
690 mln t (tab. 1), w tym zasoby bilansowe to około 
670 mln t (liczby te określają obliczoną ilość głównego  
minerału potasonośnego np. karnalitu czy polihalitu, nie 
zaś ilość k2o). Większość złóż (4) stanowią udokumento-
wane do głębokości 1,2 km wystąpienia (gniazda i przero-
sty) soli typu siarczanowego (polihalit), skoncentrowane 
w rejonie zatoki Puckiej (Czapowski i inni, 2008). niewiel-
kie ilości soli potasowo-magnezowych typu chlorkowego 
(karnalit, sylwin) zostały rozpoznane w wysadzie solnym 
kłodawa (szuflicki i inni, 2016). złoża te nie są obecnie 
eksploatowane, ale w ostatnich 3 latach zostały przyznane 
2 koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie złóż polihalitu 
w rejonie zatoki Puckiej.

oprócz udokumentowania po 2000 roku nowych 
złóż soli (np. złoże soli kamiennej Bądzów czy nie ujęte 
w bilansie zasobów złoże Goleniów) podjęto też próby 
oszacowania zasobów perspektywicznych soli kamien-
nej i soli potasowo-magnezowych w Polsce (Wołkowicz 
i inni, 2011; Czapowski i inni, 2015). najlepszym źródłem 
informacji o tych zasobach są wyliczenia oparte o okon-
turowane perspektywiczne wystąpienia obu rodzajów 

Tab. 1. Udokumentowane zasoby soli kamiennej i soli potasowo-magnezowych w Polsce (wg Szuflickiego i innych, 2016)
Tab. 1. Resources of documented rock and potash salts deposits in Poland (after Szuflicki et al., 2016)

Ilość udokumentowanych  
złóż/ złoża eksploatowane
Number of documented/
exploited salt deposits

Zasoby geologiczne
Geological resources

(mln t) Suma
Total

Zasoby  
przemysłowe

Industrial  
resources

Bilansowe
Anticipated economic 

resources

Pozabilansowe
Anticipated subeconomic  

resources

Sól kamienna
Rock salt

19/6 85 378,49 22 122,99 107 501,48 1735,79

Sole potasowo-magnezowe
Potassium-magnesium salts

5/0 669,84 20,32 690,16 2,74
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soli na mapach w skali 1:100 000 (Czapowski i Bukowski, 
w druku; Czapowski i inni, 2015). szacunki zasobów prze-
prowadzono na 57 arkuszach map, przyjmując głębokość 
2 km występowania spągu serii solnej (aktualnie technicz-
nie dostępna głębokość eksploatacji soli) i rozróżniając 
zasoby prognostyczne (do głębokości 1,2–1,5 km) i per-
spektywiczne (interwał głębokości od 1,2–1,5 km do 2 km 
– op. cit.). Łączne zasoby przewidywane (prognostyczne 
i perspektywiczne) soli kamiennej wieku cechsztyńskiego 
i mioceńskiego, skupione w wystąpieniach typu wysa-
dowego i pokładowego na obszarze Polski, oszacowano 
na ponad. 4 bln t, zaś ich powierzchnia wynosi ponad  
31 tys. km2 (tab. 2). są to prawie w całości zasoby soli 
wieku cechsztyńskiego (99,8%), a zasoby soli mioceńskich 
stanowią jedynie ułamek procenta (6,9 mld t, z powierzch-
nią ok. 137 km2).

zasoby przewidywane soli potasowo-magnezowych 
(rozumiane jako ilość skały potasonośnej, bez określenia 
na tym etapie rozpoznania udziału procentowego k2o) na 
obszarze Polski, oszacowane w wystąpieniach pokłado-
wych, wynoszą ok. 3,6 mld t, zaś całkowita powierzchnia 
ich wystąpień jest oceniana na ok. 465 km2 (tab. 2). są 
to głównie zasoby perspektywiczne (ok. 2,8 mld t, po-
wierzchnia ok. 355 km2) skupione głównie na obszarze 
Polski południowo-zachodniej.

Reasumując, łączne dostępne do eksploatacji zasoby 
(udokumentowane i przewidywane) soli kamiennej w Pol-
sce oceniane są obecnie na 4,166 bln t, zaś wymagające 

dokładniejszego rozpoznania geologicznego zasoby 
soli potasowo-magnezowych – na 4,328 mld t (w tym 
3,638 mld t skały potasonośnej).
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ZASTOSOWANIE NUMERYCZNYCH OBLICZEŃ STATECZNOśCI ZBOCZY  
DLA OCENY POTENCJALNYCH STREF PRZEMIESZCZEŃ ZWIETRZELIN  

I KOLUWIÓW ROZWINIęTYCH NA PODŁOżU FLISZOWYM
Application of slope stability numerical calculation for evaluation of potential 

displacement zones in weathered and colluvial soils on the flysh base

paweł Dobak, ireneusz gawriuczenkow, Łukasz kaczmarek, kamil kiełbasiński, emilia Wójcik
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, instytut Hydrogeologii i Geologii inżynierskiej,  

ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, Polska

ABstrAkt

W artykule przedstawiono możliwości modelowania 
rozwoju zbocza z wykorzystaniem numerycznych obli-
czeń stateczności. Warunki brzegowe analiz nawiązują do 
sytuacji morfologicznej i geologiczno-inżynierskiej zbo-
cza fliszowego ukształtowanego w procesach wietrzenia 
i powierzchniowych ruchów masowych. W zaprezento-
wanej metodyce uwzględniono przestrzenną zmienność 
strefy wietrzeniowej odwzorowanej przez zastosowanie 
w obliczeniach modelu „multilaminate”. Dobór para-
metrów fizycznych i wytrzymałościowych uwzględnia 
zróżnicowane warunki wymuszeń i powierzchni ścięcia. 
Cechy te zostały przedstawione na przykładowych wizu-
alizacjach struktury wewnętrznej próbek uzyskiwanych 
dzięki tomograficznej analizie przestrzennej. zmiany 
przyjętych parametrów wytrzymałościowych rzutują na 
wyznaczaną w obliczeniach lokalizację potencjalnych 
stref największych deformacji. Uzyskane wyniki mode-
lowania mogą stanowić istotną wskazówkę przy okre-
ślaniu i weryfikowaniu przestrzenno-czasowego cyklu 
rozwojowego zboczy.

ABstrAct
 
This study concerns the modeling potential of slopes 

development with use of numerical stability calculations. 
Boundary conditions of performed numerical simula-
tions are according to morphological and geological 
engineering conditions of the flysch slope shaped by 
weathering and surface mass movements. The “multi-
laminate” material model was used in order to imitate 
shale spatial variation in weathering zones. Furthermore, 
X-ray computed microtomography technique enabled 
for visualization of varied condition of shear surface ex-
tortion, which cause physical and strength parameters 
diversity. Calculation outputs show that geometry and 
location of deformation zones are affected by a model 
input strength parameter. The presented results confirm 
utility of numerical modeling as important aspect in the 
investigation and verification of spatiotemporal slope 
development cycle.

słowa kluczowe:  rozwój zbocza, stateczność, modelowanie numeryczne, model multilaminate, wietrzenie
key words:  development of slope, stability, numerical modeling, multilaminate material model, weathering



60

WyzWania Polskiej GeoloGii, s. 60–63, 2016
3. Polski kongres Geologiczny

WYKORZYSTANIE WSKAźNIKA ZANIECZYSZCZEŃ WÓD PODZIEMNYCH  
DO OCENY WPŁYWU NIECZYNNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW  

KOMUNALNYCH 
use the contamination index of groundwater to assess the impact of inactive 

landfill of municipal waste

Dominika Dąbrowska, Marek sołtysiak, Andrzej Witkowski
Uniwersytet Śląski, Wydział nauk o ziemi, ul. Będzińska 60, 41-200 sosnowiec, Poland; 
e-mail: dabrowska@us.edu.pl, marek.soltysiak@us.edu.pl, andrzej.witkowski@us.edu.pl

Wstęp

niezabezpieczone od podłoża składowiska odpadów 
stanowią groźne ogniska zanieczyszczeń wód podziem-
nych. Charakterystycznymi dla składowisk odpadów 
komunalnych wskaźnikami zanieczyszczeń są m.in. 
podwyższona przewodność elektrolityczna właściwa 
(PeW), podwyższone stężenia: Cl, so4, związków azotu, 
B, Cr, Cu, zn, Pb, Hg, Co, ni (Bojakowska, 1994). aktualny 
system prawny w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 30 kwietnia 2013 roku (Dziennik Ustaw, poz. 523) 
w sprawie składowisk odpadów nakłada obowiązek 
prowadzenia badań monitoringowych wód podziem-
nych wokół składowisk – od strony napływu oraz w min. 
2 punktach poniżej składowiska, przy czym wymagane 
jest wykonywanie oznaczeń w następującym zakresie: 
pH, PeW, oWo, Cu, zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg, WWa. 

Mając na uwadze trwającą od kilkunastu lat ewolucję 
przepisów regulujących monitoring wód podziemnych 
wokół składowisk odpadów, a także mające często 
miejsce zmiany w sposobie eksploatacji lokalnych sieci 
Monitoringu Wód Podziemnych (lsMWP), zmiany w ob-
rębie konstrukcji lsMWP (np. kolejne optymalizacje), 
zmiany wykonawców prac terenowych i laboratoryjnych, 
a często również pośpiech w realizacji zleceń monitorin-
gu, wynikający z uwarunkowań rynkowych (kryterium 
najniższej ceny), kompleksowa ocena wpływu składowisk 
na wody podziemne w długich interwałach czasowych 
może nastręczać duże trudności. najczęściej stosuje się 
analizę zmienności poszczególnych wskaźników. istnieje 
również możliwość syntetycznej analizy wpływu obiektu 
na wody podziemne przez zastosowanie wskaźnika za-
nieczyszczeń, uwzględniającego zestaw wybranych pa-
rametrów oznaczanych w trakcie realizacji monitoringu. 
Takie podejście zastosowano w niniejszej pracy, w której, 
dla nieczynnego składowiska odpadów komunalnych 
w Tychach Urbanowicach dokonano analizy zmienności 
wskaźnika zanieczyszczeń obejmującego: PeW, so4, Cl 
oraz sumę n-no3, n-no2, n-nH4. 

słowa kluczowe:  hydrogeologia, podatność, wskaźnik zanieczyszczeń, składowisko odpadów, Tychy
key words:  hydrogeology, vulnerability, contamination index, landfill site, Tychy

oBiekt BADAń

Przedmiotem badań są wody podziemne w otoczeniu 
nieczynnego i zrekultywowanego w 1996 roku składo-
wiska o powierzchni 3,5 ha, zlokalizowanego w połu-
dniowej części miasta Tychy, w dzielnicy Urbanowice. 
odpady składowano w starym wyrobisku popiaskowym, 
bezpośrednio na naturalnym gruncie. składowisko to 
zostało zamknięte na początku lat 90. XX wieku, z uwagi 
na negatywny wpływ na wody podziemne. W sąsiedz-
twie zamkniętego składowiska w latach 1994–2004 
wybudowano 2 nowe kwatery, wyposażone w warstwę 
izolującą od podłoża oraz w system drenażu odcieków. 
aktualnie wypełniana odpadami jest już druga z kwater. 
Powierzchnia całości kompleksu składowisk wraz z obiek-
tami towarzyszącymi wynosi 12,7 ha (ryc. 1a.; Dąbrowska 
i inni, 2016).

WArunki geologiczne i hyDrogeologiczne 
W reJonie skŁADoWisk

zespół składowisk jest położony w centralnej części 
Górnośląskiego zagłębia Węglowego, w obrębie za-
padliska przedkarpackiego wypełnionego molasowymi 
utworami miocenu. W podłożu składowisk występują 
utwory czwartorzędu reprezentujące plejstoceńskie 
utwory akumulacji rzecznej i zastoiskowej wykształcone 
w postaci piasków różnoziarnistych, rzadziej żwirów i glin. 
Miąższość tych osadów zawiera się w przedziale od 12,5 
do 17,0 m. 

W rejonie opisywanego zespołu składowisk znajdują 
się trzy piętra wodonośne: czwartorzędu, triasu i kar-
bonu. Bezpośrednio w podłożu składowisk występuje, 
praktycznie nieizolowane od powierzchni terenu, piętro 
wodonośne czwartorzędu, tworzące niemal na całym 
badanym obszarze jeden poziom wodonośny. Poziom ten 
od niżej położonych pięter wodonośnych jest izolowany 
kompleksem słabo przepuszczalnych utworów ilastych 
miocenu o miąższości ok. 80 m. Przepływ wód podziem-
nych tego piętra odbywa się w kierunku południowym 
(ryc. 1a). Podstawą drenażu dla 95% objętości wód pod-
ziemnych piętra czwartorzędowego z rejonu składowiska 
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jest rzeka Gostynia (sitek i inni, 2010). zwierciadło wody 
w obrębie piętra czwartorzędowego ma przeważnie cha-
rakter swobodny i zgodnie z wynikami pomiarów z 2015 
roku, jest położone na głębokości od ok. 2,8 m w rejonie 
piezometru P15 do ok. 8,3 m w rejonie piezometru P8 
(Witkowski i inni, 2015). lokalnie zwierciadło ma charakter 
napięty i w przypadku piezometru P18 zlokalizowanego 
na wierzchowinie nieczynnego składowiska, stabilizuje 
się na głębokości 12,3 m.

sieć Monitoringu WóD poDzieMnych  
W reJonie skŁADoWisk

Monitoring wód podziemnych czwartorzędowego 
piętra wodonośnego w rejonie opisywanych obiektów 
jest prowadzony od 1995 roku. Pierwotna sieć lokalnego 
monitoringu wód podziemnych (lMWP) składała się z 14 
piezometrów od P1 do P14 (ryc. 1a). W latach następnych 
sieć uzupełniono o piezometry P15, P16 - zlokalizowane 
w strefie dopływu wód w rejon składowisk, P18 - usytu-
owany na wierzchowinie nieczynnego składowiska oraz 
2 pary piezometrów gniazdowych - P17, i P17a oraz P19 
i P19a ujmujących stropowe (P17 i P19) oraz spągowe 
(P17a i P19a) partie czwartorzędowego poziomu wo-
donośnego. likwidacji uległy następujące punkty: P5, 
P6, P7, P11, P12, P13 i P14 (ryc. 1a). aktualnie w rejonie 
kompleksu składowisk prowadzone jest opróbowanie 15 
piezometrów, w tym 4 gniazdowych (Dąbrowska i inni, 
2016). Wody podziemne w rejonie starego składowiska, 
od roku 1998 są monitorowane dwukrotnie w ciągu roku, 
poprzez opróbowanie od 5 do 11 piezometrów.

MetoDykA

Pracę oparto na wykorzystaniu wskaźnika zanieczysz-
czeń wód podziemnych. Wskaźnik zanieczyszczeń jest 
miarą opisującą sumę zanieczyszczeń wód podziemnych 
w stosunku do naturalnego tła hydrogeochemicznego 
(Backman i inni, 1998; Dragon, 2004). Wskaźnik zanie-
czyszczeń obliczono na podstawie wzoru (Bhuiyan i inni, 
2016):

    [1]

gdzie:

    
[2]

Cfi – wskaźnik zanieczyszczeń dla i-tego składnika 
CAi – wartość analityczna dla i-tego składnika
CNi – górny zakres naturalnego tła hydrogeochemicz-  
      nego
N – wartość normatywna

z uwagi na fakt, że zakres oznaczeń zmieniał się 
w próbkach z poszczególnych piezometrów, oblicze-
nie wskaźnika zanieczyszczeń było możliwe wyłącznie 
z wykorzystaniem następujących parametrów: PeW, 
so4, Cl oraz sumy: n-no3, n-no2, n-nH4. istotnym prob-
lemem była zmieniająca się w czasie liczba punktów 
eksploatowanej lsMWP i nieregularna częstotliwość ich 
opróbowania.

Wartości tła hydrogeochemicznego wód podziem-
nych określono jako wartości średnich arytmetycznych 
pomiarów właściwości fizykochemicznych wykonanych 
dla 15 próbek pobranych w latach 1995–2000 z piezome-
tru P12. Wyniki pomiarów wykonywanych w tym okresie 
nie wykazały istotnych zmian jakości wód podziemnych 
w badanym rejonie, co świadczy o braku wpływu ognisk 
zanieczyszczeń na wody podziemne dla tego piezome-
tru. Piezometry znajdujące się powyżej składowiska, tj. 
P16 i P15 zostały odwiercone w późniejszym okresie, 
dopiero w 2000 r. ostatecznie do obliczenia wskaźnika 
zanieczyszczeń przyjęto następujące wartości tła: PeW: 
240,13 [µs/cm], suma n-nH4+n-no2+n-no3: 2,71 [mg/
dm3], Cl-: 10,33 [mg/dm3], so4

2-: 66,93 [mg/dm3]. niejed-
norodność danych pochodzących z monitoringu wód 
uniemożliwiła wykorzystanie innych wskaźników takich 
jak B, azot organiczny, oWo.

Wartość wskaźnika zanieczyszczeń wzrasta wraz ze 
wzrostem stężenia poszczególnych składników w wo-
dach podziemnych. W przypadku terenów silnie prze-
obrażonych wskaźnik zanieczyszczenia wód ma wysokie 
wartości. Przyjmuje się, że dla terenów silnie uprzemy-
słowionych wartość wskaźnika przekracza 3. obliczenia 
wskaźnika zanieczyszczeń wykonano na podstawie wy-
ników analiz z lat 1995-2015.

Wyniki

obliczenia wskaźnika zanieczyszczeń wykonane dla 
PeW, so4, Cl oraz sumy: n-no3, n-no2, n-nH4, dla próbek 
pobranych wokół nieczynnego składowiska z lat 1995 
–2003 potwierdziły jego negatywny wpływ na składo-
wisko. Maksymalne wartości wskaźnika zanieczyszczeń 
przekraczające 214 wyliczono dla próbek pobranych z pie-
zometru P10, zlokalizowanego na przedpolu składowiska. 
zaobserwowano również trend wzrostowy wskaźnika 
zanieczyszczeń w próbkach pobranych z piezometru 
P1 (maksymalna wartość wyniosła 51,31). najwyższe 
wartości wskaźnika stwierdzono w próbkach pobranych 
z piezometru P18 ujmującego wody bezpośrednio pod 
bryłą składowiska – wynoszą one od 556 do 1753 (ryc. 1 D, 
e). na uwagę zasługują wyniki analiz z piezometrów 17a 
i 19a, ujmujące spągową część warstwy wodonośnej – 
wysoki stopień zanieczyszczenia wód przekłada się w nich 
bezpośrednio na wartość wskaźnika zanieczyszczeń, 
wynoszącą ok. 100–200. 

Przestrzenny rozkład wskaźnika zanieczyszczeń wska-
zuje na największe przekształcenie składu chemicznego 
wód bezpośrednio pod składowiskiem oraz na jego 
przedpolu (ryc. 1 B, F). zgodnie z oczekiwaniami, rozkład 
przestrzenny wskaźnika zanieczyszczeń nawiązuje do 
kierunku przepływu wód. 

poDsuMoWAnie

Wskaźnik zanieczyszczeń stanowi proste i użyteczne 
narzędzie pozwalające w sposób syntetyczny określać 
przekształcenia składu chemicznego wody. Prosta for-
muła obliczeniowa umożliwia jednoczesne uwzględ-
nianie nieporównywalnych z sobą parametrów, np. 
przewodności i stężenia poszczególnych składników. 
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W wielu przypadkach, problematyczne może być okre-
ślenie wartości tła. Dla zamkniętego składowiska od-
padów w Tychach Urbanowicach wyliczenie wskaźnika 
zanieczyszczeń dla wszystkich zebranych od początku 
eksploatacji lsMWP wskazuje, iż od początku było ono 
i wciąż pozostaje istotnym ogniskiem zanieczyszczeń 
wód podziemnych. 
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Ryc. 1. Zmiany wartości wskaźnika zanieczyszczeń w rejonie składowisk odpadów w Tychach-Urbanowicach
Fig. 1. Changes of the contamination index value in the region of the municipal landfills in Tychy-Urbanowice
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MAPA TOPOGRAFICZNA MORENY CZOŁOWEJ LODOWCA WERENSKIOLDA 
(POŁUDNIOWO-ZACHODNI SPITSBERGEN)

topographic map of the Werenskiold glacier’s frontal moraine  
(south-Western spitsbergen)

laura Downar-zapolska
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, na Grobli 15, 50-421 Wrocław, Polska; 

e-mail: laura.downar.zapolska@gmail.com

W pracy przedstawiono proces tworzenia mapy topo-
graficznej moreny czołowej lodowca Werenskiolda w skali 
1:5000. obiekt pomiarowy – morena czołowa lodowca, 
znajduje się w południowo-zachodniej części spitsber-
genu, na ziemi Wedela jarlsberga. obszar jest aktywny 
morfologicznie, a na znajdujące się tam formy terenu mają 
wpływ procesy termoerozyjne oraz wytopiskowe (Migoń, 
kasprzak, 2013). Brak szaty roślinnej, dostępność zdjęć 
lotniczych omawianego rejonu oraz zaplecze badawcze 
w postaci stacji Polarnej Uniwersytetu Wrocławskiego im. 
stanisława Baranowskiego na spitsbergenie umożliwiły 
wykonanie dokładnego pomiaru moreny czołowej.

Mapę wykonano w oparciu o wyniki pomiarów bezpo-
średnich Gnss uzyskanych podczas iii Polarnej Wyprawy 
Politechniki Wrocławskiej na spitsbergen w 2015 r. Do 
budowy mapy wykorzystano program Microstation 
z aplikacją inRoads suite. na podstawie zbioru danych 
w postaci pomierzonych punktów (współrzędne X,y,z) 
wygenerowano numeryczny model terenu, a następnie 
warstwice topograficzne. W budowie modelu uwzględ-
niono granice wyłączeń obszarów płaskich. W ostatnim 
etapie przystąpiono do redakcji mapy i treści pozaram-
kowej.

Mapa „Morena czołowa – lodowiec Werenskioldbreen. 
Południowo-zachodni spitsbergen” stanowi aktualizację 
starszych materiałów kartograficznych. starsze opracowa-
nia kartograficzne przedpola i moreny czołowej lodowca 
Werenskiolda wykonane były przez naumienko (1961), 
kolondrę (2002) oraz zespół badawczy Politechniki Wroc-
ławskiej w czasie dwóch wypraw w 2012 i 2013r. aktualne 
pomiary i ich porównanie z danymi archiwalnymi pozwo-
liły określić dynamikę procesu zmian powierzchni terenu 
zachodzących na obszarach zlodowaciałych.

Badania zrealizowano w ramach zlecenia statutowego 
PWr/W6/s50051.
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ZMIENNOść PALEOKLIMATU ORAZ SUKCESJI ROśLINNEJ NA  
ARKTYCZNYM TORFOWISKU (SPITSBERGEN) W CIąGU OSTATNICH 200 LAT 

paleoclimatic changes and vegetation succession in arctic peatland  
(spitsbergen) over the last 200 years

Wojciech Drzewicki1, edyta lokas2, Dawid hamryszczak1, krzysztof Moskwa1, Marek krąpiec3, 
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Torfowiska położone w strefie arktycznej są wiarygod-
nym źródłem danych o zmianach klimatycznych i rozwoju 
roślinności. z powodu wzrostu temperatury w ostatnich 
dekadach obserwuje się widoczne zmiany środowiska 
w ekosystemach położonych w strefie arktycznej. noto-
wane są zmiany w sukcesji roślinności, tempie akumulacji 
torfu i węgla oraz obniżanie się zalegania warstwy wielo-
letniej zmarzliny. Celem naszych badań była rekonstruk-
cja zmian klimatycznych i sukcesji roślinnej na terenie 
torfowiska niskiego położonego w strefie arktycznej na 
półkuli północnej podczas ostatnich 200 lat. Rdzeń tor-

słowa kluczowe:  izotopy,  makroszczątki roślinne, zmiany klimatu, sukcesja roślinności, strefa arktyczna
key words:  isotopes, plant macrofossils, climate change, plant succession, arctic zone

fowy o długości 25 cm został pobrany u wybrzeży fiordu 
Hornsund, znajdującego się w południowo-zachodniej 
części wyspy spitsbergen (svalbard) (ryc. 1). W trakcie 
badań paleoekologicznych do rekonstrukcji zmian tem-
peratury użyto analizę izotopową 13C i 210Pb. sukcesję ro-
ślinności w aspekcie regionalnym i lokalnym rozpoznano 
na podstawie analizy palinologicznej i makroszczątków 
roślinnych. Wiek określono, wykorzystując datowania 
radiowęglowe oraz metodę ołowiową 210Pb. na podstawie 
obu metod wyznaczono wiek profilu torfowego na około 
260 ±60 lat na głębokości 23 cm. 

Ryc. 1. Lokalizacja miejsca poboru próbek
Fig. 1. Location of sampling sites
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na podstawie przeprowadzonych analiz składu 
izotopowego węgla wydzielono kilka okresów cieplej-
szych i chłodniejszych, natomiast wiek dla tych okresów 
wyznaczono za pomocą metody 210Pb: 24–18 cm – okres 
chłodny (1747 rok); 17–10 cm – okres ciepły (1874–1973 
rok); 9–3 cm – okres chłodny (1977–2003 rok) i od 3 cm 
okres ocieplenia (2003 rok). 

Badania palinologiczne wskazują na wyraźne zmiany 
roślinności w ekosystemie tundry, co koresponduje ze 
zmianami klimatu. W okresie zimniejszym obejmującym 
głębokość 25–20 cm dominowała tundra krzewinkowo-
trawiasta z dominującą rolą Salix polaris t. i Dryas octope-
tala oraz Luzula i Poaceae. W okresie cieplejszym (głęb. 

15–10 cm) został zanotowany wzrost ilości gatunków 
roślin, co wskazuje na dogodne warunki do rozwoju 
roślinności. W tym okresie nastąpił rozwój tundry krze-
winkowo-zielnej, w której dominowały gatunki z rodziny 
ericaceae i Dryas octopetala oraz bogata roślinność zielna, 
reprezentowana przez: Gentiana, Papaver, Ranunculus, 
Saxifraga, Polygonum viviparum i Chrysosplenium. na 
badanym torfowisku w miejscu poboru rdzenia domino-
wały dwa gatunki mchów: Straminergon stramineum oraz 
bardzo rzadko notowany w stanie kopalnym Calliergon 
orbicularicordum. W górnej części profilu torfowego po-
jawił się gatunek Aulacomnium palustre.
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METEORYT MORASKO W MUZEUM ZIEMI NA WYDZIALE  
NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU  

IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU – JAKO OBIEKT BADAŃ  
MINERALOGICZNYCH I POPULARYZACJI NAUKI

Morasko Meteorite in the Museum of the earth in Department of geographical 
and geological sciences, Adam Mickiewicz university in poznan  

– as an object of mineralogical studies and popularization of science

Duczmal-czernikiewicz Agata, Jaworska Joanna, chwieduk edward, nowak Monika,  
popławska-raszewska Anna, Wolniewicz paweł

Uniwersytet im. adama Mickiewicza w Poznaniu, instytut Geologii, ul. Maków Polnych 16, 61- 606 Poznań, Polska

obok znakomitej kolekcji dolnośląskich agatów oraz 
minerałów i skał z polskich złóż kopalin skalnych i meta-
licznych, meteoryt Morasko należy do najważniejszych 
eksponatów w Pracowni Muzeum ziemi w Poznaniu. 
należy ponadto do najciekawszych odkryć meteorytów 
na obszarze Polski. od czasów pierwszych prac polo-
wych sierżanta Coblingera w 1914 roku, podczas których 
znaleziono pierwszy fragment meteorytu, w obszarze 
położonym na północ od Poznania, znajdowane są inne 
fragmenty o różnej wielkości. obecnie obszar występo-
wania kraterów po upadku meteorytu częściowo leży 
w obrębie rezerwatu „Meteoryt Morasko” (ryc. 1), nad 
którym nadzór sprawuje Regionalna Dyrekcja ochrony 
Środowiska w Poznaniu. Merytoryczną opiekę nad miej-
scem z kraterami sprawują pracownicy Wydziału nauk 
Geograficznych i Geologicznych UaM w Poznaniu, a także 
pracownicy działający w Pracowni Muzeum ziemi. 

W Muzeum ziemi znajduje się największa w Polsce 
kolekcja okazów fragmentów meteorytu Morasko. naj-
większe z nich ważą (po oczyszczeniu) 261 kg, 161 kg, 
77 kg i 34 kg. Ten ostatni fragment znaleziony został przez 
twórców popularnonaukowego programu „Meteorite 
Men” (emitowanego na Discovery channel). najważniejsze 
informacje na temat meteorytu znaleźć można w wielo-
autorskim albumowo-książkowym wydaniu, pod redakcją 
Muszyńskiego i inni (2012), które przedstawia najnowsze 
osiągnięcia dotyczące budowy meteorytu i zawiera ze-
staw przepięknych, barwnych fotografii zarówno samych 
okazów, jak i miejsca ich upadku na terenie rezerwatu 
„Meteoryt Morasko”.

Ten żelazny meteoryt zawiera (średnio) 94% Fe i 6% 
ni i należy do grupy iaB-MG (Muszyński i inni, 2012; 
Pilski i inni, 2013). Charakteryzuje się niską zawartością 
irydu (około 1,2 miligramy na gram), wysoką germanu 
(około 500 miligramów na gram) i anomalną zawartością 
miedzi. Budowa mineralogiczna meteorytu była przed-
miotem badań od wielu lat. Pierwsze prace pozwoliły na 
zdefiniowanie rodzaju minerałów struktury krystalicznej 
faz żelazo-niklowych (Dominik, 1976). Główną masę me-

słowa kluczowe:  meteoryt, Morasko, mineralogia, nowe badania
key words:  meteorite, Morasko, mineralogy, new studies

teorytu tworzą fazy: kamacyt (a-Fe, ni) i taenit (g-Fe, ni) 
(ryc. 2a i B). Ponadto w składzie mineralnym stwierdzono 
fosforki (schreibersyt, rhabdyt) (ryc. 3), węgliki (cohenit) 
i lokalnie siarczki (sfaleryt). Cechą charakterystyczną 
jest występowanie nodul troilitowo-grafitowych wraz 
z rzadkimi minerałami z grupy fosforanów (daubreelit), 
krzemianami (pirokseny) i spinelami (chromit) (Muszyński 
i inni., 2012, oraz prace tam cytowane). najnowsze bada-
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Ryc. 1. Schematyczna mapa rozmieszczenia kraterów 
w rezerwacie Meteoryt Morasko (wg Karczewskiego, 1976; 

zaczerpnięto z Duczmal-Czernikiewicza i Muszyńskiego, 2015)
Fig. 1. The craters location on the map of Morasko Meteorite 
Reserve (according to Karczewski, 1976, taken from Duczmal-

Czernikiewicz & Muszyński, 2015)
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nia pozwoliły rozpoznać w meteorycie Morasko nowe mi-
nerały: moraskoit (karwowski i inni, 2015) oraz czochral-
skit, zatwierdzone w 2015 roku przez międzynarodową 
komisję do nazewnictwa i klasyfikacji nowych minerałów 
Międzynarodowego Towarzystwa Mineralogicznego (iMa 
CnMnC). są to minerały z grupy fosforanów, do tej pory 
nie opisywane w literaturze światowej.

ostatnie badania są prowadzone przez międzynaro-
dowy zespół, w ramach grantu narodowego Centrum 
nauki, na temat skutków tego impaktu w nieskonsolido-
wane osady (przykład deszczu meteorytów żelaznych Mo-
rasko) (szczuciński i inni, 2014).W ramach tego projektu 
szczegółowej analizie, przy użyciu metod stosowanych 
między innymi w sedymentologii, geomorfologii, geofi-
zyce oraz mineralogii, są poddawane kratery po upadku 
fragmentów meteorytu oraz osady występujące wokół 

Ryc. 3. Mikrofotografia: kamacyt (szary), taenit (kremowy) 
i schreibersyt (w środku fotografii) z goethytem (ciemnoszary), 

światło odbite, 1 polaryzator, powiększenie około 200 x  
(fot: A. Duczmal-Czernikiewicz, mikroskop Zeiss AXIOPLAN)

Fig. 3. Microphotography of kamacite ( grey), taenite (cream) 
and schraibersite (in the centre), and goethite (dark grey),  
opaque light, 1 polarizer, enlargement about 200x (photo:   
A. Duczmal-Czernikiewicz, AXIOPLAN Zeiss Microscope)

Ryc. 2 A. Makrofotografia fragmentu meteorytu „Rudy” z kolekcji Pracowni Muzeum Ziemi w Poznaniu – widoczne struktury 
Widmanstaettena oraz nodule troilitowo-grafitowe (odpowiednio: brązowe i szare), na przeciętej i wypolerowanej  powierzchni meteorytu. 

2 B. powiększenie rys. 2a (obie fotografie: J. Jaworska)
Fig. 2 A. Macroscopic photography of the „Rudy” meteorite fragment, from Laboratory of Museum of the Earth, in Poznań  

– Widmanstaetten structures and troillite-graphite nodules (brown and grey, respectively), on the polished meteorite surface.
2 B. enlargement of fig. 2A (both photos:  J. Jaworska)

a b

nich. szczególnym obiektem zainteresowań badawczych 
jest zróżnicowanie w składzie mineralnym w profilach pio-
nowych osadów. zostało również postawione pytanie: czy 
na podstawie badań mineralogicznych można stwierdzić 
skutki impaktu.

znaleziska okazałych fragmentów meteorytu z ostat-
nich lat (w 2010 i 2012 roku) pozwoliły na rozszerzenie 
i intensyfikację badań meteorytu i przyniosły nowe, 
interesujące dane charakteryzujące zarówno sam meteo-
ryt, jak i miejsce jego upadku. Poza nowymi minerałami 
potwierdzono meteorytową genezę zagłębień (kraterów) 
w rezerwacie, występowanie osadów wyrzuconych przez 
impakt, a także powstał detaliczny opis osadów otacza-
jących kratery (Duczmal-Czernikiewicz, Muszyński, 2015; 
szokaluk i inni, 2015). Ponadto prowadzone są badania 
dotyczące modelowania wielkości meteorytu, prędkości 
oraz siły jego upadku (Bronikowska i inni, 2016).

Badania mineralogiczne poszerzają wiedzę na temat 
meteorytu Morasko oraz miejsca i skutków jego upadku. 
nowo rozpoznane i opisane minerały (moraskoit, czo-
chralskit) przyczyniają się nie tylko do uszczegółowienia 
warunków krystalizacji meteorytu, ale również stanowią 
doskonały element popularyzacji wiedzy na temat meteo-
rytów, a w szczególności na temat największego deszczu 
meteorytów żelaznych stwierdzonego na obszarze europy 
środkowej na terenie Moraska.

Pracownia Muzeum ziemi na Wydziale nauk Geogra-
ficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. adama Mickie-
wicza w Poznaniu stanowi tym samym miejsce, w którym 
szerokiemu kręgowi społeczeństwa są prezentowane nie 
tylko okazy geologiczne, ale także wyniki współczesnych 
badań naukowych.
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Wstęp

synklinorium północnosudeckie to struktura powstała 
w wyniku ewolucji jednego z basenów osadowych po-
wstałych po orogenezie waryscyjskiej na terenie europy 
Środkowej. Podobnie jak większość basenów z tego okresu 
powstała ona jako basen śródgórski. jako obszar obniżony 
w stosunku do swoich ram, był on wypełniany osadami 
najwyższego karbonu, permskimi oraz triasowo-kredowymi 
(Raczyński i inni, 1998). Dzisiejszy kształt niecki, będącej 
złożoną strukturą synklinalną, stanowi pozostałość tego 
basenu. strukturę tę oberc (1962) nazwał synklinorium 
północnosudeckim. Wskazał on również, jako główny etap 
ewolucji synklinorium północnosudeckiego, ruchy tekto-
niczne fazy laramijskiej, w wyniku których doszło do powsta-
nia licznych zrębów i rowów, występujących na przemian 
i reprezentujących budowę typu łuskowego. Przykładem 
takiej wtórnej jednostki w obrębie synklinorium jest m.in. 
synklina grodziecka.

niezależnie od prowadzonych wcześniej badań geo-
logicznych w synklinorium północnosudeckim, ważną 
i nierozstrzygniętą kwestię stanowi podział stratygraficzny 
oraz wyznaczenie granic niektórych formacji skalnych wy-
stępujących w nadkładzie cechsztyńskich złóż rud miedzi. 
Trudności interpretacyjne związane są przede wszystkim 
z dużym udziałem lądowych osadów klastycznych i zróż-
nicowanym profilem osadów ewaporatowych. Pierwsze 
prace geologiczne rozpoczęte zostały jeszcze w latach 30. 
XX wieku. Wiercenia z lat 70. XX wieku były wykonywane 
na potrzeby analiz geologiczno-górniczych, przy czym 
rdzenie wiertnicze pozyskane w tym okresie nie zachowały 
się, a dostępne opisy są niewystarczające. najnowsze prace 
geologiczne, prowadzone we wschodniej części synklino-
rium północnosudeckiego w latach 2011–2016, pozwoliły 
uzyskać nowe dane geologiczne, dzięki którym możliwa 
jest weryfikacja stratygrafii, budowy tektonicznej oraz złoża 
rud miedzi formacji cechsztyńskiej na obszarze synkliny 
grodzieckiej. stwarza to możliwość wprowadzenia nowych 
rozwiązań oraz ujednolicenia wielu stosowanych obecnie 
standardów dla perspektywicznych obszarów kGHM Polska 
Miedź s.a.

słowa kluczowe:  synklina grodziecka, stratygrafia, cechsztyn, pstry piaskowiec, kGHM
key words:  Grodziec syncline, stratigraphy, zechstein, Buntsandstein, kGHM

oBserWoWAne proBleMy

Podczas prac eksploracyjnych prowadzonych w latach 
2011–2016 zwrócono uwagę na kilka istotnych problemów.

podział litostratygraficzny cechsztynu
na potrzeby dokumentowania złoża rud miedzi, w trak-

cie prac geologicznych wykonywanych przez kGHM, opis 
wykształcenia osadów cechsztynu w synklinorium został 
przedstawiony według podziału na cechsztyn dolny, środ-
kowy i górny. stosowany do dzisiaj w stratygrafii utworów 
synklinorium północnosudeckiego trójdzielny podział cech-
sztynu został zaproponowany przez scupina w 1902 roku, 
jednakże w świetle nowych badań nie jest on merytorycznie 
poprawny. Richter-Bernburg (1955) wystąpił z nową koncep-
cją podziału cechsztynu synklinorium północnosudeckiego 
opartą na cyklicznym następstwie osadów ewaporatowych. 
zaadaptowanie nowego podziału na obszarze cechującym 
się szczątkowym wykształceniem lub nawet brakiem ewa-
poratów, charakteryzującym się natomiast obecnością osa-
dów detrytycznych, nastręcza jednak trudności (Peryt, 1978). 
Mimo iż próby usystematyzowania stratygrafii cechsztynu 
synklinorium północnosudeckiego były podejmowane 
przez różnych autorów, są to z reguły formalne podziały lito-
stratygraficzne, tworzone dla lokalnych obszarów, o trudnej 
do scharakteryzowania cykliczności sedymentacji (Wagner, 
1986). za taki stan rzeczy pośrednio odpowiada działalność 
górnicza prowadzona w obrębie synklinorium, rozpoczęta 
jeszcze w latach 40. XX wieku. Podział wprowadzony przez 
scupina na początku XX wieku, był stosowany przez geo-
logów kopalnianych zarówno niemieckich, jak i polskich, 
aż do zakończenia eksploatacji. aktualnie prowadzone 
prace rozpoznawcze złoża w dużej mierze opierają się na 
dokumentacjach sporządzonych w trakcie trwania eksplo-
atacji, stąd w opracowaniach wykonywanych przez kGHM 
utrzymany został stary podział cechsztynu.

zarówno osady transgresywne zlepieńca granicznego, 
uznawane za najniższe wydzielenie cechsztynu, jak i osady 
klastyczne, zaliczane do cechsztynu górnego, powstawały 
w środowisku lądowym, niesprzyjającym zachowaniu 
skamieniałości. Duże nagromadzenie fauny w utworach 
powstałych w środowisku morskim, przy jednoczesnej 
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niewielkiej jej zmienności gatunkowej w profilu pionowym 
osadów, jest mało przydatne stratygraficznie. Górna część 
profilu wapienia cechsztyńskiego jest odzwierciedleniem 
regresji morza, skutkującym zwiększeniem zasolenia 
zbiornika i jednocześnie niesprzyjającym rozwojowi świa-
ta organicznego. z tego powodu wydaje się, że jedynym 
właściwym kryterium stratygraficznym dla podziału cech-
sztynu lądowego i morskiego jest litologia. W całym profilu 
cechsztynu występują poziomy korelacyjne, wskazujące 
na zmiany środowiskowe, czego przykładami są wapień 
podstawowy, osady detrytyczne pojawiające się w wapieniu 
cechsztyńskim, anhydryt, dolomit płytowy oraz zaburzona 
tektonicznie strefa osadów przejściowych cechsztynu 
i pstrego piaskowca.

W trakcie profilowania rdzeni wiertniczych skupiono się 
na weryfikacji granicy cechsztynu dolnego i środkowego 
na podstawie analizy cech osadów. Dodatkowo rozpoczęto 
prace, mające na celu określenie pozycji stratygraficznej 
cechsztynu górnego na podstawie badań palinologicz-
nych. W założeniu mają one nawiązywać do podziału 
cyklotemowego, stosowanego w pozostałej części basenu 
cechsztyńskiego. 

W odróżnieniu od wcześniejszych poglądów na 
temat stratygrafii cechsztynu górnego, dotychczasowe 
ekspertyzy palinologiczne (Mader, 2016) wykazały, że je-
dyny poziom anhydrytu w tej części synklinorium można 
zaliczyć do anhydrytu podstawowego (a2) lub główne-
go (a3), cyklotemów Pz2 i Pz3. Do tej pory wykonano 
badania palinologiczne na 20 próbkach pobranych z 6 
otworów wiertniczych. Planuje się uzupełnienie badań 
palinologicznych w oparciu o 4 kolejne otwory wiertnicze.

stratygrafia i litologia serii piaszczysto-mułowcowo- 
-ilastej cechsztynu górnego oraz jej charakter  

sedymentologiczno-strukturalny 
Początkowo za strop cechsztynu uznawano dolomit 

płytowy. odmiennego zdania był scupin (1931), który 
zaliczył również do cechsztynu wyżej ległą serię osadów 
klastycznych. obecnie większość badaczy zalicza oma-
wiane wydzielenie do cyklotemu Pz4. jednakże Podemski 
(1974) zaproponował oznaczenie czerwono-brunatnych 
mułowców, iłowców, rzadziej piaskowców ze skupieniami 
i impregnacjami anhydrytu, jako serii przejściowych między 
cechsztynem a pstrym piaskowcem. Przynależność stra-
tygraficzną najwyższego cechsztynu górnego podobnie 
interpretuje Raczyński (1997), uznając serie mułowcowo-
-ilasto-piaszczyste za osady nadbrzeżnej równi, powstałej 
podczas regresji morza w czasie trwania cyklotemu Pz3. 
Facjalnie odpowiadają one terygenicznej serii przejściowej 
(Pzt) pomiędzy cechsztynem a triasem (op. cit.). Cytowany 
wcześniej Podemski (1974) uznaje też za prawdopodobne, 
że dolna część tej serii należy do wydzielonego na terenie 
niemiec piątego cyklotemu cechsztyńskiego z5 (ohre). 
Częste oscylacje poziomu morza w połączeniu z jego nie-
wielką głębokością przyczyniły się do zmian środowiska 
sedymentacji, a co za tym idzie, zmienności litofacji (Raczyń-
ski, 1997). zwykle pojęcia takie jak czerwony spągowiec, 
cechsztyn czy pstry piaskowiec używane są w znaczeniu 
litostratygraficznym. oznacza to, iż w czasie sedymentacji 
typu cechsztyńskiego w środkowej części basenu, w brzeż-
nych częściach zbiornika osadowego mogła mieć miejsce 

depozycja osadów czerwonego spągowca lub pstrego 
piaskowca (Peryt, 1978).

Podczas profilowania rdzeni wiertniczych, granicę 
cechsztyn/pstry piaskowiec stawiano w stropowej części 
charakterystycznych osadów iłowcowo-mułowcowo-piasz-
czystych, które litologicznie mogą odpowiadać heterolitom 
falowym. są to naprzemianległe laminy, rzadziej ławice pia-
skowców kwarcowych barwy szaro-białej do szaro-zielonej, 
drobno- do bardzo drobnoziarnistych oraz mułowców/
iłowców brązowo-czerwonych. niekiedy spotykane są 
warstwy piaskowców kwarcowych barwy biało-szarej, 
bardzo drobnoziarnistych o spoiwie ilasto-węglanowym 
i miąższości do 1 m. oprócz dużej zmienności litologicznej 
charakteryzują się one przede wszystkim zaburzoną pier-
wotną strukturą, niosącą znamiona deformacji miękkiego 
osadu (ryc. 1, 2) spąg danego wydzielenia stanowią jedno-
rodne, brązowo-czerwone mułowce/iłowce z nielicznymi 
gniazdami siarczanów, o sumarycznej miąższości docho-
dzącej do 10 m. Przejście do wyżej ległych heterolitów jest 
łagodne i przejawia się większym udziałem piaskowców 
bardzo drobnoziarnistych. od stropu omawiane wydzielenie 
ograniczone jest przez triasowe piaskowce kwarcowe barwy 
różowej do czerwonej z warstwowaniem przekątnym, pod-
kreślonym przez laminy mułowców brązowo-czerwonych 
z dużą zawartością łyszczyków. Miąższość strefy zaburzonej 
osiąga 12–14 m w południowej i południowo-zachodniej 
części synkliny grodzieckiej.

Występowanie wyżej wspomnianego poziomu stwier-
dzono w 16 z 19 otworów wiertniczych odwierconych 
w synklinie grodzieckiej w latach 2011–2016. W dwóch 
pozostałych otworach omawianą strefę przewiercono 
bezrdzeniowo, w trzecim natomiast nie zaobserwowano 
występowania tych osadów. W żadnym z otworów wiert-
niczych, z wyjątkiem przewiercających strefy uskokowe, 
zarówno w osadach podścielających strefę przejściową, 
jak i w jej nadkładzie, nie zaobserwowano deformacji 
warstw. na uwagę zasługuje fakt, iż w żadnym z wcześniej-

Ryc. 1. Przykład deformacji ciągłych oraz nieciągłych w rdzeniu 
wiertniczym (PZt)

Fig. 1. An example of brittle and ductile deformation in 
a drillcore scale (Pzt)
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szych opracowań, w tym w opisach rdzeni wiertniczych 
nie zwrócono uwagi na występowanie tej strefy. W jej 
obrębie obserwuje się jednocześnie deformacje ciągłe 
oraz nieciągłe. Ponadto, w kierunku południowym i po-
łudnio-zachodnim obserwuje się mniejszą intensywność 
deformacji kruchej. Dwa różne style deformacji – ciągłe 
i nieciągłe – świadczą o powtarzających się w czasie 
procesach. są one prawdopodobnie rozdzielone okre-
sem niezbędnym na cementację osadu. Przestrzennie 
przedstawiany obraz strukturalny obserwowany jest 
w promieniu około 8 km od bloku przedsudeckiego. 
Dodatkowo podobne struktury w tym samym poziomie 
stratygraficznym spotykane są również na monoklinie 
przedsudeckiej. jednakże obserwowane tam deformacje 
mają mniejszy zasięg w profilu pionowym, a intensyw-
ność struktur deformacyjnych miękkiego osadu, jak 
i deformacji kruchych, jest mniejsza. 

stropowa część klastycznego pstrego piaskowca
osady triasowe na obszarze synkliny grodzieckiej 

stanowią podłoże utworów kenozoicznych, a w części 
południowej zalegają bezpośrednio pod kredą. Pstry pia-
skowiec dolny i środkowy (nierozdzielony) charakteryzuje 

się występowaniem wzajemnie przewarstwiających się 
piaskowców, piaskowców zlepieńcowatych z laminami, 
rzadziej ławicami iłowców i mułowców. W profilu pstre-
go piaskowca dominują barwy czerwone, czerwono- 
-brązowe, różowe, rzadziej szaro-różowe. Piaskowiec pstry 
reprezentowany jest przez piaskowce kwarcowe, waki, 
arenity kwarcowe, rzadziej arenity skaleniowe (Mrocz-
kowski, 1972). na ogół są to osady warstwowane skośnie 
w małej skali, z rzadkimi kanałami erozyjnymi, rzadziej 
spotykane są warstwowania poziome. Charakterystycz-
nym zjawiskiem dla pstrego piaskowca jest występowanie 
litoklastów mułowca barwy brązowo-czerwonej, zwykle 
półostrokrawędzistych do półobtoczonych.

Miąższość osadów klastycznych pstrego piaskowca 
waha się od 11,3 do 865,5 m. ze względu na jednorodny 
profil litologiczny pstrego piaskowca dolnego i środ-
kowego trudne jest stwierdzenie powtórzenia warstw 
świadczące o strefach uskokowych. niemniej jednak 
anomalne miąższości pstrego piaskowca klastycznego, 
rzędu 700–800 m, wiązane są z uskokami odwróconymi, 
czego dowodem mogą być liczne deformacje nieciągłe 
obserwowane makroskopowo w rdzeniach wiertniczych, 
niemal pionowe warstwowania, czy znaczne rozlasowania 
osadów. Małe miąższości pstrego piaskowca obserwuje 
się przede wszystkim w rejonie wychodni utworów tria-
sowych w sąsiedztwie bloku przedsudeckiego.

Bez względu na zaangażowanie tektoniczne i różnice 
w miąższościach, w stropie pstrego piaskowca klastyczne-
go obserwuje się charakterystyczny poziom piaskowców 
drobno- do gruboziarnistych barwy szarej, szaro-białej, 
rzadziej z odcieniami różowymi (ryc. 3). W dolnej części 
tych piaskowców obserwowane są warstwowania skośne 
do poziomych, analogiczne do występujących w całym 
profilu pstrego piaskowca. natomiast górna cześć zbu-
dowana jest często z piaskowców bezstrukturowych, 
drobno- do średnioziarnistych, wykształconych jako 
arenity kwarcowe, rzadziej sublityczne, z dużym udziałem 
kaolinitu, hematytu oraz minerałów illitowych. W ob-
rębie białych i szarych piaskowców charakterystyczna 
jest obecność wkładek piaskowcowych o zabarwieniu 
zielonym, rzadziej oliwkowo-zielonych mułowców. osa-
dy te wykazują duże podobieństwo zewnętrzne oraz 
mineralogiczne do piaskowców górnokredowych, czego 
efektem mogły być liczne pomyłki w wydzielaniu kredy 
w profilach niektórych otworów z lat 30. i 70. XX wieku. 
W przypadku zalegania na piaskowcach triasowych osa-
dów węglanowych pstrego piaskowca górnego (retu) 
i/lub wapienia muszlowego podział stratygraficzny nie 
budzi znaczących kontrowersji.

Problematyczne zagadnienie barwy piaskowców 
poruszane było już wcześniej przez wielu autorów 
(Mroczkowski, 1972), co nie przyczyniło się w sposób 
jednoznaczny do wyjaśnienia tej kwestii. Według Mrocz-
kowskiego (1972) proces zabarwiania i odbarwiania 
osadów mógł dotyczyć zarówno piaskowców białych jak 
i czerwonych, co częściowo może być wiązane z postsedy-
mentacyjną działalnością roztworów. lokalnie mogła na 
to wpływać gęstsza sieć spękań, czy wyższy współczynnik 
filtracji (op. cit.). nie ulega wątpliwości, że taki stan rzeczy 
dotyczy niewielkiej części profilu pionowego i zwykle jest 
on nieciągły. 

Ryc. 2. Przykład deformacji kruchej w mułowcu oraz deformacji 
podatnej w pakiecie mułowcowo-piaszczystym (PZt)

Fig. 2. An example of brittle deformation in mudstone and 
ductile deformation in mudstone-sandstone set of layers (Pzt)
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inaczej sytuacja przedstawia się we wspomnianej stro-
powej części pstrego piaskowca klastycznego. Mianowicie 
piaskowce szare, kremowe, rzadziej białe z nielicznymi 
przewarstwieniami zielonymi, tworzą ciągły profil o miąż-
szości wahającej się od kilku do kilkudziesięciu metrów. 
Bezstrukturowe piaskowce, znajdujące się w stropie tej 
strefy, mają najczęściej niewielką miąższość, a główną 
część stanowią piaskowce arkozowe o charakterystycz-
nym dla pstrego piaskowca warstwowaniu skośnym 
i płaskorównoległym. Uważa się, że pstre piaskowce po-
wstawały w szeroko pojętym środowisku lądowym w wa-
runkach wód płynących. Według Mroczkowskiego (1972) 
podczas sedymentacji triasowych osadów klastycznych 
panował klimat umiarkowanie wilgotny, z okresowymi 
opadami wywołującymi powodzie. stropowa, odbarwio-
na partia osadów mogła powstać w warunkach postę-
pującej transgresji morskiej, mającej miejsce w górnym 
pstrym piaskowcu (ret). 

analogię dla poruszonej tematyki mogą stanowić 
utwory odbarwione w wyniku zalewu cechsztyńskie-
go osadów eolicznych czerwonego spągowca, gdzie 
w części spągowej białych piaskowców spotykane są 
wielkoskalowe warstwowania przekątne, a powyżej za-
legają piaskowce bezstrukturowe lub ze stwierdzonymi 
strukturami deformacyjnymi, charakterystycznymi dla 
płytkiego środowiska morskiego.

poDsuMoWAnie

analiza i interpretacja danych geologicznych pozy-
skanych w trakcie prac eksploracyjnych kGHM w latach 
2011–2016 na obszarze synkliny grodzieckiej jest nadal 
w toku. Uszczegółowienia i dalszej weryfikacji wymagają 
badania palinologiczne. Dodatkowo analiza stratygrafii 
cechsztynu zostanie doprecyzowana dzięki badaniom 

mikroskopowym prób pobranych z osadów dolnego 
i środkowego cechsztynu. Do wykonania pozostaje 
analiza mineralogiczna minerałów ilastych z osadów 
pstrego piaskowca oraz badania katodoluminescencyjne 
osadów węglanowych cechsztynu. na obecnym etapie 
prac przede wszystkim zwrócono uwagę na problema-
tykę stratygraficzno-sedymentologiczną, przedstawiono 
wstępne obserwacje i wskazano dalszy kierunek prac.
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Ryc. 3. Białokremowo-szare piaskowce kwarcowe z interkalacjami oliwkowo-zielonego iłowca
Fig. 3. White-creamy gray quartz sandstones with intercalations of olive green siltstone



74

WyzWania Polskiej GeoloGii, s. 74–75, 2016
3. Polski kongres Geologiczny

INFORMACJA GEOPRZESTRZENNA O UDOKUMENTOWANYCH ZŁOżACH 
KOPALIN W WYBRANYCH SYSTEMACH DZIEDZINOWYCH PIG-PIB  

– GROMADZENIE, UDOSTęPNIANIE I WYKORZYSTYWANIE
geospatial information with documented mineral deposits in selected  

systems domain pgi-nri – collection, sharing and use

Joanna fabiańczyk, katarzyna kisielińska, Michał sokołowski, Marcin szuflicki
Państwowy instytut Geologiczny – Państwowy instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, Polska; 

e-mail: joanna.fabianczyk@pgi.gov.pl

Mianem informacji geoprzestrzennej (geoinformacji) 
określa się „informację uzyskiwaną w drodze interpretacji 
danych geoprzestrzennych”, czyli danych przestrzennych, 
które odnoszą się do „obiektów przestrzennych powią-
zanych z powierzchnią ziemi” (internetowy leksykon 
Geomatyczny). informacją geoprzestrzenną są zatem 
informacje o położeniu, geometrycznych właściwościach 
oraz przestrzennych relacjach pomiędzy obiektami. obec-
nie – w dobie powszechnej informatyzacji – sposobem 
przedstawiania otaczającej nas przestrzeni są kompute-
rowe systemy informacji geograficznej (ang. Geographical 
Information System, Gis). 

Celem prezentacji jest przedstawienie problematyki 
gromadzenia, udostępniania i wykorzystywania infor-
macji geoprzestrzennej o udokumentowanych złożach 
kopalin w wybranych systemach dziedzinowych w PiG- 
 -PiB. Głównym systemem obejmującym tę tematykę 
jest system Gospodarki i ochrony Bogactw Mineralnych 
MiDas, który został opracowany jako referencyjna baza 
danych umożliwiająca m.in. coroczne sporządzanie bilan-
su zasobów złóż kopalin w naszym kraju (szuflicki i inni, 
2016). Rozwój bazy danych w ostatnich latach pozwolił 
na zgromadzenie i udostępnienie danych o charakterze 
przestrzennym (m.in. konturów złóż, obszarów i terenów 
górniczych) dla tysięcy złóż.

Dane przestrzenne dotyczące granic udokumento-
wanych złóż kopalin są pozyskiwane z zatwierdzonych 
przez organy administracji geologicznej dokumentacji 
geologicznych, przekazanych do narodowego archiwum 
Geologicznego. Źródłem danych odnoszących się do 
obszarów i terenów górniczych są dokumenty nadesłane 
przez organy koncesyjne do rejestru obszarów górniczych 
i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku wę-
gla. każde złoże kopaliny, obszar lub teren górniczy jest 
oddzielnym obiektem w bazie, z wektorowo zapisanymi 
granicami oraz atrybutami opisowymi w formie tabe-
larycznej. atrybuty opisowe zawierają informacje m.in. 
o źródle danych o obiekcie, o dokładności położenia czy 
specyficznych uwarunkowaniach dla danego złoża.

analiza systemu MiDas pod kątem podstawowych 
cech decydujących o jakości bazy danych (np. komplet-
ność, spójność logiczna, dokładność czasowa i tematycz-
na) wykazuje, że najczęstszymi przyczynami niezgodności 
są: niespełnianie przez dokumentacje geologiczne norm 
określonych w przepisach oraz niedopełnianie obowiąz-
ków przez właściwe organy administracji geologicznej. 
Błędne wartości współrzędnych punktów załamania 
granic oraz błędne lub nieczytelne oznaczenia granic złóż, 
obszarów i terenów górniczych na mapach są najistotniej-
szymi czynnikami warunkującymi sposób i dokładność 
określania ich położenia.

Dostępność danych przestrzennych bazy MiDas, 
jako kluczowy element jakości, zapewniona jest na kilka 
sposobów. Geodane dotyczące udokumentowanych złóż 
kopalin, obszarów i terenów górniczych są udostępniane 
zarówno za pomocą gotowych kompozycji mapowych 
(komponenty mapowe systemów MiDas i infogeoskarb, 
przeglądarka geograficzna CBDG, aplikacja mobilna 
GeoLOG), jak i w postaci rastrowej za pomocą serwisów 
WMs (ang. Web Map Service), czy w postaci wektorowej 
w formacie *.shp (ang. shapefile).

Baza danych MiDas stanowi swego rodzaju węzeł 
krajowy dla danych o udokumentowanych złożach ko-
palin, wobec tego jest standardowym narzędziem infor-
macyjnym wspomagającym działalność instytucji, firm 
oraz osób fizycznych. zagadnienia związane z informacją 
przestrzenną o złożach kopalin od kilku lat są przedmio-
tem rosnącego zainteresowania, nie tylko w kontekście 
krajowej infrastruktury danych przestrzennych, lecz 
przede wszystkim w związku z koniecznością ujawnienia 
udokumentowanych złóż kopalin w dokumentach plani-
stycznych – studiach uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy, miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego oraz planach zago-
spodarowania przestrzennego województwa. informacja 
geoprzestrzenna gromadzona w bazie odgrywa istotną 
rolę w kształtowaniu polityki surowcowej, mającej na celu 
ochronę złóż kopalin przez zabezpieczenie dostępności 
do zasobów udokumentowanych złóż.

słowa kluczowe:  MiDas, Gis, baza danych, informacja geoprzestrzenna, złoża kopalin 
key words:  MiDas, Gis, database, geospatial information, mineral deposits
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Wzrost wymagań dotyczących szczegółowości 
i jakości danych w bazie, rozwój technik pozyskiwania, 
analizowania i prezentacji danych oraz ich zwiększająca 
się ilość, jak również rosnące zapotrzebowanie na usługi 
udostępniania informacji z tego zakresu są najpoważniej-
szymi wyzwaniami, którym baza danych MiDas będzie 
musiała sprostać w nadchodzących latach.
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Wstęp 

jednym z podstawowych zadań polskiej Państwowej 
służby Geologicznej (PsG), tak jak i większości światowych 
służb geologicznych, jest szeroko rozumiana kartografia 
geologiczna, zarówno ta podstawowa, jak i tematyczna 
(Ber, 2004, 2005; Ber i jezierski, 2004; jeziorski i Żarski 
2008; Pietras, 2001). Dążąc do utrzymania stałej aktu-
alności danych geologicznych PsG inicjuje, koordynuje 
i wykonuje opracowania seryjnej kartografii geologicznej, 
hydrogeologicznej i środowiskowej, obejmujące obszar 
całego kraju, jak również opracowania regionalne. Poczy-
nając od 2012 roku opracowywanie map geologicznych 
jest jedną z najistotniejszych działalności większości 
służb geologicznych w europie (źródło: raporty roczne 
z działalności eGs za lata 2012–2014: http://www.euro-
geosurveys.org/). jest to podyktowane stale rosnącym 
zapotrzebowaniem odbiorców – jednostek administracji 
państwowej i samorządowej, uczelni wyższych, pod-
miotów gospodarczych oraz osób prywatnych. Raport 
z analizy statystycznej strony internetowej PiG-PiB 
(2015) wskazuje, że fraza „mapa geologiczna” jest jedną 
z najczęściej wyszukiwanych. Podążając za najnowszymi 
trendami oraz czerpiąc z doświadczeń eGs również PsG 
stale rozwija i modernizuje opracowania kartograficzne. 
W 2020 roku Polska będzie jednym z pierwszych krajów 
w europie z kompletną, opracowaną dla całego kraju 
i edycją szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 
1:50 000 (dostępną w wersji cyfrowej). Wszystkie opraco-
wania kartograficzne już teraz są sukcesywnie udostęp-
niane przez przeglądarkę internetową Centralnej Bazy 
Danych Geologicznych (CBDG: http://web3.pgi.gov.pl/
website/cbdg/viewer.htm).

kArtogrAfiA geologicznA poDstAWoWA

szczegółowa Mapa geologiczna polski  
w skali 1:50 000 (sMgp)

od 1953 roku Państwowy instytut Geologiczny, 
a obecnie Państwowa służba Geologiczna jest głównym 
wykonawcą i koordynatorem największego przedsię-

wzięcia polskiej geologii – opracowania szczegółowej 
Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (sMGP). Pełna 
edycja tej mapy obejmuje opracowanie 1069 arkuszy 
oraz 16 przygranicznych arkuszy skrawkowych. autorskie 
opracowanie wszystkich arkuszy zakończono w 2009 
roku. operat każdego arkusza obejmuje barwną mapę 
geologiczną w skali 1:50 000 (kartowaną w terenie w skali 
1:25 000) wraz z przekrojami geologicznymi, profilami 
syntetycznymi i legendą oraz tekst objaśniający w formie 
książkowej wraz z mapami tematycznymi (geomorfolo-
giczną, ukształtowania podłoża), dodatkowymi przekro-
jami geologicznymi oraz zestawieniami tabelarycznymi 
(instrukcja..., 2004). Według stanu na dzień 31 grudnia 
2015 roku udostępniono 877 arkuszy sMGP, w tym 663 
arkuszy opracowanych cyfrowo (Gis), oraz 214 arkuszy 
opracowanych i wydanych w wersji analogowej (wydruki 
offsetowe) – udostępnione zarówno w wersji papierowej, 
jak i rastrowej. Pozostałe 192 arkusze po zdygitalizowaniu 
i zredagowaniu zostaną udostępnione w formie cyfrowej 
– są one aktualnie dostępne w wersji autorskiej w naro-
dowym archiwum Geologicznym (naG).

reambulacja szczegółowej Mapy geologicznej polski 
w skali 1:50 000 (sMgp)

Prace merytoryczne służące uaktualnieniu treści 
(reambulacji) dawno opracowanych i wydanych arkuszy 
sMGP rozpoczęły się w 2000 roku. Do tej pory zreambulo-
wano 117 arkuszy sMGP. aktualnie (w latach 2014–2017) 
trwają prace pełnej reambulacji dla kolejnych 25 arkuszy. 
na  lata następne planowana jest reambulacja częścio-
wa 214 arkuszy sMGP opracowanych w latach 60–80. 
ubiegłego wieku i wydanych offsetowo na skażonych 
podkładach topograficznych (ryc. 1).

Wydanie i udostępnienie sMgp
Redakcja i przygotowanie do udostępniania arkuszy 

sMGP obejmuje redakcję merytoryczną i techniczną map 
i tekstów objaśniających, jak również cyfrowanie map i ich 
udostępnienie. Do 2000 roku mapy i teksty objaśniające 
były redagowane i wydawane metodą tradycyjną (offse-
towo), zostały one w latach późniejszych zeskanowane 

słowa kluczowe:  mapy geologiczne, kartografia geologiczna, szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 
key words:  geological maps, geological mapping, Detailed Geological Map of Poland
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i udostępnione w wersji rastrowej. od 2000 roku sMGP 
jest redagowana, cyfrowana, wydawana w technologii Gis 
i udostępniana zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji 
cyfrowej. aktualnie pozostały do zredagowania, scyfro-
wania i udostępnienia 192 arkusze sMGP – zakończenie 
tych prac jest przewidziane do 2020 roku. Przeprowa-
dzenie reambulacji częściowej 214 arkuszy wydanych 
offsetowo umożliwi udostępnienie pełnej edycji sMGP 
na jednolitym podkładzie topograficznym w układzie 
1992 w pełnej wersji elektronicznej, co jest planowane 
na około 2026 rok.

Baza danych punktów dokumentacyjnych sMgp
Podczas terenowych prac kartograficznych w ramach 

opracowania sMGP zostało wykonanych na poszczegól-
nych arkuszach od kilkuset do ponad 2 tysięcy punktów 
dokumentujących przypowierzchniową budowę geo-
logiczną. są to sondy wykonane ręcznie lub wiertnicą 
mechaniczną, wkopy badawcze oraz zinwentaryzowane 
odsłonięcia naturalne i sztuczne. Były one lokalizowane 

na różnego typu mapach terenowych w różnych skalach 
i opisane w notatnikach terenowych. Do chwili obecnej 
zachowały się w archiwach takie materiały terenowe dla 
około 630 arkuszy sMGP. są one obecnie lokalizowane na 
jednolitym podkładzie topograficznym w układzie 1990, 
a ich profile geologiczne są archiwizowane w ujednoli-
conej formie elektronicznej. Tak przetworzone materiały 
terenowe są sukcesywnie wprowadzane do baz danych 
i udostępniane poprzez CBDG w internecie. zakończono 
już i i ii etap tego przedsięwzięcia, w ramach których 
opracowano materiały terenowe dla 330 arkuszy sMGP, 
udostępniając około 244 tysiące punktów dokumenta-
cyjnych. obecnie trwają prace iii etapu – zostaną w nim 
opracowane punkty dokumentacyjne dla kolejnych 150 
arkuszy. W 2018 roku planowane jest rozpoczęcie iV –
ostatniego etapu prac dla kolejnych 150 arkuszy sMGP. 
Łącznie zostaną udostępnione szczegółowe profile geo-
logiczne ponad 440 tysięcy punktów dokumentacyjnych 
z około 630 arkuszy sMGP.

Ryc. 1. Skorowidz SMGP w skali 1:50 000, stan na 31 grudnia 2015
Fig. 1. Index of the Detailed Geological Map of Poland, scale 1:50 000, the state for December 31, 2015
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Mapa litogenetyczna polski w skali 1:50 000
na osnowie sMGP powstają mapy pochodne, dedy-

kowane konkretnym zagadnieniom i odbiorcom, obej-
mujące swoim zakresem inne spektrum prezentowanych 
danych. jedną z nich jest Mapa litogenetyczna Polski 
w skali 1:50 000, ukazująca zgeneralizowaną litologię i ge-
nezę osadów budujących powierzchnię terenu z elemen-
tami geodynamicznymi (bez podziału stratygraficznego). 
Mapa wykonywana jest na podkładzie numerycznego 
modelu terenu (instrukcja..., 2008). Do chwili obecnej 
wykonano 700 z 1069 arkuszy MlP (zakończenie edycji 
planowane jest na grudzień 2022 roku).

reambulacja Mapy geologiczna polski  
w skali 1:200 000

Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000 dedykowa-
na jest zagadnieniom regionalnym. Mapę tę sporządza się 
w celu przedstawienia aktualnego obrazu budowy geo-
logicznej obszaru państwa w dwóch wersjach: „a” – jako 
mapa zakryta z pokrywą osadów czwartorzędowych oraz 
„B” – mapa odkryta prezentująca ukształtowanie i wiek 
osadów budujących bezpośrednie podłoże czwartorzędu 
(instrukcja..., 2009). MGP jest również jedyną mapą umoż-
liwiającą prowadzenie korelacji transgranicznych (skala 
powszechnie stosowana w krajach sąsiednich). MGP 
może zostać docelowo przekształcona w mapę ciągłą bez 
cięcia arkuszowego. Mapa ta posłuży również jako war-
stwa bazowa przy opracowaniu europejskiej mapy skał 
macierzystych gleb w skali 1:250 000 – projektowanego 
obecnie zadania w ramach grupy roboczej Task Force 
superficial Deposits eGs. MGP jest również podstawą 
w opracowaniach zadań stałych PsH – dokumentowanie 
zasobów wód podziemnych, dokumentowanie głównych 
zbiorników wód podziemnych (GzWP), jednolitych części 
wód podziemnych (jCWP). Do pełnego pokrycia kraju 
konieczne są jeszcze trzy etapy prac, trwające od 27 do 
39 miesięcy w zależności od przyjętej metodyki prac. 
Rozpoczęcie pierwszego z nich planowane jest na paź-
dziernik 2016 roku. zakończenie pełnej edycji możliwe 
będzie w 2027 roku. 

szczegółowa Mapa geologiczna tatr w skali 1:10 000
W 2015 roku zakończono iii – ostatni etap realizacji 

sMGT. od 2005 r. wykonano łącznie 25 arkuszy, w tym 
arkusze graniczne (we współpracy z geologami słowac-
kimi). na każdy arkusz składa się mapa utworów po-
wierzchniowych, mapa bez utworów czwartorzędowych, 
szkic tektoniczny w skali 1:20 000, przekrój geologiczny, 
profile stratygraficzne oraz tekst objaśniający. arkusze 
zostały wykonane cyfrowo w technologii Gis, dostępne 
są w narodowym archiwum Geologicznym oraz poprzez 
przeglądarkę internetową CBDG. W przyszłości będą pro-
wadzone starania o dalszą współpracę ze słowacją w celu 
uzupełnienia mapy o arkusze leżące w całości po drugiej 
stronie granicy, tak aby powstała mapa geologiczna ca-
łych Tatr. 

Mapa geologiczna skał macierzystych gleb  
w skali 1:250 000 

Planowana przez eGs ogólnoeuropejska realizacja 
mapy skał macierzystych gleb. obecnie trwają prace 

grupy roboczej Task Force superficial Deposits eGs, 
w której Polskę reprezentuje PsG. ze względu na brak 
finansowania oraz zawieszenie prac nad Ramową Dy-
rektywą Glebową przez komisję europejską projekt nie 
wszedł do realizacji. 

Mapa geomorfologiczna polski w skali 1:50 000 
opracowanie wyłącznie w wersji Gis, docelowo war-

stwy ciągłej dla całego kraju mapy geomorfologicznej 
jako warstwy referencyjnej z informacją o genezie osadów 
powierzchniowych głównie na potrzeby opracowań geo-
logiczno-inżynierskich. Pilotaż zadania (w skali 1:100 000) 
został wykonany na zamówienie Głównego Geodety kra-
ju, głównie na podstawie materiałów PiG-PiB przez kon-
sorcjum firmy Gepol, instytutu Geodezji i kartografii oraz 
stowarzyszenia Geomorfologów Polskich (2014). Pra ce 
nad mapą rozpoczęto w 2013 roku, na podstawie Roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. 
w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tema-
tycznych i specjalnych, należących do zadań Głównego 
Geodety kraju. obecnie zadanie nie jest realizowane.

reambulacja szczegółowej Mapa geologicznej  
sudetów w skali 1:25 000

Reambulacja opracowanej w latach 1950–1996 mapy 
składającej się ze 135 arkuszy. zadanie wieloetapowe 
poprzedzone wykonaniem projektów robót geologicz-
nych. od 2017 roku planowany jest pilotaż projektu – 
opracowanie i zatwierdzenie do realizacji pierwszych 7 
projektów.

szczegółowa Mapa geologiczna regionu  
świętokrzyskiego w skali 1:25 000 

szczegółowa Mapa Geologiczna Regionu Świętokrzy-
skiego będzie mapą seryjną dla regionu, wykonywaną 
w kolejności podyktowanej potrzebami gospodarczymi 
kraju, racjami ochrony środowiska oraz wymogami na-
ukowymi. Pełna edycja mapy obejmie 197 arkuszy w skali 
1:25 000. Pilotaż, obejmujący 4 arkusze mapy, został 
wykonany w latach 1995–1998 według metodyki prac 
przedstawionej w instrukcji opracowania mapy z 1995 
roku, zatwierdzonej przez Głównego Geologa kraju. 
obszar Gór Świętokrzyskich to jeden z najważniejszych 
w kraju regionów pod względem surowców skalnych. 
szczegółowe rozpoznanie potencjału surowcowego 
regionu powinno być jednym z priorytetów badań geo-
logicznych w najbliższych latach. obecnie zadanie nie 
jest realizowane.

Mapy geologiczno-turystyczne 
nowym, perspektywicznym kierunkiem prac są mapy 

i przewodniki geologiczno-turystyczne cieszące się du-
żym zainteresowaniem i uznaniem odbiorców (Rychel 
i inni, 2012). Do tej pory w PiG-PiB opracowano 10 map 
geologiczno-turystycznych wybranych Parków narodo-
wych (Pn) oraz 9 map dla Parków krajobrazowych (Pk). 
Planowane jest opracowanie następnych map dla kolej-
nych, wybranych Pn i Pk. opracowana przez PsG mapa 
Mazurskiego Parku krajobrazowego została wyróżniona 
przez stowarzyszenie kartografów Polskich i otrzymała 
w 2014 roku tytuł Mapy Roku oraz nagrodę Publiczności 
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od uczestników XXXViii ogólnopolskiej konferencji karto-
graficznej. ostatnio problematyka dotycząca rozwoju 
geoturystyki była przedmiotem konferencji zorganizo-
wanej w Ministerstwie Środowiska (19.04.2016). obecnie 
zadanie nie jest realizowane. W 2017 r. planowane jest 
rozpoczęcie realizacji map geologiczno-turystycznych 
dla 4 górskich parków narodowych.

poDsuMoWAnie

najbliższe lata to przede wszystkim zakończenie 
i edycji szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 
1:50 000 oraz uaktualnienie (reambulacja częściowa) 
najstarszych 214 arkuszy mapy opracowanych i wydanych 
jedynie w wersji offsetowej. Wszystkie arkusze bezpośred-
nio po opracowaniu są na bieżąco udostępniane poprzez 
przeglądarkę CBDG. Podjęto również prace nad pełnym 
udostępnieniem przez internet tekstów objaśniających. 
stopniowo wszystkie nowo powstające oraz archiwalne 
opracowania kartograficzne będą udostępniane dla każ-
dego odbiorcy poprzez internet. W 2027 roku planowane 
jest zakończenie prac reambulacyjnych Mapy Geologicz-
nej Polski w skali 1:200 000 i stworzenie pierwszej mapy 
ciągłej (bez cięcia arkuszowego) dla obszaru całego kraju. 
Tym samym zakończą się prace podstawowej, ogólnokra-
jowej, seryjnej kartografii geologicznej i większy wysiłek 
zostanie skierowany na wykonanie opracowań regional-
nych (sudety, Góry Świętokrzyskie), również transgranicz-
nych oraz cieszących się dużym zainteresowaniem map 
geologiczno-turystycznych. W przyszłości można zasta-
nowić się nad pełną reambulacją sMGP z wykorzystaniem 
nowej metodyki prac polowych uwzględniającej postęp 

w technologii Gis. Doświadczony zespół kartografów PsG 
jest gotów zmierzyć się również z wyzwaniami, których 
nie jesteśmy w stanie przewidzieć w tej chwili, a których 
wykonanie może być istotne z punktu widzenia strategii 
państwa.
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geochemistry of anthropogenic lakes’ sediments from the Łuk Mużkowa  
(Western poland)
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Wstęp 

Wydobycie węgla brunatnego i kamiennego na 
skalę przemysłową pociąga za sobą znaczną dewastację 
środowiska naturalnego. na terenach kopalń, zarówno 
odkrywkowych, jak i głębinowych, powstawanie wyrobisk 
górniczych, wytwarzanie odpadów, czyli eksploatacja na 
szeroką skalę, powoduje znaczne odwodnienie terenów 
sąsiadujących, degradację gleb oraz zanieczyszczenie 
powietrza. Początkowo wydobycie kopalin, i ich wartość 
rynkowa powodowała, że negatywne strony wydoby-
wania węgla były akceptowalne, traktowane jak coś 
nieuniknionego. 

W ostatnich latach XX wieku kopalnie w europie 
z różnych względów zaczęto zamykać, szczególnie te 
najstarsze. samo zamykanie kopalń nie poprawiło w zna-
czący sposób stanu środowiska naturalnego okolicznych 
terenów, wręcz przeciwnie, pojawiły się nowe problemy 
związane z powstałym na tych terenach pogórniczym śro-
dowiskiem wietrzeniowym odpowiedzialnym między in-
nymi za powstanie kwaśnych wód pokopalnianych (aMD 
– acid Mine Drainage). stały się one jedną z głównych 
przyczyn zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz 
podziemnych w wielu rejonach europy. Wynika z tego, 
że likwidacja i zatapianie wyrobisk pokopalnianych może 
w przyszłości spowodować dużo poważniejsze problemy 
ekologiczne, nad którymi należy się zastanowić już dziś 
(younger, 2003).

jednym z miejsc w Polsce, gdzie mamy do czynienia 
z kwaśnymi wodami pokopalnianymi jest Łuk Mużakowa. 
na terenie Łuku Mużakowa pierwsze kopalnie węgla 
brunatnego zaczęły powstawać w latach czterdziestych 
XiX wieku. nazwa Łuk Mużakowa została wprowadzona 
przez Priemella w 1907 roku. Po ii Wojnie Światowej na 
obszarze polskiej części rozpoczęto rozpoznanie geolo-
giczne spodziewanych złóż węgla brunatnego – Babina 
i Mosty. następnie, na obszarze Polski eksploatacja 
węgla trwała do 1973 roku. z końcem tego roku została 
zlikwidowana ostania kopalnia „Przyjaźń narodów – szyb 
Babina”, zlokalizowana na południowy wschód od Łęknicy 
(koźma, 2005). 

lokAlizAcJA i opis terenu BADAń

Badaniami objęto ponad 70 jezior pokopalnianych 
pojezierza antropogenicznego rozciągającego się we 
wschodniej części Łuku Mużakowa pomiędzy Tuplicami 
a Łęknicą.

Łuk Mużakowa zlokalizowany jest w południowo-
zachodniej części Polski, na pograniczu z niemcami. 
Według podziału kraju na jednostki fizycznogeograficzne 
wyróżniony jest on jako Wał Mużakowski, należący do 
Wzniesień Łużyckich. Wał tworzą ciągi wzgórz w kształcie 
podkowy otwartej ku północy, o długości około 40 km 
i szerokości około 5 km. obejmuje 250 km2 powierzchni 
terenu, z czego ponad 1/3 znajduje się na terenie Polski, 
a pozostała część na terenie sąsiadujących niemiec.

Geologicznie Łuk Mużakowa jest młodą strukturą 
glacitektoniczną. na terenie tym osady mioceńskie wraz 
z dużymi złożami węgla brunatnego zostały przemiesz-
czone w trakcie progresji lądolodu. jest to jedna z przy-
czyn bardzo urozmaiconej rzeźby terenu w obrębie Łuku. 
złoża węgla występują w postaci silnie pofałdowanych 
pokładów oraz odkutych od podłoża łusek, wkompono-
wanych w strukturę moreny. 

Dodatkowo na współczesną morfologię Łuku Mużako-
wa duży wpływ miały wyrobiska po eksploatacji różnego 
rodzaju kopalin. są to między innymi byłe żwirownie, 
glinianki, a także hałdy i wyrobiska po eksploatacji węgla 
brunatnego. W miejscach gdzie węgiel zalegał blisko 
powierzchni terenu wydobycie przeprowadzano metodą 
odkrywkową. W innych miejscach budowano szyby.

opuszczone wyrobiska likwidowano poprzez zawał 
stropów. Po wielu latach w tych miejscach utworzyły 
się zapadliska, które z czasem wypełniły się wodą. Teren 
pokopalniany został zrekultywowany i częściowo pokryty 
roślinnością. W sąsiedztwie hałd znajdują się, przeważnie 
zalane wodą, wyrobiska kopalniane (Mierzejewski, 2009).

ze względu na sposób ich powstania możemy 
wyróżnić zbiorniki zapadliskowe, powstałe w wyniku 
likwidacji wyrobisk podziemnych, metodą na zawał, jak 
i zbiorniki wyrobisk odkrywkowych. Pierwsze są wydłu-
żone, miejscami koliste i stosunkowo wąskie, o zazwyczaj 
niedużej głębokości. Drugie posiadają znacznie większą 

słowa kluczowe:  osady jeziorne, pH, aMD, glin, żelazo
key words:  lake sediments, pH, aMD, aluminum, iron
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powierzchnię i głębokość, są szersze i mają zmienny 
kształt. W obszarze pojezierza antropogenicznego Łuku 
Mużakowa można wyróżnić jeszcze trzeci rodzaj zbior-
ników, powstałych naturalnie, jednak o genezie również 
związanej z węglem brunatnym. Powstają one w zagłę-
bieniach tworzących się nad wietrzejącymi pokładami, 
ustawionymi pod dużym kątem do powierzchni terenu. 
są to gisery, które często mają charakter lokalnych zabag-
nień i torfowisk, w różnym stopniu wypełnionych wodą, 
co zależy od zmieniającego się poziomu wód gruntowych 
(koźma, 2005).

zbiorniki położone w rejonie Tuplic należą do naj-
starszych, zaś najmłodsze zlokalizowane są na obszarze 
położonym na północny wschód od Łęknicy.

MetoDy BADAWcze

osady do badań zostały pobrane z najgłębszego 
miejsca każdego z jezior za pomocą próbnika grawi-
tacyjnego przy użyciu poliwęglanowej rury o średnicy 
55 mm. Dzięki temu możliwe było pobranie profili osadów 
o nienaruszonej strukturze, nawet w wypadku materiału 
charakteryzującego się dużym stopniem uwodnienia. 
Do analiz opróbowano jedynie stropowe odcinki profili 
o miąższości 1–2 cm (w zależności od stopnia uwodnienia 
osadów). Dla każdego jeziora, z którego pobrano osady 
wykonano również pomiary podstawowych parametrów 
fizycznych wody (temperatura, pH, zawartość tlenu 
rozpuszczonego, głębokość maksymalna). Pomiary te 
wykonano na głębokości 1 m pod powierzchnią wody 
oraz 1 m nad dnem. W wypadku głębszych jezior wyko-
nano profilowanie (pomiary co 1 m) w celu stwierdzenia 
ewentualnej stratyfikacji kolumny wody. Pobrano również 
próbki wody do badań laboratoryjnych.

osady po pobraniu były przechowywane w plastiko-
wych torebkach w warunkach chłodniczych. W labora-
torium zostały one wysuszone w temperaturze 65 °C przez 
48 godzin, a następnie utarte w moździerzu agatowym 
i zhomogenizowane. oznaczenia zawartości poszcze-
gólnych pierwiastków wykonano za pomocą analizatora 
elementarnego Vario MicroCUBe (C, H, n i s) oraz metodą 
iCP-oes (Ca, Fe, Mn, al, P). analizy wykonano odpowied-
nio w laboratorium Datowania izotopowego i Badań 
Środowiska instytutu nauk Geologicznych w Warszawie 

oraz w Centralnym laboratorium analiz Środowiskowych 
instytutu ochrony Środowiska w Warszawie.

analizę statystyczną wyników pomiarów terenowych 
i oznaczeń laboratoryjnych wykonano za pomocą pro-
gramów PasT wersja 3.12 (Hammer i inni, 2001) i Canoco 
wersja 5.0 (ter Braak, Šmilauer, 2012).

Wyniki

Przeprowadzone badania wykazały, że pH wody po-
szczególnych jezior jest bardzo zmienne, ale generalnie 
zależy od typu genetycznego i wieku danego jeziora. 
jeziora powstałe w wyrobiskach nieczynnych żwirowni 
i glinianek mają wody o pH neutralnym i zasadowym 
(pH = 6,7–8,8). jeziora powstałe przez zalanie kopalni 
węgla mają na ogół niższe pH. W wypadku jezior mło-
dych, występujących przede wszystkim w południowej 
i środkowej części obszaru badań, pH wody nie przekracza 
6, a w skrajnych wypadkach spada poniżej 2,6. należące 
do tego typu genetycznego jeziora starsze, występujące 
głównie w północnej i środkowej części regionu, mają 
najczęściej wyższe pH (6–7,5). jest to efektem naturalnej 
neutralizacji kwaśnych wód pokopalnianych, który to 
proces może trwać nawet kilkadziesiąt lat (sienkiewicz,  
Gąsiorowski, 2016). Co ciekawe, nawet jeziora leżące  
blisko siebie, szczególnie te występujące w środkowej 
części obszaru badań, mogą charakteryzować się bardzo 
różnym odczynem wody (solski i inni, 1988). Dowodzi 
to dużego znaczenia lokalnych warunków złożowych 
i hydro geologicznych w procesach naturalnej neutrali-
zacji wód jezior.

zróżnicowanie pH wód pociąga za sobą zmienność 
koncentracji w wodach wybranych pierwiastków. Gene-
ralnie kwaśne wody jezior zajmujących wyrobiska poko-
palniane charakteryzują się znacząco wyższą mineralizacją 
ogólną. Dla przykładu, w wodach o niskim pH zawartość 
glinu i żelaza jest na ogół wyższa (ryc. 1). Pomimo tego, 
koncentracja glinu nie koreluje się znacząco z odczynem 
wody. Wyraźnie jednak widać, że wartość pH 4 jest gra-
niczna dla podwyższonych koncentracji glinu w wodzie. 
Dużo wyższa korelacja występuje pomiędzy wartością pH 
a zawartością żelaza, które jest mobilne przede wszystkim 
w wodach o niższym odczynie (pH<3,5).

Ryc. 1. Zawartość glinu (A) i żelaza (B) w wodach jezior rejonu Łuku Mużakowa. 
Na wykresach podano krzywe i równania korelacji funkcji potęgowej

Fig. 1. Concentration of aluminum (A) and iron (B) in water of lakes in the  Łuk Mużkowa area. 
Correlation lines of exponential function were also reported
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Podobnie jak zróżnicowane są wartości pH wód po-
szczególnych jezior, tak ich osady różnią się pod kątem 
zawartości wybranych pierwiastków. Badając zależności 
pomiędzy parametrami wody a koncentracją poszcze-
gólnych pierwiastków warto zwrócić uwagę, że słaba 
zależność (choć istotna statystycznie) występuje przede 
wszystkim pomiędzy pH wody a chemizmem osadów 
(tab. 1). odczyn wody nie koreluje się jedynie z zawar-
tością glinu, co wynika ze zmiennej mobilności tego 
pierwiastka w wodach o różnym pH. z drugiej strony, 
nawet jeziora naturalnie występujące w rejonie badań 
wykazują koncentrację glinu w osadach wyższą w sto-
sunku do jezior z regionów młodoglacjalnych północnej 
Polski (Bojakowska i inni, 2015). 
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pH PEW O2 Ca Al Fe Mn P
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najwyższą wartość współczynnika korelacji pośród 
koncentracji poszczególnych pierwiastków w osadach 
prezentują mangan i wapń. oba te pierwiastki wykazują 
znaczące powinowactwo geochemiczne w osadach kwaś-
nych jezior i występują tam w niższych koncentracjach 
(Charles, norton, 1986). Także w omawianych jeziorach 
oba pierwiastki wykazują znaczącą statystycznie korelację 
z pH wody (tab. 1).
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Tab. 1. Współczynniki korelacji liniowej (r2) paramentów fizyko-chemicznych wody (przewodność elektrolityczna właściwa, pH, 
zawartość tlenu rozpuszczonego) i zawartości wybranych pierwiastków w osadach jezior antropogenicznych Łuku Mużakowa.  
Czcionką pogrubiona zaznaczono zależności istotne statystycznie (wartość współczynnika p<0,05)
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hydrogeological data collecting, processing and dissemination – presence 
and future challenges in the context of hydrogeological data model  

processing and re-use of public sector data
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Wytwórcami większości danych hydrogeologicznych 
są geolodzy pracujący głównie w prywatnych przed-
siębiorstwach oraz podmioty zlecające prace. istotnym 
wytwórcą danych hydrogeologicznych, a zarazem główną 
instytucją w kraju, która gromadzi, przetwarza, a następ-
nie udostępnia dane hydrogeologiczne jest Państwowy 
instytut Geologiczny – Państwowy instytut Badawczy 
(PiG-PiB), który na podstawie ustawy Prawo Wodne pełni 
funkcję Państwowej służby Hydrogeologicznej (PsH). 

słowa kluczowe:  dane hydrogeologiczne, model danych hydrogeologicznych, ponowne wykorzystanie danych
key words:  hydrogeological data, hydrogeological data model, data re-use 

W artykule przedstawiono przegląd danych hydrogeo-
logicznych, jakie gromadzi i przetwarza PiG-PiB, a także 
przedstawiono obecnie realizowane oraz planowane 
prace związane z integracją danych oraz dostosowaniem 
ich do potrzeb interesariuszy. kontekstem dla rozważań 
autorów jest koncepcja modelu danych hydrogeolo-
gicznych oraz udostępnianie danych zgodnie z intencją 
ponownego wykorzystania danych sektora publicznego.
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Wstęp
 
„Uniwersytet to jest jakiś odcinek walki o człowie-

czeństwo człowieka. owszem […] można wytworzyć 
serię ludzi wyuczonych, wykształconych, ale […] chodzi 
o to, czy się wyzwoliło ten olbrzymi potencjał duchowy 
człowieka […] Uniwersytet jest wspaniałym środkiem do 
celu, instytucja uniwersytetu jest jednym z arcydzieł ludz-
kiej kultury. zachodzi tylko obawa, czy to arcydzieło nie 
ulega w dzisiejszej epoce odkształceniu i to w wymiarze 
globu...” (jan Paweł ii, 1979).

Powyższy fragment wypowiedzi, jaka była skierowana 
przez jana Pawła ii w 1979 roku do profesorów i studen-
tów katolickiego Uniwersytetu lubelskiego, w sposób 
bardzo wyraźny pokazuje z czym dzisiejszy uniwersytet 
ma największy problem. Wypowiedź jest z ubiegłego 
wieku, z okresu innego ustroju politycznego, jednakże 
przyglądając się dzisiejszemu uniwersytetowi wydaje się 
być nader aktualna.

Przemiany ostatnich dziesięcioleci, zarówno poli-
tyczne, jak i społeczne oraz bardzo gruntowne reformy 
edukacji mające na celu usprawnienie i lepszy dostęp do 
uczelni większych rzesz młodych ludzi, spowodowały, że 
dziś niejako „produkujemy” ludzi świetnie wyuczonych, 
bardzo dobrze wykształconych, ale nie do końca znają-
cych swój cel w życiu, nie będących do końca pewnych 
czy droga, którą obrali jest tą właściwą. 

Praktycznie przez cały okres studiów kształcimy ich 
intensywnie w ramach szeroko zakrojonego programu 
studiów. Pomiędzy kolejnymi wykładami, ćwiczeniami, 
pracami licencjackimi, czy magisterskimi nie ma czasu, 
często niestety też chęci, by zatrzymać się na chwilę 
i  przyjrzeć studentom nie jako grupie osób, ale jako 
poszczególnym jednostkom, mającym swoje własne 
zdanie i wyobrażenie również na temat tego co chcemy 
im przekazać.

Problem tkwi częściowo w systemie, który sprowadził 
częściowo studentów do cyfr w indeksie, narzucił ujed-
nolicone zasady nauczania, niemal schematy ramowe 
jak powinny odbywać się zajęcia, jak powinny wyglądać 
zaliczenia, terminy itd. W momencie wpisania programu 
zajęć do sylabusa wszelkie modyfikacje jakie nasuwają 
się w trakcie zajęć praktycznie nie mogą mieć miejsca, 
ponieważ zajęcia mają odbywać się wedlug wcześniej 

zamieszczonego schematu. 
Często sami studenci, jak już się odważą wypowie-

dzieć swoje zdanie, wskazują na pewien schematyzm jaki 
pojawia się na uczelniach. Przechodzą między kolejnymi 
zajęciami bez większej refleksji, od jednego do drugiego 
zaliczenia, a gdzieś po drodze ucieka możliwość rozwi-
jania takich podstawowych umiejętności jak dyskusja, 
wyrażanie swoich poglądów, przekonań, które to właśnie 
uniwersytet powinien rozwijać w młodym człowieku. 
W przeładowanych grupach, na zajęciach ściśle określo-
nych czasowo trudno znaleźć czas na to by każdy student 
miał możliwość wypowiedzenia się na temat właśnie 
omawianego zagadnienia. To jedna z wielu bolączek 
z jaką dziś borykają się nauczyciele akademiccy, i nie tylko.

kolejna sprawa to fakt, że często w trakcie zajęć sku-
piamy się na osobach mających problem z przyswojeniem 
sobie materiału, przestając zwracać uwagę na te, które 
w grupie sobie dobrze radzą. Wychodzimy z założenia, że 
oni i tak podołają stawianym wymaganiom, a być może 
przez to tracimy możliwość wychwycenia bardzo uzdol-
nionych studentów, których warto by dalej zainspirować 
w ich poszukiwaniach naukowych, pomóc im pokierować 
swoją karierą naukową, co jest między innymi rolą dobre-
go wykładowcy i naukowca – szukanie swoich następców.

Wydaje się, że dobrą odpowiedzią na powyższe prob-
lemy i wiele innych związanych z masowym nauczaniem 
na uczelniach wyższych może być tutoring. 

Tutoring to nurt edukacji spersonalizowanej. Chodzi 
tu o pełny rozwój potencjału młodego człowieka, o jego 
integralny wzrost. jest to metoda rozwoju człowieka 
opierająca się na relacji mistrz-uczeń, wymagająca wza-
jemnego zaufania, indywidualnego oraz integralnego 
podejścia do podopiecznego. nadrzędną motywacją 
tutora jest dobro swojego ucznia. Tutor to nauczyciel, 
który pomaga w rozwoju, towarzyszy temu procesowi, 
wspiera, umiejętnie wyznacza szlak poszukiwań. Celem 
nadrzędnym dobrego tutora jest przygotowanie swojego 
podopiecznego do tego, by świetnie sobie radził w mo-
mencie, kiedy tutora już przy nim nie będzie (Czekierda, 
2012).

Tutoring to również stawianie wyzwań intelektual-
nych, praca nad rozwojem charakteru, radość ze wspólne-
go odkrywania nowych obszarów wiedzy, nowych umie-
jętności i postaw. To metoda, która ma pomóc młodym 
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tutoring as a new form of teaching in the natural sciences
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Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, al. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, Polska;

e-mail: legalbar@uw.edu.pl, amarcinowska@uw.edu.pl

słowa kluczowe:  tutoring, mentoring, dydaktyka
key words:  tutoring, mentoring, didactics



85

L. Galbarczyk-Gąsiorowska, A. marcinowska

ludziom nie tylko zdobyć wiedzę w jakimś zakresie, ale 
również nauczyć ich odpowiedzialności, podejmowania 
wyzwań, czerpania z kultury, stawania się elitą w dobrym 
sensie tego słowa (Czekierda, 2012).

Tutoring to jest swojego rodzaju zaproszenie do 
regularnej, długofalowej pracy nad rozwojem młodego 
człowieka, rozpoczęcie pracy nad jego doskonałością. 
jest to precyzyjnie zaplanowany, a jednocześnie otwarty 
na eksplorację proces, który ma sprawić, że podopieczny 
znajdzie się na znacznie wyższym poziomie rozwoju niż 
był zanim rozpoczął tutoring (Czekierda, 2012).

nie jest to oczywiście forma nauczania, która rozwiąże 
wszystkie problemy z jakimi dziś boryka się uniwersytet. 
Może być jednak odpowiedzią na poważny brak ścieżek 
rozwoju talentów, wyłaniania młodych, obiecujących  
naukowców, liderów projektów badawczych, elit nau-
kowych. nie jest to z pewnością forma nauczania dla 
wszystkich, jednak powinna to być forma nauczania dla 
każdego, kto tego potrzebuje i chce.

tutoring W prAktyce

zainspirowane szkoleniem pierwszego stopnia 
w szkole Tutorów Collegium Wratislaviense, autorki po-
stanowiły sprawdzić założenia tutoringu w praktyce w na-
u kach przyrodniczych, do jakich między innymi zalicza się 
geologia. Postawiły sobie za zadanie przeprowadzenia 
tutoriali ze studentami ii stopnia studiów dziennych na 
Wydziale Geologii UW.

 Po przedstawieniu wśród wybranych grup studen-
tów na czym polega tutoring, zaproponowały tematy 
z jakimi mogłyby się wiązać tutoriale. Ponieważ miały się 
one odbywać się na uczelni wyższej, to z założenia miały 
być tutoriale naukowe. Po jakimś czasie zgłosiły się trzy 
studentki chętne przejść przez proces spersonalizowanej 
edukacji jaką jest tutoring.

W pierwszym przypadku tutorial ze ściśle naukowego 
przerodził się również w tutorial rozwojowy. Przy kolej-
nych spotkaniach i rozmowach okazało się, że studentka 
ma problem, z którym kompletnie sobie nie radzi, a mia-
nowicie publiczne prezentacje, generalnie wystąpienia 
przed większym gronem ludzi. W przypadku nauk przy-
rodniczych jest to spory problem, gdyż uniemożliwia 
przekazanie swoich wyników badań na konferencjach 
czy seminariach naukowych. W procesie tutoringu sku-
piono się więc na sposobach pokonania tego problemu, 
co połączono z rozwojem naukowym. studentka na 
kolejne spotkania zamiast esejów, czy innych pisemnych 
prac zadanych przez tutora, przygotowywała prezentacje 
z zadanego tematu, które następnie wygłaszała przy 
różnym audytorium. Początkowo słuchaczami były dwie 
– trzy osoby, bardzo dobrze znane studentce, z czasem 
zwiększano grono słuchaczy również o inne osoby. Po 
każdym wystąpieniu studentka dostawała informację 
zwrotną odnośnie prezentacji, co było w niej doskonale 
zrobione, co by warto poprawić, co należałoby zrobić 
by zmniejszyć stres związany z publicznymi wystąpie-
niami. Tutorial nadal trwa, trudno więc mówić o jego 
zakończeniu i osiągnięciu postawionego celu. W tym 
wypadku wydaje się być ważniejszy sam proces dosko-
nalenia pewnych umiejętności od celu samego w sobie. 

jednakże bez efektu końcowego jaki sobie studentka 
postawiła cały proces trudno byłoby przeprowadzić. za-
kończeniem tutorialu ma być zaprezentowanie referatu 
na seminarium instytutowym z wyjazdu terenowego jaki 
studentka zaplanowała. 

W przypadku drugiego tutorialu problem polegał na 
rozległych zainteresowaniach studentki. nie do końca 
była w stanie się zdecydować jaką drogą naukową pójść, 
gdzie skierować swoje wysiłki w drodze do doskonalenia 
się jako przyszły geolog.

 Po analizie tematów z jakimi studentka chciała się 
zmierzyć, wybrano jeden najbardziej obiecujący, jedno-
cześnie powiązany z innym tematem,  którym studentka 
miała zamiar się zająć przy okazji przyszłorocznego tu-
torialu. W trakcie kolejnych spotkań podopieczna doszła 
do wniosku, że temat jest bardzo ciekawy, ale jednak 
woli zająć się tematyką bardziej związaną ze swoją pracą 
magisterską. Po kolejnym, bardzo samodzielnym zadaniu, 
po rozmowach odnośnie wykonanej pracy, doszła jednak 
do wniosku, że chciałaby się w przyszłość zająć czymś 
bardziej praktycznym, właśnie związanym z tematyką 
obecnie pogłębianą podczas tutorialu. Co na to wpłynęło? 
samodzielność jaką musiała wykazać przy zadaniu, do 
tego zbadanie rynku pracy, przemyślenie co najbardziej ją 
fascynuje oraz możliwość porozmawiania o tym sprawiły, 
że doszła do wniosku, iż najbardziej fascynuje ją praca 
laboratoryjna i badania naukowe mające przełożenie 
w praktycznym zastosowaniu

Patrząc na powyższe przykłady łatwo zauważyć, że 
w przypadku tradycyjnej ścieżki nauczania studenta nie 
byłoby możliwości aby i w jednej, i w drugiej sytuacji 
móc wpłynąć na to jak student radzi sobie z pewnymi 
problemami. ani braki w umiejętności prezentacji swoich 
wyników badań, ani problem z wyborem ścieżki zawodo-
wej podczas normalnych ćwiczeń, czy to laboratoryjnych, 
czy praktycznych, nie wyszłyby na jaw. Do tego swobodna 
wymiana myśli, nie obarczona przymusem oceny miała 
duży pozytywny wpływ również na tutora.

Trzeci tutorial był pewnym zaskoczeniem zarówno 
dla tutora, jak i jego podopiecznej. Początkowe założenia 
miały na celu rozwój pasji naukowej uczestniczki tuto-
rialu. W formie esejów miały pojawiać się kolejne tematy 
związane z szeroko rozumianą mineralogią i górnictwem. 
Prace w formie pisemnej były przekazywane wcześniej 
tutorowi, a na spotkaniach były omawiane wszelkie 
zagadnienia, które mogły mieć związek z danym tema-
tem. Podczas wspólnych dyskusji pojawiały się tematy, 
o których w standardowych ramach nauczania nie byłoby 
zapewne mowy – nie byłoby czasu na ich penetrowanie. 
Po czterech spotkaniach (tutorial miał obejmować ich 8) 
pojawiła się zupełnie nowa idea. Uczestniczka tutorialu 
dostała od tutora propozycję pokazania swojej pasji 
znacznie szerszemu forum – wygłoszenia wykładu pod-
czas nocy z nauką odbywającej się pod hasłem odkryj 
UW. jedyną wątpliwością było to, czy osoba która nie 
ukończyła jeszcze studiów może stanąć w szranki z wy-
trawnymi wykładowcami. Rozpoczęto intensywną pracę 
nad prezentacją, która miała być jedną z trzech repre-
zentujących geologię na imprezie popularnona ukowej. 
studentka przygotowywała kolejne części, które były 
szczegółowo omawiane pod względem szaty graficznej 
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i treści. na kilka dni przed samą prezentacją studentka 
wygłosiła przed tutorem swoją prezentację, po czym 
przedyskutowano konieczne poprawki. Wykład okazał się 
sukcesem, a uzupełnienie go o prezentację naturalnych 
okazów minerałów okazało się doskonałym posunięciem. 
Uczestnicy spotkania byli zafascynowani zarówno tema-
tem jak i możliwością obejrzenia w naturze tego o czym 
słuchali. i tak tutorial z czysto naukowego stał się po części 
również rozwojowym. Pozwolił młodej osobie uwierzyć 
we własne siły i przedstawić własną pasję jako coś wielce 
interesującego nie tylko dla specjalisty w danej dziedzinie.

Wnioski

Przyglądając się ewolucji tutoriali jakie miały miejsce 
podczas ich trwania wyraźnie widać, że warto dążyć do 
personalizacji nauki. Patrzeć na studenta jak na integralną 
całość, z jego zaletami i słabościami. Umożliwiać rozwój 
zarówno naukowy, jak i osobowościowy, gdyż jak wynika 
z przytoczonych przykładów obydwa są ściśle ze sobą 

powiązane. Pytaniem pozostaje tylko czy polskie szkolni-
ctwo wyższe stać na luksus edukacji spersonalizowanej, 
dbającej o przyszłych liderów, osoby z charyzmą i pasjami. 
Czy wysiłek tutorów zostanie doceniony przez władze 
uczelni, które w takiej formie edukacji powinny widzieć 
przyszłość dla najlepszych.

Warto więc podejmować szeroko zakrojone dyskusje 
w środowiskach akademickich różnych dyscyplin, aby 
uczyć się wzajemnie ze swoich doświadczeń na rzecz jak 
najlepszych form edukacji we współczesnym uniwersy-
tecie, aby wygrać walkę o człowieczeństwo człowieka.
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TEKTONIKA FRONTU OROGENICZNEGO KARPAT W REJONIE PILZNA
the structural geometry of carpathian orogenic front near pilzno (se poland)

Andrzej głuszyński1, paweł Aleksandrowski1,2 
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Ukształtowana w późnym miocenie (późny baden–
sarmat) strefa kontaktu pomiędzy brzeżnym pasmem 
fałdowo-nasuwczym karpat zewnętrznych a zapadli-
skiem przedkarpackim została poddana szczegółowej 
analizie strukturalnej na obszarze pomiędzy Tarnowem 
i Pilznem (dokładniej: w okolicach Pilzna i Pogórskiej Woli), 
na podstawie danych udostępnionych przez PGniG (zdję-
cia sejsmiczne 3D oraz sejsmika refleksyjna 2D), a także 
danych otworowych w połączeniu z geologicznymi da-
nymi powierzchniowymi. analiza tych wszystkich danych 
umożliwiła szczegółowe rozpoznanie trójwymiarowej 
geometrii strukturalnej obiektu badań i odpowiedzialnej 
za jej ukształtowanie sekwencji deformacji tektonicznych. 
Badany odcinek frontu orogenicznego karpat obejmuje 
północny fragment najbardziej zewnętrznej płaszczowiny 
fliszowej – jednostki skolskiej, grupującej utwory wieku 
kredowo-paleogeńskiego, częściowo przykrytej mioce-
nem osadzonym na fliszu (miocenem paraautochtonicz-
nym). jednostka skolska w powierzchniowym obrazie 
kartograficznym przylega od południa do mioceńskiego 
wypełnienia osadowego basenu przedgórskiego (mioce-
nu autochtonicznego), które w swej południowej części 
zostało włączone w obręb pryzmy orogenicznej, tworząc 
w strefie granicznej karpat i zapadliska fałdowo-nasuwczą 
jednostkę zgłobicką. Front karpat w obszarze badań 
wykazuje charakterystyczne cechy tektoniki klinowej. 
Rolę klina tektonicznego pełnią sfałdowane i ponasu-
wane wewnętrznie utwory fliszu płaszczowiny skolskiej, 
które „wbiły” się w osady badeńskiej serii ewaporatowej, 
rozszczepiając ją wraz z niżej i wyżejległymi osadami 
zapadliska przedkarpackiego na dwa pakiety, tworzące 
strukturę krokodylową we frontalnej części rozciętej kli-
nem fliszowym struktury trójkątnej. Wytworzenie zjawisk 
tektoniki klinowej jest genetycznie związane z wystę-
powaniem w dolnej partii profilu miocenu serii ewapo-
ratowej, rozwiniętej w facji chlorkowej w południowej 
części obszaru, gdzie dno zapadliska przekarpackiego 
jest głęboko pogrążone, i w facji siarczanowej w części 

północnej, gdzie dno zapadliska występuje znacznie 
płycej. ewaporaty facji chlorkowej znacznie ułatwiły 
przemieszczenia nasuwcze, zarówno na spągowym 
nasunięciu karpat, jak i na dużych nasunięciach wstecz-
nych, w których skrzydłach stropowych wykształciła się 
fleksura lub homoklina frontalna, w zachodniej części 
obszaru podścielona spągowym nasunięciem karpat. na 
nasunięciu tym przemieszczenie fliszu karpackiego ku 
północy wygasa stopniowo w obrębie miocenu zapadli-
ska. jest ono lokalnie akomodowane antykliną frontalną 
o charakterze fałdu z propagacji nasunięcia. nasunięcie 
spągowe karpat, wraz z frontem orogenicznym, ma tu 
charakter struktur podpowierzchniowych (ang. blind 
structures). W części wschodniej obszaru fleksura frontal-
na jest rozcięta wspinającym się do powierzchni terenu 
nasunięciem spągowym karpat, zafałdowana i włączona 
w obręb jednostki zgłobickiej. nasunięcie spągowe i front 
karpat mają tu charakter struktur napowierzchniowych 
(ang. emergent structures). Budowa frontu orogenicznego 
karpat wykazuje w ten sposób znaczne zmiany geometrii 
strukturalnej po biegu struktur. są one spowodowane 
wpływem na przebieg deformacji tektonicznej silnie 
zróżnicowanego paleoreliefu kredowo-jurajskiego pod-
łoża miocenu, które uprzednio odegrało też znaczną rolę 
w zdeterminowaniu charakteru i przebiegu sedymentacji 
osadów mioceńskich. W ukształtowaniu stropu podłoża 
miocenu (dna zapadliska) zaznacza się obecność wy-
bitnej, głębokiej miejscami na ponad 1 km paleodoliny 
i innych obniżeń erozyjnych, gdzie osady mioceńskie wy-
kazują znacznie powiększone miąższości. Tam też doszło 
do akumulacji osadów ewaporatowych facji chlorkowej. 
Morfologia stropu podłoża miocenu determinuje też 
orientację fałdów frontalnych (często skośną względem 
generalnego kierunku przemieszczeń nasuwczych) roz-
winiętych w osadach mioceńskich. Fałdy te wyznaczają 
północny zasięg deformacji tektonicznej, związanej ze 
schyłkowym etapem orogenezy mioceńskiej, podczas 
którego ukształtowały się struktury frontu karpat. 

słowa kluczowe:  tektonika nasuwcza, geometria strukturalna, front orogeniczny
key words:  thrust tectonics, structural geometry, orogenic front
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TEKTONIKA STREFY SPąGOWEJ CECHSZTYNU W REJONIE ODDZIAŁU  
EKSPLOATACYJNEGO G-32 O/ZG „POLKOWICE-SIEROSZOWICE” 

the structure of base-zechstein level of the copper and silver deposit  
in the g-32 section of “polkowice-sieroszowice” mine  

(fore-sudetic Monocline, sW poland)

Andrzej głuszyński 1, Andrzej chmielewski 1, Artur kuczak 2 
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W miarę postępu eksploatacji w kopalniach miedzi 
i srebra kGHM są udostępniane kolejne, dotychczas 
niedostępne do bezpośrednich badań fragmenty złoża, 
które dostarczają nowych danych dotyczących budowy 
monokliny przedsudeckiej. jednym z takich miejsc jest 
wschodnia część złoża „Radwanice-Gaworzyce” (dawniej 
„Radwanice-Wschód"), od niedawna udostępniana wyro-
biskami kopalni „Polkowice-sieroszowice".

oddział G-32, piętro R2W w kopalni „Polkowice-
sieroszowice" znajduje się w południowo-zachodniej, 
brzeżnej części monokliny (homokliny) przedsudeckiej, 
w odległości ok. 5 km na n od strefy uskokowej środ-
kowej odry, na przedłużeniu dwóch stref dyslokacyj-
nych: 1) strefy uskokowej Rudnej Głównej (o przebiegu 
WnW–ese) oraz 2) strefy uskokowej/synkliny Paulinowa 
(ne–sW). Przedstawiona tu analiza oparta jest na obser-
wacjach strukturalnych w wyrobiskach kopalnianych oraz 
danych z wierceń dołowych (wykonanych z wyrobisk 
kopalnianych) i preparatów mikroskopowych.

W badanym obszarze strop białego spągowca rozcię-
ty jest dyslokacjami o przebiegu nW–se i ne–sW, które 
wpływają na zróżnicowanie głębokości jego zalegania 
od około 450 do 525 m p.p.m. Uskoki o orientacji nW–se 
schodowo obniżają strop białego spągowca w kierunku 
ne. W kierunku północnym strop białego spągowca pod-
noszony jest natomiast na uskokach o przebiegu ne–sW.

Główna strefa uskokowa o orientacji ne–sW, prawdo-
podobnie ogranicza od nW uskoki o przebiegu nW–se. 
W jej obrębie obserwowano tektoniczny porwak pia-
skowca, w formie pionowej soczewy tkwiącej pomiędzy 
osadami wapienia cechsztyńskiego, co świadczyć może 
o przesuwczej aktywności tej strefy uskokowej. Podob-
ną wymowę mają także zaobserwowane poziome rysy 

ślizgowe na pionowych spękaniach oraz lokalne zafał-
dowania w strefach przyuskokowych obserwowane 
w obszarze badań w utworach węglanowych wapienia 
cechsztyńskiego.

W poziomie wapienia cechsztyńskiego (Ca1) obser-
wuje się także liczne mezostruktury powstałe w kompre-
syjnym reżimie tektonicznym, takie jak fałdy i nasunięcia. 
nasunięcia tnące wapień cechsztyński są zakorzenione 
w poziomie łupku miedzionośnego, który jest tekto-
nicznie rozsmarowany na ich powierzchniach. Również 
w poziomie łupku miedzionośnego, w miejscach gdzie 
obserwowane jest tektoniczne zwiększenie jego miąższo-
ści (do ok. 40 cm), występują liczne zafałdowania, w tym 
fałdy z propagacji uskoków, nasunięcia i dupleksy.

W wyrobiskach prowadzonych ponad obniżonym 
tektonicznie blokiem odsłaniają się utwory anhydrytu 
dolnego (a1d). na powierzchniach uskokowych zestawia-
jących ze sobą węglany wapienia cechsztyńskiego (Ca1) 
z siarczanami anhydrytu dolnego (a1d), obserwuje się 
zjawiska krasowe w postaci niewielkich kawern i polew 
wapiennych.

sekwencja zaobserwowanych deformacji tektonicz-
nych jest zgodna z dotychczasowymi koncepcjami innych 
autorów. Po etapie ekstensyjnego rozwoju basenu per-
momezozoicznego, z którym należy wiązać wykształcenie 
się w jego wypełnieniu osadowym uskoków o przebiegu 
nW– se, zapewne po części predysponowanych starszymi 
dyslokacjami podłoża, doszło do inwersji basenu na prze-
łomie kredy i trzeciorzędu w trakcie której utworzyły się 
struktury kompresyjne. struktury o charakterze przesuw-
czym powstały zapewne równocześnie z kompresyjnymi, 
lub w trakcie jednego z późniejszych etapów inwersji. 

słowa kluczowe:  tektonika, monoklina przedsudecka, złoża rud miedzi, cechsztyn
key words:  tectonics, Fore-sudetic Monocline, copper deposits, zechstein
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ZASTOSOWANIE METOD GEOCHEMICZNYCH I PETROGRAFICZNYCH   
W ANALIZACH TYNKÓW I ZAPRAW JAKO NARZęDZIA DO BADAŃ  

ARCHITEKTURY MIESZKALNEJ Z OKRESU RZYMSKIEGO  
I WCZESNOBIZATYŃSKIEGO NA STANOWISKACH W JIYEH I CHHIM (LIBAN)  

– WSTęPNE WYNIKI I PERSPEKTYWY DALSZYCH BADAŃ
Application of geochemical and petrographic methods in analyzes of plaster  

and mortar as a tool for research of residential architecture of roman and early  
byzantine period at sites in Jiyeh i chhime (lebanon) – preliminary results  

and prospects for further research

Marcin gostkowski 1 , Michał ruszkowski 2
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WproWADzenie 

Głównym celem wystąpienia jest ukazanie badań nad 
tynkami i zaprawami jako jednego z narzędzi służącego 
do zrozumienia i opisania technologii wytwarzania spoiw 
wykorzystywanych w budownictwie mieszkalnym wy-
branych stanowisk na starożytnym Bliskim Wschodzie. 
Do zobrazowania założenia posłużymy się wynikami 
analiz z materiału pochodzącego z polsko-libańskich 
badań wykopaliskowych prowadzonych przez Centrum 
archeologii Śródziemnomorskiej UW w latach 2004, 2008 
i 2009 na terenie osad w jiyeh i Chhim. Wyżej wymienione 
stanowiska były znaczącymi ośrodkami, zamieszkanymi 
w długim okresie przez zróżnicowane społeczeństwo, 
pod względem statusu, zajęć i przynależność kulturowej 
(Waliszewski, 2006). szczególnie cennymi źródłami do 
poznania ich historii są: odsłonięte malowidła ścienne, 
fragmenty świątyni rzymskiej, bogate mozaiki posadzko-
we, pozostałości pracy oliwnej i cysterny służącej do ma-
gazynowania wody. W obu miejscowościach występowały 
duże obiekty sakralne w postaci bazylik chrześcijańskich. 
Różnego rodzaju struktury architektoniczne pochodzą-
ce z okresów od hellenistycznego do bizantyjskiego 
mają skomplikowane relacje stratygraficzne. (Gwiazda, 
2014; Waliszewski i Gwiazda, 2015) Do ich zrozumienia 
pomocne mogą być analizy tynków i zapraw. Dzięki za-
stosowaniu metod geochemicznych i petrograficznych 
możemy poznać proweniencję substratów niezbędnych 
do produkcji spoiw, ustalić względnie ich chronologię 
na stanowisku, rozpoznać sposób rozdystrybuowania 
w obrębie jednego założenia oraz zbadać zależności 
między właściwościami fizycznymi spoiw, a funkcją peł-
nioną przez dane pomieszczenia czy fragmenty instalacji 
gospodarczej.

słowa kluczowe:  zaprawy, tynki, jiyeh, Chhim, okres rzymski, okres bizantyński, domieszki 
key words:  mortars, plasters, jiyeh, Chhim, roman period, bizantine period, admixtures

Badania składu chemicznego tynków, obok analiz 
ceramiki i skał służących do wyrobu tesser w Chhim, 
stanowią część programu badawczego, mającego na 
celu charakterystykę źródeł pochodzenia surowców 
naturalnych znalezionych na tym antycznym stanowisku 
w tym sCa (ang. Site Catchment Analysis) – analiza zasięgu 
stanowiska i sTa (ang. Site Territorial Analysis) – analiza 
obszaru eksploatowanego przez stanowisko. Wspomogą 
one również analizy składu spoiwa próbek 

 już wstępne wyniki badań zapraw i tynków (obserwa-
cje mikroskopowe i seM oraz oznaczenia składu chemicz-
nego eDs (ang. Energy Dispersive Spectroscopy – detektor 
energodypersyjny), wskazują na znaczne zróżnicowanie 
wykorzystywanych domieszek i stosowanych technik 
budowlanych, stanowiąc wartościowy materiał do analizy 
porównawczej. na tej podstawie można wnioskować 
o istnieniu analogicznych rozwiązań technologicznych 
w porównaniu do stanowisk z innych regionów imperium 
Rzymskiego (Moropoulou i inni, 2000; Pavia, Caro, 2008; 
Farci i inni, 2005)

 Dotychczasowe badania chemizmu próbek zapraw 
i tynków obejmowały oznaczenia eDs (ang. Energy Disper-
sive Spectroscopy), eBsD (ang. Electron Backscatter Dif-
fraction) i XRD (dyfraktometria rentgenowska), wykonane 
w latach 2014–2016 w Międzyinstytutowym laborato-
rium Mikroanalizy Minerałów i substancji syntetycznych 
na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uzy-
skane powierzchniowe obrazy rozmieszczenia pierwiast-
ków pozwoliły na stwierdzenie obecności w zaprawach 
substancji organogenicznej, reprezentujących fragment 
koralowca czy szczątki ryb. Dalsza analiza i konsultacje 
ze specjalistami z instytutu Geologii Podstawowej UW 
(zakład Paleontologii) doprowadziły do określenia pozycji 
systematycznej opisywanych organizmów kopalnych. 
Badania te sfinansowano ze środków przeznaczonych na 
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programy badawcze pt. „Badania geochemiczne tynków 
i zapraw z jiyedah i Chhim” (nr sygn. 8/iii 2015) i „lokalna 
tradycja produkcji wyrobów ceramicznych w świetle 
badań geochemicznych na podstawie wybranych grup 
materiałów zabytków z Chhim” (nr sygn. 13/ii/ 2016). 

ze względu na wyjątkowo małe rozmiary minerałów 
ilastych znajdujących się w próbkach, nie była możliwa ich 
identyfikacja przy użyciu mikroskopu polaryzacyjnego. 
Do ich oznaczenia zastosowano analizę dyfraktometrycz-
ną (XRD), którą wykonano w Pracowni Rentgenowskiej 
instytutu Mineralogii, Geochemii i Petrologii Wydziału 
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Do badań wy-
korzystano dyfraktometr rentgenowski X'Pert PRo MPD 
(firmy Panalytical B.V. z Holandii) o geometrii Bragg–Bren-
tano w układzie θ-2θ, który umożliwia badania transmi-
syjne z zastosowaniem kapilary (DsH). 

interpretacja wstępnych wyników analiz XRD pozwo-
liła na stwierdzenie podobieństwa składu mineralnego 
badanych próbek (nr 1003 en i 1009 en) z Chhim, co może 
świadczyć o świadomym doborze komponentów podczas 
procesu produkcji zapraw i tynków. Różnice zawartości 
głównych składników nie przekraczają tu bowiem 5% 

skład. Tak niewielka różnica w składzie próbek pozwala 
na wysunięcie hipotezy o wytwarzaniu zapraw przez 
rzemieślników według jednej receptury. skład procen-
towy szkieletu ziarnowego zapraw pozwala również na 
określenie lokalnego charakteru klastycznych substratów 
wykorzystywanych do produkcji zapraw w tym regio-
nie. należy również podkreślić, że obecność minerałów 
ilastych w badanych próbkach zaprawy sprawiała, że 
wykazywała ona pewną odporność na czynniki kurczące 
i rozciągające związane z nasączeniem ich struktur wodą. 
Wyniki analiz możemy odnieść do treści źródeł pisanych, 
opisujących techniki przygotowywania zapraw i tynków 
analizowanych przez prof. stawickiego, gdzie pojawiają 
się zwroty odwołujące się do precyzji i staranności (sta-
wicki, 1970)

 W przypadku gdy wapno (spoiwo mineralno-po-
wietrzne), użyte do produkcji zaprawy, zostało wypalone 
z wapieni marglistych (zawierających do 6 do 15% do-
mieszek minerałów ilastych), zaprawa miała większą 
wytrzymałość i odporność na wilgoć. stosowana jest ona 
wtedy głównie do konstrukcji murowanych i do tynko-
wania (prace polegające na nakładaniu warstw/-y tynku 
na powierzchnie płaskie konstrukcji) pomieszczeń o pod-
wyższonej wilgotności (ryc. 1). Podczas podciągania ka-
pilarnego wody przez zaprawę wypalone „fragmenty 
mikroceramiczne” tworzą bariery uniemożliwiające na-
siąkanie całości masy zaprawy (Bolewski i inni, 1991). 
obecność skamieniałości sprzyjała elastyczności zaprawy 
podczas wystawiania jej na działanie wysokich tempera-
tur w wyniku nasłonecznienia. skutkowało to wzmocnie-
niem szkieletu zaprawy i uodpornieniem jej na deforma-
cje termiczne. obecność pozostałości roślinnych, podob-
nie jak szamotu, zapewniała lepsze wiązanie szkieletu 
ziarnowego, jak również znacząco wpływa na właściwości 
tynków podczas wykonywania narzutów.

Tynki stosowane na stanowiskach jiyeh i Chhim 
zdają się prezentować dużą różnorodność, będącą 
wynikiem świadomego doboru wypełniaczy organicz-

Ryc.1. Proces nakładania zaprawy i tynku na ściany pomieszczenia (Adam, 2005)
Fig. 1. Process of overlapping mortar and plaster on the walls of the room (Adam, 2005)

Ryc. 2. Fragment zaprawy z widocznymi fragmentami organiki 
i ceramiki

Fig. 2. A fragment of mortar with visible fragments of organics 
and ceramics



91

m. Gostkowski, m. ruszkowski

nych i (ryc. 2) nieorganicznych. Dzięki poszczególnym 
domieszkom w zależności od przeznaczenia izolowały 
przed wilgocią, miały zwiększoną odporność na ścieranie 
czy wydłużały czas wysychania, ważny przy wykonywaniu 
malowideł techniką freskową. 

na szczególną uwagę zasługują tynki z zawartością 
materiału włóknistego w postaci szczątków roślinnych, 
charakteryzujące się lekkością i elastycznością, właściwoś-
ciami ważnymi zwłaszcza przy wykonywaniu sklepień. 
system sieci kapilarnych znajdujący się we fragmentach 
łodyg roślin magazynuje wodę, spowalniając proces 
wiązania wapna oraz reguluje wilgotność pomieszczenia 
w czasie różnych pór roku (stawicki, 1970). 

DAlsze perspektyWy BADAWcze 

Dalsze badania mogą okazać się bardzo pomocne dla 
rozpoznania technologicznych aspektów wytwarzania 
zapraw, tynków, wylewek posadzkowych, mozaik oraz 
powłok malarskich i zdobień naściennych (lugli i inni, 
2010). zestawienie wyników badań mineralogiczno-  
-petrograficznych, ceramiki oraz domieszek mineralnych 
z oznaczeniami składu chemicznego materiału archeo-
logicznego odsłoniętego w czasie wykopalisk może też 
posłużyć do określenia stanu zachowania poszczegól-
nych artefaktów, jak również do odtworzenia czynników 
ich deterioracji. Dodatkowo na badanych stanowiskach 
w zawartości próbek rejestrowano występowanie nasion 
roślin i szczątków zwierzęcych, które mogą posłużyć do 
zrekonstruowania szaty roślinnej i fauny danego terenu 
w okresie gdy powstawała zaprawa (Badura i inni, w dru-
ku). szczątki organiczne mogą być także wykorzystywane 
jako materiał do analizy C14, precyzując znacząco pracę 
nad chronologią poszczególnych elementów architekto-
nicznych, i zestawienie ich całych partii w stanowisku. ko-
lejnym polem do przyszłych analiz może być konfrontacja 
wyników ze źródłami pisanymi zawierającymi receptury 
przygotowywania zapraw, podobnie jak wykonano to 
w przypadku stanowisk Hagia sophii i Tipiku nectarija 
(Dmitriev, 1954). 

Wyżej wymienione badania będą częścią szerszych 
projektów naukowych dotyczących Fenicji, realizowanych 
przez Centrum archeologii Śródziemnomorskiej UW. 
analiza tynków i zapraw, podobnie jak tesser i badania 
tradycji toczenia naczyń ceramicznych będzie cennym 
materiałem wzbogacającym stan wiedzy na temat życia 

gospodarczego ludności zamieszkującej teren królestwa 
sydonu. Projekt dotyczy w znacznej mierze zagadnień 
mało znanych w literaturze naukowej tego starożytnego 
obszaru. 
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osuwiska w wyniku swojej aktywności bardzo czę-
sto stwarzają zagrożenia dla infrastruktury, zabudowy, 
a przede wszystkim dla życia i zdrowia mieszkańców. na 
obszarze Polski odnotowano jak dotąd 5 przypadków 
śmiertelnych (Wójcik, Wojciechowski, 2016) bezpośrednio 
związanych z przemieszczaniem mas skalnych. Pośrednie 
przełożenie aktywności osuwisk na śmiertelność ludzi 
w Polsce nie jest znane i nie było dotąd objęte opraco-
waniami badawczymi ani statystycznymi.

istotnym zagadnieniem jest wpływ aktywności osu-
wisk na warunki materialne i jakość życia ludzi zamieszku-
jących te tereny. niestety do tej pory nie podjęto w Polsce 
próby określenia ryzyka osuwiskowego dotyczącego 
mieszkańców. Podstawą tego typu analiz jest wiedza 
o lokalizacji osuwisk, ich aktywności oraz informacja 
o liczbie osób mieszkających na obszarach osuwiskowych 
lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prowadzone w ra-
mach systemu osłony Przeciwosuwiskowej (soPo) prace 
inwentaryzacyjne obejmują m.in. rozpoznanie warunków 
geologicznych osuwisk wraz z określeniem elementów 
użytkowania terenu. W kartach rejestracyjnych osuwisk są 
gromadzone dane o liczbie i rodzaju budynków zlokalizo-
wanych w obrębie osuwiska, nie są jednak uwzględniane 
informacje o liczbie ludności. 

obecnie najbardziej miarodajnym źródłem informacji 
o liczbie osób faktycznie zamieszkujących dany obszar są 
publikacje Głównego Urzędu statystycznego, odpowie-
dzialnego za przeprowadzanie spisów powszechnych. 
ostatni narodowy spis Powszechny został przeprowa-
dzony w 2011 r. W trakcie tego spisu na 20% próbie 
mieszkań przeprowadzone było bezpośrednie badanie 
reprezentacyjne osób stale zamieszkałych i czasowo 
przebywających na terytorium RP. osoby nieobjęte bada-
niem reprezentacyjnym uczestniczyły w badaniu pełnym, 
a dane do tego badania pobierane były w pierwszej kolej-
ności z systemów administracyjnych oraz systemów poza 
administracyjnych. W przypadku braku odpowiednich 
danych w tych źródłach dane zbierane były bezpośrednio 
od respondentów bądź uzupełniane z wykorzystaniem 

słowa kluczowe:  osuwiska, geozagrożenia, zagrożenia osuwiskowe, spis powszechny, ludność
key words:  landslides, geohazards, hazard landslide, census, population

statystycznych metod szacowania. Ponadto pierwszy 
raz na potrzeby przeprowadzenia spisów w statystyce 
publicznej powstały bazy adresowe, zawierające prze-
strzenne odniesienie (tj. współrzędne x, y) dla wszystkich 
budynków mieszkalnych lub posiadających co najmniej 
jedno mieszkanie, znajdujących się w rejestrze TeRyT 
(krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego kra-
ju). obecnie bazy te w połączeniu z obrysem budynków 
znajdujących się częściowo lub w całości na terenach 
osuwisk (obrysy budynków pozyskane z Bazy Danych 
obiektów Topograficznych) umożliwiają wyliczenie liczby 
osób zamieszkałych na tych terenach. 

W 2015 roku nawiązana została współpraca pomię-
dzy PiG-PiB a GUs w zakresie analiz statystycznych do-
tyczących ludności zamieszkującej tereny osuwiskowe. 
Prowadzone badania mają na celu przedstawienie skali 
problemu, stworzenie odpowiedniego wskaźnika oraz 
opracowanie metodyki, która w przyszłości pozwoli 
określić ryzyka osuwiskowe w kontekście liczby ludności.

Poligon badawczy obejmuje obszar 10 gmin kar-
packich powiatu cieszyńskiego (woj. śląskie) o łącznej 
powierzchni 639,10 km2, które zostały objęte pracami 
w ramach projektu soPo w latach 2006–2012. Wybór 
tego obszaru wynikał z jego południkowej rozciągłości 
warunkującej silne zróżnicowanie geologii i rzeźby oraz 
gęstości i liczby mieszkańców (wzrastającej od południa 
ku północy). Teren ten jest zróżnicowany pod względem 
geologicznym. Budujące podłoże fliszowe skały należą 
do płaszczowin śląskiej, magurskiej (strefa bystrzycka 
i raczańska) oraz dukielskiej (Żytko i inni, 1989). Prze-
strzenna zmienność widoczna jest również w rzeźbie 
terenu, gdyż obszar obejmuje zarówno Beskid Śląski 
(część południowa), Pogórze Śląskie (część środkowa), 
jak i kotlinę oświęcimską (część północna). Uwarunkowa-
nia geośrodowiskowe wpływają zarówno na lokalizację 
osuwisk, jak i gęstość zabudowy mieszkalnej. obszar 
badań charakteryzuje się wskaźnikiem osuwiskowości 
powierzchniowej wynoszącym 10,2%. Wskaźnik ten 
jest zróżnicowany w obrębie poszczególnych gmin (od 
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0,27 do 20,59%), zdecydowanie wyższy w południowej 
i środkowej części powiatu (średnio 16,5%), a niższy 
w części północnej (średnio 2,6%). W ramach projektu 
soPo na badanym obszarze zidentyfikowano 1164 osu-
wiska (których łączna powierzchnia w obrębie poligonu 
badawczego wynosi około 65,28 km2). 50% osuwisk 
uznano za aktywne i okresowo aktywne (powierzchnio-
wo – 33%). najwięcej osuwisk (prawie 55%) występuje 
w gminach południowych (Wisła, istebna, Brenna) – są to 
równocześnie formy o znacznych rozmiarach. W gminach 
zlokalizowanych w części środkowej i północnej liczba 
i wielkość osuwisk jest znacznie mniejsza, a najmniejsza 
w gminach Dębowiec i Goleszów. na osuwiskach tych 
znajduje się 1650 budynków mieszkalnych (głównie do-
mów jednorodzinnych) oraz 824 budynki gospodarcze. 
stanowi to odpowiednio 4,2 i 4,5% wszystkich budynków 
tych typów na badanym obszarze.

Pierwszym obszarem testowym, dla którego prze-
prowadzono łączenie danych osuwiskowych z danymi 
o liczbie mieszkańców była gmina zebrzydowice, w któ-
rej według narodowego spisu Powszechnego ludności 
i Mieszkań 2011 mieszkało 12 962 osób. W budynkach 
znajdujących się przynajmniej częściowo na osuwiskach 
mieszkało 6,4% ludności tej gminy. Prawie co piąta osoba 
z tej grupy mieszkała na terenie osuwiska aktywnego 
ciągle (tab. 1). Podobna zależność wystąpiła w liczbie 
budynków znajdujących się na terenach osuwisk (tab. 2). 
spośród 394 takich obiektów 14,5% stanowiły budynki 
zlokalizowane na obszarach osuwisk aktywnych ciągle 
(Pieniążek, Wardzińska-sharif, 2015).

 
 

otrzymane wyniki pozwalają na ocenę skali zagro-
żenia ludności oraz utrudnień w zagospodarowaniu 
przestrzennym. Mogą być one wykorzystywane zarówno 
w podejmowaniu decyzji planistycznych, jak również 
w ramach prowadzenia prac prewencyjnych i działań 
z zakresu zarządzania kryzysowego. Uzyskane rezultaty 
świadczą, że możliwe jest łączenie danych statystycznych 
z informacją przestrzenną opracowaną przez Państwowy 
instytut Geologiczny – PiB. Dzięki temu można prezen-
tować dotychczas słabo rozpoznane zjawisko. należy 
nadmienić, że dzięki przypisaniu danych statystycznych 
do punktów adresowych możliwe jest ich odniesienie 
do dowolnych jednostek przestrzennych, także do pól 
geometrycznych. Rozwiązanie takie daje jeszcze większe 
możliwości analityczne, pozwalające na modelowanie 
skutków społecznych i materialnych zagrożeń.
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Tab. 1. Ludność mieszkająca na osuwiskach
Tab. 1. Population living on the lanslides

Aktywność osuwiska Osoby

Aktywne ciągle
Aktywne okresowo

155
678

Razem 833

Tab. 2. Liczba budynków na osuwiskach
Tab. 1. Number of buildings located on landslides

Aktywność osuwiska Osoby

Aktywne ciągle
Aktywne okresowo

  57
337

Razem 394
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enigmatyczne węglanowe naskorupienia zostały 
stwierdzona na południowej ścianie skałki kramnica 
w pienińskim pasie skałkowym na terenie Pienin spiskich 
(Gradziński i inni, 2013). naskorupienia charakteryzują 
się białą barwą i w stanie suchym pylastą konsystencją. 
Powstały one w szczelinach w krynoidowych wapie-
niach bajosu (formacja wapieni ze smolegowej) i zostały 
częściowo eksponowane na skutek obrywów. szczeliny 
o niewielkim stopniu rozwarcia są całkowicie wypełnione 
przez naskorupienia. natomiast w rozwartych szczelinach 
naskorupienia tworzą formy zbudowane z piętrowo 
rozmieszczonych mikroteras o wyglądzie zbliżonym do 
polew jaskiniowych, a zwłaszcza do nacieków z mleka 
wapiennego. naskorupienia cechują się wewnętrzną 
laminacją; kalcyt jest jedyną stwierdzoną autochtoniczną 
fazą mineralną.

obserwacje mikroskopowe (mikroskop petrograficzny 
i seM) wykazały, że naskorupienia są zbudowane z: (i) 
kalcytu igłowo-włóknistego, (ii) nanowłókien węglano-
wych, (iii) nanocząstek węglanowych, (iv) mikrytowego 
i sparytowego kalcytu, oraz z (v) detrytycznych ziaren 
węglanowych pochodzących ze skał podłoża. Relacje 
przestrzenne wskazują, że nanowłókna węglanowe 
wzrastały równocześnie lub nieco po kalcycie igłowo-
włóknistym. Udokumentowane zostały ciągłe przejścia 
między izometrycznymi nanocząsteczkami węglanowymi 
a silnie wydłużonymi nanowłóknami węglanowymi. ob-
serwacje te wskazują na istnienie genetycznego związku 
pomiędzy wymienionymi powyżej trzema typami skład-
ników węglanowych. istnieje możliwość, że prekursorem 

zarówno nanowłókien, jak i nanocząsteczek, a być może 
także kalcytu igłowo-włóknistego były amorficzne wę-
glany wapnia.

Datowanie radiowęglowe wykazało, że naskorupie-
nia powstały w późnym holocenie, jednakże efekt tzw. 
„martwego węgla” uniemożliwia precyzyjne określenie 
ich wieku. Wartości parametrów δ13C i δ18o mieszczą się 
odpowiednio w zakresie od –5,1‰ do –3,8‰ i od –6‰ 
do –4,7‰. sugeruje to, że naskorupienia były zasilane wo-
dami meteorycznymi zasobnymi w glebowy dwutlenek 
węgla. Wzrastały one w sezonie ciepłym przy możliwym 
częściowym odparowaniu wód zasilających.

Badane naskorupienia noszą cechy węglanów pe-
dogenicznych i węglanów jaskiniowych, a zwłaszcza 
nacieków z mleka wapiennego. Powstały one, jako 
wypełnienie w szczelinach skalnych i tym samym zaj-
mują niejako pośrednią pozycję pomiędzy obiema wyżej 
wymienionymi kategoriami węglanów słodkowodnych. 
Można zatem przyjąć, że są swego rodzaju „brakującym 
ogniwem” pomiędzy nimi, co z kolei wskazuje na istnienie 
przynajmniej przestrzennego continuum między węgla-
nami pedogenicznymi a jaskiniowymi.
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CHARAKTERYSTYKA CECH PETROGRAFICZNYCH SUROWCÓW  
DLA śREDNIOWIECZNYCH ZABYTKÓW KAMIENNYCH Z OSTROWA  

TUMSKIEGO WE WROCŁAWIU 
petrographic features of raws for medieval stone monuments  

from ostrów tumski in Wrocław

piotr gunia 1, ewa lisowska 2
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Badania archeologiczne ostrowa Tumskiego we 
Wrocławiu, prowadzone ( z przerwami) od końca lat 
czterdziestych ubiegłego wieku do dziś, dostarczyły około 
1500 różnych zabytków kamiennych. Przedmioty te zna-
leziono w dwunastu wykopach badawczych na Wyspie 
Tumskiej w warstwach od końca X do początku Xiii wieku 
(czasem w nieco młodszych; ryc. 1). odkryty tam bogaty 
inwentarz wczesnośredniowiecznych wyrobów kamien-
nych zawierał: żarna, osełki, przęśliki, gładziki, koraliki 
i paciorki, formy odlewnicze, kulki do gry, zawieszki oraz 
inne przedmioty. Duża różnorodność tych wyrobów ka-
miennych świadczy o bardzo zróżnicowanej specjalizacji 
średniowiecznych grup rzemieślniczych funkcjonujących 

słowa kluczowe:  ostrów Tumski, Wrocław, średniowiecze, zabytki kamienne, petrografia
key words:  ostrów Tumski, Wroclaw, Middle ages, stone monuments, petrography

na Wyspie Tumskiej oraz w jej bezpośrednim otoczeniu 
(lisowska, 2013). zabytki te częściowo poddano wcześniej 
analizom petrograficznym (kaźmierczyk, sachanbiński, 
1978; sachanbiński, kaźmierczyk, 1988; kaźmierczyk, 
1990), wskazując potencjalne miejsca pozyskiwania su-
rowców do ich wydobycia w sudetach.

 analizy petrograficzne średniowiecznych przedmio-
tów kamiennych z ostrowa Tumskiego prowadzono me-
todą makroskopową i mikroskopową. z uwagi na fakt, że 
część badanych obiektów stanowiły kamienie jubilerskie 
lub minerały stanowiące ich surowiec (bądź półproduk-
ty), poddano je dodatkowo badaniom mineralogiczno- 
-gemmologicznym. odmiany bardzo drobnoziarnistego 

Ryc.1. Schematyczny szkic pokazujący rozmieszczenie stanowisk archeologicznych na Ostrowie
Tumskim we Wrocławiu (ryc. Chrzan, Pankiewicz, za: Limisiewicz, Pankiewicz, 2015)

Fig.1. Diagrammatic sketch showing position of archaeological sites on Ostrów Tumski in the Wrocław city
(drawing Chrzan, Pankiewicz, after: Limisiewicz, Pankiewicz, 2015)
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surowca skalnego z przewagą składników frakcji ilastej 
były czasem analizowane metodą dyfraktometryczną. 
Wyniki badań mineralogiczno-petrograficznych śred-
niowiecznych przedmiotów kamiennych oraz kamieni 
jubilerskich z wybranych stanowisk archeologicznych 
ostrowa Tumskiego zostały już częściowo opublikowane 
(m.in. lisowska, 2013; Gunia 2013a, 2013b).

W świetle uzyskanych wyników badań mineralogiczno- 
-petrograficznych widać, że głównymi źródłami surowca 
kamiennego dla wczesnośredniowiecznego ostrowa 
Tumskiego były obszary sudetów i Bloku Przedsude-
ckiego. Część wykorzystywanego materiału skalnego 
pochodziła też z eratycznych głazów narzutowych, 
a niektóre z nich reprezentowały tzw. importy (krajowe 
lub zagraniczne). 

Do najbardziej rozpoznawalnych odmian skalnego su-
rowca pochodzącego z Dolnego Śląska wykorzystywane-
go we wczesnym średniowieczu należały łupki kwarcowo- 
-serycytowe (lub kwarcyty) pozyskiwane na Wzgórzach 
strzelińskich. Wykonywano z nich przeważnie osełki lub 
inne narzędzia kamienne. znaczącą rolę odgrywały tu 
również granitoidy z zachodniej osłony ofiolitu Grupy 
Górskiej Ślęży (granit z Chwałkowa), z których przeważnie 
produkowano żarna (lisowska i inni, 2014). z serpenty-
nitów oraz amfibolitów (ślężańskich lub sowiogórskich) 
wytwarzano np. podkładki i osełki. Permskie i kredowe 
piaskowce mają swoje odpowiedniki w złożach skał 
klastycznych eksploatowanych współcześnie w okolicy 
nowej Rudy i Radkowa, a neogeńskie bazaltoidy wykazują 
wiele podobieństw do kenozoicznych wulkanitów z okolic 
Bolesławca i złotoryi (ryc. 2).

 Bardzo interesujące są również liczne importy wyro-
bów kamiennych, np. przęślików, których surowcem były 
prekambryjskie łupki pyrofyllitowe i talkowo-hematytowe 
z doliny owrucza na Ukrainie. z południowej skandynawii 
pochodziły żelaziste mułowce i łupki kwarcowo-skale-
niowe służące do wyrobu niewielkich osełek, a z terenu 

dawnej Persji najprawdopodobniej przywożono paciorki 
wykonane z różnych odmian chalcedonu (karneole, 
serdoliki, agaty), a z austrii – prazynity. należy również 
podkreślić, że udział eratycznego surowca kamiennego 
był we wczesnym średniowieczu stosunkowo niewielki 
i zwykle były to: łupki zieleńcowe, rożne odmiany granito-
idów (granitognejsów), piaskowce kwarcowe, piaskowce 
glaukonitowe, kwarcyty oraz skały krzemionkowe.

zaprezentowane tutaj wyniki oznaczeń cech litolo-
gicznych pokazują pewne zasady wyboru poszczególnych 
odmian skał przeznaczonych do produkcji małogaba-
rytowych wyrobów kamiennych z ostrowa Tumskiego 
we Wrocławiu. Wskaźnikowy jest tu znaczący udział skał 
sudeckich i importów, a dzięki dużej ilości przedmiotów 
o podobnym przeznaczeniu możliwa jest również ocena 
dynamiki napływu określonych odmian litologicznych 
skał do Wrocławia w okresie od 950 do 1200 aD.
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Ryc. 2. Główne regiony eksploatacji surowców skalnych w Sudetach we wczesnym średniowieczu (rys. E. Lisowska) 
Fig. 2.The main regions of rock exploitation in Sudeten in the Early Middle Ages (drawn by E. Lisowska) 
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WALORY GEOLOGICZNE GMINY KOZY W KONTEKśCIE  
JEJ ZAGOSPODAROWANIA GEOTURYSTYCZNEGO

geological values of kozy district in the context of its geotourism management 
geological values of kozy village in front of its geotourism development
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kozy to duża wiejska gmina położona w południowej 
części województwa śląskiego, niedaleko miasta Bielsko- 
-Biała. Teren kóz jest bardzo zróżnicowany morfologicznie, 
ponieważ leży w obrębie jednostek fizjogeograficznych 
Beskidu Małego i Pogórza Śląskiego (kondracki, 2001). 
na obszarze miejscowości znajduje się kilka stanowisk, 
w których odsłaniają się utwory płaszczowiny śląskiej 
(Golonka i Waśkowska-oliwa, 2011). 

Głównym stanowiskiem geologicznym gminy kozy 
jest nieczynny kamieniołom piaskowca. Ściany wyrobiska 
prezentują najbardziej okazałe w karpatach odsłonięcie 
warstw lgockich fliszu karpackiego (Badera i inni, 2011; 
Bilan, 2001). W południowo zachodniej części miejscowo-
ści jest zlokalizowany kolejny, mniejszy, jednakże najstar-
szy w miejscowości kamieniołom piaskowca. surowiec 
wydobywany z kamieniołomów był wykorzystywany do 
utwardzania dróg, budowy torowisk, domów, jak również 
do celów artystycznych.

 Warto zwrócić uwagę na powapienne wyrobiska, 
z których urobek był wypalany później w piecach. Po-
zostałości tych budowli ciągle istnieją na terenie gminy. 
W przeszłości zostały podjęte również próby wydobycia 
żelaza, co zdaje się być ciekawym przedmiotem zainte-
resowań naukowych. 

Geologia nieustannie wiąże się z różnymi aspektami 
życia mieszkańców kóz, którzy pracowali w kamienio-
łomach, budowali swoje domy z materiałów tam pozy-
skanych, czy też trudnili się rzemiosłem artystycznym, 
wykorzystując kamień w architekturze. 

słowa kluczowe:  kozy, kamieniołom, geoturystyka, geoprodukt, flisz
key words:  kozy, quarry, geotourism, geoproduct, flysch 

koziańskie kamieniołomy aktualnie niszczeją, zarasta-
ją i w niewielkim stopniu służą jako tereny rekreacyjno-
sportowe. Brakuje ich przemyślanego zagospodarowania, 
podkreślającego wysoką wartość geologiczną i wizualną 
tego terenu. 

Referat przedstawia propozycje zagospodarowania 
geoturystycznego tych miejsc i połączenia ich z elemen-
tami infrastruktury i architektury miejscowości, nawią-
zującymi do działalności kamieniołomów. Dodatkowym 
elementem promującym gminę kozy pod względem 
geologicznym będzie utworzenie geoproduktów, których 
przykłady zostaną zaprezentowane podczas referatu. Po-
ruszone zostaną zarówno problemy, jak i korzyści wynika-
jące z geoturystycznego zagospodarowania gminy kozy. 
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  DZIAŁALNOść KOŁA NAUKOWEGO GEOTURYSTYKA Z AKADEMII  
GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Activities of geotourism student`s scientific Association at Agh  
university of science and technology in krakow
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koło naukowe Geoturystyka, działające na Wydziale 
Geologii, Geofizyki i ochrony Środowiska w katedrze 
Geologii ogólnej i Geoturystyki na akademii Górniczo- 
 -Hutniczej im. stanisława staszica w krakowie, szerzy wie-
dzę z zakresu nauk o ziemi, ochrony przyrody i turystyki. 

studenci udzielający się w kole zajmują się tłuma-
czeniem naukowej terminologii geologicznej w spo-
sób ciekawy i prosty do zrozumienia przez odbiorcę. 
Współpracując ze specjalistami w dziedzinie geologii, 
tworzą rzetelne, a jednocześnie przystępne informacje 
geoturystyczne w formie tablic informacyjnych. studenci 
projektują formy zagospodarowania terenów poeksplo-
atacyjnych i we współpracy z gminami promują je pod 
względem atrakcji geologicznych, zachowując zasady 
turystyki zrównoważonej. studenci kładą duży nacisk 
na ochronę walorów geologiczno-przyrodniczych oraz 
rozwój kultury i tradycji na obszarze, w którym działają.

słowa kluczowe:  geoturystyka, aGH, geologia, koło naukowe, nauka 
key words:  geotourism, aGH, geology, scientific association, science

organizowane są wyjazdy na szkolenia w obiektach, 
które zostały rozwinięte pod względem geoturystycz-
nym, w celu zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. 
Członkowie koła biorą udział w naukowo-geologicznych 
wyjazdach terenowych oraz wycieczkach turystyczno- 
-rekreacyjnych, krajowych i zagranicznych. 

W ramach działalności koła organizowane są także 
podróżnicze „Wieczorki tematyczne”, podczas których 
członkowie i sympatycy koła mogą zapoznać się z kulturą 
i tradycjami w omawianych krajach. Wprowadzone zostały 
cykle spotkań pt.  „Tak to się robi” ze specjalistami z branży 
turystycznej, działającymi na terenie krakowa. 

Dodatkowo członkowie koła są organizatorami kra-
kostopu, czyli krakowskiego Wyścigu autostopowego, 
który jest drugim, największym wyścigiem autostopo-
wym w Polsce.
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WYNIKI BADAŃ GEOLOGICZNO-GEOFIZYCZNYCH W ASPEKCIE  
ROZPOZNANIA GŁęBSZEJ BUDOWY GEOLOGICZNEJ REGIONU  

SUDECKIEGO ORAZ ROZSZERZENIA BAZY SUROWCOWEJ
results of the geophysical and geological research on sudetes  

and its foreland for the aim of recognition of deep structures and potential 
resources (sW poland)
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Celem projektu wykonanego w Państwowym instytu-
cie Geologicznym–PiB w okresie 2013–2016 było uszcze-
gółowienie i weryfikacja stanu rozpoznania strukturalno-
geologicznego obszaru sudetów i bloku przedsudeckiego 
na podstawie wyników wykonanego w latach 2005–2007 
nowego zdjęcia pola magnetycznego ziemi (T) dla ob-
szaru Dolnego Śląska (kosobudzka, Wrzeszcz, 2007) oraz 
o wyniki uzupełniających szczegółowych badań geofi-
zycznych. zrealizowane zdjęcie magnetyczne posłużyło 
do uszczegółowienia przebiegu granic litologicznych 
i strukturalnych w obrębie i pomiędzy poszczególnymi 
jednostkami tektonicznymi oraz weryfikacji wystąpień 
surowców skalnych. Przeprowadzona interpretacja 
geofizyczno-geologiczna miała na celu:

1. Rozpoznanie zasięgu oraz zróżnicowania litolo-
gicznego kompleksów skalnych występujących zarówno 
w strefie przypowierzchniowej oraz w obrębie głębszego 
podłoża krystalicznego, co przyczyniło się do postępu 
w badaniach podstawowych nad tektoniką sudetów 
i bloku przedsudeckiego.

2. Wyróżnienie elementów młodej tektoniki związanej 
z działalnością wulkaniczną w trzeciorzędzie, istotnych dla 
pogłębienia znajomości współczesnej dynamiki litosfery 
na obszarze Polski południowo-zachodniej oraz dla pla-
nowanych przyszłych poszukiwań wód geotermalnych, 
mineralnych i leczniczych.

3. Wyznaczenie zasięgu powierzchniowego i wgłęb-
nego intruzji magmowych o różnej litologii, istotnego 
dla określenia perspektyw złożowych surowców skal-
nych Dolnego Śląska oraz towarzyszącej im mineralizacji 
rudnej.

zakres prac obejmował pomiary terenowe, badania 
laboratoryjne parametrów magnetycznych skał, a także 
badania kameralne zawierające interpretację wszystkich 
danych archiwalnych oraz nowo uzyskanych danych do-
tyczących obszaru sudetów i ich przedpola pod kątem 
interpretacji obrazu anomalii magnetycznych oraz gra-
wimetrycznych (Petecki, Rosowiecka, 2016). Dodatkowe 
szczegółowe pomiary magnetyczne przeprowadzono 
w czterech wytypowanych rejonach o zróżnicowanej 

budowie geologicznej (Rosowiecka, Petecki, 2016): na 
obszarze wschodniej okrywy karkonoszy (ogorzelec), 
na obszarze masywu serpentynitowego (Przerzeczyn 
zdrój–szklary), na anomalii związanej z wystąpieniem ba-
zaltów (zgorzelec) oraz dodatkowo na anomalii w rejonie 
lewina Brzeskiego. Tę ostatnia opracował geologicznie 
B. Przybylski (ihnatowicz i inni, 2016). Dla trzech pierw-
szych rejonów opracowano również modele 3D budowy 
geologicznej sięgające do głębokości 2 km.

Cały obszar badań obejmuje 9 arkuszy map geologicz-
nych w skali 1:200 000, tzn. ark. jelenia Góra, Wałbrzych, 
kłodzko, Wrocław, nysa, Gliwice, Gubin, zielona Góra, 
leszno. zostały one zweryfikowane zgodnie z aktualnym 
stanem rozpoznania geologicznego z wykorzystaniem 
obrazu anomalii magnetycznych i grawimetrycznych 
i opracowane w wersji mapy zakrytej oraz podkenozo-
icznej. 

Przy braku danych z głębokich wierceń i badań 
sejsmicznych modelowanie grawimetryczne i magne-
tyczne i jego interpretacja oparta na danych geologii 
powierzchniowej jest ważnym sposobem tworzenia 
modeli wgłębnej budowy geologicznej na obszarze bloku 
dolnośląskiego. stopień rozpoznania wgłębnej budowy 
geologicznej całego regionu jest słaby, nieliczne głębo-
kie otwory wiertnicze nie doprowadziły do rozpoznania 
wzajemnych relacji różnych jednostek geologicznych. 

Modelowanie grawimetryczne i magnetyczne o róż-
nym zasięgu wgłębnym dostarczyło danych o rozkładzie 
kompleksów skalnych, które mają różną gęstość i podat-
ność magnetyczną. Trzeba jednak pamiętać, że ma ono 
charakter wysoce hipotetyczny. Wyniki badań geofizycz-
nych stały się podstawą konstrukcji wgłębnych przekro-
jów geologicznych obrazujących budowę geologiczną 
tych partii górnej skorupy, które nie są obserwowane 
bezpośrednio na powierzchni. na podstawie przepro-
wadzonego wzdłuż wytypowanych linii modelowania 
parametrów geofizycznych skał w różnych wariantach 
opracowano 6 przekrojów geologicznych o łącznej dłu-
gości ok. 640 km, przedstawiające interpretację wgłębnej 
budowy geologicznej do głębokości 20–40 km. Przebieg 

słowa kluczowe:  sudety, anomalie magnetyczne, anomalie grawimetryczne, surowce mineralne 
key words:  sudetes, magnetic anomalies, gravimetric anomalies, mineral resources
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linii przekrojów został wyznaczony tak, aby w jak najwięk-
szym stopniu uwzględniały zróżnicowanie stratygraficzno
-tektoniczne formacji skalnych sudetów i ich przedpola. 

Przykładowy profil 5 (ryc. 1) o długości 132 km 
przebiega generalnie w kierunku ne–sW i od metamor-
fiku Gór Bystrzyckich i orlickich, czyli wschodniej części 
metamorficznej kopuły orlicko-śnieżnickiej poprzez 
wychodnie kłodzkiego masywu metamorficznego, struk- 
turę bardzką, a następnie już na bloku przedsudeckim – 
masyw Braszowic–Brzeźnicy i fragment przedsudeckiej 
części masywu Gór sowich. strefę niemczy i północną 
część metamorficznego pasma kamienieckiego przekrój 
przecina pod ostrym kątem, następnie przebiega przez 
wschodnią ukrytą część masywu Ślęży i po przekroczeniu 
uskoku wkracza na obszar monokliny przedsudeckiej. 
Wgłębna struktura wspomnianych jednostek jest słabo 
rozpoznana. nieliczne, głębsze otwory wiertnicze do-
starczyły danych w obrębie sudetów, na bloku przedsu-
deckim większość otworów sięgnęła jedynie do stropu 
podłoża podkenozoicznego, który uległ intensywnemu 
wietrzeniu chemicznemu w paleogenie. lepsze rozpo-
znanie wiertnicze dotyczy jedynie wspomnianej części 
masywu Ślęży (otwory Borek strzeliński iG1, Przecławice 
iG 1 i iG 2 – jerzmański, 1994) i monokliny przedsudeckiej 
(otwory kątna, Chrząstawa, kotowice), chociaż w tym 
ostatnim przypadku podłoże krystaliczne zostało na-
wiercone pod pokrywą osadów kenozoiku, mezozoiku 
i permu. Dane powierzchniowe są podstawą interpretacji 
do ograniczonej jednak głębokości, od kilkuset do kilku 
tysięcy m, w tym ostatnim wypadku przy zastosowaniu 
ekstrapolacji. Poszczególnym wydzielonym geofizycznie 
blokom przypisano odpowiadającą ich parametrom 
geofizycznym litologię i stratygrafię. Część propono-
wanych wydzieleń litostratygraficznych nie ma swoich 
odpowiedników w strukturach powierzchniowych. 
Dotyczy to warstw budujących dolną skorupę i najwyż-
szy płaszcz litosferyczny, a także niektórych wydzieleń 
w obrębie górnej skorupy, które musiały zostać zgene-
ralizowane. Przekrój geologiczno-geofizyczny profilu 5 
ilustruje hipotetyczną budowę skorupy ziemskiej od po-
wierzchni terenu po powierzchnię Moho i górny płaszcz 
litosferyczny. W sW części profilu 5 mamy do czynienia 
z metamorfikiem Gór Bystrzyckich i orlickich. W obrazie 

pól potencjalnych jest to potężny blok ortognejsowy 
z wkładkami łupków łyszczykowych i amfibolitów sta-
nowiący osłonę hipotetycznego masywu granitowego 
odpowiedzialnego za wyraźny niż grawimetryczny. 
zgodnie z danymi modelu grawimetrycznego strop 
tego granitowego plutonu waryscyjskiego zalega na 
głębokości 4 km p.p.t. jego związek z mineralizacjami 
rudnymi metamorfiku jest niejasny. omawiany blok 
jest od ne ograniczony przez uskok oddzielający go od 
masywu kłodzkiego zbudowanego z fyllitów oraz skał 
maficznych (amfibolitów, ortoamfibolitów pogabrowych, 
których ciała sięgają do głębokości 4 km. skały masywu 
kłodzkiego odpowiadają za wyraźną pozytywną anomalię 
grawimetryczną i magnetyczną. kolejna jednostka na 
profilu to struktura bardzka zbudowana z lekkich skał 
osadowych – szarogłazów i mułowców zalegających 
na krystalicznym podłożu do głębokości 2,2 km p.p.t. 
W jej sW części na skałach bardzkich zalega cienka 
pokrywa osadów dolnego permu rowu Czerwieńczyc. 
W niższych poziomach skorupy pod masywem kłodz-
kim i strukturą bardzką od głębokości 2–2,5 km zalegają 
skały ciężkie i magnetycznie czynne – amfibolity, a niżej 
prawdopodobnie perydotyty. spąg kompleksu maficzno
-ultramaficznego od głębokości 9–10 km wypłyca się ku 
ne do 5 km ppt. Uskok sudecki brzeżny oddziela strukturę 
bardzką od leżącego już na bloku przedsudeckim ser-
pentynitowo-gabrowego masywu Braszowic–Brzeźnicy. 
Masyw ten, z punktu widzenia modeli pól potencjalnych, 
stanowi kontynuację ciał ultramaficzno-maficznych spod 
jednostki bardzkiej i masywu kłodzkiego. W sumie pas 
wgłębnych wystąpień tych ciał wywołuje intensywne 
anomalie grawimetryczne o kierunku nW–se ciągnące 
się od kłodzka, ponad masywem kłodzkim i jego konty-
nuacją ku nW pod skałami synklinorium śródsudeckiego 
oraz anomalię odpowiadającą masywowi gabrowemu 
nowej Rudy. obraz magnetyczny jest odmienny. Ciągły 
pas anomalii dodatnich ciągnie się od masywu Braszo-
wic–Brzeźnicy ku W i WnW wzdłuż krawędzi bloku Gór 
sowich. z powierzchni znane są tu niewielkie wystąpienia 
intensywnie zdeformowanych, rozwleczonych wzdłuż 
uskoku ciał serpentynitów. Wszystko wskazuje jednak na 
obecność wgłębnego ciała serpentynitowego, częściowo 
ukrytego pod skałami synklinorium śródsudeckiego, 

Ryc. 1. Przekrój geologiczny wzdłuż profilu 5 – przykład wgłębnej interpretacji modelowania magnetycznego i grawimetrycznego 
(bez kompleksów dolnej skorupy i górnego płaszcza)

Fig. 1. Geological cross-section along the profile no. 5. An example of the deep interpretation of magnetic and gravimetric modelling 
(without lower crust and upper mantle complexes)
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a częściowo pod płytą gnejsów sowiogórskich. Dane 
grawimetryczne i magnetyczne wskazują obecność pod 
„warstwą” skał ultramaficzno-maficznych skał typu gnej-
sów i metagranitów o gęstości 2700 kg/m3. Taka struktura 
wgłębna może świadczyć o nasunięciu fragmentów 
ofiolitu na starszą skorupę kontynentalną. Dalszy prze-
bieg profilu na bloku przedsudeckim umożliwia wgląd 
w hipotetyczną strukturę wgłębną tektonicznej strefy 
niemczy. W płytkim podłożu na linii profilu zalegają my-
lonity, blastomylonity i kataklazyty pognejsowe z wtrą-
ceniami niezdeformowanych mylonitycznie migmatytów 
i gnejsów sowiogórskich. W głębokim podłożu mamy 
do czynienia z kolejnym fragmentem ofiolitu złożonym 
z serpentynitów, perydotytów zserpentynizowanych 
i perydotytów. W obrębie strefy niemczy, obok gnejsów 
i migmatytów sowiogórskich oraz mylonitów, występuje 
ustawione pionowo ciało serpentynitowe masywu szklar 
odpowiedzialne za wyraźną anomalię magnetyczną oraz 
ciała granitoidów niemczańskich, które są reprezento-
wane przez granodioryty i tonality (miejscami dioryty). 
nieznany jest zasięg wgłębny strefy niemczy, ze względu 
na jej charakter rozłamu skorupowego może sięgać aż 
do dolnej skorupy (15–20 km). Granica tektoniczna typu 
uskokowego oddziela strefę niemczy od pasma kamie-
nieckiego – kolejnej jednostki tektonicznej bloku przed-
sudeckiego. Pasmo to leży na zboczu łagodnego wyżu 
grawimetrycznego rosnącego w kierunku ne, w stronę 
masywu Ślęży. obraz grawimetryczny i magnetyczny 
sugeruje obecność w podłożu pasma, na głębokości 
około 8 km, bloków zserpentynizowanych perydotytów 
i perydotytów. Maksimum pól potencjalnych leży nad 
skałami masywu Ślęży, a ściślej jego zakrytego przez 
osady kenozoiku ne przedłużenia. W podłożu podkeno-
zozicznym występują tu perydotyty zserpentynizowane 
oraz młodsze od nich gabra. na północ od wspomnianej 
jednostki tektono-stratygraficznej rozpoczyna się mo-
noklina przedsudecka o charakterystycznej warstwowej 
budowie. skały osadowe permu i triasu zalegają tu mo-

noklinalnie ponad blokiem gnejsów z wkładkami łupków 
krystalicznych i ciałami granitowymi. od 120 km profilu 
skały monokliny zalegają na zdeformowanych osadach 
karbonu dolnego reprezentujących zewnętrzne Waryscy-
dy Polski. Podłoże kompleksu waryscyjskiego jest rozpo-
znane w kilkunastu otworach wiertniczych i bardzo słabo 
zbadane. Reprezentowane jest ono przez serie fyllitowe 
(starszy paleozoik?, dewon?), granitoidy (waryscyjskie, 
kadomskie?) i utwory mezometamorficzne (w pobliżu 
metamorfiku odrzańskiego). 

Profile modelowań geofizycznych odpowiadają takiej 
strukturze. Budowa geologiczna dolnej części górnej 
skorupy i dolnej skorupy pozostaje rozpoznana jedynie 
przy pomocy metod geofizycznych, w tym sejsmicznych 
(projekt Polonaise 97 i sUDeTes 2003). Gęstości skał i ich 
podatność magnetyczna przyjęta dla profilu 5 wskazują 
na to, że górna skorupa w zakresie głębokości 15–20 km 
(środkowa skorupa) jest zbudowana z granitognejsów 
i amfibolitów w nieznanej proporcji. Dolna skorupa o cha-
rakterystycznej warstwowej strukturze jest zbudowana 
z kolejnych dwóch warstw: amfibolitów granatowych 
z eklogitami i metagabr (tzw.”bazaltowa” warstwa skoru-
py). Ten skład petrograficzny jest określony na podstawie  
badań sejsmicznych i obliczonymi wartościami prędkości 
fal sejsmicznych 6,55–6,60 km/s dla tej części skorupy. 
Powierzchnia Moho, jak to wykazują badania sejsmicz-
ne, jest na tym obszarze wyrównana, górny płaszcz jest 
reprezentowany przez perydotyty granatowe, granulity 
maficzne i eklogity (8,14–8,15 km/s).

Rejon szczegółowej anomalii magnetycznej na n od 
Przerzeczyna zdroju został objęty modelowaniem 3D 
w celu rozpoznania jego struktury. Modelowaniem tym, 
wykonanym przez a. Mydłowskiego, objęto blok o wy-
miarach 6,5 x 5 km do głębokości 2 km (ryc. 2). Podłoże 
metamorficzne jest tu reprezentowane przez skały strefy 
tektonicznej niemczy tworzącej wąski (4–5 km), południ-
kowy pas przebiegający między masywem Gór sowich na 
zachodzie a metamorficznym pasmem kamienieckim na 

Ryc. 2. Widok ogólny modelu 3D rejonu Przerzeczyna Zdroju (za Mydłowskim, 2016)
Fig. 2. General view of 3D model of the Przerzeczyn Zdrój area (after  A. Mydłowski, 2016)
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wschodzie. strefa niemczy stanowi jednostkę, która po-
wstała w wyniku intensywnej mylonityzacji krawędziowej 
części bloku Gór sowich (Cwojdziński, Żelaźniewicz, 1995; 
Cwojdziński, 2009). Występują tu gnejsy mylonityczne, 
blastomylonity, kataklazyty, mylonity i fyllonity, a także 
amfibolity i łupki łyszczykowe. Ważnym składnikiem 
strefy są górnokarbońskie granodioryty niemczańskie 
o wieku 340 mln lat, tworzące wydłużone ciała intruzyj-
ne w obrębie skał metamorficznych. W obrębie strefy 
niemczy, na s od Przerzeczyna zdroju leżą wychodnie 
serpentynitowego masywu Ślęży. Modelowanie 3D 
rejonu Przerzeczyna zdroju zostało oparte na serii prze-
krojów geologicznych będących wynikiem interpretacji 
powierzchniowego obrazu intersekcyjnego, analizie 
mezostruktur i archiwalnych otworów wiertniczych. na 
tej podstawie skonstruowana mapy geologiczne ścięcia 
poziomego dla poziomów 0 m n.p.m. i –250 m p.p.m.,  
które posłużyły do budowy modelu 3D. sam model 
obrazuje wgłębną strukturę tektonicznej strefy niemczy 
ograniczonej od W przez krawędź bloku Gór sowich zbu-
dowanego z gnejsów i migmatytów, a od e przez system 
uskokowy oddzielający strefę niemczy od kamienieckie-
go pasma metamorficznego. 

strefa niemczy jest ponadregionalną, skorupową 
strefą lewostronnego ścinania czynną przynajmniej od 
dolnego dewonu. W wyniku długotrwałej deformacji 
skały sowiogórskie uległy w jej obrębie intensywnej 
mylonityzacji, a w późniejszym etapie także fyllonityzacji. 
Procesy związane z tektoniką przesuwczą strefy doprowa-
dziły do wymieszania w jej obrębie fragmentów słabiej 
zmylonityzowanych bloków gnejsów sowiogórskich, 
a także elementów litologicznych różnego pochodze-
nia, takich jak amfibolity, kwarcyty, kwarcyty grafitowe 
i serpentynity. elementem litologicznym strefy niemczy 
są także łupki łyszczykowe (biotytowe i biotytowe z kor-
dierytem) pochodzenie suprakrustalnego, które uległy 
wysokotemperaturowemu metamorfizmowi w karbonie 
dolnym, niedługo przed intruzją synkinematycznych gra-
nitoidów niemczańskich. Te ostatnie zajęły przestrzenie 
przez aktywność tektoniczną w strefie niemczy. 

Model ukazuje charakterystyczne dla strefy wymie-
szanie różnych elementów litologicznych. Cała strefa 
ma charakter rowu tektonicznego ponieważ jej granice 
tektoniczne zapadają stromo ku środkowi strefy. są 
one wtórnie poprzesuwane przez system uskoków po-
przecznych. najbardziej interesujące na modelu ciało 
serpentynitowe o długości 2,5 km przebiega południko-

wo między Przerzeczynem zdrojem na południu, gdzie 
serpentynity zostały nawiercone w jednym, archiwalnym 
otworze wiertniczym (nr 28 na arkuszu niemcza sMGs) 
a kotą 232,1 na ne od nowej Wsi niemczańskiej. Ma ono 
kształt rozszerzającego się ku dołowi wału, którego oś 
zanurza się łagodnie ku n. Model 3D może stać się pod-
stawą projektu badawczych otworów wiertniczych, które 
dostarczą informacji na temat potencjału surowcowego 
tej struktury. W otoczeniu serpentynitów występują bloki 
gnejsów mylonitycznych i amfibolitów tworzące ostańce 
stropowe lub makroenklawy otoczone przez granodio-
ryty niemczańskie. 
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Mapa geologiczna jest podstawowym i najważniej-
szym nośnikiem informacji geologicznej. jej sporządze-
nie wymaga wielokierunkowej wiedzy, z zakresu wielu 
nauk geologicznych oraz wieloletnich, metodycznych 
badań terenowych popartych dużą ilością danych m.in. 
danych stratygraficznych. W ostatnich latach zauważyć 
można zatrzymanie procesu cyklicznego wydawania 
opracowań kartograficznych różnej skali, a co gorsze w li-
teraturze utrzymuje się trend lekceważenia opracowań 
kartograficznych podczas publikowania i opracowywania 
danych sporządzanych w oparciu o analizę wybranych 
odsłonięć. zauważyć można ponadto nieetyczny brak 
cytowania i nieuwzględniania danych zawartych zarówno 
na mapach, jak i w objaśnieniach do map geologicznych 
obszaru.

obszar karpat jako jeden z niewielu w europie objęty 
był kilkakrotnie metodycznym programem sporządzania 
geologicznej mapy szczegółowej. Początek kartograficz-
nych opracowań karpat znaczy monumentalne dzieło 
wielu geologów – Geologiczny atlas Galicji. jego konty-
nuacją były powojenne edycje sMGP, wykonane zarówno 
w wersji czarno białej (bez utworów czwartorzędowych), 
jak i kolorowej, publikowanych wraz z objaśnieniami. 
Podsumowały one ówczesny stan rozpoznania karpat. 
W ostatnich latach, staraniem pracowników ok PiG, wyko-
nano najnowszą wersję karpackich arkuszy sMGP w skali 
1:50 000 na podkładzie w skali 1:25 000 (do druku w wersji 
1:50 000) wraz z objaśnieniami oraz załącznikami m.in. 
szkicem geologicznym odkrytym i szkicem tektonicznym. 
Ta wersja, z przyczyn od autorów niezależnych, nie została 
wydrukowana od razu po przygotowaniu, opóźnienia 
w publikowaniu sięgają niekiedy 20 lat, co w decydującym 
stopniu zaważyło na dorobku naukowym wielu pracowni-
ków ok PiG, poświęcających swoje lata badań kartografii 
geologicznej. W tym czasie obszar karpat był miejscem 
nowych osiągnięć z zakresu prac kartograficznych, ale 
także uzyskano wiele nowych danych będących podstawą 
do sformułowania poglądów na budowę geologiczną 
tego obszaru całkowicie odmiennych od tradycyjnych.

karpaty, ze względu na swoją szczególną budowę 
geologiczną, można zaliczyć do najtrudniejszych do 
przedstawienia na mapach. nie zadawalające odsłonię-
cie terenu w tak skomplikowanym górotworze wymaga 
szczególnej wiedzy i doświadczenia w pracach geologicz-
no-kartograficznych. W ostatnich latach wypracowano 
wiele nowych metod ułatwiających takie prace. Dotyczy 

to np. współczesnych osiągnięć z dziedziny geofizyki, 
metod pozwalających na doskonalsze opisanie morfo-
logii, przestrzeni czy form tektonicznych (np. liDaR). Do 
poszukiwania węglowodorów, ale jednocześnie do usta-
lenia przebiegu stref uskokowych można już stosować 
choćby metody oznaczania ekshalacji radonu czy Co2 
i inne. Proces tworzenia i następnie poprawiania mapy 
geologicznej jest w istocie procesem nieskończonym. 
Mapa geologiczna musi być wykonana obiektywnie, 
niezależnie od trendów i mód zauważalnych we współ-
czesnej geologii. analiza wcześniejszych i obecnie wy-
konywanych opracowań wskazuje na powtarzanie wielu 
błędów w procesie składania mapy czy sporządzania 
przekrojów. Do zauważalnych błędów należy zaliczyć 
m.in. problem niezgodności rysowanych struktur z mor-
fologią terenu – nieuwzględniania tzw. kryterium morfo-
logicznego. zauważyć można lekceważenie konieczności 
zbilansowania przekrojów. najbardziej jednak istotnym 
błędem jest nieuwzględnianie podstawowych elemen-
tów współczesnych map geologicznych, np. najbardziej 
istotnych w obrazie kartograficznym elementów takich 
jak strefy ścięć i strefy melanży tektonicznych. odkryte 
ponad 20 lat temu przez autora, właśnie podczas prac 
kartograficznych, strefy o stosunkowo łatwo „kartowalnej” 
strukturze typu „bloki w matriks”, wyjątkowo ważne dla 
zrozumienia procesu formowania orogenu, nie są noto-
wane na mapach, nawet ostatnio wykonywanych. Brak 
też dominujących w karpackich odsłonięciach struktur 
o typie uskoków normalnych, związanych z procesem 
kolapsu orogenu. Poprawnie sporządzone opracowania 
kartograficzne ukazują, nawet bez dodatkowych badań, 
struktury o większej skali, wiele mówiące o procesie 
rozwoju tektonicznego: uskoki z rozrywania, baseny przy-
uskokowe, czy struktury związane z procesem kolapsu 
orogenu (Mazzoli i inni, 2010; jankowski, Probulski, 2011; 
jankowski, Margielewski, 2015) – prawidłowy obraz kar-
tograficzny to więcej niż tysiące słów. Dobrze wykonana 
mapa mówi wiele o charakterze zmienności systemów 
depozycyjnych i rozkładzie facji, czyli o podstawowych 
elementach analizy basenowej. W wielu publikowanych 
wraz z mapą objaśnieniach zanotowane są m.in. kierunki 
transportu materiału oraz najnowsze oznaczenia straty-
graficzne charakteryzujące facje. niektóre z publikowa-
nych, łudząco podobnych do siebie, opracowań są wtórne 
w stosunku do mapy i objaśnień. Tym bardziej razi brak 
cytowań odpowiednich opracowań kartograficznych.

słowa kluczowe:  kartografia geologiczna, karpaty
key words:  geological cartography, Carpathians
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na opracowaniach kartograficznych ostatnich lat 
odbił się szkodliwy proces nadmiernej, pozbawionej uza-
sadnienia, kreacji wydzieleń stratygraficznych, co istotne, 
kreowanych przez badaczy o znikomym niekiedy dorobku 
kartograficznym, nie zapoznanych z szerszymi rejonami 
karpat. Modna ostatnio tzw. geoturystyka jest dziedziną 
wykorzystującą wcześniej lub obecnie wykonywane 
mapy geologiczne i jest w istocie wtórnym ich odbiciem  
– opracowania tego typu powinny być wykonywane 
głównie przez geologów – kartografów, a nie przez osoby 
bez doświadczenia kartograficznego. Wszystkie wspo-
mniane powyżej uwarunkowania nakazują wznowienie 
cyklu przygotowań i cyklicznego druku map geologicz-
nych. konieczne jest sporządzenie założonych na wiele lat 
programów kartografii geologicznej, a proces wykonywa-
nia map powinien odbywać się z zastosowaniem nowo-
czesnych metod technicznych i uwzględnieniem nowych 
poglądów na budowę geologiczną obszaru karpat. jest 
to konieczne tym bardziej, że obecne wyniki badań 
stratygraficznych wskazują na konieczność ponownego 
kartowania znacznych połaci karpat, przede wszystkim 
arkuszy w ich strefie brzegowej, nawet tych wykonanych 
ostatnio. Warto dodać, że lekceważenie kartografii geo-
logicznej doprowadziło do pojawienia się znaczącej luki 
pokoleniowej, co jest zauważalne także w ościennych 
krajach. stan taki może mieć istotne znaczenie dla prac 

poszukiwawczych i dokumentujących bogactwa natural-
ne Polski i wymaga natychmiastowej reakcji czynników 
odpowiedzialnych za stan wiedzy o budowie geologicz-
nej kraju. Warto podkreślić, że kartografia geologiczna jest 
podstawowym zadaniem służby geologicznej kraju. za-
uważalny jest brak łatwej dostępności map geologicznych 
karpat, choć ich sporządzanie i upowszechnianie winno 
być podstawowym obowiązkiem służby geologicznej. 
W sąsiednich krajach, poza tradycyjnie drukowanymi 
opracowaniami, mapy geologiczne są już dostępne na 
nośnikach elektronicznych, urządzeniach GPs, co ułatwia 
dostęp i wykorzystanie. 
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INKLUZJE WęGLOWODOROWE W MINERAŁACH – CHARAKTERYSTYKA  
I ZNACZENIE

hydrocarbon fluid inclusions in minerals – characteristics and significance
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Badania inkluzji fluidalnych, w tym inkluzji węglowo-
dorowych (HCFi) prowadzone były w różnych regionach 
Polski, a zwłaszcza na Bałtyku i jego wybrzeżu oraz w kar-
patach, mniej efektywnie – na niżu Polskim. ich celem 
była charakterystyka fluidów wypełniających wrostki 
fluidalne w minerałach spoiw skał osadowych i żył, po-
miary mikrotermometryczne oraz zastosowanie inkluzji 
fluidalnych jako geotermometru w odniesieniu do badań 
petrologicznych i geochemicznych (np. jarmołowicz- 
szulc, 1998a; 2001; jarmołowicz-szulc, Dudok, 2005; 
jankowski, jarmołowicz-szulc, 2009). Przedstawiono 
charakterystykę i wyniki badań temperaturowych in-
kluzji w minerałach, występujących w spoiwach skał 
osadowych różnego wieku (od kambru przez perm 
po paleogen) i wypełnionych węglowodorami (HCFi). 
obecność węglowodorów w inkluzjach świadczy o ich 
występowaniu i/lub migracji w skałach danego regionu. 
inkluzje węglowodorów współwystępują z inkluzjami 
solankowymi o zmiennym zasoleniu fluidów uwarun-
kowanym rodzajem spoiwa i lokalizacji. Badane wrostki 
ciekło-gazowe mają charakter pierwotny i wtórny. na 
ogół są jedno- lub dwufazowe. Wykazują zróżnicowaną 
fluorescencję w nadfiolecie. Charakteryzuje je świecenie 
w barwach biało-niebieskich (ropa naftowa) lub niebie-
skawej (metan), niekiedy barwa fluorescencji jest żółta 
lub czerwona. na podstawie tej barwy można wstępnie 
szacować charakter węglowodorów wypełniających te 
inkluzje i krążących w skałach regionu (jarmołowicz-szulc, 

słowa kluczowe:  inkluzje, węglowodory, kambr, perm, paleogen
key words:  inclusions, hydrocarbons, Cambrian, Permian, Paleogene 

1998b). i tak inkluzje wykazujące biało-niebieskie świece-
nie wypełnione są ropami lekkimi, dojrzałymi o gęstości 
pomiędzy 44 a 41 °aPi (ryc. 1), wypełnienia o fluorescencji 
niebieskawej (ang. „dull blue” lub nie wykazujące świe-
cenia) to metan (ryc. 2). Temperatury homogenizacji, 
które stanowią przybliżenie temperatury zamknięcia 
fluidu w minerale dla HCFi rejonu bałtyckiego i wybrzeża 
mieszczą się w zakresie 60–100 °C i 74–110 °C. Generalnie, 
wartości temperaturowe wykazują zmienność związaną 
z danym rejonem i historią geologiczną badanego ob-
szaru (jarmołowicz-szulc i inni, 2012). Połączenie analiz 
mikrotermometrycznych inkluzji węglowodorowych z ba-
daniami inkluzji wodnych oraz badaniami izotopowymi 
pozwala na szerszą interpretację wyników wszystkich 
oznaczeń mikrotermometrycznych w poszczególnych 
rejonach (jarmołowicz-szulc i inni, 2012; jarmołowicz-
szulc, 2015). 

literatura

Jankowski, L., Jarmołowicz-Szulc, K., 2009. Particular tectonic 
zones (the mélange zones) as potential and significant paths 
for fluid migration and mineral formation. Mineralogical Revue, 
59: 31–44. 

Jarmołowicz-Szulc, K., 1998a. Quartz cements in the Cambrian 
sandstones, Żarnowiec region, n Poland: a fluid inclusion study. 
Geol. Quart, 42: 311-318. 

Ryc. 2. Inkluzja wypełniona metanem w “diamencie 
marmaroskim”

 Fig. 2. Methane inclusion in the Marmarosh diamond

Ryc. 1. Fluorescencja inkluzji wypełnionej ropą naftową (arenit)
Fig. 1. Fluorescence of inclusion with oil (quartz arenite) 
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Three-dimentional geological map of the environs of Shchyrets’ near Lviv 
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Wstęp

Mapa geologiczna jest podstawowym narzędziem 
w pracy geologa, od jej dokładności i precyzji naniesio-
nych wydzieleń zależy postęp dalszych prac badawczych. 
W związku z tym ulepszanie mapy do formy trójwymiaro-
wej (3D) to dobra inwestycja. W celu wykonania mapy 3D 
dla okolic szczerca (ukr. Щирець) koło lwowa (ukr. Львів) 
wykorzystano metody geoinformatyczne, dzięki którym 
zintegrowano wszystkie dostępne dane kartograficzne 
z tego obszaru (jarzyna, 2016). 

lokAlizAcJA i BuDoWA geologicznA

opracowana mapa obejmuje obszar na ssW od 
lwowa, leżący w okolicach miejscowości szczerzec 
o powierzchni 188 km2 (ryc. 1). największą rzeką przepły-
wającą przez ten obszar jest szczyrka (ukr. Щирка). Geo-
graficznie szczerzec należy do jednostki opola Małego, 
czyli obszaru o charakterze wyżynnym (Pazdro, 1953). 
znajduje się on na platformie zachodnioeuropejskiej, 
w obrębie doliny pustomyckiej (ukr. Пустомитівська 
палеодолина, Herasimow i inni, 2005). 

najstarszymi, rozpoznanymi utworami na tym obsza-
rze są osady mastrychtu, wykształcone w formie margli, 

słowa kluczowe:  mapa 3D, arcGis, gipsy, baden, szczerzec
key words:  3D map, arcGis, gypsum, Badenian, shchyrets

Ryc. 1. Lokalizacja okolic Szczerca k. Lwowa
Fig. 1. Location of the environs of Shchyrets’s near Lviv

piaskowców i iłowców (siemiradzki, 1909; Friedberg, 
1910; lwiwska Heołohiczno-Razwedoczna-ekspedycija, 
2009). niezgodnie na skałach kredy górnej leżą utwory 
trzeciorzędowe: paleogen i neogen oddzielone od siebie 
niezgodnością. Utwory paleogenu tworzą piaskowce, 
a osady neogenu są podzielone na 3 sekwencje: warstwy 
podewaporatowe (baden dolny), ewaporatowe (baden 
środkowy) i nadewaporatowe (baden górny). Baden dolny 
złożony jest z warstw żurawskich, pokładów nierozdzielo-
nych, warstw baranowskich, warstw mikołajowskich oraz 
warstw narajowskich (Herasimow i inni, 2005, lwiwska 
Heołohiczno-Razwedoczna-ekspedycija, 2009). Wyżej 
leżące ewaporaty zbudowane są z lateralnie ciągłych 
warstw gipsowych (selenitu i alabastru) i anhydrytu. 
Utwory gipsowe dzieli się na 7 jednostek litostratygraficz-
nych: a, M, B, C-D, e, F, G, wśród których występują dwie 
warstwy przewodnie c i h (Bąbel, 2005). Gips wraz z wyżej 
leżącym wapieniem ratyńskim należy do formacji tiraskiej. 
Powyżej badenu środkowego leży formacja kosowska 
(nejbert i inni, 2012). kolejnym piętrem strukturalnym jest 
czwartorzęd, który według Teisseyre’a (1894–1895) dzieli 
się na plejstoceńskie piaski, glinę piaszczystą, lessy oraz na 
holoceńskie utwory napływowe tworzące się w obrębie 
dolin rzecznych szczyrki i Prerwy (ukr. Прерва).
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MetoDykA

Metodyka wykonanych prac ograniczała się głównie 
do zastosowania programu arcGis 10.1, którego najważ-
niejszymi komponentami są aplikacje: arcMap i arcscene, 
operujące kolejno w przestrzeni 2D i 3D. Poszczególne 
etapy prac obejmowały:
–  uaktualnienie przedstawionych przez różnych auto-

rów wydzieleń geologicznych (Teisseyre, 1894–1895; 
siemiradzki, 1909; Friedberg, 1910; Herasimow i inni, 
2005; lwiwska Heołohiczno-Razwedoczna-ekspedy-
cija, 2009);

–  digitalizację mapy topograficznej w skali 1:10 000, 
o cięciu poziomicowym 2,5 m (anonim, bez daty), 
a także pozyskanie cyfrowej wersji mapy geologicznej 
(Teisseyre, 1894–1895);

–  kalibrację mapy topograficznej i geologicznej 
w układzie współrzędnych geograficznych Ukrai-
na2000, a także innych materiałów kartograficznych 
(Friedberg, 1910; Herasimow i inni, 2005; lwiwska 
Heołohiczno-Razwedoczna-ekspedycija, 2009);

–  wektoryzację danych kartograficznych, oraz

–  utworzenie numerycznego Modelu Terenu (nMT) 
i naniesienie na jego powierzchnię zwektoryzowanych 
wydzieleń geologicznych z uwzględnieniem wyrobisk 
górniczych (ryc. 2).

Ponadto, wykonaną mapę 3D wykorzystano do 
utworzenia mapy nachylenia zboczy i ekspozycji zboczy; 
identyfikacji niwelacyjnych granic, wydzieleń odsłania-
jących się na powierzchni, oraz wykonania przekrojów 
geologicznych i morfologicznych.

zAstosoWAnie MApy geologiczneJ 3D

na podstawie utworzonej mapy geologicznej 3D do-
konano kilku obserwacji geomorfologicznych, mających 
istotne znaczenie dla najważniejszych aspektów tektoniki 
opisywanego obszaru. zwraca uwagę asymetrycznie 
ukształtowana dolina rzeki szczyrki. asymetrię widać 
dobrze na mapie nachylenia zboczy, gdzie po zachod-
niej stronie doliny kąty upadu wynoszą od 1 do 4°, a po 
wschodniej stronie, rozciągające się równoleżnikowo 
wzgórza, opadają w kierunku doliny pod kątem 7–12°. 

Ryc. 2. Mapa geologiczna 3D okolic Szczerca koło Lwowa
Fig. 2. 3D geological map of the environs of Shchyrets’s near Lviv
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Wzgórza te, a zarazem asymetryczność doliny szczyrka 
prawdopodobnie są związane z uskokiem Gródek–Żu-
rawno (Teisseyre, 1894–1895) lub wiążą się z zalegającym 
podłożem kredy górnej (Pazdro, 1953).

Wykształcenie gipsów wpływa na kształt wzgórz po 
lewej stronie rzeki szczyrki. Górne partie wzniesień są wy-
raźnie spłaszczone, a na stokach występują tarasy. Takie 
formy morfologiczne są widoczne na mapie nachylenia 
zboczy i na profilach hipsometrycznych. Prawdopodobnie 
są to tarasy strukturalne związane z denudacją gipsów 
badeńskich (Pazdro, 1953).

Wykonana mapa geologiczna w 3D z okolic szczerca 
posłużyła również do wykonania przekrojów geologicz-
nych, a także do pomiarów wysokości wychodni różnych 
warstw litostratygraficznych. Przekrój aB przebiega przez 
Górę Cerkiewną (308,5 m n.p.m.) z nne(a) na ssW(B), 
w miejscu gdzie odsłania się jedyna na omawianym ob-
szarze wychodnia kredy górnej. na przekroju występuje 
niezgodny kontakt warstw baranowskich (piaskowiec 
glaukonitowy) z marglami kredy. Przekrój CD o przebie-
gu WnW–ese pokazuje budowę kamieniołomu gipsu 
w Piskach, linia przekroju przecina wyrobisko w jego 
najdłuższym odcinku. na tym przekroju widoczne są gip-
sy położone niemal horyzontalne, zapadające łagodnie 
w kierunku północnym.

poDsuMoWAnie

W wyniku konieczności dalszej analizy omawianego 
terenu oraz braku aktualnych i dostępnych materia-
łów kartograficznych na terenie zachodniej Ukrainy 
wykonano mapę geologiczną w 3D opartą na danych 
Teisseyre’a (1894–1895) przy wykorzystaniu nMT. opi-
sano przebieg prac w programie arcGis 10.1. Pokazano 
zastosowanie powstałych materiałów kartograficznych 
w analizie geomorfologicznej i geologicznej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem gipsów badenu środkowego 
na obszarze przedkarpackim.

Badania finansowane ze środków narodowego Cen-
trum nauki, decyzja nr DeC-2012/05/B/sT10/00918.
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Wstęp

Przedmiotem badań były karbońskie skały w otworze 
korczmin iG-1, reprezentujące ogniwo Bugu i częściowo 
skały niżej ległego ogniwa komarowa (www.otwory-
wiertnicze.pgi.gov.pl). Badane skały to w przeważającej 
części piaskowce grubo- i średnioziarniste, przeławicone 
piaskowcami drobnoziarnistymi i bardzo drobnoziar-
nistymi, łupkami ilastymi, mułowcami oraz cienkimi 
wkładkami węgla i łupków węglistych. Wiercenie korcz-
min iG-1 zostało wykonane w 1966 r., w miejscowości 
Przewodów, w województwie lubelskim, blisko granicy 
polsko-ukraińskiej. skały karbonu nawiercone w profilu 
korczmin iG-1 reprezentują wypełnienie basenu lubel-
skiego (Waksmundzka, 2010). Miejsce to leży w obrębie 
skłonu platformy wschodnioeuropejskiej, blisko uskoku 
izbica–zamość (Żelaźniewicz i inni, 2011). 

MetoDykA BADAń

Celem badań było rozpoznanie i charakterystyka 
środowiska sedymentacyjnego badanych utworów og-
niwa Bugu oraz częściowo ogniwa komarowa w profilu 
korczmin iG-1. W tym celu w pierwszym etapie badań 
wykonano makroskopowy opis litologii, rozpoznano 
struktury sedymentacyjne oraz skamieniałości wystę-
pujące w rdzeniu. następny etap badań obejmował 
obserwacje współczesnych osadów i procesów sedymen-
tacyjnych w korycie Wisły w rejonie kępy zawadowskiej 
w Warszawie, analogicznych do tych zaobserwowanych 
w profilu korczmin iG-1. W strefie korytowej rzeki Wisły, na 
odsypie meandrowym, wykonano wkop dokumentacyjny 
(6,1 x 1,0 x 1,0 m), a także poczyniono szereg obserwacji 
form akumulacyjnych w dolinie rzecznej. Wykonano 
model 3D wkopu w celu lepszej wizualizacji struktur 
sedymentacyjnych.

interpretAcJA

Makroskopowe obserwacje litologii, struktur sedy-
mentacyjnych i skamieniałości w rdzeniu wiertniczym 
pozwoliły wyróżnić 12 litofacji, zgodnie z klasyfikacją 

słowa kluczowe:  karbon, ogniwo Bugu, korczmin iG-1, basen lubelski, Wisła
key words:  Carboniferous, Bug Member, korczmin iG-1, lublin Basin, Vistula

zielińskiego (1998). są to: piaskowce gruboziarniste 
o strukturze masywnej, miejscami z nagromadzeniem 
klastów mułowcowych i uwęglonej flory (sGm, sm), 
piaskowce z warstwowaniem poziomym (sh), piaskowce 
z warstwowaniem niskokątowym (sl), piaskowce z war-
stwowaniem przekątnym tabularnym (sp), piaskowce 
z deformacjami postdepozycyjnymi (sd), heterolity 
piaszczyste z laminacją falistą i smużystą (Hsf, Hw, Hf ), 
mułowce i łupki ilaste z warstwowaniem poziomym lub 
o strukturze masywnej i fragmentami uwęglonej flory (Fh/
ih, Fm) oraz węgiel kamienny i łupki węgliste (C). W dalszej 
kolejności wydzielono 2 asocjacje – piaszczystą, zinterpre-
towaną jako osady stref korytowych i mułowcowo-ilastą 
z wkładkami piaszczystymi, zinterpretowaną jako osady 
stref pozakorytowych.

 następstwo litofacjalne w profilu pionowym, bo-
gactwo skamieniałości roślinnych i podobieństwo do 
współczesnych aluwiów Wisły świadczy o depozycji 
utworów ogniwa Bugu i częściowo ogniwa komarowa 
w środowisku rzek meandrujących o wysokiej energii 
przepływu. Większy udział facji piaszczystych i warstwo-
wań przekątnych w profilu pionowym (litofacje sp, sl, 
sh i sGm/sm) wskazuje na depozycję głównie w strefie 
korytowej. 
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WAPIENIE OOLITOWE FORMACJI LIDZBARSKIEJ (PSTRY PIASKOWIEC, 
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jedną z charakterystycznych cech osadów pstrego 
piaskowca epikontynentalnego basenu środkowoeuro-
pejskiego jest cykliczne występowanie przewarstwień 
wapieni oolitowych. Mimo klasycznego wykształcenia 
(np. Paul i inni, 2011) środowisko sedymentacji tych osa-
dów nie jest do końca poznane. z jednej strony wapienie 
te są uważane za osady zbiornika kontynentalnego np. 
typu jeziorzyska playa, z drugiej strony uważa się je za 
osady morskie. argumenty za jedną lub drugą interpre-
tacją nie pochodzą jednak najczęściej ze szczegółowych 
badań samych oolitów, lecz z obserwacji dotyczących 
całego profilu osadowego dolnego triasu oraz analiz 
paleogeograficznych basenu. W Polsce szczegółowe 
badania oolitów pstrego piaskowca nie były prowadzone 
na większą skalę. Peryt (1975) przeprowadził szczegółową 
analizę sedymentologiczną dolnotriasowych stroma-
tolitów, stowarzyszonych w profilach zachodniej Polski 
z oolitami. Według niego środowisko sedymentacji tych 
osadów odpowiadało współczesnemu środowisku zatoki 
Perskiej lub zatoki aqaba. Pierwszą szczegółową analizę 
petrografii osadów węglanowych z serii przejściowej per-
mo-triasu w południowo-zachodniej Polsce przedstawił 
Gąsiewicz (2004). analiza ta nie pozwoliła na rozstrzyg-
nięcie problemu genezy tychże osadów (Gąsiewicz, 2004). 
niniejszy projekt jest kontynuacją badań nad genezą 
dolnotriasowych wapieni oolitowych. Do badań wybrano 
otwór Bartoszyce iG-1, którego profil stanowi stratotyp 
formacji lidzbarskiej, wchodzącej w skład podgrupy środ-
kowego pstrego piaskowca północno-wschodniej Polski, 
datowanej na wczesny trias.

Przewarstwienia wapieni oolitowych występują wśród 
ilasto-mułowcowych osadów formacji lidzbarskiej otworu 
Bartoszyce iG-1 w przedziale głębokości od 1033,90 m 
do 1045,5 m. Miąższość poszczególnych przewarstwień 
waha się od 1 cm do około 2,5 m. niektóre warstwy wa-
pieni są mniej lub bardziej zapiaszczone. Materiał ziarnisty 
w części badanych warstw jest dobrze, a w części – słabo 
wysortowany.

Badane utwory charakteryzują się monotonnym wy-
kształceniem mikrofacjalnym – są to prawie wyłącznie 
greinstony i (rzadziej) pakstony ooidowe. Poszczególne 

słowa kluczowe:  wapienie oolitowe, dolny trias, pstry piaskowiec, mikrofacje, izotopy tlenu i węgla
key words:  oolithic limestones, lower Triassic, Buntsandstein, microfacies, oxygen and carbon isotopes

ooidy mają zazwyczaj sferyczny kształt, a ich średnica 
waha się zwykle od kilkudziesięciu do około 500 µm; 
w niektórych warstwach zaobserwowano ooidy wielkości 
nawet do 2 mm. Występują różne typy ooidów: radialne, 
koncentryczne (tangencjalne), radialno-koncentryczne 
i niekiedy mikrytowe, podobnie jak w analogicznych 
osadach pstrego piaskowca w innych częściach basenu 
triasowego. jądra ooidów stanowią peloidy lub inne nie-
identyfikowalne ziarna mikrytowe; często wzrost ooidów 
następował na bardzo małych ziarnach, które są praktycz-
nie nierozpoznawalne. nie zaobserwowano przypadków, 
by jądro ooidu stanowiły ziarna kwarcu lub inny materiał 
terrygeniczny. Badane utwory są prawie całkowicie po-
zbawione bioklastów. jedyne szczątki organiczne, które 
zaobserwowano w analizowanych płytkach cienkich to 
nieliczne (tylko kilka okazów w zbadanych 14 płytkach) 
obtoczone fragmenty szkieletów bliżej nieokreślonych 
organizmów o apatytowej mineralogii.

Główne procesy diagenetyczne, jakich doznały bada-
ne utwory, to cementacja oraz kompakcja mechaniczna 
i chemiczna (rozpuszczanie pod ciśnieniem). stwierdzono 
dwie fazy cementacji. Pierwszą stanowi cement włókni-
sty, o prawdopodobnie synsedymentacyjnej genezie, 
tworzący cienkie igiełkowate powłoki wokół ooidów. 
Drugi, późniejszy typ cementu to grubokrystaliczny 
cement blokowy powstały prawdopodobnie w trakcie 
pogrzebania. Przejawami kompakcji mechanicznej są 
pokruszone/zgniecione lub pęknięte ooidy i bioklasty. 
kompakcja chemiczna, obejmująca rozpuszczanie pod 
ciśnieniem, przejawia się obecnością szwów stylolitowych 
na granicy ziaren oraz wcisków.

Badane utwory są prawie wyłącznie zbudowane z kal-
cytu niskomagnezowego (0,2– 0,65% wagowych Mg). nie 
zaobserwowano istotnych różnic w składzie mineralo-
gicznym i geochemicznym między ooidami a cementami. 
Miejscami doszło w niewielkiej skali do dolomityzacji 
(mikrodolomity?). inne – poza dolomitem – autigeniczne 
minerały stwierdzone w badanych utworach to: celestyn 
(często jako cement – duże kryształy w porach), baryt, 
krzemionka oraz piryt.
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skład izotopowy tlenu i węgla pomierzony na prób-
kach pobranych z całej skały również nie wykazuje du-
żego zróżnicowania. δ18o waha się w wąskim przedziale 
od –5 do –4‰ VPDB. Tak niskie jej wartości niewątpliwie 
nie mogą być związane ze środowiskiem sedymentacji, 
lecz raczej są rezultatem diagenezy związanej z po-
grzebaniem. δ13C waha się w przedziale od –2 do +1‰ 
VPDB. ku górze badanego profilu obserwujemy wyraźny 
spadek tego współczynnika, wskazujący na wzrastającą 
koncentrację lekkiego biogenicznego izotopu węgla 
12C. W przeciwieństwie do tlenu, węgiel w środowiskach 
diagenetycznych, zwłaszcza zamkniętych jak prawdopo-
dobnie w omawianym przypadku (izolowane warstwy 
wapienia w osadach ilasto-mułowcowych), zachowuje 
się w sposób konserwatywny, tj. jego skład izotopowy 
bardzo często nie zmienia się w czasie diagenezy w istot-
nym zakresie. z dużym prawdopodobieństwem można 
zatem przyjąć, że obserwowany ku górze profilu trend 
spadkowy δ13C ma charakter pierwotny i odzwierciedla 
albo lokalne zmiany środowiskowe, albo globalne zmia-
ny składu izotopowego atmosferycznego Co2 w czasie 
depozycji omawianych osadów. 

Badane utwory tworzyły się w stresowych warunkach 
środowiskowych, o czym świadczy prawie całkowity brak 
szczątków organicznych. Powstanie samych ooidów, 

a także obecność synsedymentacyjnego cementu ob-
wódkowego w greinstonach wskazuje na silne nasycenie 
wody węglanem wapnia. krzywa izotopowa węgla może 
odzwierciedlać globalne zmiany składu izotopowego at-
mosferycznego Co2 w czasie depozycji omawianych osa-
dów. Rozwiązanie tego problemu wymaga precyzyjnego 
ustalenia pozycji stratygraficznej badanych utworów oraz 
korelacji uzyskanej krzywej δ13C z globalną krzywą zmian 
izotopowych węgla we wczesnym triasie.
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DOLOMITYZACJA RAF WAPIENIA CECHSZTYŃSKIEGO (WUCHIAPING)  
NA WYNIESIENIU WOLSZTYŃSKIM (ZACHODNIA POLSKA)

Dolomitisation of the zechstein limestone reefs (Wuchiapingian)  
in the Wolsztyn palaeo-high (West poland)
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 Rafy wapienia cechsztyńskiego wystepujące na 
wyniesieniu wolsztyńskim osiagają miąższość do 90 m 
i są obecnie pogrzebane na głębokościach około 2000–
2500 m. Rafy te budowane są głównie przez płytkowodne 
facje organodetrytyczne – greinstony i pakstony często 
charakteryzujące się silną synsedymentacyjną cemen-
tacją. Wapienie rafowe (framestone/boundstone) są sto-
sunkowo rzadkie i spotykane tylko lokalnie. najwyższe 
części raf tworzą zazwyczaj mikrobiality. Badane utwory 
wykazują zwykle mieszaną mineralogię, reprezentując 
ciągłe spektrum przejść między wapieniami a dolomitami. 
Przyczyną tego jest zróżnicowany stopień dolomityzacji, 
cementacji dolomitowej i dedolomityzacji. Dolomityzacja 
była najpowszechniejszym procesem diagenetycznym, 
któremu uległy omawiane rafy; często spotykane są 
również cementy dolomitowe. Dolomit zastępujący kalcyt 
wykształcony jest zazwyczaj jako mozaiki planarnego 
unimodalnego dolosparytu, które zacierają pierwotną 
strukturę osadu. Cementy dolomitowe natomiast są 
to albo izopachowe obwódki planarnego dolosparytu 
albo niekiedy – duże kryształy dolomitu siodłowego wy-
pełniające poszczególne pory. złożony wzór dystrybucji 

dolomitu i kalcytu w badanych utworach jest wynikiem 
wielokrotnych epizodów odpływu roztworów dolomi-
tyzujących, zarówno w czasie jak i w przestrzeni, i był 
głównie determinowany przez takie czynniki, jak bliskość 
źródeł solanek, strefy o relatywnie większej porowatości 
oraz zróżnicowanej przepuszczalności. Czas dolomityza-
cji jest trudny do oszacowania, ale dane petrograficzne 
i geochemiczne wskazują, że miała ona miejsce zarówno 
krótko po depozycji w warunkach sebhy, jak też podczas 
pogrzebania. Wielokrotne epizody odpływu były zwią-
zane ze spadkami poziomu morza podczas depozycji 
najwyższych części wapienia cechsztyńskiego, jak też 
później. nie ma przekonujących dowodów na spadek 
poziomu morza i związaną z tym dolomityzację (i de-
dolomityzację) podczas wzrostu raf, jak to opisywano 
z obszaru brzeżnej platformy węglanowej. Wydaje się, 
że duża część dolomitów uzyskała swój obecny skład 
izotopowy tlenu (niską zawartość δ18o – nawet – 9‰ 
VPDB) podczas pogrzebania, którego skutkiem była wy-
soka temperatura. Brak jest dowodów na dolomityzację 
związaną z mechanizmem mixingu.

słowa kluczowe:  wapień cechsztyński, rafy, diageneza, dolomityzacja, izotopy tlenu i węgla
key words:  zechstein limestone, reefs, diagenesis, dolomitisation, carbon and oxygen isotopes 
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Wstęp

Historia geologiczna metamorfiku lądka-Śnieżnika 
jest nieodłącznie związana z istotnymi wydarzeniami 
w przeszłości geologicznej europy. jednostka ta od lat 
przyciąga uwagę geologów z Polski i innych krajów. 
Poprzez swoje położenie, wyjątkowe zróżnicowanie lito-
logiczne i skomplikowaną historię tektonometamorficzną 
w późnym paleozoiku, stanowi cenny obiekt badań strefy 
korzeniowej orogenu waryscyjskiego. Ma też znaczenie 
badawcze jako element rozpadającego się we wczesnym 
paleozoiku na mniejsze płyty litosferyczne superkonty-
nentu Gondwany. 

Metamorfik lądka-Śnieżnika, położony w północno-
-wschodniej części masywu czeskiego, jest zbudowany 
przede wszystkim z dwóch głównych grup skalnych. 
Pierwszą grupę stanowią gnejsy (głównie o protolicie 
magmowym) zawierające ciało wysokociśnieniowych 
granulitów oraz drobniejsze wtrącenia eklogitów. Druga 
to skały metawulkaniczno-osadowe tworzące grupę 
Młynowca-stronia (np. Don i inni, 1990). W niemal 100-let-
niej historii badań tej jednostki nie sposób wyliczyć 
wszystkich autorów, przede wszystkim polskich, czeskich 
i niemieckich uczonych, których prace przyczyniły się do 
znacznego wzbogacenia wiedzy nad różnymi aspektami 
jej historii geologicznej. Format rozszerzonego abstraktu 
nie pozwala na szczegółowy przegląd bardzo bogatej lite-
ratury przedmiotu, której poznanie stanowiło fundament 
podjęcia prac omówionych poniżej. 

Poniższa prezentacja skupia się na wynikach naszych 
autorskich badań i przedstawia część danych uzyskanych 
podczas realizacji grantu nCn z lat 2012–2015. Poprzez 
szczegółowe odniesienia do publikacji z naszych badań 
grantowych, chcielibyśmy w niniejszym abstrakcie za-
chęcić do zapoznania się ze szczegółami najnowszych 
osiągnięć naszego zespołu. Próby rekonstrukcji przebiegu 
procesów geologicznych w grupie Młynowca-stronia 
oparliśmy na wielotorowych, wzajemnie uzupełniających 
się badaniach: terenowych, strukturalnych, petrologicz-
nych oraz geochronologicznych. sądzimy, że ich wyniki 

rzucają więcej światła na (1) genezę i wiek tej grupy 
w kontekście ewolucji północnej Gondwany we wczes-
nym paleozoiku, a także na (2) zapis P–T–d–t tych skał, 
który był podstawą do uściślenia przebiegu kolizji frag-
mentów Gondwany z kontynentem eurameryki (laurosji) 
w późnym paleozoiku, wskutek zamknięcia oceanu Rei 
i jego segmentów. 

Wyniki 

Wyniki badań terenowych i strukturalnych
Dzięki obserwacjom terenowym oraz badaniom struk-

turalnym rozpoznano charakter kontaktów litologicznych, 
co stanowiło podstawę późniejszych interpretacji wyni-
ków badań laboratoryjnych. Przede wszystkim, rozpozna-
no charakter granicy pomiędzy ortognejsami oraz grupą 
Młynowca-stronia. Badania terenowe były także skoncen-
trowane w rejonach gdzie odsłania się granica pomiędzy 
tradycyjnie wyróżnianymi formacjami metaosadowymi: 
formacją stronia i formacją Młynowca, które rozdzielone 
są wąskim „horyzontem” kwarcytów, traktowanych tra-
dycyjnie jako jednostka spągowa formacji stronia (np. 
Don i inni, 1990). Horyzont jasnych kwarcytów ma tylko 
~20 m miąższości, lecz w obrazie mapy geologicznej jest 
rozciągły na kilkadziesiąt kilometrów (Don i inni, 2003). 

Granica pomiędzy skałami pochodzenia osadowego 
i magmowego jest ostra i w obrębie ortognejsów zazna-
cza się redukcją wielkości blastów skaleni i kwarcu oraz 
zanikiem biotytu w kierunku kontaktu. strefy kontak-
towe pomiędzy różnymi typami skał metaosadowych 
(kwarcyty jasne, kwarcyty grafitowe, łupki łyszczykowe, 
paragnejsy) w wielu miejscach zachowały, nie do końca 
zatarte przez późniejsze deformacje i metamorfizm, cechy 
odziedziczone po osadowym protolicie. zaobserwowa-
no m.in. zazębiające się i stopniowe, nieostre kontakty 
między łupkami, paragnejsami oraz jasnymi kwarcytami, 
w tym kilkumetrowe strefy przejściowe pomiędzy kwar-
cytami a łupkami łyszczykowymi. W pobliżu kontaktu obu 
formacji zaobserwowano wąskie, mierzące od 15 cm do 
1 m miąższości, wkładki kwarcytów w obrębie łupków 
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łyszczykowych, o narzucającej się genezie syndepozy-
cyjnej. W obrębie horyzontu jasnych kwarcytów, wyróż-
niono dodatkowo trzy odmiany o różnej charakterystyce 
składu mineralnego: „czyste” kwarcyty, kwarcyty bogate 
w łyszczyki oraz kwarcyty bogate w skaleń potasowy 
(niekiedy tworzący duże, 2 mm, ostrokrawędziste, (hip)
automorficzne ziarna). Wymienione typy kwarcytów 
posiadają wzajemnie zazębiające się lub płynne granice. 
Te ostatnie dokumentowane są przez obecność skał 
przejściowych pomiędzy wyróżnionymi odmianami 
kwarcytów i stopniowe zanikanie skalenia potasowego 
lub wzrost ilości łyszczyków (jastrzębski i inni, 2014; 
2016). Podobnie jak w przypadku granic między skałami 
metamagmowymi (ortognejsami) i metaosadowymi, 
pomiędzy poszczególnymi typami litologicznymi grupy 
Młynowca-stronia nie zaobserwowano efektów bardziej 
intensywnych deformacji od tych, które są widoczne 
w obrębie poszczególnych wydzieleń. Badane skały 
grupy Młynowca-stronia (łupki łyszczykowe, amfibolity, 
marmury, kwaśne metawulkanity, kwarcyty grafitowe, 
kwarcyty jasne oraz paragnejsy) posiadają analogiczny 
zapis struktur deformacyjnych, choć rozwiniętych niejed-
norodnie, ze względu na odmienne własności reologiczne 
poszczególnych typów skał. 

Reliktem najwcześniejszego wyróżnionego przez au-
torów dla metamorfiku lądka-Śnieżnika etapu deformacji 
D1 – horyzontalnego skracania tektonicznego zbliżonego 
do kierunku e–W – jest foliacja metamorficzna, zachowa-
na głównie w mikroskali jako równoległe ułożenie wrost-
ków mineralnych (głównie kwarcu, chlorytu i ilmenitu, 
rzadziej muskowitu i chlorytoidu) w jądrach plagioklazów 
oraz granatów w skałach metaosadowych. Dominującą 
strukturą deformacyjną tych skał jest jednak foliacja 
metamorficzna s2 (m.in. stanowiąca penetratywne 
złupkowanie w łupkach łyszczykowych), która w skałach 
metawulkaniczno-osadowych ma charakter foliacji osio-
wej fałdów F2. Fałdy F2 są zamknięte, wąskopromienne, 
a ich osie zorientowane są zwykle południkowo i subho-
ryzontalnie. struktury etapu D2 mogły rozwinąć się dzięki 
tektonicznemu nasuwaniu w reżimie góra ku e. nałożone 
regionalne ścinanie D3, tworzące strefy ścinania podatne-
go zorientowane równolegle do foliacji s2 w reżimie góra 
ku n (ne), spowodowało m.in. rozciągnięcie minerałów 
uformowanych w etapie D2 (jastrzębski i inni, 2016). 
Przebieg i orientacja foliacji s3||s2 w poszczególnych 
obszarach grupy Młynowca-stronia naśladuje przebieg 
kontaktów litologicznych w obrębie grupy Młynowca-
stronia oraz zgnejsowania w otaczających ortognejsach. 
orientacja tych powierzchni jest zmienna. Foliacja s3||s2 
zapada pod niskimi, średnimi lub dużymi kątami w kierun-
kach północnym, północno-zachodnim, zachodnim lub 
wschodnim, co jest wynikiem jej późniejszej reorientacji 
poprzez wykształcone podczas kolejnego etapu D4 fałdy 
o regionalnej skali (jastrzębski inni, 2014). należy zazna-
czyć, że zrekonstruowana powyżej wielofazowa ewolucja 
strukturalna metamorfiku nawiązuje do wyników wielu 
polskich badaczy (np. Wojciechowska, 1975; Don i inni, 
1990; Dumicz, 1995). Warunki metamorfizmu oraz wiek 
wyróżnionych etapów deformacji zostały zaprezento-
wane poniżej.

Wyniki badań mikrostrukturalnych, petrologicznych 
oraz określenie ścieżek p–t–d

Połączone badania mikrostrukturalne, analiza składu 
chemicznego w mikroobszarze dla minerałów tworzących 
poszczególne struktury tektoniczne oraz modelowanie 
termodynamiczne (obliczenia stabilności zespołów mi-
neralnych oraz wynaczanie izoplet składu chemicznego 
minerałów na diagramie P–T) potwierdziły, że w obrębie 
grupy Młynowca-stronia w metamorfiku lądka-Śnieżnika 
występuje zonalność metamorficzna typowa dla meta-
morfizmu regionalnego. najgłębszą metamorficznie częś-
cią grupy Młynowca-stronia jest część formacji Młynowca, 
która została objęta procesami migmatyzacji. Badania 
tych domen, gdzie w obrębie metamorfiku występuje 
granica pomiędzy formacją stronia i Młynowca wykazały 
brak nieciągłości metamorficznych pomiędzy formacjami 
(jastrzębski i inni, 2016; w recenzji). Horyzont kwarcytów 
wraz z pobliskimi pod- i nadległymi skałami metaosado-
wymi reprezentuje zonę staurolitową/dystenową facji 
amfibolitowej. W skałach tych przejście od etapu D1 do 
etapu D2 wiązało się ze wzrostem temperatury i zmianą 
zespołów mineralnych ab-Chl-Ms-Qz → ol-Bt-Grt-Ms-
Qz w paragnejsach, a także Chl-Cld-Grt(środek)-Qz → 
Bt-st-Grt(brzeg)-Ms-Qz w wysokoglinowych odmianach 
łupków łyszczykowych i w kwarcytach bogatych w łysz-
czyki (jastrzębski i inni, 2014; 2016). izoplety składu 
chemicznego zonalnych granatów oraz izoplety składu 
minerałów w nich zawartych wykazały, że etap D1 w para-
gnejsach formacji Młynowca, jak i w kwarcytach formacji 
stronia miał miejsce w warunkach piku ciśnieniowego 
osiągającego 8–10 kbar w temperaturach ~550°C, zaś 
etap D2 był powiązany z warunkami piku temperatu-
rowego 600–650°C przy ciśnieniu 6–7 kbar. Część skał 
formacji Młynowca doświadczyła etapu migmatyzacji, 
która była spowodowana wzrostem temperatury powy-
żej 650˚C (jastrzębski i inni, 2014). etap D3 był związany 
z retrogresją metamorficzną od facji amfibolitowej do 
facji zieleńcowej i rozwojem stref podatnego ścinania 
podkreślonych występowaniem chlorytu. W etapie D4 
doszło do deformacji układu pierwotnej zonalności 
metamorfizmu regionalnego i powstania obecnie obser-
wowanej w obrazie kartograficznym zmienności zarówno 
rozkładu minerałów wskaźnikowych, jak i warunków P–T 
na obszarze występowania grupy Młynowca-stronia 
w metamorfiku lądka-Śnieżnika (jastrzębski i inni, 2014). 

Modelowanie termodynamiczne miało także na celu 
określenie, czy obecne sąsiedztwo ortognejsów i grupy 
Młynowca-stronia jest wynikiem ich tektonicznego zesta-
wienia, podkreślonego odmiennym zapisem P–T. Badania 
próbki ortognejsu znajdującego się w bliskim kontakcie 
z paragnejsami formacji Młynowca wskazują na obecność 
wysokowapniowego (Grs=18) granatu w zespole mine-
ralnym kfs-Pl-Qz-Bt-Ms-Grt. jednakże izoplety składu sps, 
Grs, alm, Bi (XFe), Pl (XCa), Ms (si n.j.w.) łącznie wskazują, 
że wzrost tego granatu odbywał się w równowadze ter-
modynamicznej z Pl, Bt oraz Ms w warunkach średnich 
ciśnień ~8 kbar i temperatur ~620˚C. Dane te sugerują 
podobne głębokości i temperatury do tych, jakich do-
świadczyły skały o protolicie wulkanicznym i osadowym 
należące do grupy Młynowca-stronia (jastrzębski i inni, 
2016, w recenzji). 
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na tym tle wyróżniają się warunki P–T granulitów, któ-
re zostały pogrążone na głębokości odpowiadające 20–22 
kbar i podgrzane do temperatur ~950˚C, a następnie wy-
niesione w obręb skał średniego stopnia metamorfizmu 
~349 mln lat temu (Budzyń i inni, 2015).

Wyniki badań geochronologicznych
Wiek skał należących do grupy Młynowca-stronia 

jest od lat przedmiotem dyskusji. W celu lepszego zro-
zumienia ewolucji skał tej grupy skalnej we wczesnym 
paleozoiku, a także dla rozjaśnienia niejednoznacznej 
do tej pory interpretacji zapisu wieku cyrkonów rozpo-
znanego wcześniej dla tych skał (jastrzębski i inni, 2010; 
Mazur i inni, 2012), przy użyciu mikrosondy jonowej 
sHRiMP wykonano datowanie U-Pb cyrkonów z dwóch 
stowarzyszonych skał w obrębie horyzontu jasnych kwar-
cytów ze spągu formacji stronia: 1) kwarcytów bogatych 
w skalenie potasowe i 2) kwarcytów bogatych w łyszczyki. 
Pierwsza odmiana kwarcytu zawierała cyrkony w 90% au-
tomorficzne, niewykazujące żadnych śladów obtoczenia 
wieku 496,3 ±5,4 mln lat. Wskazują one na wulkaniczną 
genezę oraz kambro-ordowicki wiek protolitu tej skały. 
kwarcyt bogaty w łyszczyki pobrany z tego samego odsło-
nięcia posiadał głównie zaokrąglone cyrkony o wiekach 
od 527 do 653 mln lat, 1,0–1,1 mld lat oraz 1,99–2,24 
mld lat. ich morfologia oraz wyraźny rozrzut wieków 
sygnalizuje głównie metadetrytyczne pochodzenie tej 
próbki i ustala wiek skały na młodszy od najmłodszych 
ziaren obtoczonych cyrkonów. Próbka ta także zawierała 
tylko ~10% cyrkonów automorficznych wieku ~490 mln 
lat. Tak mała populacja kambro-ordowickich cyrkonów 
prawdopodobnie odzwierciedla nieznaczną domieszkę 
materiału piroklastycznego w tej próbce.

Badania geochronologiczne monacytów wykonane 
metodą Th-U-total Pb wykazały między innymi obec-
ność ziaren tego minerału o wcześniej nienotowanym 
w literaturze wieku wczesno-paleozoicznym. z obszaru 
metamorfiku lądka-Śnieżnika pobrano próbki skał meta-
morficznych z zaznaczeniem ich odległości od kontaktu 
miedzy ortognejsami i metaosadami. na około 25 próbek, 
w których znaleziono odpowiednie do analiz ziarna mo-
nacytów, wieki 490–500 mln lat zostały oznaczone tylko 
w skałach zawierających skaleń potasowy (ortognejsach 
oraz kwarcytach bogatych w skaleń potasowy), zaś nie 
zostały odnotowane w pozostałych rodzajach kwarcytów 
oraz innych badanych skałach metaosadowych, także 
znajdujących się przy kontakcie z ortognejsami (jastrzęb-
ski i inni, 2016; w recenzji). Wyniki datowań nie wykazały 
także obecności monacytów proterozoicznych, które 
potencjalnie powinny stanowić, obok proterozoicznych 
cyrkonów, główny relikt detrytusu w tych skałach (patrz: 
jastrzębski i inni, 2010; Mazur i inni, 2012). 

nasze badania uściśliły wyniki wcześniejszych prac 
nad litologią grupy Młynowca-stronia (m.in. smulikowski, 
1979) wskazując, że horyzont jasnych kwarcytów (tzw. 
kwarcytów z Goszowa) jest zbudowany z różnych odmian, 
których protolitem były przede wszystkim piaski kwarco-
we (arenity), w różnym stopniu już pierwotnie, synsedy-
mentacyjnie wzbogacone materiałem pelitycznym lub 
materiałem pochodzenia wulkanicznego (kwaśne tufity). 
interpretacja wyników geochronologii w próbkach z hory-

zontu jasnych kwarcytów potwierdza obecność ciągłych 
przejść pomiędzy różnymi typami skał w poprzek profilu 
granicy formacja Młynowca / formacja stronia (jastrzębski 
i inni, 2014) oraz brak różnic w zapisie P–T–d–t między 
nimi. Rozpoznanie stratygraficznej i strukturalnej ciągłości 
tej granicy, podkreślone datowaniami przedwaryscyjskich 
minerałów akcesorycznych pochodzenia wulkanicznego 
(cyrkonów i monacytów wieku 490–500 mln lat) skłaniają 
do potwierdzenia kambro-ordowickiego wieku sedymen-
tacji grupy Młynowca-stronia. 

Badania geochronologiczne przeprowadzono także 
w celu rozwiązania problemu wieku migmatyzacji w me-
tamorfiku lądka-Śnieżnika. Datowania U-Pb cyrkonów 
pochodzących z ciał leukokratycznych obecnych w ska-
łach częściowo zmigmatyzowanych z formacji Młynowca 
wykonano przy użyciu mikrosondy jonowej sHRiMP. 
Wyniki datowań cyrkonów z próbki migmatycznego 
paragnejsu pochodzącego z Bolesławowa, posiadającej 
w przewadze automorficzne cyrkony są jednak trudne 
do interpretacji. Datowanie ich jąder i obwódek o oscy-
lacyjnej zonalności wykazało wiek 502,9 ±4,3 mln lat (na 
podstawie 11 analiz), zaś 4 analizy w obrębie ciemnych 
wysoko-U obwódek wskazały wiek U-Pb = 343,6 ±5,5 mln 
lat. Druga próbka leukosomu (z Gór Bialskich) wykazała 
znaczny rozrzut wieków (od ~1,9 mld lat do ~300 mln 
lat), przy czym najwięcej uzyskanych dat koncentruje się 
w obrębie ~530 mln lat. Wyniki te wskazują, że większość 
badanych cyrkonów jest najprawdopodobniej „odziedzi-
czona” po osadowym protolicie paragnejsów i nie dostar-
czyła tym samym jednoznacznych danych w odniesieniu 
do etapu migmatyzacji tych skał. 

 Datowanie monacytów metodą Th-U-total Pb uwi-
doczniło, że zarówno migmatyzowane paragnejsy, jak 
i pozostałe skały grupy stronia-Młynowca charakteryzują 
się obecnością dwóch wyraźnych, późnopaleozoicznych 
grup wiekowych. liczniejsza z grup wskazuje na wiek 
330–340 mln lat, zaś w części próbek ujawnia się grupa 
nieco starsza, wydatowana na ~360 mln lat. W niektórych 
próbkach widoczna jest pewna zależność pomiędzy zapi-
sem mikrostrukturalnym a wiekiem monacytu. Monacyty 
stanowiące wrostki w granatach i plagioklazach (foliacja 
s1) posiadają wiek famen/turnej, zaś monacyty w tle 
skalnym (foliacja s2) są w przewadze wieku wizeńskiego 
(jastrzębski i inni, 2014). jednakże w wielu innych prób-
kach skał grupy Młynowca-stronia, wśród waryscyjskich 
monacytów nie rozpoznano takiej zależności (Budzyń, 
jastrzębski, 2016; jastrzębski i inni, 2016, w recenzji). Dato-
wanie monacytu potwierdziło jednak w ten sposób bada-
nia strukturalne wskazujące na wielofazową i rozciągniętą 
w czasie waryscyjską ewolucję tektonometamorficzną 
metamorfiku. 

Wnioski

obserwacje terenowe, badania strukturalne, geo-
chronologiczne oraz petrograficzne wskazują na ciągłość 
sedymentacyjną i strukturalną pomiędzy formacjami 
Młynowca i stronia, co potwierdza obserwacje części 
wcześniejszych badaczy. Protolitem jasnych kwarcytów 
były głównie piaski kwarcowe z domieszką materiału 
pelitycznego i wulkanicznego (tufity?). Badania geo-
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chronologiczne (cyrkonów i monacytów) skał z granicy 
pomiędzy formacjami przemawiają za kambro-ordowi-
ckim wiekiem sedymentacji grupy Młynowca-stronia. 
Przedstawione badania sugerują „równowiekowość” 
powstawania (~490–500 mln lat) protolitów zarówno 
ortognejsów metamorfiku lądka-Śnieżnika, jak i skał 
grupy Młynowca-stronia. na przełom kambru i ordo-
wiku w części północnej Gondwany, która obecnie jest 
reprezentowana przez skały Masywu Czeskiego, datuje 
się nasilenie procesów ryftingu i ekstensji. Prezentowane 
wyniki badań wyraźnie wskazują, że protolity obu typów 
skał (metawulkaniczno-osadowych i metamagmowych) 
tworzyły się wskutek tego samego procesu endogenicz-
nego, zarejestrowanego odpowiednio przez wypełnienie 
ekstensyjnego basenu sedymentacyjnego powstałego na 
wskutek redukcji grubości skorupy i aktywności związa-
nego z tym wulkanizmu oraz jako efekt stowarzyszonego 
plutonizmu związanego z przetopieniem skał rozciąganej 
skorupy kontynentalnej. z jednej strony badania mona-
cytów wskazują na brak wpływu termicznego intruzji 
magmowej na skały grupy Młynowca-stronia. z drugiej 
strony, badania zapisu P–T wskazują jednak, że skały 
metaosadowe i metamagmowe kontaktujące się obecnie 
ze sobą przeszły tą samą waryscyjską ewolucję tektono-
metamorficzną, co wskazuje, że zestawienie protolitów 
tych skał musiało mieć miejsce jeszcze we wczesnym 
paleozoiku. 

 Wyniki badań wskazują na długotrwały przebieg 
procesów tektonometamorficznych związanych z późno
-paleozoiczną kolizją oderwanych w wyniku kambro-or-
dowickiegio ryftingu fragmentów Gondwany z kontynen-
tem eurameryką (laurosją), reprezentowaną w sudetach 
przez Brunowistulię. etapy tektoniczne D1–D4 stanowią 
zapis kolejnych etapów tej skomplikowanej kolizji konty-
nentalnej. skały grupy Młynowca-stronia zostały objęte 
wielofazową ewolucją tektoniczną, w której można wyróż-
nić etapy skracania na kierunkach zbliżonych do e–W oraz, 
nałożone skracanie na kierunkach zbliżonych do n–s 
(w obecnym położeniu metamorfiku). zdarzenia te mogły 
mieć miejsce odpowiednio ~360 i 330–340 mln lat. Daty 
~360 mln lat (przełom D/C) są związane z głównym eta-
pem waryscyjskiej kolizji kontynentalnej. odpowiadają 
pogrążeniu skał grupy Młynowca-stronia na głębokości 
maksymalnie 35–40 km oraz progresji metamorfizmu 
do facji amfibolitowej, w tym lokalnie do warunków 
pozwalających na częściowe topienie głębszych partii 
kompleksu. Młodsze wieki, 330–340 mln lat (wizen), 
najprawdopodobniej reprezentują czas powszechnego 
w metamorfiku lądka-Śnieżnika ścinania w zaawanso-
wanym etapie procesów kolizyjnych, podczas retrogresji. 
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Rtęć i jej związki zalicza się do bardzo niebezpiecznych 
substancji. Globalna emisja rtęci na świecie ze wszystkich 
źródeł wynosi około 4400–7500 ton rocznie. naturalnym 
źródłem emisji rtęci są skały, aktywność wulkaniczna oraz 
reemisja z ekosystemów lądowych i wodnych, natomiast 
do pozostałych źródeł emisji rtęci zalicza się procesy 
spalania paliw kopalnych, głównie węgla. Rtęć znajduje 
się w różnych typach węgla i podczas procesów spalania 
łatwo przechodzi do atmosfery. Rtęć w węglu występuje 
zwykle w śladowych ilościach, ale ogromne ilości jego 
spalania powodują znaczną emisje tego metalu do atmo-
sfery. Toksyczne oddziaływanie rtęci wynika głównie z jej 
zdolność do włączania się w cykle obiegu przyrodniczego. 
Do organizmu człowieka dostaje się głównie przez poży-
wienie oraz przez powietrze i wodę, a jej nadmiar stanowi 
zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

sposoby występowania rtęci w skałach osadowych, 
a szczególnie w węglu, nie zostały do końca wyjaśnione. 
W badaniach występowania rtęci w skałach węglowych 
pojawiały się problemy, które dotyczyły: braku korelacji 
statystycznej Hg z innymi pierwiastkami, np. s, brakiem 
korelacji między zawartością Hg a ilością popiołu czy 
substancji mineralnej (Dziok i inni, 2013). Brak korelacji 
pomiędzy udziałem popiołu a zawartością Hg może być 

słowa kluczowe:  litotypy, macerały, mikrolitotypy, rtęć w węglu, rtęć w popiołach
key words:  lithotypes, macerals, microlithotypes, mercury in coals, mercury in ash

wynikiem badań popiołów uzyskanych ze spalania mie-
szanki węgla, które pomimo zbliżonych własności fizyko- 
-chemicznych mogą znacznie różnić się pod względem 
składu macerałowego. 

Planowane badania są ważne dla poznania mechani-
zmów emitowania rtęci, w szczególności dla organizmów 
żywych, oraz prognozowania i wypracowania metod 
redukcji tego zjawiska. Wyniki proponowanych badań 
mogą stanowić podstawę naukową dalszych prac w dzie-
dzinie geochemii rtęci występującej w węglu kamiennym.

autorzy niniejszej publikacji zamierzają się podjąć re-
alizacji projektu polegającego na przebadaniu zawartości 
rtęci w wydobywanym węglu kamiennym pozyskanym 
z pokładów o największej zasobności i najdłuższej per-
spektywie eksploatacji. kolejnym etapem będzie zbada-
nie zawartości rtęci w popiołach powstałych po spaleniu 
próbek węgla, oraz określenie zawartości rtęci w koksie 
otrzymanym z pobranych wcześniej reprezentacyjnych 
próbek węgla. 

Dotychczasowy stan wiedzy o zawartości rtęci w koksie, 
popiele oraz węglu nie opiera się na wynikach systema-
tycznych badań. Brak jest również spójnej koncepcji oraz 
braku koncepcji prowadzenia takich badań (konkluzja 
z konferencji naukowo-przemysłowej 13–14 maja 2015 r. 

Ryc. 1. Międzynarodowa kodyfikacja węgli kamiennych i antracytów w pokładzie (ECE, 1998, 2001)
Fig. 1. International Codification System For Medium and High Rank Coals (Economic Commission For Europe, 

Committee On Energy, 1998, 2001)
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„emisja rtęci i możliwości jej ograniczenia w polskim sekto-
rze energetycznym”, aGH kraków). Wyników pojedynczych 
badań jest bardzo dużo, ale ich rozbieżność jest znaczna 
(Wichliński i inni, 2013; okońska i inni, 2013; Bojakowska, 
sokołowska, 2001). kompleksowej oceny zawartości rtęci 
w węglu kamiennym polskiej części GzW wraz z statystycz-
ną oceną tych zawartości podjął się zespół z Głównego 
instytut Górnictwa (Bojarska, Bzowski, 2015). otrzymane 
przez zespół z GiG-u wyniki badań stanowią fundament, 
który wymaga stopniowego uzupełnienia o kolejne dane 
nt. zawartości rtęci w produktach po karbonizacji węgla 
oraz po jego spaleniu. W ujęciu nowatorskiego podejścia 
do tematu należy podkreślić, że nigdzie wcześniej nie 
były prezentowane tak kompleksowe wyniki badań, jak to 
będzie miało miejsce w prezentowanym projekcie. analizy 
petrograficzne, w tym pomiary refleksyjności witrynitu, 
analiza macerałowa, mikrolitotypy oraz analiza techniczna 
i elementarna dostarczą najbardziej aktualnych danych na 
temat jakości węgla, prezentowanego poprzez pryzmat 

kodyfikacji (ryc. 1) i klasyfikacji (ryc. 2) europejskiej komisji 
Gospodarczej (eCe, 1995, 1988) z uwzględnieniem klasyfi-
kacji polskiej (Pn numer, 1982). 

koncepcja projektu, jak wspomniano powyżej zakłada 
przebadanie węgla pozyskanego bezpośrednio z urabia-
nych ścian w postaci słupa wyciętego od spągu do stropu 
pokładu. Pobór próbek nastąpi w czasie rzeczywistej 
eksploatacji pokładów, co pozwoli na wyeliminowanie 
zanieczyszczeń powierzchniowych i udostępni niespo-
tykany do tej pory przedmiot badań w postaci całego 
przekroju eksploatowanych ścian. nowatorskie podejście 
do tematu przewiduje zbadanie węgli pobranych in situ 
na obecność Hg, przebadanie popiołów z tego samego 
węgla na obecność Hg, pod warunkiem, że większość 
badanego węgla nadaje się do produkcji koksu, z które-
go zmierza się pobrać próbki i również określić w nich 
zawartość Hg. spektrum otrzymanych wyników pozwoli 
na uzyskanie bazy danych, która stanowić będzie nowość 
na skalę światową, a którą będzie zawartości Hg w węglu, 
popiołach i koksie w ramach eksploatacji tego samego 
pokładu w czasie, co dodatkowo pozwoli na opracowanie 
statystyczne wyników i wypracowanie metody matema-
tycznej do przewidywania zawartości Hg w rozpozna-
nych pokładach. Podstawowym znaczeniem projektu 
dla prowadzenia dalszego rozpoznania zawartości Hg 
w węglach, będzie opracowanie powtarzalnej metodyki 
badawczej ulokowanej w badaniach kompleksowych 
przekrojów wydobywczych oraz opracowanie metodyki 
statystycznej przewidywania zawartości Hg w węglach. 
określenie procentowej zawartości Hg w popiołach 
powstałych po spaleniu węgla pozwoli uświadomić 
potrzebę oczyszczania popiołów przed wykorzystaniem 
ich do produkcji materiałów budowlanych, w drogowni-
ctwie, rekultywacji czy bezpośredniego składowania na 
hałdach. Wyznaczenie zawartości Hg w koksach, w sto-
sunku do pierwotnej zawartości Hg w węglu, powinno 
nakreślić w przyszłości możliwość procentowej emisji 
Hg podczas produkcji koksu. Wszystkie wyniki zebrane 

Ryc. 2. Międzynarodowa Klasyfikacja Węgla w Pokładzie 
UN/ECE, 1995

Fig. 2. International Classification of Seam Coals. Economic 
Commission For Europe, Committee On Energy, 1995

Ryc. 3. System programów Geolisp
Fig. 3. System programs Geolisp
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Ryc. 4. Przykład autokorelacji, interpolacji i regresji
Fig. 4. Example of autocorrelation, interpolation and approximation 

Ryc. 5. Przykład zastosowania geomatyki do korelowania poszczególnych parametrów
Fig. 5. Example of the application of geomatics to correlate the different parameters

w bazie pozwolą za pomocą narzędzia, jakim jest po-
wszechnie używany program autoCad z nakładką Geolisp, 
wyrysować model przestrzenny, w którym zawarte będą 
informacje nt. wszystkich analiz wykonanych w ramach 
projektu (ryc. 3).

Program Geolisp jest autorskim programem Mariana 
Poniewiery umożliwiającym automatyzację najczęściej 
wykonywanych prac w zakresie sporządzania dokumen-
tacji niezbędnej w toku prac wydobywczych. Umożliwia 
kalibrację i wektoryzację map górniczych. Ułatwia two-
rzenie numerycznego modelu złoża. Pozwala na genero-
wanie izolinii, obliczenie objętości, tonażu i parametrów 
jakościowych kopaliny.

analizy zostaną zgromadzone i przetworzone przez 
programy środowiska Gis/CaD, które umożliwiają łatwy 
i szybki dostęp oraz obsługę interaktywnej bazy danych 
do celów projektowych. Wykorzystanie statystyki prze-
strzennych analiz autokorelacji, interpolacji czy regresji 
pozwoli również na znalezienie efektywnego sposobu 
występowania danego parametru z przestrzenią rzeczy-
wistą (ryc. 4).

zintegrowany system zarządzania zwizualizowaną, 
interaktywną bazą danych powstanie w celu wypracowa-
nia metody statystycznego przewidywania zawartości Hg 
w węglu, popiele i koksie. Wprowadzone rozwiązania geo-
matyki do bazy danych węgla, koksów i popiołów mają 
za zadanie usprawnić funkcjonowanie całości systemu 
poprzez przedstawienie danych i możliwości korelacyjne 
poszczególnych parametrów (ryc. 5).

Plan badań przewiduje pozyskanie węgla z eksploa-
towanych pokładów. określenie zawartości rtęci w wę-
glu nastąpi poprzez zbadanie przygotowanych próbek 
w analizatorze DMa-80. Próbki do dalszych badań zo-
staną pobrane z wyciętego z calizny pokładu w postaci 
słupa węglowego. słup zostanie podzielony wzdłuż na 4 
możliwe równe części przeznaczone do dalszych badań. 
każda próbka pochodząca z wyznaczonego interwału 
do badań na zawartość rtęci będzie poddana analizie 
w spektrometrze DMa-80. Pozostała część próbki zosta-
nie poddana procesowi koksowania w karboteście. Tak 
otrzymany koks zostanie poddany analizie na zawartość 
rtęci w analizatorze DMa-80.
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Pozostała część próbki, tzn. jej trzecia część, przezna-
czona zostanie na analizy petrograficzne, które uzupełnią 
dotychczasową wiedzę na temat stopnia uwęglenia – re-
fleksyjność witrynitu, budowy petrograficznej – zawarto-
ści macerałów i mikrolitotypów. analizy te zostaną wyko-
nane przy użyciu mikroskopu optycznego axiplanM2m. 
Uzupełniająco planowane są również analizy jakościowe 
i ilościowe faz mineralnych metodą XRD, stosując dyfra-
ktometr rentgenowski X’Pert PRo Panalytical, model PW 
3040/60. ostatnia ćwiartka słupa zostanie zabezpieczona 
w celu zarchiwizowania cennego materiału.

Wyniki zostaną wprowadzone do bazy danych www 
oraz programu „Trylobite” w celu wypracowania metody 
statystycznego przewidywania zawartości Hg w węglu 
górnośląskim oraz w produktach po jego spaleniu i skok-
sowaniu tzn. w popiołach i koksach.
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Badania dewonu strefy kieleckiej Gór Świętokrzy-
skich mają długą historię, jednak ograniczone były 
głównie do ich zachodniej części. Wynikało to z dobrej 
dostępności skał dewońskich w tym rejonie zarówno 
w licznych czynnych kamieniołomach, jak i odsłonięciach. 
Dokładna biostratygrafia, oparta przede wszystkim na 
konodontach (szulczewski, 1971), umożliwiła przedsta-
wienie szczegółowej rekonstrukcji facjalnej tego obszaru 
(m.in. szulczewski, 1971, 1995). Badania prowadzone 
we wschodniej części strefy kieleckiej dotyczyły głównie 
litologii oraz stratygrafii i oparte były do tej pory jedynie 
na nielicznych i rozrzuconych na dużym obszarze odsło-
nięciach oraz pojedynczych wierceniach (m.in. janczyce i; 
narkiewicz, olkowicz-Paprocka, 1983). Prace te dotyczyły 
przede wszystkim aspektów złożowych i były powiązane 
z oceną przydatności surowcowej skał dewońskich (m.in. 
olkowicz-Paprocka, ozonkowa, 1970).

na obszarze świętokrzyskim rozwój dewońskiej plat-
formy węglanowej nastąpił w trzech etapach przypadają-
cych kolejno na późny eifel, żywet oraz fran (szulczewski, 
1995). W pierwszym etapie rozwoju, w płytkomorskim 
środowisku o podwyższonym zasoleniu tworzyły się 
dolomity wczesnodiagenetyczne (tzw. eodolomity; 
narkiewicz, 1991), charakterystyczne dla całego obszaru 
świętokrzyskiego. eifelski etap rozwoju platformy był 
ostatnim etapem jej istnienia w rejonie łysogórskim, który 
później przekształcił się w głębszy basen o sedymentacji 
łupkowo-węglanowej. W rejonie kieleckim dwa kolejne 
etapy rozwoju platformy węglanowej związane były z za-
siedlaniem jej przez organizmy bentoniczne (Racki, 1993). 
W sukcesywnie pogłębiającym się środowisku powstawały 
wapienie stromatoporoidowo-koralowcowe, charaktery-
zujące się przejściem od stadium ławicowego w żywecie, 
do stadium rafowego we franie (Racki, 1993). Początkowo 
rozległy obszar platformy, stopniowo ulegał zawężaniu 
w wyniku zatapiania jej zewnętrznych fragmentów i włą-
czania ich do sąsiadujących od północy i południa base-
nów śródszelfowych (szulczewski, 1995). W wyniku tego, 
we franie utworzyła się izolowana platforma węglanowa, 
określana mianem „rafy dymińskiej” (narkiewicz, 1988) lub 
„dymińskim kompleksem rafowym” (Racki, 1993).

W podziale litostratygraficznym skały żywetu i franu 
strefy kieleckiej ujęte zostały jako formacja dolomitów 
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i wapieni stromatoporoidowo-koralowcowych z kowali 
(narkiewicz i inni, 1990). najniższa część tej formacji jest 
reprezentowana przez tzw. jednostkę i (narkiewicz, 1991), 
obejmującą utwory przejściowe pomiędzy eodolomitami 
a typowymi wapieniami stromatoporoidowo-koralowco-
wymi. Wyżej w profilu znajdują się utwory biostromalne 
żywetu, wśród których można wyróżnić: rytmicznie 
warstwowane sekwencje amfiporowo-laminitowe oraz 
kompleksy zawierające stromatoporoidy (narkiewicz, 
1990; szulczewski, 1995). W najwyższej, należącej do franu 
części formacji z kowali, ponad utworami biostromalnymi, 
występują również budowle biohermalne (szulczewski, 
Racki, 1981). W dolnej części formacji z kowali, wapienie 
stromatoporoidowo-koralowcowe są zastąpione przez 
dolomity sparytowe. ich powierzchnia stropowa ma cha-
rakter nieregularny, niezgodny z przebiegiem warstw (się-
gając miejscami nawet utworów franu; narkiewicz, 1991).

W ostatnich latach, w związku z intensyfikacją eksploa-
tacji we wschodniej części Gór Świętokrzyskich, powstało 
wiele kamieniołomów, przede wszystkim w rejonie Łago-
wa. jednym z nich jest kamieniołom Winna położony na 
wschód od Łagowa pomiędzy miejscowościami Winna 
a nowy staw. W tym wyrobisku odsłaniają się zapadające 
ku północy skały środkowego dewonu, które zaliczane są 
do formacji wojciechowickiej (Wójcik, 2013) oraz do zdo-
lomityzowanej części formacji z kowali. Granica pomiędzy 
wspomnianymi formacjami przebiega w spągu pierwszej 
warstwy o pierwotnie biostromalnym wykształceniu. 
W kamieniołomie Winna, w obrębie dolomitów formacji 
z kowali, odsłaniających się w północnej części wschod-
niej ściany wyrobiska, wyróżniono trzy główne kompleksy 
litologiczne (i–iii). kompleks i jest wykształcony jako 
naprzemianległe cienkoławicowe dolomity drobnokry-
staliczne i łupki dolomityczne. Ten monotonnie wykształ-
cony pakiet skał nie zawiera widocznej makroskopowo 
fauny oraz struktur sedymentacyjnych. Wyżej w profilu 
odsłaniają się dolomity drobno- i średniokrystaliczne 
należące do kompleksu ii. kompleks ten jest wewnętrz-
nie zróżnicowany i oprócz miąższych ławic dolomitów 
zawiera również cienkoławicowe laminowane dolomity, 
brekcje oraz przeławicenia ilasto-mułowcowe. najwyżej 
w profilu zalega kompleks iii, który obejmuje typowe dla 
żywetu gruboławicowe dolomity stromatoporoidowo- 
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-koralowcowe. W obrębie tego ponad 20-metrowego 
wydzielenia znajduje się charakterystyczna warstwa 
dolomitów amfiporowych, w stropie której odsłania się 
nieregularna warstwa wiśniowego łupka dolomitycz-
nego o miąższości nie przekraczającej 5 centymetrów. 
Powyżej niej ponownie zalegają grube ławice dolomitów 
stromatoporoidowo-koralowcowych.

Profil formacji z kowali w kamieniołomie Winna 
wykazuje przejście od cienkoławicowych dolomitów, 
tworzących się w płytkomorskim środowisku pływowym 
i lagunowym, do gruboławicowych utworów stromato-
poroidowo-koralowcowych deponowanych na większych 
głębokościach, w bardziej otwartomorskim środowisku. 
stopniowe pogłębianie zbiornika było przerywane epizo-
dami spłycenia lub nawet wynurzenia, czego dowodem 
jest m.in. warstwa dolomitów amfiporowych (kompleks 
iii), interpretowanych jako utwory lagunowe. opisane 
następstwo facjalne jest charakterystyczne dla jednostki 
i (narkiewicz, 1991) obejmującej utwory przejściowe 
pomiędzy eodolomitami eiflu a wapieniami biostromal-
nymi żywetu i wykazuje duże podobieństwo do utworów 
najniższej części formacji z kowali z zachodniej części 
strefy kieleckiej.

Badania wykonane w kamieniołomie Winna stanowią 
część większego projektu, którego celem jest rekon-
strukcja rozwoju facjalnego wschodniej części strefy 
kieleckiej w żywecie i franie. Prace terenowe obejmują 
nowopowstałe kamieniołomy w okolicach Łagowa (m.in. 
Łagów ii, Łagów V czy nowy staw), w których odsłaniają 
się utwory formacji z kowali. Bliskie sąsiedztwo odsłonięć 
umożliwia dokładną korelację profili (z wykorzystaniem 
badań zmienności naturalnego promieniowania gamma 
oraz podatności magnetycznej) oraz stworzenia całościo-
wego profilu żywetu i franu dla tego obszaru.
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We wczesnej i środkowej jurze tektonika synsedymen-
tacyjna miała istotny wpływ na sedymentację na obszarze 
alpejsko-karpackim (Marino, santantonio, 2010; Plašien-
ka, 2012). intensywne przemiany paleogeograficzne na 
północnym szelfie oceanu Tethys były związane z pro-
cesami ryftowymi i otwieraniem się oceanu Penninicum 
(Michalík, kovàč, 1982). Panujący wówczas reżim eksten-
syjny doprowadził do dezintegracji triasowej platformy 
węglanowej i podziału na liczne bloki, które odznaczały 
się różnym tempem subsydencji (Michalík, kováč, 1982). 
Przejawy tektoniki synsedymentacyjnej (m.in. uskoki 
synsedymentacyjne i żyły neptuniczne) znane są z wielu 
miejsc obszaru alpejsko-karpackiego, takich jak alpy 
Południowe czy apeniny (Marino, santantonio, 2010). 
Przejawy aktywności tektonicznej w trakcie sedymentacji 
dolnej i środkowej jury widoczne są również w Tatrach.

Tatry stanowią jeden z najdalej na północ wysunię-
tych masywów (tzw. gór trzonowych), należących do 
Centralnych karpat zachodnich. Masyw ten zbudowany 
jest z paleozoicznego trzonu krystalicznego i permo-
mezozoicznej pokrywy osadowej, która odsłania się 
w dwóch sukcesjach: wierchowej i reglowej (lefeld i inni, 
1985). seria wierchowa składa się z trzech głównych 
jednostek tektonicznych: kominów Tylkowych, Czer-
wonych Wierchów i Giewontu (kotański, 1961). Utwory 
autochtonicznej jednostki kominów Tylkowych zalegają 
bezpośrednio na trzonie krystalicznym lub tworzą tzw. 
paraautochton (osady częściowo oderwane od podłoża 
i przemieszczone na nieznaczną odległość). jednostki 
allochtoniczne, do których należą jednostka Czerwonych 
Wierchów oraz Giewontu, zostały odkłute od podłoża 
i nasunięte na północ ponad jednostką kominów Tylko-
wych. sukcesja wierchowa charakteryzuje się obecnością 
luk stratygraficznych na granicy triasu i jury oraz w jurze, 
które zaznaczają się w profilach, jako powierzchnie 
niezgodności (jezierska, Łuczyński, 2016). W niektórych 
częściach serii wierchowej, bezpośrednio na skałach 
triasu, zalega formacja z Dudzińca (synemur–aalen; facje 
piaszczysto-krynoidowe), formacja ze smolegowej (ba-
jos; wapienie krynoidowe), formacja z krupianki (baton; 
czerwone wapienie krynoidowe, wapienie bulaste i wa-
pienie żelaziste) lub dopiero formacja z Raptawickiej Turni 
(kelowej–hoteryw; wapienie faliste, wapienie masywne). 
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Ponadto utwory formacji ze smolegowej i z krupianki 
zachowane są często w formie izolowanych soczewek 
lub jako wypełnienia żył neptunicznych przecinających 
utwory triasu (Łuczyński, 2001, 2002). 

Procesy tektoniczne miały intensywny wpływ na 
sedymentację we wczesnej i środkowej jurze na obsza-
rze wierchowym. We wczesnej jurze, ruchy tektoniczne 
doprowadziły do zróżnicowania morfologii obszaru 
wierchowego. seria Czerwonych Wierchów i Giewontu 
stanowiła wyniesiony obszar będący źródłem materiału 
klastycznego, zasilającego basen kominów Tylkowych, 
w którym trwała sedymentacja utworów formacji z Du-
dzińca. W zachodniej części jednostki autochtonicznej, 
w rejonie Doliny Chochołowskiej, wykształcenie formacji 
z Dudzińca ma charakter cykliczny, a pełny cykl składa się 
z: piaskowców kwarcytowych, mieszanych utworów kwar-
cowo-peloidowo-krynoidowych oraz wapieni krynoido-
wych zawierających igły gąbek (Wójcik, 1981). W trakcie 
epizodów spokoju tektonicznego zachodziła depozycja 
utworów krynoidowych, natomiast w czasie wzmożonej 
aktywności tektonicznej, z wyniesionych i erodowanych 
obszarów dostarczany był materiał klastyczny, następo-
wało wstrzymanie sedymentacji węglanowej i zastąpienie 
jej przez sedymentację klastyczną. Prowadzone w ostat-
nich latach badania wykazały, że w Dolinie kościeliskiej, 
jura dolna jest podobnie wykształcona, jednakże nie 
wykazuje wyraźnej cykliczności, a każda z wyróżnionych 
w tym rejonie litofacji charakteryzuje się dużą zawartością 
materiału klastycznego. W odsłonięciach zlokalizowanych 
dalej na wschód (w Wąwozie kraków oraz w Rzędach pod 
Ciemniakiem), miąższość formacji z Dudzińca jest nie-
wielka, a utwory charakteryzują się dużą ilością materiału 
klastycznego. Wszystkie te cechy sugerują, że we wczesnej 
jurze basen kominów Tylkowych był nachylony w kierun-
ku zachodnim. Wschodnia część basenu stanowiła płytki 
obszar, zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie wynurzonych 
obszarów alimentacyjnych, natomiast zachodnia – obszar 
zdecydowanie głębszy.

W trakcie depozycji utworów formacji ze smolegowej 
(bajos) aktywność tektoniczna i zróżnicowanie morfologii 
dna basenu nie miały znaczącego wpływu na charakter 
sedymentacji. Duża odległość od lądu (sedymentacja wa-
pieni krynoidowych obejmowała cały obszar wierchowy) 
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sprawiła, że dostawa materiału klastycznego nie zakłócała 
rozwoju tzw. łąk krynoidowych. aktywność tektoniczna 
doprowadziła jednak do powstawania uskoków synsedy-
mentacyjnych, które odpowiadały za zwiększanie prze-
strzeni akomodacyjnej w obrębie skrzydeł zrzuconych 
i sedymentację większych miąższości utworów formacji 
ze smolegowej względem otaczających obszarów. Uskoki 
synsedymentacyjne wpłynęły na znaczne zróżnicowanie 
miąższości utworów bajosu w jednostce Czerwonych 
Wierchów. W Bramie kraszewskiego, w Dolinie kościeli-
skiej, zachowany jest ponad 10-metrowy profil utworów 
formacji ze smolegowej, podczas gdy w sąsiadujących 
odsłonięciach utwory tej formacji nie odsłaniają się 
w ogóle lub stanowią wypełnienie żył neptunicznych 
(jezierska, Łuczyński, 2016). Uskok synsedymentacyjny 
odpowiadający za zróżnicowanie miąższości bajosu 
znajdował się najprawdopodobniej pomiędzy Doliną koś-
cieliską a Małą Świstówką (Dolina Miętusia). W jednostce 
Giewontu również zaznaczyła się działalność uskoków 
synsedymentacyjnych wpływających na zmiany miąż-
szości, jednak nie są one aż tak znaczące, jak w przypadku 
jednostki Czerwonych Wierchów. na całym obszarze wier-
chowym tektonika synsedymentacyjna doprowadziła do 
tworzenia się żył neptunicznych wypełnionych utworami 
bajosu i przecinających starsze utwory triasu. Rozwie-
ranie szczelin miało miejsce w momencie, gdy na dnie 
znajdował się luźny osad krynoidowy, który był zasysany 
do wnętrza szczelin (Łuczyński, 2001). We wszystkich jed-
nostkach, w miejscach, gdzie brak jest bajosu w normalnej 
sukcesji stratygraficznej, żyły neptuniczne wypełnione 
osadami formacji ze smolegowej są jedynym dowodem 
na sedymentację osadów bajosu na tym obszarze.

W czasie sedymentacji osadów formacji z krupianki 
(baton) ruchy tektoniczne spowodowały podział obszaru 
wierchowego na bloki, które były obniżane i wynoszone. 
na obniżanych obszarach, płytkomorska sedymentacja 
węglanowa była zastępowana przez sedymentację 
pelagiczną, podczas gdy na wyniesionych obszarach 
nieprzerwanie trwała sedymentacja płytkomorska. Bliskie 
sąsiedztwo takich obszarów prowadziło do zazębiania 
się facji płytko- i głębokomorskich. Wpływ tektoniki 
synsedymentacyjnej w batonie jest szczególnie dobrze 
widoczny w jednostce Czerwonych Wierchów. W Świstów-
ce Passendorfera na wapieniach żelazistych ze stromato-
litami zalegają wapienie z bogatą fauną amonitową, co 
świadczy o zatapianiu tej części platformy węglanowej. 
Fauna głębokomorska mogła być również nanoszona na 
obszar izolowanych, wyniesionych bloków z przyległych 
głębszych partii basenu, jak w przypadku odsłonięcia 
w rejonie kobylarzowego Żlebu. zachowana tam fau-
na amonitowa znajduje się w wapieniach żelazistych 
zwierających dużą ilość materiału klastycznego, świad-
czącego o płytkim środowisku. Dodatkowo na całym 

obszarze wierchowym dochodziło do tworzenia się żył 
neptunicznych. Wypełnianie tych żył zachodziło na skutek 
wsypywania się luźnego materiału transportowanego 
po dnie w formie megariplemarków. z końcem batonu 
cały obszar wierchowy uległ zatopieniu, co zapisało się 
w profilu obecnością tzw. niezgodności z zatapiania, która 
charakteryzuje się nagłym przejściem od facji płytkich 
do głębokich (jezierska, Łuczyński, 2016). etap ten jest 
ostatnim epizodem aktywności tektonicznej, wyraźnie 
wpływającym na sedymentację na obszarze wiechowym.

Rozwój dolnej i środkowej jury stanowi jeden cykl 
sedymentacji, który wyraźnie różni się od spokojnych eta-
pów płytkowodnej sedymentacji w trasie i głębokomor-
skiej sedymentacji w późnej jurze (formacja z Raptawickiej 
Turni). Wzmożona aktywność tektoniczna we wczesnej 
i środkowej jurze, będąca głównym czynnikiem wpły-
wającym na sedymentację, odpowiada za podobieństwa 
dolno- i środkowojurajskich formacji, przejawiających 
się przede wszystkim w obecnością uskoków synsedy-
mentacyjnych i żył neptunicznych oraz zróżnicowaniem 
morfologii dna basenu.

literatura 

Jezierska, A., Łuczyński, P., 2016. jurassic unconformities in the 
High-Tatric succession, Tatra Mountains, Poland. Geological 
Quarterly, 60: 273–290.

Kotański, Z., 1961. Tectogenese et reconstitution de la paleo-
geographie de la zone haut-tatrique dans les Tatras (in Polish 
with French summary). acta Geologica Polonica, 11: 187–476.

Lefeld, J., Gaździcki, J., Iwanow, A., Krajewski, K., Wójcik, K., 
1985. jurassic and Cretaceous lithostratigraphic units of the 
Tatra Mountains. studia Geologica Polonica, 84: 1–93.

Łuczynski, P., 2001. Development history of Middle jurassic nep-
tunian dykes in the High-Tatric series, Tatra Mountains, Poland. 
acta Geologica Polonica, 51: 237–252.

Łuczyński, P., 2002. Depositional evolution of the Middle jurassic 
carbonate sediments in the High-Tatric succession, Tatra Moun-
tains, Poland. acta Geologica Polonica, 52: 365–378.

Marino, M., Santantonio, M., 2010. Understanding the geological 
record of carbonate platform drowning across rifted Tethys 
margin: examples from the lower jurassic from apennines and 
sicily (italy). sedimentary Geology, 225: 116–137. 

Michalík, J., Kováč, M., 1982. on some problems of palinspastic 
reconstruction and Ceno-Mesozoic development of the We-
stern Carpathians. Geologicky zbornik, 33: 481–507.

Plašienka, D., 2012. jurassic syn-rift and Cretaceous syn-orogenic, 
coarse-grained deposits related to opening and closure of the 
Vahic (south Penninic) ocean in the Western Carpathians – an 
overview. Geological Quarterly, 56: 601–628.

Wojcik, K., 1981. Facies development of the vicinity of the Cho-
chołowska Valley (in Polish with english summary). Przegląd 
Geologiczny, 39: 405–410.



127

WyzWania Polskiej GeoloGii, s. 127–127, 2016
3. Polski kongres Geologiczny

 PORÓWNANIE WYNIKÓW ESTYMACJI PRęDKOśCI LINIOWYCH STACJI 
GNSS NA PODSTAWIE DANYCH Z RÓżNYCH CENTRÓW OBLICZENIOWYCH
comparison of the linear velocities estimation results of gnss stations based 

on data from different data analysis centres

Adrian kaczmarek, Bernard kontny
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, instytut Geodezji i Geoinformatyki, ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław, Polska; 

e-mail: adrian.kaczmarek@igig.up.wroc.pl

W dobie coraz większego wykorzystywania danych 
satelitarnych w badaniach ruchów powierzchni skoru-
py ziemskiej, stacje permanentne Gnss (np. sieci iGs, 
ePn, asG – eUPos) odgrywają kluczową rolę w zakresie 
dostarczania danych, najczęściej w postaci szeregów 
czasowych zmian współrzędnych. na podstawie tych 
szeregów można estymować m.in. prędkości ruchu stacji 
pomiarowych w przyjętym układzie odniesienia. surowe 

dane pozyskiwane ze stacji są opracowywane przez różne 
lokalne centra obliczeniowe, co powoduje różną jakość 
oferowanego produktu (szeregu czasowego). W pracy 
porównano wyniki estymacji prędkości liniowych stacji 
permanentnych Gnss na podstawie danych uzyskanych 
zarówno z różnych lokalnych centrów obliczeniowych,  
jak i z rozwiązań globalnych. 

słowa kluczowe:  szereg czasowy współrzędnych, estymacja prędkości, lokalne centra obliczeniowe (laC), 
  ruchy powierzchni skorupy ziemskiej, Gnss
key words:  coordinate time series, velocities estimation, local analysis centres (laC), crustal movements, Gnss
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NOWOCZESNE METODY BADAŃ MIKRO- I MAKROSZCZELINOWATOśCI  
W SKAŁACH ZŁOżOWYCH W POLSCE

novel methods of micro- and macrofracturing analysis,  
based on a study of polish reservoir 

Łukasz kaczmarek1 ,2, tomasz Wejrzanowski 2
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2 Politechnika Warszawska, Wydział inżynierii Materiałowej, Wołoska 141, 02-507 Warszawa, Polska;
e-mail: lukasz.kaczmarek@uw.edu.pl

jednym z najważniejszych elementów etapu poszuki-
wań węglowodorów, a następnie rozpoznania złoża jest 
szacowanie parametrów petrofizycznych (porowatość 
i szczelinowatość) skał zbiornikowych. Powszechnie 
stosowanym nieniszczącym badaniem laboratoryjnym 
mającym na celu rozpoznanie struktury wewnętrznej 
próbki oraz określenie objętości porów i szczelin w ma-
teriale badawczym jest technika wysokorozdzielczej 
mikrotomografii komputerowej (µCT). Do analiz obra-
zów ścian otworu wiertniczego in situ wykorzystywane 
są badania mikrooporności, za pomocą Water Based 
Mud imaging (XRMi). Prezentowany poster przedstawia 
metodologię wykorzystania dwóch technik badawczych 
do analiz szczelinowatości w skali mikro podczas badań 
laboratoryjnych oraz w skali makro podczas badań 
z wykorzystaniem technik geofizyki otworowej. Materiał 
badawczy to próbki łupków ilasto-pyłowych oraz cyfrowy 
obraz ścian otworu wiertniczego położonego w północ-

słowa kluczowe:  szczelinowatość, porowatość, cyfrowe przetwarzanie obrazu, mikrotomogrfia rentgenowska,   
  mikrooporność
key words:  fracturing, porosity, digital image processing, X-ray microtomography, microresistivity

nej części Polski. Właściwy opis szczelin przekłada się na 
dokładność wyznaczania przepływu węglowodorów, co 
przenosi się na pozytywne wyniki ich eksploatacji. Uzy-
skane opisy szczelin dzięki przedstawianej metodologii 
pozwalającej na weryfikowanie czy, szczeliny w próbkach 
laboratoryjnych mają genezę naturalną, czy też są wtór-
ną, antropogenicznie powstałą podczas odprężenia skał 
w transporcie czy powstały na skutek innych uszkodzeń 
technicznych. Do badań mających na celu analizę tren-
dów zmian szczelinowatości wykorzystano dla próbek la-
boratoryjnych mikrotomograf Xradia XCT-400, natomiast 
do badań wyników obrazowania ścian otworu wykonano 
cyfrową analizę obrazów XRMi. Dodatkową korzyścią 
z analiz szczelin jest pośrednia analiza parametrów wy-
trzymałościowych górotworu oraz możliwość uwzględ-
niania szczczelinowatości w doborze właściwej techniki 
wiercenia oraz udostępniania złoża. Ryc. 1. przedstawia 
prezentowaną na posterze metodologię.

 

Ryc. 1. Schemat badań
Fig. 1. Scheme of methodology
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CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OBSZARÓW GEOGENICZNEGO  
ZASOLENIA WÓD POZIOMÓW UżYTKOWYCH POLSKI CENTRALNEJ
characteristics of selected areas of geogenic salinization within useful  

aquifers in central poland 

Dorota kaczor-kurzawa
Państwowy instytut Geologiczny – Państwowy instytut Badawczy, oddział Świętokrzyski, ul. zgoda 21, 25-953 kielce, Polska; 

e-mail: dorota.kaczor-kurzawa@pgi.gov.pl

Tematem pracy jest proces geogenicznego zasolenia 
użytkowych wód podziemnych, jego przestrzenny zasięg 
oraz prawidłowości budowy geologicznej umożliwiające 
jago rozwój, a także zmiany jakie zjawisko to powoduje 
w składzie chemicznym i jakości wód eksploatowanych 
na ujęciach Polski Centralnej.

 Przedstawiane są tu wyniki badań wykonanych w latach 
2013–2014, w PiG-PiB (temat nr 61.8301.1301.00.0), stano-
wiących kontynuację wcześniejszych prac autorki w nW 
Polsce (kaczor, 2005, 2006; kaczor-kurzawa, 2014, 2015). 

Poddany analizie teren (28 000 km2) obejmuje części 
województw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, wielko-
polskiego i mazowieckiego. jest to obszar intensywnej 

tektoniki solnej, gdzie występują liczne poduszki, wały, 
słupy oraz diapiry, które częściowo lub całkowicie prze-
bijają skały mezozoiku.

Do udokumentowania stanu zasolenia wód wykorzy-
stano prawie 12  tys. archiwalnych analiz chemicznych 
z banku danych hydrogeologicznych PiG-PiB i Mapy 
hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. Dane te 
poddano weryfikacji, aby wyeliminować wyniki analiz 
wskazujące na antropogeniczny charakter zasolenia. za 
podstawową przesłankę przyjęto tu wysokie zawartości 
związków azotu i siarczanów, zgodnie ze wskazówkami 
przedstawionymi przez Macioszczykową (1991) i Górskie-
go (2001). Uwzględniono też głębokość ujmowanego 

słowa kluczowe:  geogeniczne zasolenie, wody podziemne, Polska centralna
key words:  geogenic salinization, groundwaters, central Poland 

Ryc. 1. Lokalizacja stref geogenicznego zasolenia wód poziomów użytkowych na analizowanym obszarze centralnej Polski
Fig. 1. Location of salinization zones within useful aquifers in the analyzed area of central Poland
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poziomu i sposób zagospodarowania terenu. odrzucono 
także wyniki oznaczeń z płytkich otworów i piezometrów.

Wyselekcjonowane dane posłużyły do wyznaczenia 
stref geogenicznego zasolenia wód podziemnych (ryc. 1), 
które przedstawiono na „Mapie zasolenia poziomów 
użytkowych wód podziemnych” (ryc. 2). na mapie tej po-
szczególne studnie zaznaczono symbolami różniącymi 
się w zależności od stężenia chlorków w wodzie (>30, 
31–60, 61–250, >250 mg/dm3) i stratygrafii poziomów 
wodonośnych (czwartorzędowe, trzeciorzędowe czyli 
neogeńsko-paleogeńskie, kredowe i jurajskie). otwory 
te naniesiono na mapę geologiczną podłoża kenozoiku 
(Dadlez, 2000), która dobrze oddaje budowę tektoniczną. 
Ponadto, przedstawiono elementy budowy geologicznej 
jak zarysy struktur solnych, ważniejsze uskoki i strefy tek-
toniczne  z mapy strukturalnej permo-mezozoiku, a dla 
wybranych rejonów także zasięg  i stratygrafię głównych 
użytkowych poziomów wodonośnych, hydroizohipsy dla 
głównego użytkowego poziomu wodonośnego i kierunki 
przepływu wód podziemnych. 

strefy geogenicznego zasolenia zdefiniowane są tu 
jako zgrupowania punktów (studni) o zawartości jonu 
chlorkowego w wodzie powyżej 60 mg/dm3, czyli górnej 
granicy tła hydrogeochemicznego.

W obrębie tak wyznaczonych stref zasolenia wyty-
powano czynne ujęcia wód podziemnych do pobrania 
prób wody w celu wykonania pełnych analiz chemicz-
nych i oznaczeń stabilnych izotopów tlenu i wodoru, 
pozwalających na określenie genezy wysokich stężeń 
chlorków. Badania te zostały wykonane dla prób wody 
z ujęć  w miejscowościach: szubin, inowrocław, Ciecho-
cinek, izbica kujawska, krzepocin koło Łęczycy, Pniewo 
i orłowo koło Żychlina, Włocławek. 

synteza danych hydrochemicznych umożliwiła wy-
znaczenie co najmniej 20 stref zasolenia, których lokali-
zacje przedstawia zgeneralizowany szkic (ryc. 1). Łączną 
powierzchnię wyznaczonych stref zasolenia oszacowano 
tu na około 20% analizowanego obszaru. należy jednak 
podkreślić, że jednoznaczne określenie wielkości po-
wierzchni terenu objętego zasoleniem wód jest trudne, 
ze względu na nierównomierne rozmieszczenie ujęć oraz 
częsty zanik kenozoicznych poziomów użytkowych na 
grzbietach dobrze rozwiniętych struktur solnych. 

Łączną powierzchnię wyznaczonych stref zasolenia 
oszacowano tu na około 20% analizowanego obszaru. 
należy jednak podkreślić, że jednoznaczne określenie 
wielkości powierzchni terenu objętego zasoleniem wód 
jest trudne, ze względu na nierównomierne rozmiesz-
czenie ujęć oraz częsty zanik kenozoicznych poziomów 
użytkowych na grzbietach dobrze rozwiniętych struktur 
solnych. Rozmiary poszczególnych stref zasolenia są 
zróżnicowane, od kilku km2 kiedy strefy te wykreślono 
wokół kilku studni aż do ponad 800 km2 w przypadku 
największej strefy Łęczyca – Żychlin, udokumentowanej 
przez ponad 160 otworów. W większości wyznaczonych 
stref podwyższone zawartości chlorków udokumento-
wano zarówno dla poziomów użytkowych mezozoiku 
jak i kenozoiku.

odniesienie danych hydrochemicznych do rozmiesz-
czenia elementów tektonicznych permomezozoiku 
i zmienności ich pokrywy kenozoicznej potwierdza ist-

nienie zbieżności lokalizacyjnej stref zasolenia ujmo-
wanych wód z obszarami  o określonym stylu budowy 
geologicznej. Geogeniczne zasolenie wód podziemnych 
jest najbardziej intensywne w sytuacjach tektonicznych 
sprzyjających ascenzji wód słonych mezozoiku do pozio-
mów użytkowych, takich jak: 
–  okna hydrogeologiczne na grzbietach antyklin sol-

nych i wyniesionych blokach   tektonicznych, 
–  strefy uskokowe, szczególnie na granicach jednostek 

tektonicznych,
–  dojrzałe wysady, których sole kontaktują się z wodami 

strefy aktywnej wymiany.
Geogeniczne zasolenie poziomów użytkowych 

tradycyjnie wiązane jest   z rozpuszczaniem struktur 
solnych przez wody podziemne. lecz na analizowanym 
obszarze taka sytuacja dotyczyć może tylko kilku do-
brze rozwiniętych wysadów, których sole kontaktują się 
obecnie z wodami strefy aktywnej wymiany lub miały 
taki kontakt podczas kenozoiku. Można to odnieść na 
przykład do stref zasolenia powstałych wokół wysadów 
inowrocławia, Mogilna, Góry, kłodawy, Łanięt  i Rogoźna. 
Bardzo sugestywnym przykładem jest strefa zasolenia 
wód utworzona nad strukturą solną Rogoźna, tam gdzie 
skały permu przebijają podłoże kenozoiku (ryc. 2). 

należy podkreślić, że są też dojrzałe struktury solne, 
przebijające podłoże kenozoiku, takie jak np. wysady Da-
masławka i lubień kujawski, wokół których nie zaznaczają 
się strefy zasolenia na wynikowej „Mapie zasolenia pozio-
mów użytkowych wód podziemnych”. najczęściej można to 
tłumaczyć zanikiem poziomów użytkowych na szczytach 
antyklin, a co za tym idzie brakiem eksploatowanych 
otworów  z wykonanymi badaniami chemicznymi wód.

natomiast, większość struktur solnych to słabiej rozwi-
nięte poduszki i wały solne nie przebijające skał mezozoi-
ku. W takich strukturach sole nie mają kontaktu  z wodami 
strefy aktywnej wymiany. znaczenie tych struktur solnych 
w procesie geogenicznego zasolenia polega na tym, że 
uformowały one antykliny zbudowane ze spękanych 
skał mezozoiku. system spękań utworzył drogi ascenzji 
dla reliktowych wód mezozoiku, które mogą swobodnie 
migrować i przemieszczać się do góry,  a następnie mie-
szać się z wodami zwykłymi w strefie aktywnej wymiany. 
Dopływ wód słonych do poziomów kenozoicznych jest 
szczególnie intensywny w obrębie okien hydrogeologicz-
nych, które powstały na grzbietach antyklin, tam gdzie 
doszło do erozyjnego usunięcia lub redukcji miąższości 
izolujących iłów paleogenu i neogenu.  z taką sytuacją 
wiązać można strefy zasolenia wód wyznaczone np. koło 
szubina, Barcina, Brześcia kujawskiego, aleksandrowa 
kujawskiego.

na przebieg rozwoju geogenicznego zasolenia wód 
podziemnych istotny wpływ ma także system ich krążenia, 
ponieważ słone wody dopływające do strefy aktywnej 
wymiany mieszają się z wodami zwykłymi ulegając 
rozcieńczeniu i następnie przemieszczają się zgodnie 
z ich kierunkami przepływu (kaczor, 2005). Dlatego, za-
solenie wód podziemnych jest obserwowane nie tylko 
nad grzbietami antyklin będącymi strefami ich ascenzji, 
ale także w obrębie obszarów przyległych synklin oraz 
w strefach drenażu wód podziemnych czyli w dolinach 
rzecznych. 
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intensywna migracja wód słonych następuje jednak 
przede wszystkim poprzez strefy uskokowe, a szczególnie 
na granicach jednostek tektonicznych, niecki mogileńsko
-łódzkiej, wału kujawskiego i niecki warszawskiej, a także 
w obrębie okien hydrogeologicznych na wyniesionych 
blokach tektonicznych na wale kujawskim. Powstanie 
większości z wyznaczonych stref zasolenia wód pozio-
mów użytkowych najprawdopodobniej związane jest 

z dopływem wód słonych z głębszych warstw mezozoiku 
poprzez takie elementy budowy tektonicznej. Chodzi 
tu o strefy zasolenia w okolicach Torunia, Ciechocinka, 
Włocławka, kutna, Łęczycy, Żychlina, Łowicza, kruszwicy 
i Chodzieży.

W wielu studniach w obrębie wyznaczonych stref 
geogenicznego zasolenia nastąpiło obniżenie jakości wód 
podziemnych, głównie wskutek podwyższonej zawartości 

Ryc. 2. Strefa zasolenia wód podziemnych nad strukturą solną Rogoźna
Fig. 2. Groundwater salinization zone above Rogoźno salt structure
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chlorków (powyżej 250 mg/dm3), a w niektórych ujęciach 
również sodu (powyżej 200 mg/dm3). Dopływ wód sło-
nych prowadzi do zmiany typu chemicznego zwykłych 
wód poziomów użytkowych (HCo3–Ca) na wody typu 
chlorkowego (Cl–HCo3–na–Ca; HCo3–Cl–na–Ca). 

Pomimo, że obszary o stwierdzonym zasoleniu wód 
podziemnych zajmują niewielką powierzchnię analizowa-
nego terenu, to jednak proces ten w wielu miejscowoś-
ciach utrudnia zaopatrzenie w wodę. niejednokrotnie, 
wzrost stężenia chlorków postępujący w trakcie pracy 
ujęć prowadzi do zamknięcia wielu studni i budowania 
nowych, co dodatkowo podwyższa koszty eksploatacji.
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The variations tectonic activity of the swiebodzice De-
pression in the of ksiaz region are produced by changes of 
the field of tectonic stresses. These effects are permanently 
observed by instruments of the Geodynamic laboratory of 
space Research Centre of Polish academy of sciences in 
książ (sRC) as vertical motions and tiltings of foundation. 
During dozens of years of measurements of plumb line va-
riations carried out with help of horizontal pendulums (HP) 
we observed numerous irregularly occurred epochs of large 
variations of the HP’s azimuths of equilibrium (Chojnicki, 
Weiss, 1981; 1987). 

Basing on dozen or so years long measurements with 
help of the water-tubes (WT) the existence of epochs of 
strong tectonic activity were confirmed (kaczorowski, 
2006; 2007; 2008; 2009). The WT tiltmeters register huge 
variations of water levels in hydrodynamic systems of 
instruments which are interpreted as effects of tiltings 
of foundation and vertical displacements of rocky blocks. 

We observed that following approaches of the field 
of tectonic stress to the swiebodzice Depression causes 
increasing of tectonic activity of this unit which is mani-
fested by rapid motions and tiltings of rocky blocks. The 
laboratory is located about 40 km to the south-West from 
the Fore-sudetic Monocline and the Middle-odra Fault 
zone. The Middle-odra Fault zone is seismically active 
(eMsC, 2016). 

The strongest events which occurred there reach 
maximally 5.5 [deg] in the energetic scale. There are 
some observations which suggest that epochs of tectonic 
activity in the swiebodzice Depression are correlated in 
time domain with kinematic activity of adjacent areas 
among others in copper mining region of the Fore-
sudetic Monocline. on the base of almost 10 - year long 
measurements we found relations between velocities of 
rocky blocks displacements in the swiebodzice Depres-
sion and seismic events in the Middle-odra Fault zone. 
in the period from 2005 to 2015 almost all the seismic 
events took place during extension phase i.e. when the 
velocities of deformation were close to zero. This state 

represents situation when displacements of rocky blocks 
separated by faults in the Świebodzice Depression almost 
vanishes – are minimized. 

During epochs of compression i.e. when displace-
ments of rocky blocks are fast and scale of displacements 
is large the seismic events in Fore-sudetic Monocline re-
gion do not occurred. This observation suggests that the 
large dimension fields of stresses appear simultaneously 
in the swiebodzice Depression and in the Fore-sudetic 
Monocline and seismic events occur during extension 
phase of tectonic activity.
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Budowa zbiornika Świnna Poręba trwa od 1986 roku. 
Główną funkcją zbiornika ma być ochrona przeciwpowo-
dziowa doliny rzeki skawy i doliny rzeki Wisły. zbiornik po-
wstaje na terenach gmin Mucharz, stryszów i zembrzyce. 
Ma on mieć pojemność 161 mln m3 i powierzchnię ponad 
1,3 tys. ha przy maksymalnym spiętrzeniu. jednym z ostat-
nich etapów inwestycyjnych przed zalaniem zbiornika 
jest zabezpieczenie osuwisk stanowiących zagrożenie 
dla infrastruktury. W wyniku spiętrzenia wody w zbior-
niku Świnna Poręba, część osuwisk zostanie całkowicie 
zalana. W wyniku wahań poziomu wody (spiętrzania) 
znacznie zmienią się warunki hydrogeologiczne. Może 
to doprowadzić do uruchomienia obecnie nieaktywnych 
osuwisk i powstania nowych, szczególnie na obszarach 
o dużej podatności.

Badany obszar znajduje się w karpatach zewnętrz-
nych, w obrębie płaszczowiny magurskiej i śląskiej. 
W obrazie strukturalnym serie płaszczowinowo-fałdowe 
o przybliżonym przebiegu sW–ne są rozcięte poprzecz-
nymi oraz skośnymi uskokami zrzutowo-przesuwczymi. 
Południowa i wschodnia część obszaru badań, znajdująca 
się na obszarze jednostki magurskiej, jest reprezento-
wana przez warstwy inoceramowe w facji biotytowej 
z wkładkami piaskowców glaukonitowych, piaskowce 
ciężkowickie oraz łupki pstre. Ponad nimi zalegają oligo-
ceńskie utwory warstw podmagurskich, nadbudowane 
kompleksem warstw magurskich (książkiewicz, 1974; 
Cieszkowski i inni, 2006; Wójcik i inni, 2007). Północna 
oraz zachodnia część obszaru badań znajduje się w jed-
nostce śląskiej. największy udział miąższościowy i po-
wierzchniowy w budowie geologicznej tej strefy mają 
górnokredowo–dolnopaleogeńskie warstwy godulskie 
i istebniańskie oraz oligoceńskie warstwy krośnieńskie. 
Pomiędzy warstwami istebniańskimi a krośnieńskimi 
występują warstwy hieroglifowe, a w mniejszym stopniu 
piaskowce ciężkowickie (paleocen–dolny eocen), łupki 
pstre (eocen) oraz warstwy menilitowe (oligocen), wy-
stępujące w postaci wkładek lub soczewek (książkiewicz, 
1974; Ryłko, Paul, 2006; Wójcik i inni, 2007). Utwory fliszo-
we na przeważającym obszarze są przykryte utworami 
czwartorzędowymi wykształconymi w postaci utworów 
pylastych o różnej genezie, glin z rumoszem skalnym oraz 
osadów rzecznych.

Podatność osuwiskową rejonu zbiornika w Świnnej  
Porębie obliczono wykorzystując metodę statystyczną 
Woe (Weights of Evidence) opartą na prawdopodobień-
stwie Bayesa (Bonham-Carter i inni, 1989; Mrozek, 2013). 
Do określenia podatności uwzględniono następujące 
czynniki: ekspozycje stoków, nachylenie stoków (spadki), 
akumulacje spływów, litologię, tektonikę (odległość od na-
sunięć i uskoków) oraz wysokość względem poziomu mo-
rza. Do stworzenia poszczególnych warstw tematycznych 
wykorzystano kompleksową i szczegółową mapę geolo-
giczną rejonu zbiornika Świnna Poręba w skali 1:10 000 
(Wójcik i inni, 2007), mapy osuwisk w skali 1:10 000 dla 
gmin Mucharz (sroczyński, 2012), stryszów (Dzierżek,  
szymanek, 2011) oraz zembrzyce (stoiński, 2013) uzu-
pełnione o własne opracowania oraz numeryczny Model 
Terenu obliczony z chmury punktów pozyskanych z lot-
niczego skaningu laserowego w ramach projektu isok 
(informatyczny system osłony kraju) (ryc. 1).

największy wpływ na lokalizację osuwisk badanego 
rejonu ma występowanie w podłożu warstw godulskich 
oraz piaskowców gruboławicowych, położonych na łup-
kach pstrych. Tego typu uwarunkowania geologiczne 
sprzyjają powstawaniu osuwisk, zwłaszcza przy spadkach 
terenu przekraczających 15°. szczególnie podatne na 
osunięcia są obszary obejmujące dolne części stoków, 
co przejawia się wysoką akumulacją spływu powierzch-
niowego wód opadowych. Wyraźny wpływ na podatność 
osuwiskową badanego obszaru ma również tektonika. 
Rozwój osuwisk obserwuje się głównie w odległości do 
300 m od dyslokacji tektonicznych. ekspozycja stoków 
najbardziej narażonych na wystąpienie powierzchnio-
wych ruchów masowych to se, e oraz s. Większość osu-
wisk rozwinęła się w przedziale wysokościowym od 350 
do 450 m n.p.m. największy, obliczony wpływ na rozwój 
ruchów masowych rejonu zbiornika Świnna Poręba ma 
litologia oraz nachylenie stoku. istotnym czynnikiem jest 
też akumulacja spływu (tab. 1).

na potrzeby opracowania przyjęto pięciostopniową 
klasyfikację podatności osuwiskowej. Wyniki wskazują, że 
4,6% badanego terenu znajduje się w strefie o bardzo du-
żej podatności na osuwanie, 17,4% znajduje się w strefie 
o dużej podatności, a 24,4% obszaru charakteryzuje się 
średnią podatnością osuwiskową. najbardziej zagrożone 

słowa kluczowe:  podatność osuwiskowa, zbiornik Świnna Poręba
key words:  landslide susceptibility, Świnna Poręba Reservoir
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Ryc. 1. Rozmieszczenie osuwisk w rejonie planowanego zbiornika Świnna Poręba
Fig. 1. Landslide distribution in the  Świnna Poręba Reservoir area

czynnik wartość W (waga)

litologia warstwy godulskie środkowe 2,748179

litologia piaskowce ze Skawiec 1,943963

litologia piaskowce ciężkowickie 1,822646

litologia piaskowce z Mutnego 1,631493

litologia łupki pstre z Łabowej 1,246591

spadki powyżej 30°          1,093247

spadki 27°–30° 1,011458

akumulacja spływu powyżej 50 pikseli     0,92925

spadki 24°–27° 0,896213

spadki 18°–21° 0,884811

ekspozycja SE 0,871395

spadki 21°–24° 0,821462

spadki 15°–18° 0,799336

spadki 12°–15° 0,724546

litologia warstwy z Jaworzynki 0,683582

wysokość 400–450 m n.p.m. 0,6818

Tab. 1. Ranking wpływu poszczególnych czynników biernych na podatność osuwiskową
Tab. 1. Influence ranking of the individual passive factors on the landslide susceptibility
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obszary znajdują się w południowo-zachodniej i połu-
dniowo-wschodniej części badanego obszaru (ryc. 2).
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Ryc. 2. Mapa podatności osuwiskowej rejonu planowanego zbiornika Świnna Poręba
Fig. 2. Landslide susceptibility map in the Świnna Poręba Reservoir area
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(PÓŁNOCNO-WSCHODNIE KARPATY)
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(Als) and Weights of evidence method – an example from Dynów Foothills 
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Wstęp

W karpatach fliszowych istnieje ogromna liczba śred-
nich i małych osuwisk, które w ostatnich latach przyniosły 
ogromne straty ekonomiczne i społeczne, a których 
w znacznym stopniu można byłoby uniknąć lub zredu-
kować, dysponując dokładniejszą informacją o potencjal-
nych zagrożeniach (Rączkowski, Mrozek, 2002). jednym 
z obszarów karpat fliszowych szczególnie zagrożonym 
przez rozwój osuwisk jest Pogórze Dynowskie. Powodem 
predysponującym ten rejon karpat do rozwoju tych 
from geomorfologicznych jest między innymi fliszowa 
budowa geologiczna oraz rzeźba terenu. Uaktywnie-
nie się osuwisk jest spowodowane zazwyczaj w Polsce 
przez czynniki meteorologiczne. skutki katastrofalnych 

opadów deszczu zwłaszcza w latach 1997, 2001, 2002, 
2004 i 2010 spowodowały powstanie nowych osuwisk 
a także do uaktywnienie starych. spowodowało to liczne 
zagrożenia dla budynków mieszkalnych, gospodarczych 
oraz uszkodzenia sieci dróg, linii kolejowych, energetycz-
nych, gazowych i telefonicznych. Dlatego występowanie 
osuwisk powinno być szczególnie uwzględniane przy 
planowaniu przestrzennym w gminach i powiatach. 

poŁoŻenie

obszar badań położony jest w południowo-wschod-
niej części Polski w dolinie sanu na Pogórzu Dynowskim 
(kondracki, 1997) (ryc. 1). Rzeźba tego terenu nawiązuje 
do tektoniki i litologii podłoża fliszowego. W rzeźbie tere-

słowa kluczowe:  mapa podatności, osuwisko, geostatystyka, lotniczy skaning laserowy, Pogórze Dynowskie
key words:  susceptibility map, landslide, geostatistics, airborne laser scaning, Dynów Foothills

Ryc.1. Lokalizacja obszaru badań
Fig.1. Location of the study area
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nu wyróżniają się szerokie grzbiety wznosząca się maksy-
malnie nawet do ponad 400 m n.p.m. stoki grzbietów 
są rozcięte przez doliny potoków. ich obszary źródłowe 
są zwykle nieckowate i przechodzą niżej w V-kształtne  
doliny wciosowe. Dolne odcinki posiadają wąskie i płaskie 
dno akumulacyjne. stoki grzbietów są najczęściej wypu-
kłe lub proste, o łagodnym nachyleniu, maksymalnie do 
20o, poza obszarami źródliskowymi, które są nieckowate. 
Rzeźbę urozmaicają liczne osuwiska i inne ruchy masowe. 

BuDoWA geologicznA

Pogórze Dynowskie zbudowane jest z nasuniętych 
i sfałdowanych utworów fliszowych płaszczowiny skol-
skiej, która charakteryzuje się na tym obszarze budową 
skibowo-fałdową z dużym udziałem tektoniki nieciągłej 
(kamiński, Piotrowska, 2015). na badanym obszarze 
miąższe pokrywy czwartorzędowe ułatwiają tworzenie się 
osuwisk. są to głównie gliny różnej genezy z rumoszem 
skalnym oraz lessy i pyły lessopodobne. ich miąższości są 
zmienne i maksymalnie mogą wynosić nawet do 10 m. 
Warto zwrócić uwagę, że litologia kompleksów litostar-
tygraficznych podłoża fliszowego, a zwłaszcza ułożenie 
na przemian piaskowców i łupków, sprzyja tworzeniu 
się osuwisk (ryc. 2). 

MetoDykA

lotniczy skaning laserowy
Do badania rzeźby terenu wykorzystano dane wyso-

kościowe pochodzące z projektu przeciwpowodziowego 

isok (informatyczny system osłony kraju przed nadzwy-
czajnymi zagrożeniami). Produkty uzyskane z tego projek-
tu są udostępniane przez Centralny ośrodek Dokumen-
tacji Geodezyjnej i kartograficznej w Warszawie. Dane 
uzyskiwane podczas skaningu laserowego zapisywane 
są w postaci plików asPRs las, częściej nazywanych po 
prostu las (laser File Format). Podstawowymi procesami 
przetwarzania chmury punktów otrzymanej w wyniku 
lotniczego skaningu laserowego als jest ich klasyfikacja 
i filtracja (kurczyński, 2014). 

Metoda Weights of evidence
Weights of evidence jest metodą geostatystyczną 

zaliczaną do metod wielokryterialnego podejmowania 
decyzji. stanowi logarytmiczno-liniową wersją ogólnej 
teorii Bayesa. Metoda ta znalazła zastosowanie w wielu 
dziedzinach nauki, np. w diagnostyce medycznej oraz 
w geologii (określanie potencjalnych miejsc występo-
wania złóż mineralnych) (Bonham-Carter i  inni, 1988), 
a także do wyznaczania zboczy podatnych na osuwanie. 

    (1)

gdzie, 
P  jest prawdopodobieństwem wystąpienia osuwiska,
B  jest czynnikiem warunkującym wystąpienie danego 

zjawiska, 
D  jest czynnikiem wskazującym na istnienie lub brak 

osuwiska.

Ryc. 2. Szkic budowy geologicznej (wg Kamińskiego i Piotrowskiej, 2015, zmodyfikowane)
Fig. 2. Geological scatch (after Kamiński & Piotrowska, 2015, modified)
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Dodatnie wagi (W+) i ujemne wagi (W-) wskazują 
odpowiednio na dodatnią i ujemną korelację między 
obecnością zmiennej predykcyjnej. kontrast (C) jest 
różnicą pomiędzy dwiema wagami (C = W+ – W-). jest 
to jeden z elementów, który decyduje o przyjęciu lub 
odrzuceniu klasy zmiennych przyjętych do modelowania 
(Mrozek i inni, 2004).

AnAlizA DAnych i Wyniki

osuwiska
Wstępną analizę zasięgów osuwisk wykonano wyko-

rzystując model cyfrowy terenu otrzymany z lotniczego 
skaningu laserowego (als) (ang. airborne laser scan-
ning). W trakcie badań terenowych doprecyzowano 
granice osuwisk i udokumentowano je na podkładach 
topograficznych w skali 1:10 000 w układzie geodezyjnym 
„1992”. zinwentaryzowano łącznie 82 osuwiska o cał-
kowitej powierzchni 2 251 826 m2. obliczony wskaźnik 
osuwiskowości dla badanego obszaru płaszczowiny skol-
skiej wyniósł 24,7%, zaś współczynnik gęstości osuwisk 
wyniósł 1,316. Dla porównania wskaźnik osuwiskowości 
obliczony dla omawianego obszaru płaszczowiny skol-
skiej przez Bobera (1984) wyniósł 5,558, zaś wskaźnik 
gęstości 0,193. koluwia osuwiskowe zbudowane są z iłów, 
glin piaszczystych wraz z rumoszem skalnym piaskowców, 
mułowców oraz blokami i głazami skalnymi, a niekiedy 
także z pakietami utworów fliszowych. największe osu-
wisko zarejestrowano w zachodniej części obszaru badań 
zajmuje powierzchnię powyżej 2,5 ha. zostało oznaczone 
na mapie jako a (ryc. 3). Rzeczywiste rozmiary tego osuwi-
ska są o wiele większe, ponieważ na omawianym obszarze 
rozpościera się tylko jego północno-wschodnia część. jest 
całkowicie rozwinięte w obrębie warstw inoceramowych.

podatność osuwiskowa
Przed modelowaniem zbiór zinwentaryzowanych osu-

wisk został podzielony na dwa przestrzenne podzbiory, 
które zawierały po 41 osuwisk. Pierwszy podzbiór osuwisk 
i warstwy predykcyjne służyły do opracowania modelu, 
zaś drugi podzbiór osuwisk wykorzystano do weryfikacji 
tego modelu. obliczone dla 82 osuwisk prawdopodobień-
stwo a priori, które wyniosło 0,0969. opracowano cyfrowo 
w systemie Gis 6 warstwy predykcyjne. Były to: litologia, 
linie tektoniczne, nachylenia, ekspozycja, wysokość i sieć 
potoków. Dla warstw predykcyjnych przeprowadzono 
test zależności warunkowej c-kwadrat. na tym etapie 
odrzucono warstwę predykcyjną linie tektoniczne ze 
względu na zbyt silną zależność warunkową. Finalnie do 
szacowania podatności osuwiskowej wytypowano pięć 
warstw tematycznych: litologia, sieć potoków, nachylenia 
terenu, wystawa i wysokość terenu.

 Dwa pierwsze czynniki pasywne opracowane zostały 
w postaci wektorowej, zaś pozostałe trzy wygenerowano 
w efekcie cyfrowego przetwarzania modelu cyfrowego 
terenu w strukturze GRiD, o wielkości piksela terenowego 
10 m. kolejnym krokiem była konwersja danych wekto-
rowych (litologia, potoki) do struktury GRiD 10 metrów. 
Modelowanie prowadzono używając modułu arcsDM 
(spatial Data Modeller), będącego rozszerzeniem arcGis. 
Moduł ten automatycznie oblicza dodatnie i ujemne war-
tości wag, wariancje, kontrast oraz prawdopodobieństwo 
a posteriori. Weryfikacja modelu polegała na sprawdze-
niu, jaki procent osuwisk z podzbioru drugiego przy-
pada na obszary wyznaczone na podstawie podzbioru 
pierwszego. Uzyskano 73% poprawnie sklasyfikowanych 
pikseli. W ten sposób opracowano końcową, wynikową 
mapę podatności osuwiskowej (ang. susceptibility map) 
(ryc. 4). na podstawie otrzymanych wyników badany 

Ryc. 3. Mapa osuwisk
Fig. 3. Landslides map
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obszar Pogórza Dynowskiego można podzielić na trzy 
kategorie podatności:   małą, średnią i dużą. obszary 
mało podatne to głównie dolina sanu zbudowana z ho-
loceńskich i czwartorzędowych tarasów. Również doliny 
głównych potoków należą do obszarów mało podatnych. 
Do tej samej kategorii zaliczone zostały spłaszczenia 
wzgórz, zbudowanych głównie z kredowych warstw 
inoceramowych oraz oligoceńskich warstw krośnieńskich. 
Pozostały obszar zaklasyfikowano do kategorii niesta-
bilnej (średnio i bardzo podatnej). obszary najbardziej 
podatne nawiązują w przeważającej części do przebiegu 
warstw geologicznych głównie warstw inoceramowych, 
łupków pstrych i warstw hieroglifowych.

Wnioski

1. Model cyfrowy terenu otrzymany z danych wyso-
kościowych pochodzących z lotniczego skaningu 
laserowego als po cyfrowym przetwarzaniu chmury 
punktów wysokościowych okazał się pomocy na 
wstępnym etapie rozpoznania zasięgów osuwisk 
oraz przy modelowaniu geostatystycznym terenów 
podatnych osuwiskowo.

2. najwięcej osuwisk rozwinęło się w obrębie warstw 
inoceramowych, a także na granicach geologicznych 
pomiędzy warstwami inoceramowymi, łupkami pstry-
mi i warstwami hieroglifowymi.

3. Modelowanie podatności osuwiskowej z wykorzy-
staniem metody geostatystycznej Woe wykazało 
związek pomiędzy osuwiskami a warstwami predyk-
cyjnymi (czynniki pasywne) takimi, jak: litologia, sieć 

potoków, wystawa terenu, nachylenia i wysokość 
terenu. Poprawność modelu oszacowanej podatności 
osuwiskowej wyniosła 73%.

4. Dalsze prace badawcze będą się koncentrowały na 
testowaniu innych metod geostatystycznych pod 
kątem ich użyteczności w szacowaniu podatności 
osuwiskowej zboczy. 
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Ryc. 4. Mapa podatności osuwiskowej  
Fig. 4. Landslides susceptibility map
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Wstęp

W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie liczby 
zjawisk ekstremalnych takich, jak deszcze nawalne, ulewy 
oraz intensywne roztopy. Powoduje to wzrost poziomu 
wód podziemnych oraz nasilenie procesów erozyjnych, 
powodujących straty ekonomiczne, zwłaszcza w obsza-
rach górskich i wyżynnych (starkel, 1980). Tereny lessowe 
są szczególnie narażonych na działanie procesów erozyj-
nych. z powodu ich znacznej predyspozycji do rozwoju 
erozji liniowej należą do terenów szczególnie narażonych 
na rozwój wąwozów. 

obecna rzeźba badanego terenu ukształtowała się nie 
tylko w wyniku naturalnych procesów geomorfologicz-
nych. Dużą rolę odegrała również gospodarka człowieka, 
w wyniku której powstały nowe formy rzeźby: skarpy 
lessowe, groble, rowy, nasypy. Gospodarka człowieka 

ożywiła również tempo procesów rzeźbotwórczych: 
wzmogła erozje na wylesionych obszarach, zwłaszcza na 
stokach i przyśpieszyła akumulacje osadów wynoszonych 
z wyższych partii do dolin.

 zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski 
(kondracki, 2002) obszar badań w całości znajduje się 
w obrębie Wzniesień Urzędowskich (ryc. 1). Wzniesienia 
Urzędowskie są południowo-zachodnią częścią Wyżyny 
lubelskiej. Mają one charakter wysoczyzny o wyrów-
nanych wierzchowinach, rozciętej dolinami rzek oraz 
charakterystycznymi dla obszarów lessowych wąwozami. 
W ukształtowaniu terenu wyróżnia się długa dolina Wyż-
nicy charakteryzująca się asymetrią zboczy. Wyraźnie 
wyższe i bardziej strome jest lewe zbocze zbudowane 
z lessów. natomiast prawe, zbudowane z osadów kredo-
wych, jest bardziej łagodne i słabo zaznacza się w rzeźbie 
terenu. 

słowa kluczowe:  lotniczy skaning laserowy, wąwozy, erozja, Wyżyna lubelska
key words:  airborne laser scanning, gully,erosion, lublin Upland

Ryc. 1. Położenie obszaru badań
Fig. 1. Location of the sudy area
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BuDoWA geologicznA

obszar badań położony jest w obrębie paleozoiczne-
go podniesienia radomsko-kraśnickiego, stanowiącego 
podłoże południowo-zachodniego skrzydła niecki lubel-
skiej. niecka oddziela sztywną platformę wschodnioeuro-
pejską od struktur fałdowych zachodniej europy. Podłoże 
paleozoiczne znajduje się na głębokości 1000–1500 m. 
zbudowane jest z dewońskich wapieni i dolomitów oraz 
z karbońskich mułowców, iłowców i piaskowców. nad 
utworami podłoża zalegają niezgodnie osady górnej jury. 
Powyżej w profilu występuje kompleks skał węglanowych 
górnej kredy o miąższości około 800–1000 m (Pożaryski, 
1948) .

na omawianym obszarze osady czwartorzędowe 
zachowane są jedynie fragmentarycznie. Północno-

niska, roślinność średnia, roślinność wysoka oraz budynki. 
następnie z tak sklasyfikowanej chmury punktów stosując 
narzędzia dostępne w oprogramowaniu QCoharent od-
filtrowano punkty reprezentujące powierzchnię terenu. 
kolejnym krokiem była interpolacja punktów wysokoś-
ciowych za pomocą algorytmu deterministycznego iDW 
(inverse Distance Weight). W efekcie otrzymano nMT 
w strukturze GRiD o oczku 0,5 m (ryc. 2). 

Wyniki

numeryczny model terenu als umożliwił dokładne 
przedstawienie rzeźby badanego terenu. Przetwarzając 
w oprogramowaniu Gis numeryczny model terenu udało 
się odtworzyć dokładny przebieg i zasięg sieci wąwozów 
w okolicy Dzierzkowic (ryc. 3).

Ryc. 2. Proces generowania NMT
Fig. 2. The process of generating DEM

-wschodnia część obszaru jest silnie zdenudowana 
i w wielu miejscach pozbawiona tych utworów. Część 
południowo-zachodnia pokryta jest miąższą warstwą 
lessów (maks. ponad 10 m). Pod warstwą lessów zale-
gają utwory zlodowaceń środkowopolskich, czyli piaski 
i żwiry lodowcowe, piaski rezydualne z głazami oraz gliny 
zwałowe.

MetoDykA

Do badania rzeźby terenu wykorzystano dane wyso-
kościowe pochodzące z projektu przeciwpowodziowego 
isok (informatyczny system osłony kraju przed nadzwy-
czajnymi zagrożeniami). Produkty uzyskane z tego projek-
tu są udostępniane przez Centralny ośrodek Dokumen-
tacji Geodezyjnej i kartograficznej w Warszawie. Dane 
uzyskiwane podczas skaningu laserowego zapisywane 
są w postaci plików asPRs las, częściej nazywanych po 
prostu las (laser File Format). Podstawowymi procesami 
przetwarzania chmury punktów otrzymanej w wyniku 
lotniczego skaningu laserowego als jest ich klasyfikacja 
i filtracja (kurczyński, 2014). 

Dane wysokościowe zostały pozyskane we wrześniu 
2014 roku. Proces generowania nMT polegał na klasy-
fikacji chmury punktów. Chmura punktów podzielona 
została na następujące warstwy: powierzchnia, roślinność 

Ryc. 3. Wizualizacja sieci wąwozów
Fig. 3. Visualization gullys network
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najbardziej charakterystycznym elementem anali-
zowanej rzeźby terenu są boczne, południkowe doliny 
o asymetrycznym kształcie. ich zbocza o ekspozycji 
zachodniej są strome i krótkie, zaś zbocza przeciwległe 
są raczej łagodne i długie. Doliny te swoim przebiegiem 
nawiązują do linii nieciągłości tektonicznych, które wy-
stępują w podłożu kredowym.

zarówno badania terenowe, jak i analiza rzeźby terenu 
na numerycznym modelu potwierdziły rożne etapy roz-
woju erozji wąwozowej. stwierdzono etap inicjalny (ryc. 4), 
który charakteryzuje się tym, że powstaje w terenie stałe 
żłobinowe zagłębienie o spadku zbliżonym do nachylenia 
zbocza. Formy te są nachylone i skierowane w kierunku 
części doliny wąwozu, która jest już mocno rozcięta 
przez erozję wsteczną. Doliny takie charakteryzują się 
V-ksztłtnym profilem poprzecznym z bardzo stromymi 
zboczami. W dolinie tej rozwijają się intensywnie ruchy 
masowe takie, jak: osuwiska, obwały, obrywy oraz pełz-
nięcie gruntu.

Przebieg sieci wąwozów często koliduje z przebiegiem 
lokalnych dróg (ryc. 5). Procesy erozyjne, które zachodzą 
w obrębie wąwozu prowadzą często do uszkodzenia 
nawierzchni dróg. osobnym zagadnieniem są wąwozy, 
których przebieg został wykorzystany do poprowadzenia 
dróg. Wąwozy drogowe mają istotne znaczenie w komuni-
kacji lokalnej oraz jako drogi dojazdowe do pól. Pełnienie 
tych podstawowych funkcji jest poważnie utrudnione, 
a nierzadko wręcz niemożliwe z powodu rozwoju erozji 
dna oraz niszczenia zboczy głębocznic. skala tych zjawisk 
bywa niekiedy tak duża, że dro gi te okresowo są nieprze-
jezdne (Gardziel, Rodzik 2000, 2001).

Wnioski

Wzgórza Urzędowskie w rejonie Dzierzkowic ze wzglę-
du na swoje uwarunkowa nia geologiczne i geomorfolo-
giczne, odznaczają się znacznym rozprzestrzenieniem 
form erozji wąwozowej. obserwuje się także tutaj duży 

Ryc. 4. Wizualizacja sieci wąwozów
Fig. 4. Visualization of the gullies network

Ryc. 5. Wizualizacja sieci wąwozów
Fig. 5. Visualization of the gullies network

udział wąwozów drogowych w ogólnej długości form 
wąwo zowych dla tego obszaru. Wąwozy stanowią rów-
nież zagrożenie dla lokalnej sieci dróg. Badania terenowe 
wspomagane analizą geomorfologiczną rzeźby cyfrowe-
go modelu terenu, pozwoliły lepiej rozpoznać zasięg 
sieci wąwozów oraz określić różne ich parametry morfo-
metryczne, np. długość i głębokość oraz wartość nachyleń 
zboczy wąwozów. obszary zagrożone przez erozję wą-
wozową powinny być stale monitorowane. zaleca się 
stały ich monitoring fotogrametryczny z wykorzystaniem 
np. lotniczego skaningu laserowego als.
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Wstęp

Celem badań geofizycznych było przestrzenne 
rozpoznanie struktury osuwisk i budowy geologicznej 
ich podłoża. W celu dokładnego rozpoznania struktury 
koluwiów osuwiskowych, jak i ich podłoża, stosuje się 
badania geofizyczne (McCann, Forster, 1990). są to głów-
nie metody elektrooporowe, sejsmiczne i georadarowe. 
jedną z najczęściej stosowanych metod elektrooporo-
wych w badaniu osuwisk jest tomografia elektrooporowa 
eRT (electrical Resistivity Tomography) (kamiński i inni, 
2013; Perrone i inni, 2014). Tomografia elektrooporowa 
lub inaczej obrazowanie elektrooporowe jest metodą 
bezinwazyjną do pomiarów oporności właściwej skał (po-
średnio rozpoznania litologii). oporności są silnie zależne 
od składu mineralogicznego skał, zawartości płynów, 
porowatości i stopnia nasycenia skał wodą. 

poŁoŻenie oBszAru BADAń

osuwisko jest położone na północno-zachodnim 
stoku wzniesienia Bachledzki Wierch (ryc. 1). Wzniesienie 

ma kształt ostrego ostrosłupa. Północna część zbocza 
jest porośnięta częściowo od wschodu lasem, w całości 
nachylona w stronę toru kolejowego, ku północy pofa-
lowana i wykazuje charakterystyczne osuwiskowe formy. 

obecne osuwisko Bachledzkiego Wierchu obejmuje 
południowo-zachodnią część badanego terenu. ku za-
chodowi zbocze Bachledzkiego Wierchu jest zupełnie 
spokojne i nie wykazuje żadnych objawów dawnych 
czy współczesnych ruchów osuwiskowych. U podnóża 
omawianego wzniesienia rozciąga się płaski teren przez 
który biegnie linia kolejowa do zakopanego.

BuDoWA geologicznA

Wzniesienie Bachledzki Wierch i okolice są zbudowane 
z utworów fliszu podhalańskiego. są to łupki szare, silnie 
wapniste, ilaste. Łupki wietrzeją na powierzchni i przyjmu-
ją zabarwienie żółtobrunatne. Co 30–40 cm obserwuje się 
w nich wkładki piaskowca o miąższości 2–3 cm. Piaskowiec 
jest ciemny i żelazisty. Procentowa zawartość piaskowca 
w całej serii jest niewielka, wynosi 5-20% (Marciniec,  
zimnal, 2015). osuwisko jest położone na stoku konse-

słowa kluczowe: tomografia elektrooporowa, osuwisko, geologia
key words:  electrical resistivity tomography, landslide, geology

Ryc. 1. Lokalizacja osuwiska i linii ciągów ERT na cyfrowym modelu terenu ALS
Fig. 1. Landslide location and ERT profile on the digital elevation model ALS
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kwentnym, którego warstwy zapadają ku północnemu-
zachodowi pod kątem 9o–12o.

prAce terenoWe

W maju 2014 roku wykonano sześć 400-metrowych 
równoległych ciągów geofizycznych metodą tomografii 
elektrooporowej eRT. odstępy pomiędzy poszczególnymi 
ciągami wynosiły po 10 m. Do pomiarów zastosowano 
układ pomiarowy Wennera z rozstawem elektrod co 5 m. 
Głębokość penetracji w głąb powierzchni terenu wyniosła 
maksymalnie 60 m. Pomiary polowe zostały wykonane 
za pomocą systemu lUnD produkcji szwedzkiej firmy 
aBeM. W skład zestawu wchodzą miernik elektrooporo-
wy Terrameter sas1000, selektor es 10-64eC, zestaw 4 
kabli wielożyłowych z wyprowadzeniami co 5 m i stalowe 
elektrody. Do opracowania wyników wykorzystano opro-
gramowanie Res3DinV firmy Geotomo software.

MetoDykA BADAń

Pomiary elektrooporowe na powierzchni ziemi po-
zwalają na rozpoznanie budowy wgłębnej terenu. Prąd 
elektryczny jest wprowadzany do gruntu za pomocą 
dwóch elektrod prądowych i mierzona jest różnica 
potencjałów między dwoma innymi elektrodami poten-
cjałowymi. Rozkład oporności ośrodka jest wyznaczany 
poprzez wykonanie wielu pomiarów różnicy potencjałów 
w różnych pozycjach elektrod prądowych i potencjało-
wych, przeliczenie ich na oporności pozorne i dokonaniu 
inwersji oporności za pomocą odpowiednio dobranych 
algorytmów (loke, 2016). W ostatnich latach powszechnie 
stosowane są dwuwymiarowe badania elektrooporowe, 
gdzie elektrody rozmieszczane są wzdłuż linii prostych. 
Po tych równoległych liniach wykonywane są kolejno 
profile opornościowe 2D. W wyniku procedury pomiaro-
wej otrzymuje się przekrój oporności wzdłuż płaszczyzny 
pionowej. obraz ten może być nieprawdziwy z powodu 
anomalii od ciał spoza płaszczyzny przekroju i odstępstw 
od założeń modelu geofizycznego 2D (Bentley, Gharibi, 

2004). z tego względu coraz częściej stosuje się badania 
geofizyczne elektrooporowe w układzie trójwymiarowym 
3D eRT. Badania te są dużo trudniejsze do przeprowa-
dzenia ze względu na koszty i logistykę (loke, Barker, 
1996; loke, 2016). W praktyce badania geofizyczne 3D 
eRT wykonuje się jako badania 2D wzdłuż równoległych 
linii, oddalonych od siebie o stałą odległość, nie większą 
niż podwojona minimalna odległość między elektrodami 
wzdłuż linii. korzystniejszym rozwiązaniem jest stworze-
nie regularnej siatki wzajemnie prostopadłych linii i wy-
konanie pomiarów 2D wzdłuż każdej z linii (Dahlin i inni, 
2002). otrzymane w ten sposób dane pomiarowe 2D eRT 
łączone są w zestaw danych przestrzennych 3D, który 
następnie poddawany jest inwersji trójwymiarowej przy 
użyciu odpowiedniego oprogramowania (np. Res3DinV).

Wyniki

osuwisko
jest to osuwisko konsekwentne, powstałe w wyniku 

przemieszczenia się mas skalnych po powierzchni uławi-
cenia warstw fliszowych. Przyczyną jego powstania była 
sprzyjająca budowa geologiczna, czyli układ konsekwent-
ny warstw oraz liczne uskoki. Czynnikami inicjującymi 
ruch mogły być trzęsienia ziemi oraz nawalne opady 
deszczu (Mastella, 1976). osuwisko ma kształt niere-
gularny. jego długość wynosi około 500 m a szerokość 
1700 m. zajmuje powierzchnie 0,64 km2. skarpa główna 
ma wysokość około 4 m. Średnia miąższość koluwiów 
wynosi około 6 m (Bober, 1990). Wysokość czoła osuwiska 
ma wartość około 7 m.

Badania geofizyczne
Przeprowadzone badania metodą tomografii elek-

trooporowej osuwiska Bachledzki Wierch potwierdziły 
wyniki wcześniejszych badań wykonanych przez Bobera 
(1985). Wykonano sześć równoległych profili geofizycz-
nych. W efekcie badań geofizycznych otrzymano upo-
rządkowaną „chmurę”, która obrazuje wartość oporu G 
w przestrzeni trójwymiarowej.

Ryc. 2. Trójwymiarowy obraz elektrooporowy
Fig. 2. The three-dimentional image of electric resistance
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Do opracowania trójwymiarowego modelu oporno-
ści osuwiska użyto interpolacji punktów G za pomocą 
algorytmu deterministycznego Dsi. W efekcie otrzy-
mano przestrzenny obraz rozkładu wartości oporów G. 
W trakcie dalszej analizy wykonano przekroje podłużne 
i poprzeczne oraz mapy ścięcia poziomego. ze wstępnej 
interpretacji otrzymanych danych wynika, że strefy za-
wodnienia (20–30 Ωm), które występują w rejonie skarpy 
głównej odegrały kluczową rolę w aktywiazacji ruchu 
osuwiskowego.

na mapie powierzchniowej oporności zobrazowały 
się strefy wysokooporowe (powyżej 250 Ωm), które są 

Ryc. 3. Przekroje przez model
Fig. 3. Sections through the model

Ryc. 4. Mapa powierzchniowa oporności
Fig. 4. Surface map of the resistance

związane ze strefą występowania spękań powiązanych 
z przebiegiem skarpy głównej oraz skarp wtórnych.

kolor czerwony symbolizuje obszary przesuszone, 
które należy wiązać z występowaniem szczelin osuwis-
kowych. największy obszar występuje w obrębie skarpy 
głównej osuwiska.

poDsuMoWAnie

Metoda tomografii elektrooporowej okazała się uży-
teczna do szybkiego i wstępnego rozpoznaniu struktury 
osuwiska, jak i jego podłoża fliszowego. W rzeźbie osuwis-
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ka wyróżniono bloki koluwialne. obraz elektrooporowy 
podłoża osuwiska potwierdził zróżnicowanie litologiczne 
fliszu. Wyróżniono strefy zawodnienia w rejonie skarpy 
głównej oraz obszary w obrazie elektrooporowym o wy-
sokich wartościach oporu. są one powiązane z występo-
waniem w osuwisku licznych szczelin i innych nieciągłości.

Podsumowując należy stwierdzić, że przeprowadzone 
badania geofizyczne wraz z analizą geomorfologiczną 
modelu cyfrowego terenu uszczegółowiły dotychczasowe 
dane o osuwisku. otrzymane wyniki ukazały skompliko-
wany obraz budowy koluwiów osuwiskowych. Wymagają 
one zweryfikowania inną metodą geofizyczną np. płytką 
sejsmiką refrakcyjną. Metoda ta pozwoliłaby doprecyzo-
wać przebieg stref nieciągłości oraz płaszczyzny poślizgu.
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WSTęP

analiza rozkładu wielkości ziaren oraz kształtu w ska-
łach uskokowych stanowi istotne narzędzie w rekonstruk-
cji mechanizmów i warunków prowadzących do rozwoju 
kataklazytów i mylonitów (np. Heilbronner, keulen, 2006), 
w szczególności jeśli jest to analiza poparta danymi ilo - 
ściowymi (Berger i inni, 2011). Dla skał pochodzących 
z trzonu krystalicznego Tatr zachodnich podjęto 
uprzednio analizę kształtów ziaren w oparciu o ręcznie 
wyznaczane zarysy ziaren na fotografiach z mikroskopu 
optycznego (kania, 2014).

obecnie prezentowane wyniki są rozwinięciem tej me-
tody. zastosowanie obrazów yaGBse (detektor elektronów 
wstecznie rozproszonych w skaningowym mikroskopie 
elektronowym) zwiększa rozdzielczość, pozwalając uzyskać 
dane dla drobnych ziaren, klasyfikowanych jako składnik 
matriks kataklastycznego. Wykorzystanie metod klasyfika-
cji obrazu zaczerpniętych z metodologii teledetekcji i Gis  

(por. Tarquini, Favalli, 2009) pozwala uzyskać znacznie więk-
szą i lepszej jakości próbę statystyczną, poprzez uwzględ-
nienie w analizie wszystkich ziaren w polu obrazu.

MAteriAŁ i MetoDologiA

Do analizy wybrano 5 skał reprezentatywnych dla róż-
nych typów skał uskokowych występujących w krystaliniku 
Tatr zachodnich: mezokataklazyty rozwinięte w granodio-
rycie typu Rohaczy (43, 45; z rejonu Wołowca) w obrębie 
rozległych stref ścinania, protomylonit z rejonu Wołowca 
(21), kataklazyt rozwinięty w leukogranicie (24; z Długiego 
Upłazu), kataklazyt z wąskiej strefy nasunięcia w pobliżu 
Rakonia (3cy).

Procedura badawcza obejmowała 4 etapy (ryc. 1): (1) 
uzyskanie zdjęć yaGBse, (2) wstępna obróbka – usuwanie 
szumu cyfrowego w oprogramowaniu fotoedycyjnym, (3) 
wykorzystanie metod Gis: określenie pól treningowych, 
klasyfikacja nadzorowana metodą maksymalnej wiary-

słowa kluczowe:  kataklazyty, mylonity, rozkład wielkości ziaren, analiza obrazu, skały uskokowe
key words:  cataclasites, mylonites, grain size distribution, image analysis, fault rocks

Ryc.1. Wybrane etapy analizy obrazu: A – nieprzetworzony obraz YAGBSE, B – zastosowana klasyfikacja metodą maksymalnej 
wiarygodności, C – wektoryzacja rastra do formatu shapefile, D – ziarna kwarcu wybrane do analizy

Fig.1. Selected stages of the image analyses: A – raw YAGBSE image, B – maximum likelihood classification applied, 
C – raster to vector (shapefile format), D – quartz grains selected to analyses
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godności, generalizacja rastra, wektoryzacja do formatu 
shapefile, selekcja danych, automatyczna i ręczna korekta, 
(4) analiza statystyczna – odrzucenie wyników skrajnych 
(±3σ), statystyka opisowa.

W analizie uwzględniono ziarna kwarcu, odrzucając 
pozostałe składniki na etapie tworzenia pliku wektoro-
wego.

WYNIKI

W tab. 1 zebrano statystyki opisowe dla wybranych 
parametrów odnoszących się do wielkości ziaren: 
obwodu, powierzchni oraz obwodu i średnicy okręgu 

Tab.1. Statystyka opisowa wielkości ziaren. A – powierzchnia, P – obwód, EqD – średnica okręgu o powierzchni równej powierzchni 
ziarna, EqP – obwód tegoż okręgu. Wymiary w µm lub µm2 

Prób. N Średnia Mediana Minimum Maksimum Wariancja Odchyl. st. Skośność Kurtoza

A

21 1810

0,96 0,65 0,03 3,41 0,70 0,83 1,22 0,57

P 48,23 43,46 10,10 137,98 466,62 21,60 0,77 –0,24

EqD 1,01 0,91 0,18 2,08 0,19 0,44
0,68

–0,60

EqP 151,51 136,54 31,74 433,47 4605,36 67,86 0,77 –0,24

A

24 1040

6,45 4,73 0,00 21,84 26,80 5,18 1,07 0,44

P 174,68 164,27 0,88 389,41 6411,85 80,07 0,10 –0,26

EqD 2,60 2,45 0,01 5,27 1,45 1,20 0,03 –0,23

EqP 548,77 516,06 2,77 1223,38 63282,38 251,56 0,10 –0,26

A

3cy 609

4,80 3,78 0,00 17,34 18,05 4,25 0,88 0,04

P 107,056 106,20 0,05 279,50 3264,58 57,14 0,14 –0,50

EqD 2,15 2,19 0,00 4,70 1,50 1,23 –0,07 –0,87

EqP 336,33 333,63 0,14 878,07 32220,10 179,50 0,14 –0,50

A

43 2013

8,16 6,91 0,00 21,60 20,16 4,49 0,92 0,33

P 148,88 141,82 0,51 344,20 2095,32 45,78 0,28 1,00

EqD 3,09 2,97 0,00 5,25 0,83 0,91 –0,09 0,88

EqP 467,72 445,54 1,59 1081,35 20679,99 143,81 0,29 1,00

A

45 2863

1,94 1,35 0,00 6,64 2,47 1,57 1,20 0,54

P 40,09 36,15 0,93 108,57 271,06 16,46 0,67 –0,16

EqD 1,45 1,31 0,02 2,90 0,36 0,60 0,57 –0,42

EqP 125,96 113,57 2,91 341,08 2675,29 51,72 0,67 –0,16

o powierzchni równej powierzchni analizowanego ziarna.  
na rys. 2 zaprezentowano zakres zmienności: najmniejszy 
rozrzut wykazuje protomylonit 21, największy – katakla-
zyt 23. W przypadku kataklazytów z Wołowca (43, 45) 
charakterystyczny jest mniejszy zakres wyników, ale też 
dominacja drobniejszych ziaren.

kompleksowa analiza rozkładu wielkości ziaren (ryc. 3) 
wskazuje, że rozkład parametrów (powierzchnia, obwód) 
jest zwykle unimodalny, mocno prawoskośny, najczęściej 
zbliżony do rozkładu gamma. Różnice między poszcze-
gólnymi skałami zaznaczają się w spłaszczeniu rozkładu, 
wyraźnie mocniejszej dla skał o zaawansowanej kataklazie 
(43, 3cy).

Ryc. 2. Zakres zmienności wymiarów ziaren. Lewy wykres – powierzchnia ziarna (µm2), prawy – obwód ziarna (µm); szare pole: 25–75% 
pomiarów; oznaczono medianę

Fig. 2. Grain size ranges. Left plot – grain area (µm2), right – grain perimeter (µm); grey rectangle: 25–75% of measurements, median marked
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Wykresy rozrzutu prezentują relację między powierzch-
nią ziarna (osie poziome) a jego obwodem (osie pionowe). 
Relacje te w oczywisty sposób nie mają nigdy charakteru 
liniowego, tym niemniej znaczne wygięcie linii trendu ku 
górze jest sygnałem występowania w ziarnach licznych 
wklęsłych zatok wydłużających obwód. Uzyskane trendy 
wskazują również, że dla wszystkich skał, poza 21 i 24, 
występują wyraźne subpopulacje ziaren najmniejszych, 
stanowiących tło (nieciągłości na wykresach rozrzutu).

 Wstępne Wnioski

W artykule przedstawiono jedynie wycinek zagadnienia. 
Pełna analiza morfometryczna uwzględnia również wskaźni-
ki samopodobieństwa (np. kruhl, 2013) oraz bezwymiarowe 
wskaźniki kształtu i kierunkowości tekstury skały (por. kania, 

2014). Możliwe jest również określenie ilościowego udziału 
wyróżnionych składników (np. ziaren w stosunku do tła).

Przedstawione wyniki wskazują, że zastosowanie metod 
automatycznej analizy w oparciu o klasyfikację nadzoro-
waną i detekcję ziaren jest skuteczną, wysokorozdzielczą 
techniką badawczą, która umożliwia w sposób ilościowy 
uchwycić zróżnicowanie teksturalne skał uskokowych. Pre-
zentowane przykłady pokazują, że skały o zaawansowanej 
kataklazie (43, 3cy) charakteryzują się m.in. występowaniem 
podzbioru drobnych ziaren, tworzących submikroskopowe 
matriks. z kolei duże ziarna wykazują skomplikowane, 
wklęsłe krawędzie, które mogą być interpretowane jako 
zachowane ślady dynamicznej rekrystalizacji.

Reasumując, zastosowana metoda rozbudowana o nie-
uwzględnione tutaj wskaźniki jest interesującym postępem 
w możliwościach ilościowej analizy i interpretacji cech 
teksturalnych skał uskokowych.

Ryc. 3. Rozkład wielkości ziaren: histogramy powierzchni (u góry, µm2), obwodu (z lewej, µm); wykres rozrzutu obwodu (oś Y) 
względem powierzchni (oś X). Ostatni wykres – dane zbiorcze ze wszystkich próbek

Fig. 3. Grain size distribution: histograms of an area (upper, µm2), a perimeter (left, µm); perimeter (Y axis) vs. area (X axis) scatter 
plot. The last plot – aggregated data of all of the samples
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Fotogrametria to dziedzina od dziesięcioleci stosowa-
na w badaniach geologicznych (ostaficzuk, 1962, 1978; 
ziętara i inni, 1989). Wykorzystanie zdjęć lotniczych po-
zwalało na interpretację struktur geologicznych, a w ba-
daniu osuwisk – wyznaczenie ich zasięgu oraz większych 
form rzeźby wewnętrznej. Pojawienie się cyfrowych stacji 
fotogrametrycznych spowodowało szybsze przygoto-
wanie zdjęć do interpretacji oraz uzyskano dostęp do 
nowych narzędzi analitycznych. Dostępność archiwalnych 
zdjęć lotniczych wykonanych w różnym czasie pozwoliło 
prześledzić dynamikę (Dewitte i inni, 2008; Prokesova 
i inni, 2010) tego procesu, co uczyniono na przykładzie 
osuwiska w lachowicach. 

osuwisko w lachowicach znajduje się na terenie 
gminy stryszawa w zachodnich karpatach fliszowych. 
Do uruchomienia doszło w lipcu 2001 roku w wyniku 
infiltracji wód opadowych w górnej części południowo- 
-wschodniego stoku Góry Pierchałowej. Było to jedno 
z najgroźniejszych wydarzeń z udziałem ruchów ma-
sowych, które spowodowało zniszczenie i uszkodzenie 
kilkudziesięciu budynków, zerwanie linii przesyłowych  
i ciągów komunikacyjnych (Rączkowski, nescieruk, 2005). 
osuwisko rozwinęło się na utworach serii magurskiej pod-
ścielonych łupkami i marglami warstw podmagurskich 
zapadającymi zgodnie z nachyleniem stoku (oszczypko 
i inni, 2002) co pozwala zakwalikować je do osuwisk 
typu konsekwentnego w górnej części oraz złożonego 
w części dolnej. Czynnikami biernymi mającymi wpływ 
na ówczesną aktywność osuwiska były podcięcie ero-
zyjne czoła starego osuwiska przez rzekę lachówkę oraz 
obecność skruszonych skał (brekcji) pochodzących ze 
strefy uskokowej.

Do zbadania ruchów grawitacyjnych, w tym określenia 
wielkości przemieszczeń, wykorzystano zdjęcia lotnicze 
pochodzące z nalotów w latach 1977, 2003 i 2009. na ich 
podstawie, przy użyciu metody automatycznego dopa-
sowania obrazów (ang. stereo matching), wygenerowane 
zostały chmury punktów, które po procesie filtracji posłu-
żyły do stworzenia numerycznych modeli terenu (nMT). 
Rozkład przestrzenny przemieszczonych mas skalnych 
doskonale przedstawiają obliczone modele różnicowe 

słowa kluczowe:  osuwiska, dynamika, zdjęcia lotnicze, nMT, dopasowanie obrazów
key words:  landslides, dynamics, aerial photo, DTM, stereo matching

w interwałach 1977-2003 oraz 2003-2009 (ryc.1). Model 
różnicowy z 1977-2003 wykazuje największe zmiany, 
dlatego z jego uwzględnieniem obliczono objętości 
przemieszczonych mas skalnych. zmiany z okresu 2003-
2009 są niewielkie i koncentrują się tylko w obrębie jęzora 
osuwiskowego, co świadczy o jego ciągłej aktywności 
w tym przedziale czasowym.

na podstawie zdjęć lotniczych można również określić 
wielkość i kierunek przemieszczeń poziomych. W procesie 
stereodigitalizacji obiektów istniejących na zdjęciach 
z 1977 i 2003 roku pomierzono położenie budynków, 
dróg i koryta rzeki lachówki. Wektory przemieszczeń 
poziomych wykazują większe wartości w południowo-
wschodniej części wskazując na większą dynamikę w tej 
części osuwiska. Wszystkie obiekty znajdujące się w ob-
szarze osuwiska wykazują również zmianę położenia o kąt 
rzędu 10°-20° co wskazuje na rotację całego osuwiska.

Wykonana analiza fotogrametryczna pozwala po-
twierdzić przydatność zobrazowań lotniczych w określa-
niu zasięgu osuwisk i interpretacji form rzeźby wewnętrz-
nej. sekwencja zdjęć lotniczych z różnych przedziałów 
czasowych umożliwia badanie ich dynamiki, a wykorzy-
stanie nowoczesnych narzędzi analitycznych pozwala 
opisać zmiany przestrzenne wartościami liczbowymi. 
korelacja dotychczasowych ruchów grawitacyjnych  
z czynnikami biernymi daje szansę określenia kierunków 
dalszej ekspansji osuwiska na stoku.
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na pograniczu Polski, Brandenburgii i saksonii, 
pomiędzy miejscowościami klein kolzig, Hoyerswerda 
i Tuplice, znajduje się doskonale widoczna w morfologii 
strefa intensywnych zaburzeń glacitektonicznych zwana 
Łukiem Mużakowa. struktura ta jest uznawana za jedną 
z najbardziej atrakcyjnych pod względem geologicznym 
w europie, czego dowodem jest objęcie jej granicami 
transgranicznego geoparku Muskauer Faltenbogen/Łuk 
Mużakowa (Rein i inni, 2002). Utwory spiętrzonej moreny 
czołowej, uformowane w kształcie wydłużonej podkowy 
otwartej ku północy przed czołem lobu lodowcowego, są 
wykształcone w postaci licznych asymetrycznych fałdów 
i łusek glacitektonicznych, angażujących oprócz osadów 
czwartorzędowych także osady starsze: piaski, iły i węgle 
starszego kenozoiku.

Profil osadów paleogenu i neogenu w rejonie łuku Mu-
żakowa jest typowy dla obszaru niżu Polskiego (Dyląg, Pi-
wocki, 2000; kasiński, 2005) oraz Dolnych Łużyc (standke 
i inni, 1993), jednak ze względu na występowanie jedynie 
krótkich odcinków profilu, słaby stopień odsłonięcia, czę-
ste powtórzenia i silne deformacje, bardziej szczegółowa 
rekonstrukcja profilu stratygraficznego przysparza wiele 
trudności. za jedyne poziomy korelacyjne można tu uznać 
pokłady węgla brunatnego, jednak ich geometryczna 
korelacja pomiędzy drobnymi strukturami glacitektonicz-
nymi nie jest praktycznie możliwa. W tej sytuacji jedynym 
rozwiązaniem stała się korelacja biostratygraficzna na 
podstawie składu spektrum sporowo-pyłkowego.

Próbki do badań palinologicznych pobrano z węgla 
brunatnego i utworów węglistych z krótkich odcinków 
profilu, odsłaniających się miejscami na obszarze zre-
kultywowanych wyrobisk kopalni węgla brunatnego 
w Łęknicy, w dnach rozmyć erozyjnych w obszarach typu 
bad lands oraz w pojedynczych sztucznych odsłonięciach 
(biedaszyby w rejonie nowych Czapli).

analiza palinologiczna wykazała, że deformacje gla-
citektoniczne angażują utwory środkowego miocenu, 
datowane na V–Viii poziomy sporowo-pyłkowe (Piwocki,  
ziembińska-Tworzydło, 1995), a węgiel brunatny należy 
do trzech kolejnych pokładów: ii pokładu łużyckiego, 
iia pokładu lubińskiego i i pokładu środkowopolskiego. 
nie ma dowodów, aby zostały zaangażowane utwory 
starszych pokładów węglowych, które stwierdzono 

w profilach otworów wiertniczych w sąsiedztwie łuku Mu-
żakowa (Tuplice, Gręzawa 28B-bis, Datyń 21a). obecność 
planktonu morskiego w węglach ii pokładu łużyckiego 
potwierdza istnienie wpływów morskich w najniższej 
części miocenu środkowego (słodkowska, 2014), co 
sugerowano już wcześniej w świetle wyników analizy 
struktur sedymentacyjnych (osijuk, 1979). Wpływy te 
były niewątpliwie związane z rozwojem zatoki Branden-
burskiej Pramorza Północnego (por. lange, suhr 1999).
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Wstęp

obiektem przeprowadzonej analiz y makro -
skopowej był węgiel kamienny z pokładu 358/1  
z kopalni Budryk (ryc. 1), należący do warstw orzeskich, 
serii mułowcowej (westfal a–B).

Próbkę słupową z pełnego profilu pokładu (pobrano 
zgodnie z obowiązującą normą Pn-iso 14180:2005), o wy-
miarach 30 × 30 cm podzielono prostopadle do uławice-
nia od stropu do spągu pokładu na dwie równe części. 
jedną część przeznaczono na analizy fizykochemiczne, 
palinologiczne i geochemiczne, drugą część pocięto na 
zgłady (próbki cząstkowe) o wysokości ok. 2,5 cm i sze-
rokości ok. 3 cm, uzyskując ostatecznie z próbki słupowej 
103 preparaty mikroskopowe przeznaczone do analiz pe-
trograficznych. na każdej pojedynczej próbce oznaczono 
orientację względem stropu pokładu. 

Badaną próbkę słupową poddano następującym 
analizom: petrograficznej, palinologicznej, geochemicz-

słowa kluczowe:  węgiel kamienny, litotypy, refleksyjność witrynitu
key words:  hard coal, lithotypes, vitrinite reflectance

nej, technicznej i elementarnej oraz wykonano pomiary 
zdolności odbicia światła – refleksyjności witrynitu (Ro). 
z uwagi na objętość niniejszej publikacji przedstawiono 
tylko wyniki analizy makroskopowej oraz pomiarów re-
fleksyjności witrynitu (Ro) z pokładu 358/1.

AnAlizA MAkroskopoWA

na podstawie głównych cech zewnętrznych wydzielo-
no pięć odmian węgla, czyli jego litotypów wg klasyfikacji: 
karczewski (1907), stopes (1919) oraz Diessel (1992).  
W pokładzie występują także przerosty łupków ilastych.

Węgiel błyszczący – to litotyp jednorodny, wykazuje 
on intensywny połysk, barwę czarną, przełam muszlowy. 
Tworzy smugi i pasemka o różnej miąższości od kliku 
milimetrów do kilku centymetrów. Pasemka wykazują 
charakterystyczne poprzeczne spękania prostopadłe do 
uwarstwienia.

Ryc. 1. Miejsce pobrania próbki na tle obszaru KWK Budryk
Fig. 1. Sampling area in the Budryk coal mine
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Węgiel błyszczący pasemkowy – to litotyp niejedno-
rodny warstwowany charakteryzujący się naprzemianle-
głym ułożeniem cienkich pasemek o przewadze soczewek 
(lamin) błyszczących. Grubość pasemek nie przekracza 
3 mm. Podobnie jak w węglu błyszczącym, występują 
w nim spękania prostopadłe do uwarstwienia.

Węgiel matowy – należy do litotypów jednorod-
nych o połysku matowym, barwie szarej lub czarnej  
i przełamie ziarnistym lub muszlowo-ziarnistym. Duryn 
to węgiel twardy, zwięzły trudno urabialny. Występuje 
w formie soczewek i warstewek, tworząc w pokładzie 
pasemka i ławice o grubości od kilku milimetrów do kilku 
decymetrów.

Węgiel matowy pasemkowy – jako litotyp niejedno-
rodny charakteryzuje się słabo zaznaczonym warstwowa-
niem. jest to głównie węgiel matowy (duryn) zawierający 
cienkie pasemka poniżej 5 mm węgla błyszczącego 
(witrynu).

Węgiel włóknisty – to litotyp jednorodny o połysku 
jedwabistym, barwie szaroczarnej lub czarnej. jego 
włóknista budowa wynika z fragmentów zwęglonych 
łodyg roślin. Cechą charakterystyczną jest duża kruchość 
i ścieralność, a przy dotyku brudzi palce. W pokładzie 
występuje na powierzchni uławicenia, tworząc soczewki 
o grubości 0,5–8,0 mm i długości 1–10 cm.

szczegóŁoWy profil MAkroskopoWy  
próBki sŁupoWeJ

W tabeli 1 przedstawiono szczegółowy profil makro-
skopowy pokładu 358/1. Dla każdej próbki wykonano 
dokumentację fotograficzną taką jak zaprezentowano 
w tabeli 1 dla próbki 1-358/1.

Tab. 1. Szczegółowy profil makroskopowy pokładu 358/1
Tab. 1. Detailed macroscopic profile of 358/1 coal seam

Numeracja KWK  
„Budryk”

Numeracja UŚ dla preparatów 
mikroskopowych

Próbka 1–358/1 
Strop Pokładu 358/1
628g – 226g = 402g

PREPARAT 1/358
miąższość próbki: 109 mm

3 mm Witryn + kalcyt
2 mm Fuzyn
25 mm Witryn + piryt
2 mm Klaroduryn
50 mm Witryn + piryt + kalcyt
2 mm Klaroduryn
10 mm Witryn + piryt
10 mm Duryn + piryt + kalcyt
 5mm Witryn + piryt

Próbka 2–358/1
822–70 g = 752 g 

PREPARAT 1/358
miąższość próbki: 150 mm
150 mm Witryn + piryt + kalcyt

Próbka 3–358/1
1016 –278 g = 738 g

PREPARAT 1/358
miąższość próbki: 75 mm
35 mm Witryn + piryt + kalcyt
3 mm Klaroduryn
15 mm Witryn + kalcyt
5 mm Klaroduryn
15 mm Witryn + piryt + kalcyt
2 mm Fuzyn 

Próbka 4–358/1
1580–771 g = 809 g

PREPARAT 2/358
miąższość próbki: 200 mm

10 mm Witryn + kalcyt + piryt
2 mm Duryn
8 mm Witryn + kalcyt
2 mm Duryn
4 mm Witryn
1 mm Duryn
30 mm Witryn + kalcyt + piryt
60 mm Klaroduryn + piryt
35 mm Witryn + kalcyt + piryt
4 mm Duryn
44 mm Witryn + kalcyt + piryt

Próbka 5–358/1
484–104 g = 380 g

PREPARAT 2/358
miąższość próbki: 47 mm

6 mm Klaryn
14 mm Witryn + kalcyt
15 mm Klaryn
12 mm Witryn + kalcyt

Próbka 6–358/1
1335–261 g = 1074 g

PREPARAT 2/358
miąższość próbki: 140 mm

10 mm Witryn + kalcyt + piryt
5 mm Duryn
125 mm Witryn + piryt + kalcyt

Próbka 7–358/1
1075g – 464 g = 611 g

PREPARAT 3/358
miąższość próbki: 204 mm

121 mm Witryn + kalcyt + piryt
2 mm Duryn
30 mm Witryn + kalcyt
3 mm Duryn
48 mm Witryn + kalcyt + piryt

Próbka 8–358/1
1326–408 g = 918 g

PREPARAT 3/358
miąższość próbki: 86 mm

5 mm Witryn + kalcyt
2 mm Duryn
10 mm Witryn + kalcyt
1 mm Duryn
10 mm Witryn + kalcyt
1 mm Duryn
5 mm Witryn + kalcyt
3 mm Duryn
7 mm Witryn + kalcyt
2 mm Duryn
30 mm Witryn + kalcyt
10 mm Duryn

Próbka 9–358/1
1400g – 280g = 1120g

PREPARAT 3/358
miąższość próbki: 147 mm

40 mm Witryn + kalcyt + piryt
2 mm Duryn
50 mm Witryn + kalcyt + piryt
3 mm Duryn
52 mm Witryn + kalcyt + piryt

Próbka 10–358/1
1765–532 g = 1233 g

PREPARAT 3/358
miąższość próbki: 250 mm

54 mm Witryn + kalcyt + piryt
3 mm Duryn
20 mm Witryn + kalcyt + piryt
1 mm Duryn
80 mm Witryn + kalcyt + piryt
1 mm Duryn
90 mm Witryn + kalcyt + piryt
1 mm Fuzyn

Próbka 11–358/1
1958–708 g = 1250 g

PREPARAT 4/358
miąższość próbki: 156 mm
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32 mm Witryn + piryt
12 mm Duryn
27 mm Witryn + piryt
5 mm Klaroduryn
78 mm Witryn
2 mm Klaroduryn

Próbka 12–358/1
2058–433 g = 1625 g

PREPARAT 4/358
miąższość próbki: 195 mm
10 mm Witryn
8 mm Duryn
105 mm Witryn + kalcyt + piryt
2 mm Duryn
60 mm Witryn + kalcyt
10 mm Łupek ilasty

Próbka 13–358/1
1106 g – = 738 g

PREPARAT 5/358
miąższość próbki: 110 mm
45 mm Klaroduryn
6 5mm Witryn

Próbka 14–358/1
1266 g – = 1156 g

PREPARAT 5/358
miąższość próbki: 125 mm
12 mm Witryn + piryt
2 mm Fuzyn
10 mm Witryn + piryt
2 mm Fuzyn
15 mm Witryn + piryt
1 mm Fuzyn
50 mm Witryn + piryt + kalcyt
1 mm Fuzyn
20 mm Witryn + piryt + kalcyt
12 mm Klaroduryn

Próbka 15–358/1
987g – = 818 g

PREPARAT 5/358
miąższość próbki: 142,5 mm
48 mm Witryn + kalcyt + piryt
3 mm Klaroduryn
1 mm Fuzyn
20 mm Witryn + piryt + kalcyt
0,5 mm Fuzyn
45 mm Witryn + piryt + kalcyt
3 mm Duryn
20 mm Witryn + piryt + kalcyt
2 mm Fuzyn

Próbka 16–358/1
755g – = 532 g

PREPARAT 6/358
miąższość próbki: 148 mm
2 mm Klaryn
61 mm Witryn + kalcyt + piryt
1 mm Klaryn
20 mm Witryn + piryt + kalcyt
2 mm Klaryn
50 mm Witryn +kalcyt + piryt
2 mm Fuzyn
10 mm Witryn + kalcyt + piryt

Próbka 17–358/1
976g – = 890 g

PREPARAT 6/358
miąższość próbki: 173 mm
80 mm Witryn + piryt + kalcyt
0,5 mm Fuzyn
10 mm Witryn + kalcyt
0,5 mm Fuzyn
75 mm Witryn + kalcyt + piryt
2 mm Fuzyn
5 mm Witryn + kalcyt + piryt

Próbka 18–358/1
g – = 532 g

PREPARAT 6/358
miąższość próbki: 124 mm
124 mm Witryn + kalcyt + piryt

miąższość pokładu: 2581,5 mm po wykonaniu pełnego profilu
makroskopowego 

określenie śreDnieJ refleksyJności 
 Witrynitu

Pomiary refleksyjności wykonano w świetle białym 
zgodnie z obowiązującą normą na mikroskopie automa-
tycznym polaryzacyjnym axioimager M2m firmy zeiss 
z dostawianym stolikiem elektro-mechanicznym (ska-
ningowym) 75 × 50 mot. z panelem kontrolnym MCW-2 
eCo, stosując metodę imersji olejowej przy powiększeniu 
500×. Pomiary refleksyjności wykonano dla 103 próbek 
(ryc. 2) w celu prześledzenia stopnia uwęglenia w profilu 
pokładu 358/1. analizując pomiary refleksyjności witry-
nitu minimalna refleksyjność wynosi 0,856%, najwyższa 
1,046%, wartość średnia wynosi 0,942%.

Ryc. 2. Zmienność pomiarów refleksyjności witrynitu w pokładzie
Fig. 2. The variability of the measurements vitrinite reflectance in the seam   
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poDsuMoWAnie

na podstawie głównych cech zewnętrznych wydzie-
lono pięć litotypów. Trzy z nich to litotypy jednorodne: 
węgiel błyszczący (ang. vitrain), węgiel matowy (ang. 
durain) i węgiel włóknisty (ang. fusain) oraz litotypy 
niejednorodne (półbłyszczące) w tym jeden warstwo-
wany – węgiel błyszczący pasemkowy (ang. clarain) 
oraz jeden mieszany – węgiel matowy pasemkowy (ang. 
clarodurain) wg klasyfikacji stopesa (1919) i Diessela 
(1992). Procentowy udział litotypów w pokładzie 358/1,  
którego miąższość wynosi 2,58 m przedstawiono w ta-
beli 2.

Tab. 2. Zestawienie średniego udziału litotypów w pokładzie
Mean relative amounts of lithoypes in 358/1 coal seam

Węgiel błyszczący – witryn 89,25%

Węgiel błyszczący pasemkowy – klaryn 1,00%

Węgiel matowy – duryn 3,22%

Węgiel matowy pasemkowy – klaroduryn 5,38%

Węgiel włóknisty – fuzyn 0,76%

Łupek ilasty (przerosty) 0,39%

W pokładzie 358/1 makroskopowo dominuje węgiel 
błyszczący (litotyp jednorodny) w ilości 89,25%. następ-
ny litotyp niejednorodny to klaroduryn w ilości 5,38%. 
W mniejszej ilości 3,22% występuje kolejny litotyp jed-
norodny – duryn. klaryn w ilości 1% reprezentuje grupę 

litotypów niejodnorodnych. najmniejszą zawartość od-
notowano dla litotypu jednorodnego, który reprezentuje 
fuzyn w ilości 0,76%.

Według międzynarodowej klasyfikacji europejskiej 
komisji Gospodarczej refleksyjność witrynitu w badanych 
próbkach wskazuje na stopień odpowiadający średnio 
uwęglonym węglom (orto-bitumicznym) w przedziale C. 

na podstawie szczegółowej analizy makroskopo-
wej całego profilu pokładu, idąc od spągu do stro-
pu pokładu, otrzymano szereg cennych informacji 
na temat zmienności budowy litologicznej węgla  
w pokładzie. Wykonany opis litologiczny stanowi funda-
ment dla dalszych badań petrograficznych.
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 MODEL STRUKTURY REJONU KSIążA (BASEN śWIEBODZIC)  
W śWIETLE ZDARZEŃ TEKTONICZNYCH REJESTROWANYCH PRZEZ  

INSTRUMENTARIUM LABORATORIUM GEODYNAMICZNEGO  
W KSIążU 

Model of structure of the książ region (świebodzice Basin) in the light  
of tectonic events recorded by instruments of geodynamic laboratory in książ
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Współczesna aktywność tektoniczna masywu książa 
(basen Świebodzic) w aspekcie nachyleń podłoża jest 
rejestrowana od 1974 roku przez klinometry wahadłowe 
(kW; Chojnicki, Blum, 1996). Ta współczesna aktywność 
tektoniczna potwierdzona została przez klinometry 
hydrostatyczne (kH) rejestrujące zdarzeniowe efekty 
klinometryczne i ruchy pionowe podłoża (kaczorowski, 
2009). konsekwencje ruchów przesuwczych w rejonie 
książa uwidaczniają się w strukturze basenu Świebodzic 
w postaci zniekształceń geometrii doliny rzeki Pełcznicy, 
a także w uszkodzeniach elementów architektonicznych 
kompleksu zamkowego książ, gdzie znajduje się pod-
ziemne laboratorium Geodynamiczne Centrum Badań 
kosmicznych Polskiej akademii nauk (lG CBk Pan; 
kaczorowski, Wojewoda, 2011, 2012; kasza i inni, 2014).

zjawiska tektoniczne rejestrowane przez obie klasy kli-
nometrów (kW i kH) obserwowane są w postaci efektów 
nachyleniowych i ruchów pionowych. Przyczyną tego są 
horyzontalne ruchy przesuwcze na powierzchniach nie-
ciągłości (uskokach) w masywie książa. z mechanicznego 
punktu widzenia uskoki stanowią węzły dystrybucji dla 
tych ruchów. ze względu na orientacje uskoków wzglę-
dem głównego kierunku przemieszczeń tektonicznych 
instrumenty pomiarowe lG ujawniają transformację 
składowej horyzontalnej ruchu na ruchy pionowe i na-
chylenia podłoża.

Przeprowadzone badania instrumentalne i prace 
geologiczno-geodezyjne pozwoliły na identyfikację oraz 
pomiar przebiegu powierzchni nieciągłości widocznych 
w przestrzeni podziemnych korytarzy lG. Udokumento-
wana została obecność kilkunastu dużych oraz kilkudzie-
sięciu mniejszych współcześnie aktywnych powierzchni 
dyslokacji. W oparciu o instrumentalne wskaźniki ruchu 
oraz wyniki przeprowadzonego rozpoznania geologicz-

nego został zbudowany model struktury rejonu książa  
z 12. dominującymi współcześnie aktywnymi powierzch-
niami nieciągłości. Pozwoliło to na udoskonalenie do-
tychczas stosowanego uproszczonego (teoretycznego) 
modelu blokowego oraz lepsze przedstawienie relacji 
pomiędzy przebiegiem tych stref w podziemiach i na 
powierzchni terenu a udokumentowanymi miejscami 
zniszczeń elementów architektury kompleksu zamko-
wego książ.
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WproWADzenie

znajomość współczesnego pola naprężeń jest nie-
zwykle istotna dla zrozumienia procesów tektonicznych 
oraz złożowych (Meixner i inni, 2014). W ostatnich latach 
wraz ze wzrostem zainteresowania niekonwencjonalnymi 
złożami, budowa modeli geomechanicznych stała się 
nieodzownym elementem procesu poszukiwań węglo-
wodorów. Wynika to bezpośrednio z wielorakiego zasto-
sowania takich modeli przy analizie stabilności otworów 
wiertniczych (dobór odpowiedniego ciężaru płuczki 
wiertniczej, stabilna trajektoria, projekt orurowania), op-
tymalizacji trajektorii pod kątem ewentualnych zabiegów 
intensyfikacyjnych, a także analizy naprężeniowej spękań 
w obrębie perspektywicznych interwałów (zoback, 2007). 
Wspomniane modele geomechaniczne ziemi (ang. Me-
chanical Earth Model – MeM) opisują współczesne pole 
naprężeń oraz parametry mechaniczne skał dla danego 
wolumenu badanego ośrodka skalnego. na ich budowę 
składa się szereg elementów: ciśnienie porowe (Pp), 
naprężenie pionowe, najmniejsze naprężenie poziome 
(shmin), największe naprężenie poziome (sHmax), właści-
wości wytrzymałościowe (wytrzymałość na jednoosiowe 
ściskanie, ang. Unconfined Compressive Strength – UCs, 
współczynnik tarcia μ) oraz parametry opisujące właści-
wości sprężyste ośrodka (moduł younga e, współczynnik 
Poissona ν). W przypadku rozkładu naprężeń istotny jest 
zarówno kierunek, jak i wielkość naprężeń głównych.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie współ-
czesnego rozkładu naprężeń w obrębie fałdu iwonicza 
zdroju na podstawie stworzonych modeli geomecha-
nicznych dla trzech otworów poszukiwawczych. Przed-
stawione metody są powszechnie stosowane za granicą 
w branży naftowej, jednakże w Polsce wciąż jest to temat 
rzadko poruszany.

zArys BuDoWy geologiczneJ

karpaty powstały na przełomie mezozoiku i keno-
zoiku i należą do jednej z głównych gałęzi europejskich 
alpidów ciągnących się od atlantyku po azję Mniejszą. 
zostały uformowane na skutek subdukcji na granicy 
z dzisiejszym pienińskim pasem skałkowym płyty oce-
anicznej związanej z oceanem neotethys i późniejszej 

słowa kluczowe:  fałd iwonicza zdroju, reżim tektoniczny, model geomechaniczny ziemi
key words:  iwonicz zdrój Fold, tectonic stress regime, Geomechanical earth Model

kolizji płyty apulijskiej z europejską (Mizerski, 2009). 
karpaty na rozciągłości całego łuku dzielą się na karpaty 
Wewnętrzne i karpaty zewnętrzne, a za granicę między 
nimi przyjmuje się pieniński pas skałkowy (PPs). Teren 
badań strukturalnie należy do płaszczowiny śląskiej roz-
ciągającej się na obszarze Polski od Beskidu Śląskiego 
do leska w Bieszczadach (oszczypko i inni, 2008). Fałd 
iwonicza zdroju w granicach, którego znajdują się ana-
lizowane otwory, jest silnie zaangażowaną tektonicznie 
antykliną o osi WnW–ese zaznaczającą się w morfologii 
jako pozytywna forma rzeźby terenu. Tną ją zarówno 
poprzeczne, jak i podłużne uskoki, w sąsiedztwie których 
powstały fałdy niższego rzędu.

MetoDykA BADAń

W celu określenia współczesnego reżimu tektonicz-
nego w obrębie fałdu iwonicza zdroju przeanalizowano 
dane z trzech otworów wiertniczych. opierając się na 
bezpośrednich pomiarach ciśnień złożowych, wynikach 
zabiegów szczelinowania hydraulicznego oraz pomiarach 
geofizyki otworowej z uwzględnieniem wiedzy geologii 
regionalnej, wykonano modele geomechaniczne dla 
każdego z analizowanych otworów, uwzględniające 
parametry geomechaniczne, ciśnienie porowe, ciśnienie 
litostatyczne, największe (sHmax) oraz najmniejsze (shmin) 
naprężenie poziome. Proces budowy modeli geome-
chanicznych omawianych otworów został podzielony 
na sześć etapów (ryc. 1), które poprzedziła faza zebrania 
wszelkich dostępnych danych otworowych oraz analiza 
jakości i ilości ich danych (wartość merytoryczna, możli-
wości interpretacyjne). 

MoDel geoMechAniczny 1D DlA  
AnAlizoWAnych otWoróW Wiertniczych

Wykonane analizy poligonów naprężeniowych (ang 
stress polygon) (jaeger i Cook, 1979; zoback, 2007) zgod-
nie z wcześniej przeprowadzonymi w tym rejonie bada-
niami (jarosiński, 2005) świadczy o tym, że w obrębie 
analizowanego obszaru, zgodnie z klasyfikacją e.M. an-
dersona (1951) panuje reżim przesuwczy, gdzie zaobser-
wowano następujący stosunek naprężeń: sHmax > sv > shmin.
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Ciśnienie porowe we wszystkich otworach wykazuje 
trend zbliżony do hydrostatycznego. od głębokości 3000 
m (TVDss) rysuje się wyraźna strefa przejściowa do ciśnień 
odbiegających od hydrostatycznych. anizotropia naprę-
żeń poziomych wynosi sH/sh = 1,55. jest to wartość cha-
rakterystyczna dla karpat (jarosiński, 2005). na podstawie 
interpretacji imagelogów XRMi oraz seD pod kątem 
struktur zniszczeniowych ścian otworów wiertniczych 
(Bell, Gough, 1979) określono kierunek sHmax–50 ±15o 

odrębnie dla każdego analizowanego otworu. Wykazane 
niewielkie rozbieżności w kierunkach sHmax pomiędzy po-
szczególnymi otworami mogą być efektem nieznacznej 
rotacji pola naprężeń w sąsiedztwie stref uskokowych. 
Taką teorię potwierdza skomplikowana budowa tekto-
niczna fałdu iwonicza zdroju. kierunek ten nie odbiega 
od wyników wcześniejszych badań przeprowadzonych 
w tym rejonie.

poDsuMoWAnie i Wnioski

Uzyskane na podstawie analizy strukturalno-geome-
chanicznej modele geomechaniczne trzech otworów 
poszukiwawczych wskazują na występowanie w tej części 
karpat zewnętrznych reżimu uskoków przesuwczych. 
otrzymany wynik jest spójny z wcześniejszymi bada-
niami w tym rejonie skupiającymi się na współczesnym 
reżimie tektonicznym (jarosiński, 2005). na podstawie 
obserwowanych struktur zniszczeniowych ścian otworów 
wyznaczono kierunek największego naprężenia poziome-
go o azymucie 50 ±15o. Rozpoznany rozkład naprężeń dla 
części fałdu iwonicza zdroju jest doskonałym punktem 
wyjścia do dalszych analiz na etapie optymalizacji eks-
ploatacji złóż węglowodorów.

Dane do publikacji pochodzą z zasobów Polskiego 
Górnictwa i Gazownictwa sa. 
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Ryc. 1. Schemat przedstawiający proces tworzenia modelu 
geomechanicznego 1D

Fig. 1. Diagram showing the process of building a 1D 
geomechanical model
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Historia zbiorów przechowywanych w Muzeum Geo-
logicznym inG Pan w krakowie sięga początków wieku 
XiX. Wtedy to w działającym od 1815 r. Towarzystwie 
naukowym krakowskim zapadły decyzje o gromadze-
niu okazów do mającego powstać muzeum. Muzeum 
powstało i różne były jego losy i nazwa. W 1873 r. rozpo-
częła działalność akademia Umiejętności, Towarzystwo 
naukowe krakowskie przestało istnieć. zmieniła się 
nazwa muzeum na Muzeum Fizjograficzne akademii 
Umiejętności, a od 1945 r. na Muzeum Przyrodnicze Pol-
skiej akademii Umiejętności. W 1952 r. majątek Polskiej 
akademii Umiejętności przejęła Polska akademia nauk. 
zbiory poszczególnych działów zostały podzielone. 
1 marca 1954 r., na mocy uchwały sekretarza naukowe-
go Pan z dn. 23 lutego 1954 r. powstała przy Wydziale iii 
Pan Pracownia Geologiczno-stratygraficzna, utworzona 
z działu geologicznego Muzeum Przyrodniczego PaU, 
z której wywodzi się dzisiejsze Muzeum. W roku 1956 
powstał w Warszawie zakład nauk Geologicznych Pan, 
w latach późniejszych przekształcony w instytut nauk 
Geologicznych Pan, któremu obecnie Muzeum podlega. 

obecnie Muzeum nadal gromadzi zbiory i posiada 
aktualnie ok. 140 000 zinwentaryzowanych okazów. 
najstarsze z nich, zebrane do 1939 r. to kolekcje a. altha, 
s. zaręcznego, j. siemiradzkiego, B. Rydzewskiego, F. Ton-
dery, M. Raciborskiego, W. Friedberga, j. jarosza, W. Goetla 
i e. Panowa. Po 1945 r. w zasobie Muzeum znalazła się ko-
lekcja skamieniałości i skał zebranych w latach 1940–1943 
stanowiąca zbiory Muzeum Polowego Wojska Polskiego 
na Środkowym Wschodzie, okazy pochodzące z byłego 
niemieckiego muzeum w opolu, kolekcja meteorytów 
oraz kolekcje s. M. Gąsiorowskiego, k. korejwo, R. Gra-
dzińskiego, a. Uchmana, a. Głuszka i innych, stanowiące 
w większości materiał dokumentacyjny do prac publiko-
wanych. W kolekcjach tych znajdują się 402 nowe gatunki, 
opisane przed 1939 r., nie spełniające definicji holotypu 
oraz 71 okazów spełniających te warunki. Część zasobów 
Muzeum stanowią kolekcje porównawcze, czyli zbiory 
oznaczone, lecz nie publikowane i eksponaty wystawowe.

od lat całe kolekcje, bądź pojedyncze okazy są przed-
miotem badań rewizyjnych, stanowią materiał do prac 
magisterskich, doktorskich i grantów. 

W Muzeum Geologicznym inG Pan w krakowie obok 
archiwizacji i udostępniania zbiorów do celów badawczych 

słowa kluczowe:  nauki geologiczne, muzeum, edukacja, popularyzacja, geoportal
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i naukowych ważna jest działalność dydaktyczna i popula-
ryzatorska. Działalność ta prowadzona jest systematycznie 
od 1994 r., kiedy to powstała stała wystawa pt: „Budowa 
geologiczna obszaru krakowskiego”. W 2003 r. Muzeum 
nawiązało współpracę z małopolskimi ośrodkami dosko-
nalenia nauczycieli. skutkiem podjętych działań był wzrost 
zainteresowania nauczycieli przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych stałą wystawą, co przełożyło się na włącze-
nie zwiedzania ekspozycji w program nauczania w wielu 
szkołach krakowskich. W lekcjach muzealnych i warsztatach 
przeprowadzonych w latach 2003–2015 wzięło udział ponad 
10 tys. uczniów szkół różnego etapu nauczania. Uczniowie 
w dalszym ciągu aktywnie korzystają z oferty edukacyjnej 
naszego Muzeum. zajęcia łączą w przystępny sposób treści 
merytoryczne z aktywnymi metodami pracy opartymi na 
edukacji nieformalnej, dającej możliwość bezpośredniego 
kontaktu z okazami i poznawania ich przez dotyk. Uzupeł-
nieniem zajęć kameralnych, w zależności od zapotrzebowa-
nia, są wycieczki terenowe prowadzone zarówno w obrębie 
starego Miasta w krakowie, jak i na terenach położonych  
na obszarze krakowskim. 

niezależnie prowadzone są specjalne, przeznaczone 
dla nauczycieli lekcje i konsultacje, w czasie których mają 
oni szansę uzupełnić lub uaktualnić stan swojej wiedzy 
w zakresie geologii. W konsekwencji wielu nauczycieli za-
częło wykorzystywać stałą ekspozycję do przeprowadzania 
własnych, samodzielnych zajęć.

W latach 2008–2015 Muzeum uczestniczyło w trzech 
nowatorskich projektach edukacyjno-popularyzatorskich 
takich jak eduscience, Wirtualne Muzea Małpolski i alBaB,, 
których celem było zwiększenie dostępności do wiedzy 
i nauki szerokiemu gronu odbiorców. 

kluczowym, przede wszystkim dla szkół, okazał się 
projekt eduscience realizowany w latach 2011–2015 (www.
eduscience.pl), koordynowany przez instytut Geofizyki 
Pan, skierowany do uczniów i nauczycieli szkół od i do iii 
etapu nauczania, którego celem było utworzenie narzędzi 
edukacyjnych dostępnych non stop. Produktem finalnym 
owego projektu jest nowatorska platforma edukacyjna, 
umożliwiająca korzystanie z istniejących materiałów, uczest-
nictwo w lekcjach on-line prowadzonych przez dydaktyków 
i naukowców oraz kontaktu „na żywo” z polskimi badaczami 
ze stacji polarnych „arctowski” i „Hornsund”. Ponadto plat-
forma daje wsparcie metodyczne nauczycielom, udostępnia 
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wiele narzędzi interaktywnych, wykorzystujących także 
interaktywne tablice multimedialne, gry edukacyjne i za-
soby dydaktyczne.

 W czasie trwania projektu Muzeum realizowało specjal-
ne zajęcia, będące połączeniem warsztatów muzealnych 
i wycieczek terenowych, w których wzięło udział 1538 
uczniów oraz lekcje muzealne on-line mające ponad 4000 
odbiorców.

Równolegle do platformy funkcjonuje portal przyrod-
niczy, na którym dydaktycy biorący udział w projekcie na 
bieżąco umieszczają artykuły, prezentowane w formie 
blogów popularnonaukowych. Portal pozwala uczniom 
samodzielnie przeglądać dostępne materiały, a także daje im 
możliwość uczestnictwa w badaniach poprzez monitoring 
przyrodniczy oraz proponowane eksperymenty.

kolejny projekt Wirtualne Muzea Małopolski (muzea.
malopolska.pl) realizowany był we współpracy z Małopol-
skim instytutem kultury. Pozwolił on na wprowadzenie 
w przestrzeń wirtualną eksponatów nie udostępnianych 
w Muzeum na co dzień, jak np. największe okazy me-
teorytów, unikatowe skamieniałości czy minerały. WMM 
to eksponaty w formie 3D i 2D, uzupełnione tekstami, 
interpretacjami, ćwiczeniami oraz nagraniami audio, 
również w technice audiodeskrypcji, przeznaczonej dla 
osób niewidomych i słabo widzących. 

W ramach projektu aTlaB instytutu nauk Geologicz-
nych Pan Muzeum włączyło się w realizację materiałów 
edukacyjnych, w tym filmów dostępnych za pośrednictwem 
kanału youtube. aby lepiej wytłumaczyć procesy zacho-
dzące w przyrodzie powstało szereg modeli geologicznych 
(czynny wulkan, zegar czasu, kalendarz geologiczny, model 
sedymentacyjno-tektoniczny), które w każdej chwili mogą 
zostać wykorzystane przez nauczyciela oraz drukowane ma-
teriały pomocnicze (tabele stratygraficzne, plansze „Historia 
ziemi”, kalendarz geologiczny, a dla najmłodszych – spirala 
czasu, będącą wycinanką) nieodpłatnie upowszechniane 
przez Muzeum.

Materiały te wykorzystywane są również w trakcie re-
alizacji wydarzeń specjalnych takich jak noc Muzeów czy 
Małopolska noc naukowców.
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Wskazanie obszarów potencjalnych kolizji prze-
strzennych (środowiskowych) jest istotnym elementem 
w złożonym procesie planowania przestrzennego, który 
powinien uwzględniać różnorodne uwarunkowania, 
w szczególności społeczne, przyrodnicze (w tym geo-
logiczne) oraz ekonomiczne. intensyfikacja działań 
inwestycyjnych na obszarze kraju w zakresie tworzenia 
infrastruktury liniowej (drogi, koleje, sieci przesyłowe, ka-
nały), obiektów technicznych (elektrownie, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów i in.), czy zabudowy miesz-
kaniowej wymaga przeprowadzenia analiz występowania 
potencjalnych kolizji przestrzennych wynikających z wza-
jemnego oddziaływania na siebie wybranych elementów 
geologicznych (litologia gruntów, eksploatacja surowców 
mineralnych, osuwiska, wody podziemne), infrastruktury 
powierzchniowej (składowiska odpadów, drogi, ruro-
ciągi) i ochrony środowiska (obszary natura 2000, parki 
narodowe, parki krajobrazowe). Wyniki tego typu analiz 
prowadzonych w różnych skalach i dla różnych obszarów 
mogą stanowić uzupełnienie wielu typów opracowań 
środowiskowych realizowanych w procesie planowania 
przestrzennego (plany miejscowe, wojewódzkie, oceny 
oddziaływania na środowisko i in.). Poster przedstawia 
wybrane wyniki analiz przestrzennych i wyznaczone w ich 
efekcie obszary potencjalnej kolizyjności elementów 

przestrzeni geologicznej z elementami zagospodaro-
wania powierzchni terenu oraz z elementami ochrony 
środowiska.
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larimar to nazwa kamienia ozdobnego występujące-
go na świecie jedynie w sierra de Bahoruco, w południo-
wo-zachodniej części Republiki Dominikany (prowincja 
Barahona). Wyjątkowy charakter tej mineralizacji, oprócz 
rzadkości występowania, wynika ze różnicowanych cech 
strukturalno-teksturalnych, złożonego składu mineral-
nego oraz barwy, która zmienia się od białej poprzez 
jasnoniebieską aż do ciemnoniebieskiej, a także zielo-
nej, o różnym stopniu nasycenia barwy podstawowej 
(Woodruff, Fritsch, 1989; Marcuello, Guinea, 1990). 

odkrycie larimaru datuje się na rok 1916, kiedy to 
hiszpański duchowny, proboszcz Miguel Fuertes lorén 
w liście do arcybiskupa poinformował o istnieniu „warstwy 
skalnej o objętości 49 mln m3 zawierającej miedź (żyła 
miedziowa) oraz 33% magnezu”. Ponad pięćdziesiąt lat 
później Miguel Mendez oraz norman Rilling wprowadzili 
termin „larimar”, będący połączeniem dwóch wyrazów – 
Larrisa (imię córki Mendeza) oraz hiszpańskiego słowa 
„mar” oznaczającego morze (Fuertes, Garcia, 1990). 

larimar występuje w kredowo-eoceńskich utwo-
rach wulkanicznych formacji Dumisseau, związanej 
z powstaniem karaibskiego łuku wyspowego oraz 
oceanicznego plateau. osady te tworzą rdzeń głównej 
antykliny znajdującej się w obrębie Morza karaibskiego 
oraz dwóch małych antyklin w paśmie górskim Bahoruco. 
na utworach tych zalegają płytkomorskie, węglanowe 
osady kenozoiczne (paleocen-miocen) oraz fluwialne 
i litoralne osady czwartorzędowe (Huerta i inni, 2007). 
larimar tworzy epigenetycznie wypełnienia żył, szczelin 
oraz spękań w silnie zserpentynizowanych bazaltoidach 
(Donnelly i inni, 1990), a także pogazowych pustek skał 
piroklastycznych, takich jak tufy i tufity (Bente i inni, 1991). 
jego obecność stwierdzono ponadto w przykrytych lawą 
fragmentach drzew jako efekt zastępowania zwęglonej 
tkanki drzewnej (espi, Pérez-Puig, 2009). 

Głównym składnikiem larimaru jest pektolit 
[naCa2si3o8(oH)], któremu towarzyszą: kalcyt, natrolit, 
chalcedon, hematyt, chalkozyn, apatyt, tytanit, prehnit, 
danburyt i datolit oraz nagromadzenia substancji orga-
nicznej (Woodruff, Fritsch, 1989; espi, Borrego, 2008). Tak 
zróżnicowany skład mineralny larimaru, a tym samym ko-
lorystyka, implikuje anomalię jego twardości. Dla odmian 

słowa kluczowe:  larimar, niebieski pektolit, Republika Dominikany
key words:  larimar, blue pectolite, Dominican Republic

białej i jasnoniebieskiej wartość tego parametru wynosi 
5–6 w skali Mohsa i rośnie do 7 dla odmiany ciemnonie-
bieskiej (Wodruff, Fritsch, 1989).

Do badań laboratoryjnych wykorzystano próbki lari-
maru pozyskane w trakcie dwóch wyjazdów w sierra de 
Bahoruco, tj. w listopadzie 2013 r. oraz w lutym 2016 r.. 
na podstawie obserwacji makroskopowych wydzielono 
dwa typy larimaru, tj. centryczny (C) oraz niecentryczny 
(nC), a wśród nich 7 klas (ryc. 1). 

Przy opisie cech strukturalno-teksturalnych poszcze-
gólnych odmian zastosowano terminologię podaną 
dla agatów (Rzymełka, 1990), tym samym podkreślając 
podobieństwo obu tych procesów minerałotwórczych, 
tj. pektogenezy i agatogenezy. Wspomniany wyżej zróż-
nicowany skład mineralny larimaru potwierdzają wyniki 
obserwacji mikroskopowych w świetle przechodzącym 
i obrazy seM, a także badania fazowe (XRD) i katodolu-
minescencyjne (Cl) oraz oznaczenia chemiczne (eMPa, 
eDs). oprócz pektolitu, głównego składnika larimaru, 
stwierdzono również obecność: hematytu, natrolitu, 
apatytu, kalcytu, miedzi rodzimej (kowalczyk i inni, 2015), 

Ryc. 1. Larimar o strukturze monocentrycznej
Fig. 1. Monocentric larimar
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saponitu, a także materii organicznej. zaobserwowano 
ponadto zmienną mikroporowatość w różnych strefach 
barwnych larimaru (seM), wyraźnie wyższą w odmianach 
białych, a malejącą w intensywnie niebieskich, co przy-
puszczalnie ma wpływ na twardość tych odmian pektoli-
tu. na podstawie wstępnych badań chemicznych różnych 
odmian barwnych pektolitu (ok. 300 analiz ePMa) udało 
się ustalić, że głównymi składnikami są: si4+, Ca2+, na+, 
natomiast dla odmian ciemnoniebieskich i niebieskich 
charakterystyczne są podwyższone udziały al3+ i Fe2+; 
dla odmiany zielonej al3+, k+, Fe2+ a dla odmiany białej 
głównie Mn2+. zawartości Mg, Ti, Cu, P, ni, Co są na pozio-
mie progu detekcji. Właściwości katodoluminescencyjne 
(Cl) określono dla jasnoniebieskiej odmiany larimaru. 
intensywną luminescencję w barwach żółtych wywołuje 
linia emisyjna przy 577 nm, którą należy wiązać z jonami 
Mn2+ (ryc. 2) (Gorobets, Rogojine, 2002; Gaft i inni, 2005).

Badania próbek skał macierzystych (bazaltoidów) 
wskazują na ich silne przeobrażenie. W obrazie mikro-
skopowym skały te posiadają struktury porfirowe oraz 
tektury bezładne. Ciasto skalne jest zrekrystalizowane; 
widoczne są w nim drobne słupki piroksenów i/lub 
amfiboli oraz tabliczki plagioklazów. Prakryształy są 
reprezentowane przez zserpentynizowane oliwiny i/lub 
pirokseny, które uległy częściowej chlorytyzacji. Pojedyn-
cze kryształy oliwinów zostały częściowo zastąpione przez 
iddingsyt. W próbkach najsilniej zmienionych widoczne są 
pseudomorfozy pektolitu po plagioklazach. stwierdza się 
ponadto występowanie nieregularnych, drobnych żyłek 
wypełnionych węglanami.

Praca f inansowana z badań statutowych nr 
11.11.140.319 oraz grantu dziekańskiego nr 15.11.140.837 
przez akademię Górniczo-Hutniczą im. stanisława staszi-
ca w krakowie. 
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Ryc. 2. Widmo katodoluminescencyjne jasnoniebieskiej 
odmiany larimaru

Fig. 2. Cathodoluminescence spectrum of a light blue larimar
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klastyczne utwory tzw. pstrego piaskowca niższego 
(dolny i środkowy pstry piaskowiec, trias dolny; siedlecki 
(1952)), pokrywające znaczny obszar Śląska opolskiego, 
zostały poznane głównie dzięki rdzeniom wiertniczym 
(np. Trzepla, 1993). na powierzchni dostępne są jedynie 
niewielkie wychodnie z fragmentami tych skał, m.in. 
w okolicach Gogolina i Góry Św. anny (kotlicki, 1977; 
Trzepla, 1993). o ile skały klastyczne pstrego piaskowca 
niższego występujące we wschodniej części Górnego 
Śląska zostały szczegółowo rozpoznane i opisane (Łydka, 
1956; siedlecki, 1952), to te z okolic Gogolina były jedynie 
wspominane w nielicznych opracowaniach. są to tzw. 
warstwy świerklanieckie (assmann, 1933) podścielające 
skały węglanowe retu (najwyższy trias dolny). stanowią 
one ważne wydzielenie dla możliwie pełnego rozpozna-
nia zmienności zespołów minerałów ciężkich w utworach 
mezozoiku Śląska opolskiego. Celem wykonanych badań 
było określenie przyczyn zróżnicowania składów zMC 
(zespoły minerałów ciężkich).

Próbki piaskowców zostały pobrane z gruntów ornych 
w okolicy jasionej. Próbki zostały ręcznie rozkruszone, 
część z nich wymagała usunięcia cementu węglanowego 
przy użyciu 10–15% kwasu octowego, a luźny materiał zo-
stał przemyty na zestawie sit o oczkach od 2 mm do 0,063 
mm. Minerały ciężkie zostały wyseparowane przy użyciu 
cieczy o ciężarze właściwym 2,85 g/cm3 (poliwolframia-
nu sodu), z czterech przedziałów frakcji, tj., 63–100 µm, 
100–125 µm, 125–250 µm oraz > 250 µm, a z koncentra-
tów minerałów ciężkich zostały przygotowane preparaty 
nasypowe. W każdym z preparatów rozpoznano 300 
ziaren minerałów przezroczystych. składy chemiczne 
wybranych minerałów, głównie granatów, turmalinów 
i minerałów nieprzezroczystych, zostały oznaczone przy 
pomocy mikrosondy elektronowej. 

Wśród piaskowców warstw świerklanieckich moż-
na wyróżnić dwa główne rodzaje: (1) czerwone, słabo 
zwięzłe, łatwe do roztarcia i pozostawiające czerwone 
hematytowo-ilaste spoiwo oraz (2) pstre, czerwone 
z szarymi plamkami, zawierające cement węglanowy 
i na tyle zwięzłe, że w zwietrzelinie można znaleźć frag-
menty zbudowane z 2-3 cienkich warstw z widocznym 

słowa kluczowe:  minerały ciężkie, proweniencja, pstry piaskowiec, trias dolny, Śląsk opolski
key words:  heavy minerals, provenance, Buntsandstein, lower Triassic, opole silesia

warstwowaniem przekątnym. zgodnie z opisami rdzeni 
wiertniczych, pierwszy rodzaj piaskowców występuje 
niżej w profilu pstrego piaskowca, a drugi jest charak-
terystyczny dla jego wyższej części (przykrytej przez 
węglany retu). Te dwa rodzaje piaskowców mają inne 
cechy i różnią się od siebie zMC. słabo zwięzłe czerwone 
piaskowce to arenity kwarcowe z dominującym udziałem 
frakcji piasku drobnego i średniego (osady eoliczne; por. 
Łydka, 1956; nazywane dalej starszymi piaskowcami), 
większość ziaren jest bardzo dobrze obtoczona. Drugi typ 
piaskowców to waki kwarcowe ze spoiwem kalcytowym 
(od ~15 do 30% wag.), zawierającym również minerały 
ilaste i związki żelaza (osady morskie; por. Łydka, 1956; 
nazywane dalej młodszymi piaskowcami). W tym przy-
padku, ziarna piasku drobnego i średniego cechują się 
różnym stopniem obtoczenia, od ziaren kanciastych po 
bardzo dobrze obtoczone.

W zespołach przezroczystych minerałów ciężkich 
obecnych w starszych piaskowcach przeważają cyrkony, 
turmaliny i rutyle, którym towarzyszą granaty, staurolity 
oraz apatyty. zespoły cechują się dużą dojrzałością. 
W piaskowcach występują również nieprzezroczyste mi-
nerały ciężkie, głównie ilmenit, nigryn (agregaty ilmenitu 
i rutylu), magnetyt oraz pojedyncze spinele chromowe. 
zespoły przezroczystych minerałów ciężkich występujące 
w młodszych piaskowcach są zdominowane przez zwykle 
kanciaste granaty, obok których występują wszystkie ww. 
rodzaje minerałów, a nieprzezroczyste minerały ciężkie 
są tu dość rzadkie. 

Granaty występujące w starszych i młodszych pia-
skowcach mają różny skład chemiczny. W starszych 
piaskowcach można wydzielić dwie główne grupy: 
liczne granaty o zbliżonym udziale cząstki almandy-
nowej i piropowej, lub nieco większym udziale jednej 
z tych cząstek, przy jednoczesnym znaczącym udziale 
cząstki grossularowej (alm17-62Py15-60Gr3-34) oraz granaty 
z wysoką zawartością cząstki piropowej i niską cząstki 
almandynowej oraz grossularowej (alm14-22Py62-72Gr10-16). 
obie grupy cechują się zwykle niską zawartością cząstki 
spessartynowej. 
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W młodszych piaskowcach można wydzielić co naj-
mniej pięć grup: (1) najliczniejsze granaty o zbliżonym 
udziale cząstki almandynowej i piropowej oraz niskim 
cząstki grossularowej (alm47-69Py26-50Gr2-11), (2) liczne 
granaty o wysokiej zawartości cząstki almandynowej 
przy jednoczesnym zmiennym udziale cząstek piropowej 
i grossularowej (alm61-88Py9-28Gr1-28), (3) granty o zbliżonej 
zawartości cząstki almandynowej i piropowej (z przewagą 
almandynu) przy jednoczesnym wysokim udziale cząstki 
grossularowej (alm50-60Py10-39Gr10-34) oraz obie grupy roz-
poznane w starszych piaskowcach. Wydzielone tu grupy 
1–3 w ogóle nie występują w starszych piaskowcach. 
Większość granatów odznacza się niską zawartością 
cząstki spessartynowej.

W przypadku starszych piaskowców, skałami macie-
rzystymi dla granatów należących do grupy 1 były amfi-
bolity, eklogity, maficzne granulity i metabazyty, a dla 
tych z grupy 2 – perydotyty. natomiast granaty występu-
jące w młodszych piaskowcach wydzielone jako grupa 1 
pochodzą z felsytowych granulitów, granaty grupy 2 są 
typowe dla gnejsów, migmatytów i łupków łyszczyko-
wych, a granaty grupy 3 są charakterystyczne dla amfi-
bolitów i eklogitów (ale innych niż w przypadku starszych 
piaskowców ze względu na wyższą zawartość cząstki 
almandynowej; por. np. kowal-linka, stawikowski, 2013). 

Większość turmalinów obecnych w obu typach 
piaskowców należy do grupy alkalicznej i są to głównie 
drawity oraz szerle, rozpoznano także pojedyncze foityty 
(grupa z wolnym miejscem X) i uwity (grupa wapniowa). 
Proporcje między ziarnami drawitów i szerli wynoszą 
zwykle od 2:1 do 4:1, bez względu na wiek piaskowca. na 
diagramie Henry’ego i Guidottiego (1985) wskazującym 
potencjalne skały macierzyste, przebadane ziarna zajmują 
głównie pole nr 4 (metapelity i metapsamity współwystę-
pujące z fazą nasyconą glinem) oraz pole nr 5 (metapelity 
i metapsamity niewspółwystępujące z fazą nasyconą 
glinem). W przypadku starszych piaskowców ziarna zaj-
mują również pole nr 7 (skały metaultramaficzne z niską 
zawartością wapnia oraz skały metaosadowe zasobne 
w chrom) oraz pole nr 8 (metawęglany i metapiroksenity). 
W przypadku młodszych piaskowców ziarna turmalinów 
nie są obecne w tych polach. W starszych piaskowcach 
zauważalne jest również liczniejsze występowanie ziaren 
w polu nr 2 (granitoidy ubogie w lit oraz związane z nimi 
pegmatyty i aplity). 

Minerały ciężkie występujące w piaskowcach triasu 
dolnego mogą pochodzić ze zwietrzałych starszych skał 
osadowych (recykling klastycznych skał dolnego permu 
i dolnego karbonu) lub bezpośrednio z macierzystych 
skał krystalicznych odsłoniętych w ne części Masywu Cze-
skiego (najbliższy ląd). zMC i składy chemiczne granatów 
obecnych w skałach kulmu zostały oznaczone m.in. przez 
Hartleya i otavę (2001); niski jesionik i Wyżyna Drahań-
ska) oraz Čopjakovą i innych (2005); Wyżyna Drahańska. 
Minerały ciężkie ze skał dolnego permu z obszarów przy-
ległych do terenu badań nie stanowiły dotąd przedmiotu 
zainteresowania.

Bardzo dobre obtoczenie ziaren w powiązaniu z wy-
soką dojrzałością zMC obecnych w starszych, eolicznych 
piaskowcach wskazują na (wielokrotny) recykling osadów 
w środowisku lądowym (por. Łydka, 1956). Rozpoznane 

w nich zMC mają odmienny skład od tych występujących 
w utworach kulmu (por. ww. prace), co pozwala wykluczyć 
je jako istotne źródło. Przy założeniu, że przynajmniej 
część ziaren pochodzi bezpośrednio z wietrzenia krysta-
licznych skał macierzystych, to skład chemiczny granatów 
oraz względnie duża ilość ziaren nieprzezroczystych po-
zwalają przypuszczać, że w czasie depozycji tych osadów 
skałami wystawionymi na wietrzenie były m.in. amfibolity, 
eklogity i perydotyty. 

zdecydowanie różny skład zMC rozpoznanych w star-
szych i młodszych piaskowcach wskazuje na istotną 
zmianę w dostawach materiału klastycznego (inne skały 
źródłowe, inne kierunki transportu), która nastała wraz 
z depozycją osadów w środowisku morskim. zMC obecne 
w młodszych piaskowcach różnią się od tych opisanych 
z utworów dolnego i środkowego wizenu. są natomiast 
podobne do zMC z najwyższej części górnego wizenu 
ze względu na bardzo duży udział granatów. z drugiej 
strony Hartley i otava (2001) nie stwierdzili obecności 
turmalinów i staurolitów w skałach tego wieku, a stano-
wią one istotny składnik utworów pstrego piaskowca, 
wzmiankują natomiast o kilkuprocentowym udziale 
apatytów, które w badanych zMC są bardzo nieliczne, 
lub w ogóle nieobecne. Wskazane różnice pozwalają 
wykluczyć skały wizenu jako istotne źródło minerałów 
ciężkich występujących w młodszych piaskowcach. 
Ponadto granaty z utworów wizenu zawierają zwykle 
więcej cząstki spessartynowej, szczególnie te z obszaru 
niskiego jesionika. kanciaste granaty grupy 1, najliczniej-
sze w młodszych piaskowcach, cechują się za to składem 
chemicznym charakterystycznym dla ziaren obecnych 
w skałach najwyższego wizenu z Wyżyny Drahańskiej 
(granaty z felsytowych granulitów strefy moldanubskiej; 
Čopjaková i inni, 2005). Dominacja takich granatów 
w młodszych morskich piaskowcach wskazuje na napływ 
materiału klastycznego z południa i świadczy o otwarciu 
drogi morskiej między Tetydą a basenem niemieckim 
poprzez obniżenie tektoniczne zwane bramą morawsko- 
-śląską (por. szulc, 2000). 

Przedstawione wyniki stanowią część projektu badaw-
czego nCn 2014/13/B/sT10/02102. 
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Ruchy masowe, a w szczególności osuwiska, należą 
do istotnych procesów rzeźbotwórczych na terenach 
górskich. W ostatnich latach, ze względu na udostępnie-
nie wysokorozdzielczych modeli wysokościowych liDaR, 
wzrósł stopień rozpoznania sudetów pod kątem zjawisk 
osuwiskowych. W opublikowanych dotychczas pracach 
dotyczących osuwisk sudeckich (np. synowiec, 2003; Mi-
goń i inni, 2010; kasprzak, Traczyk, 2012) główny nacisk 
skierowano na terenową interpretację tych form, analizy 
morfometryczne i geomorfologiczne oraz określenie 
geometrii powierzchni odkłucia. zauważalna, aczkolwiek 
stopniowo wypełniana luka (kasprzak i inni, 2016; kowal-
ski, 2016a), w wiedzy dotyczącej bezpośrednich przyczyn 
powstania osuwisk na terenie sudetów wynika przede 
wszystkim z braku stukturalnych i kartograficznych ob-
serwacji geologicznych na obszarach objętych ruchami 
masowymi. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki 

analizy strukturalnej obszaru osuwiska w Świerkowej 
Dolinie w rowie Wlenia. Przedmiotem artykułu są przede 
wszystkim podobieństwa stylu ekstensyjnych deformacji 
kruchych i wewnętrznej struktury osuwiska rotacyjnego. 

róW WleniA

Rów Wlenia jest podrzędną jednostką tektoniczną sta-
nowiącą południowo-wschodnie, terminalne zakończenie 
synklinorium północnosudeckiego. Rów Wlenia wypeł-
niają utwory osadowe i wulkaniczne górnego karbonu, 
permu, dolnego triasu i górnej kredy. Morfologicznie 
jest to wyraźne, wąskie (do 3,5 km szerokości) obniżenie 
o biegu nW–se i długości około 17,5 km. obniżenie to 
jest ograniczone ze wszystkich stron uskokami (ryc. 1a), 
które oddzielają skały osadowe i wulkaniczne od starszych 
utworów metamorfiku kaczawskiego. W obrębie rowu 

słowa kluczowe:  osuwiska, analiza strukturalna, deformacje kruche, rów Wlenia, sudety
key words:  landslides, structural analysis, brittle deformations, Wleń Graben, sudetes

Ryc. 1a. Lokalizacja osuwiska w Świerkowej Dolinie w rowie Wlenia (granice rowu na podstawie: Gorczycy-Skały 1977). 
1b: Mapa mikroreliefu (standardowe odchylenie) obszaru osuwiska. Strzałkami oznaczono kierunek ruchu mas koluwialnych. 

1c: trójwymiarowy model rzeźby (DEM) osuwiska
Fig. 1a. Location of the Świerkowa Dolina landslide in the Wleń Graben (boundary of graben based on: Gorczyca-Skała, 1977). 

1b: A microrelief (standard deviation) map of the landslide area. Arrows mark  a direction of movements of the colluvial masses. 
1c: 3-D digital elevation model of the landslide
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występują ponadto mniejsze, poprzeczne uskoki o biegu 
ene–WsW. struktura i stratygrafia utworów osadowych 
wypełniających rów Wlenia była przedmiotem badań 
autorów niemieckich i polskich. Według kolba (1936) rów 
Wlenia ograniczają fleksury brzeżne. Według Gorczycy-
skały (1977) i soleckiego (2011) rów jest ograniczony 
uskokami inwersyjnymi, będącymi efektem kompresji 
o kierunku sW–ne. 

osuWisko W śWierkoWeJ Dolinie

osuwisko w Świerkowej Dolinie jest jednym z kilku 
osuwisk udokumentowanych w rowie Wlenia (kowalski, 
2016b). osuwisko rozwinęło się na południowo-zachod-
nich stokach bezimiennego wzgórza o wysokości 323,6 m 
n.p.m. (ryc. 1), w obrębie piaskowców kwarcowych i glau-
konitowych górnej kredy (cenoman górny i dolny turon; 
ryc. 2). W obrębie osuwiska można wyróżnić m.in. wy-
raźnie zarysowaną skarpę główną, przyskarpowy wał 
osuwiskowy, rów osuwiskowy, skarpy wtórne i wyraźne 
jęzory osuwiskowe. koluwium osuwiskowe ma nieregu-
larny kształt i najbardziej urozmaiconą rzeźbę spośród 
rozpoznanych osuwisk rowu Wlenia (ryc.1b). skarpa 
główna o orientacji nnW–sse ma długość ok. 380 m 
i wysokość do 30 m. skarpa osiąga maksymalne nachyle-
nie w górnej części (~43,5°; przeciętnie 20,9°). Do skarpy 
przylega wał osuwiskowy ze słabo zaznaczonym rowem 
osuwiskowym od strony wewnętrznej. zewnętrzne stoki 
wału są obecnie nachylone pod kątem maksymalnie 44° 
i stanowiły najprawdopodobniej wtórną powierzchnię 
poślizgu w obrębie osuwiska. Materiał budujący wał 
(gliny i rumosz zboczowy) jest częściowo odsłonięty 
w przekopie drogi leśnej. Poniżej wału, aż do czoła osuwi-

ska, występują mniejsze skarpy wtórne, loby koluwialne 
i zagłębienia bezodpływowe. Czoło osuwiska nie jest 
jednolite i ma charakter kilku mniejszych jęzorów osuwi-
skowych o długości do 100 m i maksymalnej wysokości 
9,5 m, które  schodzą do koryta potoku zaburzając jego 
pierwotny przebieg. od strony południowo-wschodniej 
koluwium osuwiskowe wraz z dolną częścią powierzchni 
odkłucia zostało odsłonięte przez przekop linii kolejowej 
lwówek Śląski–jelenia Góra. W przekopie udokumento-
wano kilkadziesiąt odsłonięć, zarówno w obrębie kolu-
wium osuwiskowego, jak i w skałach podłoża osuwiska.  
W odsłonięciach występują strefy intensywnych defor-
macji kruchych związanych z ruchem na powierzchni 
odkłucia, co wyróżnia osuwisko w Świerkowej Dolinie 
na tle innych osuwisk sudeckich. W odsłonięciach wy-
konano analizy strukturalne, które obejmowały pomiary 
uławicenia, powierzchni spękań ciosowych, uskoków 
i komplementarnych stref kataklazy (ang. shear bands; 
por. solecki, 1988). 

AnAlizA strukturAlnA skAŁ poDŁoŻA  
i utWoróW koluWiAlnych

W odsłonięciach w przekopie kolejowym występują 
piaskowce kwarcowe i glaukonitowe zaliczane do gór-
nego cenomanu (Gorczyca-skała, 1977) lub do górnego 
cenomanu/dolnego turonu (kühn, zimmermann, 1910–
1915). Piaskowce nachylone są w kierunku południowo-
-zachodnim pod zmiennym kątem od 5–70° (ryc. 2a, b). 
Piaskowce nachylone pod niewielkim kątem (do 30°) 
charakteryzują się obecnością regularnych spękań cioso-
wych przecinających się pod kątem 70–90°. W kierunku 
północno-wschodnim powierzchnie uławicenia ulegają 

Ryc. 2a. Mapa geologiczna okolic osuwiska w Świerkowej Dolinie. Objaśnienia: pcaT1: piaskowce arkozowe (dolny trias – pstry 
piaskowiec); pck+pcgCrc+t: piaskowce kwarcowe i glaukonitowe (górna kreda: górny cenoman/dolny turon); mcw+kCrt: mułowce wapniste 
i krzemionkowe (górna kreda: dolny/środkowy turon). Strzałki oznaczają kierunek ruchu na uskokach zrzutowych i przesuwczych.  

2b: pomiary strukturalne (dolna półkula; numery diagramów odpowiadają numerom odsłonięć na ryc. 2a): diagramy nr 1 i 2 
– osłonięcia w skałach podłoża koluwium osuwiskowego; 3 i 4: odsłonięcia w obrębie koluwium. Objaśnienia: bed – uławicenie;  

j – spękania ciosowe; nf – uskoki normalne; lf – niskokątowe uskoki normalne i nasunięcia; sf – uskoki przesuwcze
Fig. 2a. Geological map of the Świerkowa Dolina landslide area. Explanations: pcaT1: arkosic sandstones (Lower Triassic 

– Buntsandstein); pck+pcgCrc+t: quartzose and glauconitic sandstones (Upper Cretaceous: Upper Cenomanian/Lower Turonian); mcw+kCrt: 
calcareous and siliceous mudstones (Upper Cretaceous: Lower/Middle Turonian). Arrows indicate vertical movements on strike-slip 

faults and direction of movements on normal faults. 2b: Structural measurements (lower hemisphere; numbers of diagrams are similar 
to numbers of outcrops on Fig. 2a): diagrams no. 1 and 2 – outcrops in bedrock of the colluvium; 3, 4: outcrops in landslide colluvium. 

Explanations: bed – bedding; j – joints; nf – normal faults; lf – low-angle normal faults and overthrusts; sf – strike-slip faults
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wyraźnemu zestromieniu, które wiąże się z obecnością 
uskoków zrzutowych i zrzutowo-przesuwczych o lewo-
skrętnej składowej ruchu. Uskoki wyznaczono kartogra-
ficznie na stokach wzgórza o wysokości 323,6 m n.p.m. 
oraz na przeciwległym zboczu doliny Bobru, gdzie w od-
słonięciach piaskowców arkozowych pstrego piaskowca 
nachylenie powierzchni uławicenia sięga 80°. Cios w są-
siedztwie uskoków staje się mniej regularny i przyjmuje 
formę spękań przecinających się pod kątem do 30–50° 
(ryc. 2b). orientacja powierzchni uskokowych nawiązuje 
do powierzchni uławicenia (ryc. 2b). strome powierzchnie 
uskoków są pokryte bardzo często lustrami tektonicznymi 
z powłokami rekrystalizacyjnymi i zadziorami. kąt upadu 
uskoków maleje w kierunku południowo-zachodnim. 
Cechą charakterystyczną są niskokątowe lub prawie 
poziome uskoki normalne i odwrócone, występujące 
w odległości do 300 m od głównego uskoku. Wraz ze 
wzrostem odległości od uskoków, wzrasta także ilość 
komplementarnych stref kataklazy. W przekopie kolejo-
wym występuje wyraźna strefa zniszczenia o niewielkim 
upadzie (do 25°) związana z dolną częścią powierzchni od-
kłucia osuwiska. Charakteryzuje się ona występowaniem 
brekcji i mączek uskokowych, wypełniających szczeliny 
i spękania w piaskowcach. Brekcje i mączki są łatwo wy-
mywane przez wody infiltrujące koluwium osuwiskowe. 
Powyżej strefy zniszczenia występują co najmniej cztery 
zdeformowane pakiety osuwiskowe o miąższości do 
kilku metrów. Piaskowce występujące w podłożu osuwi-
ska nachylone są w tym miejscu pod niewielkim kątem 
(5–10°), podczas gdy w obrębie koluwium, w górnej części 
pakietów nachylenie ławic dochodzi do 40°. W obrębie 
pakietów na pierwotnych powierzchniach uławicenia 
występują wyraźne zadziory i rysy ślizgowe (bez śladów 
rekrystalizacji), wskazujące na współwystępowanie usko-
ków odwróconych i niskokątowych uskoków normalnych. 
ortogonalne spękania ciosowe są poprzecinane skośnymi 
spękaniami o nachyleniu ok. 45°, przyjmującymi cechy 
uskoków zrzutowych. W pakietach wchodzących w skład 
koluwium występują również lewoskrętne uskoki prze-
suwcze, którym towarzyszą niskokątowe spękania Riedla. 

poDsuMoWAnie

analiza strukturalna skał podłoża osuwiska i pakie-
tów osuwiskowych wykazała podobieństwa w stylu 
i geometrii deformacji pomiędzy uskokami ramowymi 
(zespołami uskoków) rowu tektonicznego a deformacjami 
wewnątrzosuwiskowymi. W obrębie skał sąsiadujących 
z uskokiem północnym Wlenia (UpW) stwierdzono wy-
sokokątowe uskoki zrzutowe i zrzutowo-przesuwcze 
związane z ekstensyjnymi deformacjami pokrywy kre-
dowej. W sąsiedztwie uskoków ramowych nie występują 
deformacje ciągłe (fleksury). Uskokom zrzutowym i prze-
suwczym towarzyszą: (1) zmiany orientacji i zestromienie 
powierzchni uławicenia skał osadowych; (2) współwystę-
pujące ze sobą niskokątowe uskoki normalne i nasunięcia 
ze śladami rekrystalizacji (3) komplementarne strefy 
kataklazy (ryc. 3a). W obrębie koluwium osuwiskowego 
występują zdeformowane pakiety skalne, w obrębie któ-
rych potwierdzono: (1) wysokokątowe uskoki normalne 
bez śladów rekrystalizacji mineralnej (ryc. 3b); (2) zmiany 
orientacji powierzchni pierwotnego uławicenia oraz (3) 
niskokątowe nasunięcia i uskoki antytetyczne. 

W obu przypadkach (uskoki ramowe rowu i po-
wierzchnie odkłucia w obrębie osuwiska) dochodzi do 
zmiany orientacji i zestromienia powierzchni uławicenia, 
związanego z grawitacyjnym przemieszczaniem mas 
skalnych. należy podkreślić, że tak w obrębie osuwiska, 
jak w pobliżu obrzeżenia rowu tektonicznego występują 
deformacje kojarzone powszechnie z reżimem kompre-
syjnym (nasunięcia, uskoki odwrócone). Uskoki odwró-
cone nie ograniczają rowu tektonicznego, a związane 
są jedynie z geometryczną kompensacją ruchu w dolnej 
części uskoków zrzutowych o geometrii listrycznej. W wy-
niku tego procesu tworzą się komplementarne strefy 
kataklazy i zespoły uskoków normalnych i odwróconych 
(ryc. 3a; por. Marín-lechado i inni, 2004). Podobna sytu-
acja ma miejsce w przypadku pakietów osuwiskowych, 
w dolnej części powierzchni odkłucia. W wyniku proce-
sów osuwiskowych pakiety ulegają przemieszczeniom 
i nasunięciom, a także częściowej rotacji, na co wskazują 

Ryc.3a. Komplementarne strefy kataklazy w odsłonięciach piaskowców glaukonitowych (podłoże osuwiska). Strzałki wskazują 
na kierunek ruchu (n – uskoki normalne; r – uskoki odwrócone). 3b. Uskoki normalne i spękania w pakiecie osuwiskowym

Fig. 3a. Shear (deformation) bands in outcrops of the glauconitic sandstones (bedrock of the landslide). Arrows indicate sense 
of movements (n – normal faults: r – reverse faults). 3b: Normal faults and fractures in the colluvial block
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pomiary uławicenia (ryc. 2a). sytuacja ta stwarza wrażenie 
pozornego ugięcia fleksuralnego w sąsiedztwie wtórnych 
powierzchni poślizgu w obrębie osuwiska, pomimo że nie 
występują tu deformacje ciągłe. analogiczne procesy do-
prowadziły do zmiany orientacji powierzchni uławicenia 
przy ramowym uskoku rowu Wlenia. Uskoki przesuwcze 
obserwowane w obrębie pakietów nie powstały w wyniku 
procesów osuwiskowych. stanowią zachowany, starszy 
element strukturalny podłoża w obrębie koluwium. 

opisane w pracy uskoki nie zostały zaznaczone na 
szczegółowych mapach geologicznych (Gorczyca-skała, 
1977; Milewicz, Frąckiewicz, 1983), prawdodopodobnie 
ze względu na trudną dostępność odsłonięć, w których 
można dokonać pomiarów (urwiska, strome skarpy na 
stokach bezimiennego wzgórza 323,6 m n.p.m.). Co wię-
cej, pomiar powierzchni uławicenia wykonany w obrębie 
koluwium osuwiskowego został zaznaczony na mapach 
(Gorczyca-skała, 1977; Milewicz, Frąckiewicz, 1983). na 
podstawie pomiarów w przekopie kolejowym wysunięto 
pogląd o częściowo fleksuralnej granicy rowu Wlenia na 
północy (op. cit.).

 Uskok północny Wlenia (UpW, ryc. 4) został ozna-
czony na mapach (op. cit.) jako uskok przypuszczalny, 
ok. 400 m na północny-wschód od opisanego zespołu 
uskoków, pomimo że na obszarze tym (pomijając kontakt 
utworów wulkanicznych permu ze skałami metamorfiku 
kaczawskiego) nie ma bezpośrednich dowodów na jego 
występowanie. z badań kartograficznych autora wynika, 
że w okolicach Wlenia/nielestna, uskok ograniczający rów 
Wlenia rozdziela utwory osadowe górnej kredy i triasu 
(pstrego piaskowca) i przebiega grzbietem 323,6 m (por. 
ryc. 4). Uskok ten przyczynił się do powstania osuwiska 
w Świerkowej Dolinie. Uskoki zrzutowo-przesuwcze wy-
stępują również po se stronie doliny Bobru, gdzie w od-
słonięciach pstrego piaskowca nachylenie powierzchni 
uławicenia dochodzi do 80°. zaznaczony przez autorów 
wcześniejszych map (Gorczyca-skała, 1977; Milewicz, 
Frąckiewicz, 1983) uskok zgodny z biegiem Bobru w oko-
licach nielestna jest uskokiem zrzutowym, wtórnym do 
uskoku północnego Wlenia.

Ryc. 4. Schematyczny przekrój geologiczny przez północne obrzeżenie rowu Wlenia (okolice osuwiska w Świerkowej Dolinie). 
Strzałki na skrzydłach zrzuconych uskoków normalnych. Żółtą, przerywaną linią oznaczono prawdopodobny, pierwotny zasięg zbocza 

doliny. Wydzielenia litologiczne zgodne z ryc. 2a (dodatkowo: zcP: zlepieńce i piaskowce – dolny perm/czerwony spągowiec)
Fig. 4. Schematic cross section through the northern boundary of the Wleń Graben (the Świerkowa Dolina landslide area). 

Arrows on the downthrown sides of normal faults. Yellow, dashed line marked the presumable, initial extent of the valley slope. 
Lithology according to Fig. 2a (additionally: zcP: conglomerates and sandstones – Lower Permian/Rothliegendes)
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supposeD euleriAn Motions of lithospheric 
plAtes

according to euler’s theorem any relative movement 
of two elements on a sphere is equivalent to a rotation 
around an axis (an euler axis) crossing the centre of the 
sphere. The points where the axis crosses the sphere 
are called poles of rotation. The theorem was applied 
to describe relative motion of two plates of lithosphere 
by Bullard et al. (1965) then to describe relative motion 
of many plates by Mckenzie and Parker (1967), Morgan 
(1968) and le Pichon (1968). in this way the basic and 
specific element of the plate tectonics paradigm was 
constituted. in this paradigm the euler axis was extended 
to euler vector which describes a relative angular speed of 
a pair of plates, deduced from the spreading rate between 
them. such vectors obey the rules of vector calculus and 
in this way the relative motion of two plates can be find 
indirectly without known spreading rate between them 
and even without any oceanic ridge between them or 
even a common boundary. The motion of plates in the fra-
me of plate tectonics can be called “the eulerian motion” 
and differs basically from the motions on an expanding 
earth which were mathematically specified by koziar 
(1994; www.wrocgeolab.pl/plates). Morgan (1968) tried 
to test the validity of the eulerian motions of lithospheric 
plates and was allegedly successful. i will demonstrate in 

this extended abstract and in the full paper on the topic 
(already prepared for publication) that he failed.

MorgAn’s test of the euleriAn Motions  
of plAtes

Morgan (1968) presented his test of the eulerian 
motions of the plates in a section entitled: „The motion of 
the Antarctica block relative to the African block”. He was 
able to determine euler vectors for three pair of plates:
1. antarctic and Pacific, 2. Pacific and north american,
3. north american and african.

it was difficult to determine spreading rate for the 
african and antarctic plates and Morgan calculated it by 
summing up the vectors mentioned above along a circuit 
which can be called “Morgan’s great circuit” (fig. 1a). He 
obtained the value of 1.5 cm/year.

  Then he tried to confirm this result by an indepen-
dent calculation along another circuit, around the indian 
ocean triple junction, which can be called “Morgan’s small 
circuit” or “Morgan’s test circuit” (fig. 5b). The result was 
apparently (see text below) also 1.5 cm/year which was 
treated as a proof of the eulerian motion of the plates on 
a non-expanding earth. However, a proof of such great 
significance should be based on at least a few similar 
confirmations to reduce the possibility that it is merely 
accidental. such doubts are the more justified because 

słowa kluczowe:  Ruchy eulera, połączenie potrójne, sztuczne rozwarcia, ekspansja ziemi
key words:  eulerian motions, triple junction, gaping gores, earth’s expansion

 a  b

Fig. 1. Structure of Morgan’s test, a) Morgan’s great circuit, b) Morgan’s small circuit, D – data (measured spreading rate), 
1.5 – calculated spreading rate (cm/year) – detailed explanation in text

Ryc. 1. Struktura testu Morgana, a) duży obwód Morgana, b) mały obwód Morgana, D – dane (zmierzone tempo spreadingu), 
1.5 – obliczone tempo spreadingu (cm/rok) – szczegółowe objaśnienia w tekście
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the second Morgan calculation was not made in a precise 
way using euler vectors but merely by appealing to what 
is “more or less” true (!) as can be seen below: 

The mid-Indian Ocean rise between Antarctica and Au-
stralia is opening north to south at a rate of about 3.0 cm/yr 
(Le Pichon, 1968), and the Carlsberg ridge is opening more or 
less [bold by j.k.] north to south at a rate of about 1.5 cm/
yr. The difference between these rates agrees with the value 
of 1.5 cm/yr listed in Table 8–5. (Morgan, 1968; p. 1982).

The „value of 1.5 cm/yr listed in Table 8-5” is the value 
seen in figure1a.

south-West gAping gore in the inDiAn oceAn 
triple Junction fAlsifies AppArent positiVe 

result of MorgAn’s test

The falsification was carried out by the author of the 
present paper on a physical model comprising a geo-
graphical globe with geological structure of the indian 
ocean superposed, and transparent plastic spherical caps 
imitating tectonic plates. 

The map used for this purpose was the structural 
Map of the indian ocean by ségoufin et al. (2004). The 
map was digitally segmented into longitudinal strips and 
the strips then digitally transformed into globe’s wedges 
(peels). The wedges were then printed on self-adhesive 
paper and pasted onto the geographical globe (fig. 2a). 

next, three plates (the african, antarctic and indo-
australian) were cut from transparent plastic caps. The 
cutting was along the 20 Ma isochrones (turn of the 
Paleogene/neogene) that define their common boun-
dary in the indian ocean as it was at the time. These old 
boundaries were colored in black. Then, the plates were 
put on the globe in their present positions (fig. 2b).

after that the african and antarctic plates were pus-
hed into position against the indo-australian one, along 
the transform faults (fig. 2c) in order to restore the relative 
position of all three plates before 20 Ma.

all the plates should find themselves close together. 
However, between the african and antarctic plates a sig-
nificant gaping gore appears. it means that at opposite 
(real) movement of both plates their edges should not 
be divergent as they are in fact, but convergent. it means 
that something is wrong with allegedly positive result of 
Morgan’s test.

cArey’s “gAping gores” As one of the proofs 
of the expAnsion of the eArth

The term “gaping gore”, as used here, follows Carey 
(1958, 1976) and denotes artificial wedge-shaped gaps, 
which appear on reconstructions which neglect the gre-
ater curvature of the earth’s surface in the past (smaller 
radius of the ancient earth). in fact this problem is what 

Fig. 2. Presentation of appearing of an artificial gaping gore between the African and Antarctic plates on a non-expanding Earth 
(explanation in text)

Ryc. 2. Pojawianie się sztucznego rozwarcia pomiędzy płytą afrykańską i antarktyczną na Ziemi nieekspandującej (objaśnienia w tekście) 

 a  b  c

Fig. 3. Northwest Indian Ocean gaping gore (a), and Southeast Indian Ocean gaping gore (b)
Ryc. 3. Sztuczne rozwarcie NW Oceanu Indyjskiego (a), oraz sztuczne rozwarcie SE Oceanu Indyjskiego (b)

 a  b 
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led Carey, after strenuous attempts at better assembling 
Wegener’s Pangaea on a non-expanding earth, to under-
standing the expansion of the earth. The appearance of 
gaping gores on reconstructions is one of the proofs of 
the earth’s expansion.

The gap between the african and antarctic plates 
in figure 2c is just one example of a gaping gore sensu 
Carey. it can be called “southwest indian ocean gaping 
gore”. it is an artefact which disappears on a smaller earth. 
similarly, pushing the -20 Ma indo-australian and african 
plates close to the antarctic one produces an analogous 
gaping gore between them in the northwest (fig. 3a). 
it can be called “northwest indian ocean gaping gore”.

in the same way, pushing the -20 Ma indo-australian 
and antarctic plates against the african one produces 
a subsequent gaping gore between them in the south-
east (Fig. 3b). it can be called “southeast indian ocean 
gaping gore”. all three gaping gores disappear on 
a smaller earth. 

reAl geoDynAMics in the inDiAn oceAn AnD 
Another triple Junctions

The oceanic ridges in the indian ocean form the 
greatest triple junction structure on our globe, and this 
structure signifies divergent movement of three plates 
which together cover almost a hemisphere (fig. 4a). ki-

netic and dynamic explanation of such a structure is very 
simple on an expanding earth, as can be demonstrated 
on a physical model (fig. 4 b, c,); see for details (koziar, 
1980; www.wrocgeolab.pl/floor) and geometrical model 
(koziar, 1994; www.wrocgeolab.pl/plates). 

cArey’s Arctic pArADox As Another proof  
of the expAnsion of the eArth

Carey (1976) noticed that all plates except for the 
antarctic move northward. Carey checked this motion 
in the northern hemisphere by northward shifting of 
paleoclimatic zones and paleomagnetic latitudes. on an 
earth of constant dimensions such a northward motion 
of the plates should result in convergence in the arctic 
zone. However the dominating structure in this region is 
the arctic ocean which is of divergent origin. This stru-
cture attests to a general southward motion of plates 
beyond the arctic area. The two opposite movements 
are precisely what create the arctic Paradox (but only on 
a constant size earth). The only solution of this paradox 
is the expanding earth. Carey demonstrated the solution 
on his model of a schematic opening flower bud. Below 
it is demonstrated also on a flower bud model but based 
on real geography of lithospheric plates (fig. 5); see also 
koziar (2011; www.wrocgeolab.pl/geodesy1).

Fig. 4. Indian Ocean triple junction with removed post-Paleogene lithosphere (a), and evolution of the triple junction on the expanding 
Earth demonstrated on a physical model of stretched rubber disc (b) and (c)

Ryc. 4. Połączenie potrójne Oceanu Indyjskiego z usuniętą post-paleogeńską litosferą (a), oraz rozwój tego połączenie potrójnego na 
ekspandującej Ziemi, demonstrowany na fizycznym modelu z rozciąganym gumowym krążkiem (b) i c)

a  b  c

 Fig. 5. In this flower bud model of the Arctic Paradox all of the young post-Paleogene lithosphere together with the whole Antarctic 
plate is removed; all northern plates form one huge megaplate, a) motion of the expanding mantle relative to the megaplate, b) apparent 

motion of parts of the megaplate relative to the expanding mantle
Ryc. 5. Model paradoksu arktycznego w formie pączka kwiatu, z usuniętą post-paleogeńską litosferą wraz z płytą antarktyczną i z jedną 

megapłytą północną, a) ruch ekspandującego płaszcza względem megapłyty, b) pozorny ruch megapłyty względem ekspandującego 
płaszcza

 a  b
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The black arrows (fig. 5a) are explicitly determined 
only by expansion of the basement and geometry (geo-
graphy) of tears (rifts) in the lithosphere. The movement 
of the lithosphere relative to the expanding basement is 
precisely opposite and presented by red arrows in figu-
re 5b. These arrows must be treated on a non-expanding 
earth as real ones, which is this what produces the arctic 
Paradox. all convergences and compressions suggested 
by arrows in Fig. 5b are only apparent. on a non-expan-
ding (eulerian) earth they are treated as a real processes.

gloBAl AppArent euleriAn Motion of plAtes 
confirMs cArey’s Arctic pArADox

Plate tectonics has a permanent problem with spe-
cifying motions in the earth’s mantle and thus with the 
driving mechanism of plates and their absolute reference 
frame. at last it elaborated such a frame based on a Tis-
serand condition. Briefly, in this frame the weighted sum 
of eulerian vectors of all plates is zero. it is labeled nnR 
(no-net- Rotation). Global maps of eulerian motion in this 
absolute reference frame, based on spreading rates, is as 
shown on figure 6a.

space geodesy follows plate tectonics and treats the 
eulerian motions of lithospheic plates as a tenet of faith. 
Thus the global map of plate motion obtained in the 
framework of this discipline (Fig. 6b) is almost the same 
as the former one. Both show general northward motion 
of plates (apart from the antarctic one) with very weak 
and problematic reverse compensating motion. Thus 
both plans present a kinetic impossibility. However both 
confirm Carey’s arctic Paradox (compare with Fig. 5b) and 
thus they are independent proof of the expansion of the 
earth. For other proofs see koziar (2004 and 2006; www.
wrocgeolab.pl/handbook ).

An AtteMpt of reJection of expAnDing eArth 
By spAce geoDesy, using euleriAn cAlculA-

tions – A circulAr ArguMent

The contact of space geodesists with geotectonics 
comes down to plate tectonics eulerian motions. in 
this way the motions come to be treated as if they are 
a fundamental law of physics for them, independent 

of any theory of evolution of the earth. on the basis of 
such understanding, an attempt was made by Wu et al. 
(2011) to test expanding earth by space geodesy data but 
using eulerian machinery. in effect, what they tested was 
whether the plate tectonics model (not the real earth) can 
expand and to what degree. The result was that the rate 
of the radius change of the euler sphere should be less 
than 0.2 mm/year. This is a spectacular example of circular 
argument. Testing of the expansion of the earth cannot 
be based on the assumption that the eulerian motions 
of plates (i.e. plate tectonics) are true. 

in fact the rate of the radius change of the real earth 
is two orders higher and comes to 2.0 to 2.5 cm/year. The 
value results from both geological and geodesic data 
(koziar, 2011; www.wrocgeolab.pl/geodesy1 ). 

interplAte cArey’s sphenochAsMs insteAD  
of euleriAn openings

one can wonder, why the divergent movements of 
plates on an expanding earth can be quite precisely des-
cribed by eulerian theorem while their nature is different? 
The answer is: because the ripping of the envelope of an 
expanding spherical object (fig. 7a, b) is similar to the 
eulerian model of rifting.

long before plate tectonics appeared, Carey (1958) 
introduced to geotectonics a new class of structures 
which he called “sphenochasms”. according to his de-
finition (p.193) the sphenochasm is: “the triangular gap 
of oceanic crust separating two cratonic blocks with fault 
margins converging to a point, and interpreted as having 
originated by the rotation of one of the blocks with respect 
to the other”.

The sphenochasms can be of very different scale and 
it is not necessary they be filled with oceanic crust. They 
can be also filled with sedimentary basin formations 
(exogenic filling) or by magmatic continental or oceanic 
formations (endogenic filling).

 a sphenochasm consists of a V-shaped gap, arms and 
a vertex (fig. 8). The bigger sphenochasms are those be-
tween lithospheric plates and their vertices are erroneo-
usly equated with euler poles. interplate sphenochasms 
are governed by expansion of the earth interior not by 
eulerian plate motions on a constant-size earth.

 

Fig. 6. Global plate motions in NNR absolute reference frame, a) based on geological data (spreading rates; DeMets et al. 1994 
– Internet version) and b) on space geodesy data (Altamini et al. 2007 – Internet version)

Ryc. 6. Globalny ruch płyt w absolutnym układzie odniesienia NNR, a) oparty na danych geologicznych (tempa spreadingu; DeMets 
i in. 1994 –wersja internetowa) i b) na danych geodezji kosmicznej (Altamini i inni, 2007 – wersja internetowa)

a  b
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conclusions

Geology and subsequently space geodesy were 
trapped, almost a half century ago, in a plate tectonic 
paradigm based on supposed eulerian motion of litho-
spheric plates. in this paper the eulerian motion of tecto-
nic plates has been falsified. The right alternative for the 
wrong plate tectonics paradigm is the expanding earth. 
However this time the expanding earth is no paradigm 
but a real phenomenon.

i thank steven athearn for english correction of this 
text.

references

Altamini, Z., Collilieux, X., Legrand, J., Garay, T.B., Boucher, C., 
2007. iTRF2005: a new release of the international Terrestrial 
Reference Frame based on time series of station positions and 
earth orientation Parameters. j. Geophys. Res., 112, B09401, 
doi:10.1029/2007jB004949. 

Bullard, E.C., Everet, J.E., Smith, A.G., 1965. The fit of the conti-
nents around the atlantic. in: symposium on continental drift. 
Roy. Soc. London, Phil. Trans., A 258, 1088: 41–51. 

Carey, S. W., 1958. The tectonic approach to continental drift. in: 
Continental drift – a symposium. Geology Department - Uni-
versity of Tasmania, Hobart, pp. 177–383. 

Carey, S. W., 1976. The expanding earth. elsevier scientific Publis-
hing Company, amsterdam - oxford - new york.

Fig. 8. Carey’s sphenochasm (explanation in text)
Ryc. 8. Sfenochazm Careya (objaśnienie w tekście)

 Fig. 7. Shabby soccer ball model of rifting on the expanding Earth (a), and Pacific with removed post Paleogene lithosphere (b)
Ryc. 7. Model “bulącej” piłki przedstawiający ryftogenezę na ekspandującej Ziemi (a), oraz Pacyfik z usuniętą post-paleogeńską 

litosferą (b)

 a  b

DeMets, C., Gordon, R.G., Argus, D.F., Stein, S., 1994. effect 
of recent revisions to the geomagnetic reversal time scale 
on estimates of current plate motions. Gephys. Res. lett., 21: 
2191–2194.

Koziar, J., 1980. ekspansja den oceanicznych i jej związek z hi po-
tezą ekspansji ziemi. sprawozdania Wrocławskiego Towarzy-
stwa naukowego, 35B. ossolineum, Wrocław, ss. 13–19; 
www.wrocgeolab.pl/floor

Koziar, J., 1994. Principles of the plate movements on the expan-
ding earth. [W:] F. selleri, M. Barone (red.) – Proceedings of the 
international Conference “Frontiers of Fundamental Physics” 
(olympia, Greece, 27–30 september, 1993). Plenum Press, new 
york and london, pp. 301–307; www.wrocgeolab.pl/plates 

Koziar, J., 2004. Geologia wrocławska a teoria ekspansji ziemi. [W:] 
k. janaszek-szafrańska, Cz. august, a. Świdurski, j. Ćwiąkalski 
(red.) – ochrona Georóżnorodności. Materiały sesji naukowej 
z okazji XV zjazdu stowarzyszenia Geologów Wychowanków 
Uniwersytetu Wrocławskiego – Wrocław, 18 września, 2004 
artes, Wrocław, ss. 39–53; www.wrocgeolab.pl/plates

Koziar, J., 2006. The main proofs of the expansion of the earth. 
Nachrichtenblatt zur Geschichte der Geowissenschaften, 16: 78 
p.; www.wrocgeolab.pl/handbook

Koziar, J., 2011. expanding earth and space Geodesy. [in:] s. Cwoj-
dziński, G. scalera (eds.) – Pre-Conference extended abstracts 
Book of the 37th Course of the international school of Geophy-
sics. interdiscilinary Workshop on The earth expansion eviden-
ce: a challenge for Geology, Geophysics and astronomy - ettore 
Majorana Foundation and Centre for scientific Culture, erice, 
sicily, 4–9 october, 2011 istituto nazionale di Geofisica e Vul-
canologia, Rome, pp. 47–53; www.wrocgeolab.pl/geodesy1 

Le Pichon, X., 1968. sea-Floor spreading and Continental Drift. j. 
Geophys. Res., 12: 3661-3697.

McKenzie, D.P., Parker, R.L., 1967. The north Pacific: an example 
of tectonics on a sphere. nature, 216: 1276–1280.

Morgan, W.J., 1968. Rises, trenches, great faults and crustal blocks. 
j. Geophys. Res., 73: 1959–1982. 

Ségoufin, J., Munschy, M., Bouysse, Ph., Mendel, V., 2004. stru-
ctural Map of the indian ocean. CGMW.

Wu, X., Collilieux, X., Altamini, Z., Vermeersen, B.L.A., Gross, 
R.S., Fukumori, I., 2011. accuracy of the international Terre-
strial Reference Frame origin and earth expansion. j. Geophys. 
Res., 38, l13304 doi: 10.1029/2011Gl047450.



180

WyzWania Polskiej GeoloGii, s. 180–181, 2016
3. Polski kongres Geologiczny

IMPREGNACJE GRANITOIDOWE W ŁUPKACH SERII STROŃSKIEJ  
(PRZEŁęCZ POLSKIE WROTA, GÓRY ORLICKIE, SUDETY)

granitoid impregnations within the metamorphic schists of stronie group 
(polskie Wrota pass, orlickie Mts., sudetes)

Adam kozłowski, Artur sobczyk, Aleksander kowalski, stanisław Madej
Uniwersytet Wrocławski, instytut nauk Geologicznych, pl. M. Borna 9, 50-204 Wrocław, Polska; 

e-mail: artur.sobczyk@uwr.edu.pl

W trakcie prac kartograficznych prowadzonych w oko-
licy przełęczy Polskie Wrota (Góry orlickie), w kamienio-
łomie w miejscowości jawornica, rozpoznano i opisano 
impregnacje granitoidowe (ryc. 1a) oraz blizny tensyjne 
o zróżnicowanej morfologii. W okolicy przełęczy wystę-
pują łupki łyszczykowe, podrzędnie mylonity i amfibolity 
zaliczane do tzw. serii strońskiej (Cymerman, 1996). W ka-
mieniołomie w jawornicy odsłaniają się srebrzystoszare 
łupki łyszczykowe (fot. 1b), eksploatowane dla potrzeby 
budowlane Penetratywna foliacja w łupkach jest pod-
kreślona przez równoległe ułożenie blaszek muskowitu, 
a na jej powierzchni miejscami występuje lineacja wy-
znaczana przez osie drobnych fałdków. Foliacja zapada 
pod niewielkim kątem (do 30°) w kierunku ku W (ryc. 2a). 
skała wykazuje równomierne i penetratywne spękania. 

Miejscami, w pobliżu spękań, pojawiają się naloty 
hematytu, który nadaje skale wiśniowe zabarwienie. 
W kamieniołomie występują ponadto uskoki zrzutowe 
normalne i zrzutowo-przesuwcze o biegu około 270–300°. 
Powierzchnie uskoków zapadają pod kątem od 60 do 
90°. impregnacje granitoidowe występują w szczelinach 
i bliznach tensyjnych rozcinających powierzchnie foliacji. 

słowa kluczowe:  impregnacje granitoidowe, blizny tensyjne, analiza strukturalna, seria strońska, Góry orlickie, sudety
key words:  granitoid impregnations, tension gashes, structural analysis, stronie Group, orlickie Mts., sudetes

Ryc. 1a. Obraz mikroskopowy impregnacji granitoidowych (objaśnienia: Pl – plagioklaz, Chl – chloryt). Skrzyżowane nikole; 
1b. Obraz mikroskopowy łupka łyszczykowego. Widoczne oznaki statycznej rekrystalizacji ziaren kwarcu, przejawiające się redukcją 

granic ziaren (objaśnienia: Ms – muskowit, Qtz – kwarc)
Fig. 1a. Thin section of the granitoid impregnations (explanations:  Pl – plagioclase, Chl – chlorite). Crossed nicols; 

1b. Thin section of the mica schist. Visible statically recrystallised quartz in the process of grain boundary area reduction
(explanations: Ms – muscovite, Qtz – quartz)

szczeliny wypełnione granitoidem mają bieg WnW–ese. 
Blizny tensyjne o romboidalnych lub sigmoidalnych 
kształtach (ryc. 2c, d) osiągają długość od kilku do kil-
kunastu centymetrów i szerokość od kilku milimetrów 
do kilku centymetrów. Wypełnienia blizn i szczelin zbu-
dowane są z kwarcu, plagioklazu i skalenia potasowego 
(ryc. 1a). W plagioklazach widoczne są zbliźniaczenia de-
formacyjne. Podrzędnie, zwłaszcza w strefach kataklazy, 
występuje chloryt. 

W obrębie wypełnień występują igiełkowe kryształy 
turmalinu, zorientowane prostopadle lub skośnie do 
wydłużenia blizny. na powierzchniach prostopadłych do 
foliacji widoczne są płytkie (do 1 cm) sigmoidalne szcze-
liny, których orientacja naśladuje tzw. wysokokątowe 
spękania Riedla (Riedel, 1929). W kamieniołomie wystę-
puje również żyła kwarcowa o biegu 280°, przecinająca 
niezgodnie foliację, w której obrzeżeniu występuje granit. 
Więcej informacji nt. następstwa i charakterystyki pozo-
stałych struktur deformacyjnych, opisanych z przyległych 
obszarów, można znaleźć m.in. w pracach Żelaźniewicza 
(1978) oraz Cymermana (1997).
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poDsuMoWAnie i Wnioski

Blizny tensyjne i impregnacje granitoidowe wystę-
pują w łupkach serii strońskiej, we wschodniej osłonie 
masywu granitoidowego kudowy–olešnic. związane są 
one najprawdopodobniej z żyłami i apofizami występu-
jącymi w obrzeżeniu masywu. orientacja dłuższych osi 
blizn tensyjnych oraz romboidalnych wypełnień szczelin 
wskazuje na reżim prawoskrętnego ścinania (ryc. 2b). 
Taką możliwość potwierdzają polewy granitoidowe 
występujące na powierzchniach drobnych uskoków prze-
suwczych. lokalnie magma granitoidowa intrudowała 
w przestrzenie śródfoliacyjne. Uplastycznienie skał i ruch 
na powierzchniach foliacji doprowadził do powstania 
nisko- i wysokokątowych spękań Riedla wypełnionych 
stopem granitowym. o termicznym oddziaływaniu in-
truzji na łupki łyszczykowe może świadczyć również brak 
wyraźnej uprzywilejowanej orientacja osi <c> kwarcu 
oraz oznaki statycznej rekrystalizacji, przejawiającej się 
redukcją powierzchni granic ziaren (ryc. 1b). opisane 

Ryc. 2a. Orientacja foliacji (zielone) oraz kierunku wydłużenia blizn tensyjnych (normalna do płaszczyzn – czerwone); 
dolna półkula, siatka Schmidta; 2b. Schemat powstawania blizn tensyjnych w warunkach prawoskrętnego ścinania. 

Objaśnienia: L – kierunek wydłużenia blizn tensyjnych; 2c. Granitodowe impregnacje o kształcie romboidalnym; 
2d. Sigmoidalne blizny tensyjne

Fig. 2a. Foliation attitude (green) and direction of elongation of tension gashes (normal to planes – red); Schmidt’s lower hemisphere 
projection; 2b. Scheme of the tension gashes formation in a dextral shearing setting. L – the direction of elongation of tension gashes; 

2c. Rhomboidal granitoid impregnations; 2d. Sigmoidal tension gashes 

procesy mogą potwierdzać poglądy Cymermana (1996), 
który wskazywał na możliwość występowania silli granito-
idowych w obrębie skał metamorficznych serii strońskiej. 
Według Cymermana (1997) intruzje granitoidów kudowy– 
–olešnic miały charakter syntektoniczny.
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Wstęp 

Wgłębna budowa geologiczna obszaru sudetów 
i przedgórza jest słabo rozpoznana. Poprawa tego stanu 
wymaga uwzględnienia danych geofizycznych. one to 
bowiem stanowią główne źródło informacji o strukturze 
skorupy ziemskiej, a niekiedy i o przypowierzchniowej 
części górnego płaszcza. Potwierdzeniem może być 
obraz falowy obserwowany na przekrojach refleksyjnych 
GB-2a i GB-2.

Przekrój GB-2a był wcześniej opublikowany (Cwoj-
dziński i inni, 1995), a wykonana wówczas interpretacja 
geofizyczna nie była wystarczająco pełna. skłoniło to 
autorów referatu do powtórnej interpretacji przekroju 
GB-2a z uwzględnieniem innych metod geofizycznych, 
zwłaszcza metod pól potencjalnych. został także zinter-
pretowany fragment przekroju GB-2, łączący miejscowo-
ści Rudna–niechlów, ze względu na małą odległość pro-
filu GB-2 od profilu GB-2a. Pozwala to porównać wyniki 
uzyskane na obu przekrojach refleksyjnych.

oBrAz fAloWy oBserWoWAny nA profilAch  
refleksyJnych i Jego interpretAcJA geofizycznA

lokalizację regionalnych profili refleksyjnych GB-2a, 
o długości 96 km i fragmentu profilu GB-2, którego dłu-
gość przekracza nieco 20 km, przedstawiono na rycinie 1.

Celem badań wykonanych na wymienionych profilach 
było rozpoznanie wgłębnej budowy geologicznej, łącz-
nie ze strefą nieciągłości Moho. Uzyskany obraz falowy 
zilustrowano na rycinach 2 i 3.

najbardziej intensywnym zapisem na przekrojach 
wyróżniają się fale związane ze strefą Moho, oznaczone 
symbolem M. Fale odbite od granic sejsmicznych, wy-
stępujące powyżej, a głównie na przekroju GB-2 (ryc. 3), 
także poniżej Moho, mają zróżnicowanie dynamiki 
zapisu długości odcinków i ich korelacji oraz wielkości 
i kierunków nachylenia osi fazowych fal. odnotujmy, że 
podobnie złożony obraz falowy jak na przekrojach GB-2a 
i GB-2 rejestrowano na obszarze innych jednostek geo-
logicznych (Materzok i inni, 1995). jednak występują też 
pewne osobliwości w zapisie obrazu falowego, które do 
dzisiaj nie zostały zinterpretowane geologicznie.

słowa kluczowe:  geofizyka, struktura skorupy ziemskiej, tektonika
key words:  geophysics, earth’s crust structure, tectonics

Wynikiem wykonanej interpretacji geofizycznej jest 
wyznaczenie granic sejsmicznych, z których ta o symbolu 
M może być uważana za przewodnią. Charakter pozosta-
łych granic sejsmicznych, a zwłaszcza ich układ, przerwy 
w ciągłości i in. wskazują, że są to granice rzeczywiste. 
na przekroju GB-2a (ryc. 2) wyznaczono kilka uskoków, 
z których część ma charakter regionalny. Te rozdzielające 
odcinki, o różnym charakterze obrazu falowego, a także 
upadu granic, oznaczono cyframi rzymskimi. na przekroju 
GB-2a występuje więcej uskoków, z reguły mniejszych, 
ale ze względu na skalę przekroju trudnych do pokazania. 
obraz falowy zarejestrowany na południowym segmencie 
przekroju GB-2 zilustrowano na rycinie 3.

Ryc. 1. Lokalizacja profili refleksyjnych GB-2A, GB-2 
i wyznaczonych uskoków

Fig. 1. Location of the seismic lines GB-2A, GB-2 
and interpreted faults
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Fale związane ze strefą nieciągłości Moho (M) charak-
teryzują się wysoką intensywnością, co ułatwia ich iden-
tyfikacje. Trzeba nadmienić, że na większości profili re-
fleksyjnych, usytuowanych na monoklinie przedsudeckiej, 
strefa Moho ma podobny zapis (Musiatewicz, krynicki,  
2012). na podstawie obrazu falowego w przedziale czasu 
5–11 s, czyli na głębokości od 15 do 33 km, przekrój po-
dzie lić można na dwie części. Prawie pionowa granica 
podziału występuję między 8 a 10 km długości profilu. 
jest to miejsce przecięcia profilu z rzeką odrą (ryc. 1). na 
południe od odry osie fazowe fal są bliskie poziomym, 
natomiast na odcinku północnym mają bardziej nieregu-
larny zapis. Dwukilometrowa strefa podziału obrazu falo-
wego zaburza też granicę Moho i manifestuje swą obec-
ność nawet w górnym płaszczu ziemi. spośród uskoków 
wyznaczonych na przekroju GB-2 (ryc. 3) najmniej pewne 
są te występujące na odcinku od 0 do 31 km. Przyczyną 
jest niski poziom dynamiki zapisu sejsmicznego.

Wyniki BADAń refleksyJnych 

Granice sejsmiczne wyznaczone na przekrojach G-2a 
i GB-2 wskazują na złożoną budowę geologiczną w całym 
przedziale głębokości. złożoność ta przejawia się w zmia-
nach upadów granic, przerwach w ciągłości korelacji, 
a także w licznych strefach tektonicznych.

Pod względem zróżnicowania obrazu strukturalnego, 
przekrój GB-2a podzielić można na dwie części: południo-
wo-zachodnią o długości 73 km i północno-wschodnią od 
rozłamu V, aż do końca profilu w rejonie odry. Dla granic 
głębszych, a szczególnie strefy Moho, za punkt podziału 
przekroju należy uważać 65 km. strefa nieciągłości Moho 
w sW części przekroju tworzy dwie kopuły, których szczy-
towe partie występują w sąsiedztwie 15 i 50 km. Między 
35 i 48 km obserwuje się nasunięcie strefy Moho. nie  
jest ono już widoczne w kompleksie skał płycej zalega-

jących. odnotujmy, że w rejonie 48 km obserwuje się 
wyraźny wzrost siły ciężkości, co może być tłumaczone 
obecnością skał o większej gęstości np. magmy ultraza-
sadowej.

najbardziej zaburzony odcinek strefy Moho zawarty 
jest między 62 a 73 km. na odcinku tym głębokość strefy 
Moho wzrasta skokowo. spośród uskoków oznaczonych 
cyframi rzymskimi, największe oddziaływanie na strukturę 
skorupy ziemskiej wydają się mieć te o numerach i, iii, V, 
które mogą być traktowane jako szwy tektoniczne. 

na podstawie danych grawimetrycznych i magnetycz-
nych można przyjąć, że na obszarze sudetów i przedgórza 
dominują uskoki o kierunku nW–se, chociaż tych o orien-
tacji sW–ne jest sporo.

Wyniki uzyskane na południowym fragmencie prze-
kroju GB-2 (ryc. 3), jak się wydaje mogą budzić zaintere-
sowanie geologów z trzech względów: 
1. obecności strefy zaburzonej tektonicznie między 8 

i 10 km, lokalizacyjnie pokrywającej się z doliną odry;
2. Różnego rodzaju charakteru zapisu granic sejsmicz-

nych po obu stronach wymienionej strefy tektonicznej;
3. Możliwości rozpoznania struktury przystropowej 

części górnego płaszcza metodą refleksyjną.
strefa tektoniczna o szerokości dwóch km (8-10 km) 

zaznacza swą obecność w ogromnym przedziale głębo-
kości. na przekroju (ryc. 3) występuje ona od 4 do 15 s, 
czyli od głębokości 12 do 45 km. zrzut pionowy prawego 
skrzydła granicy Moho w tej strefie wynosi 750 m. Biorąc 
za podstawę lokalizację strefy i środkowowaryscyjskiego 
progu krystalicznego (Don, 1995), można przypuszczać, 
że obie te formy tektoniczne są swymi odpowiednikami. 
Brak danych sejsmicznych w przedziale do 12 km (ryc. 3) 
stanowi zasadniczą trudność w sprawdzeniu tej hipotezy. 
Różny charakter granic sejsmicznych po obu stronach 
strefy sugeruje prawdopodobieństwo wystąpienia ru-
chów przesuwczych.

Ryc. 2. Interpretacja geofizyczna obrazu falowego zarejestrowanego na profilu GB-2A
Fig. 2. Geophysical interpretation of the seismic reflection recording on the GB-2A profile
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Ryc. 3. Obraz falowy uzyskany w SW części profilu GB-2 - zinterpretowany geofizycznie
Fig. 3. Seismic reflection image on SW part of the GB-2 profile – geophysical interpretation

jakkolwiek na niewielu przekrojach refleksyjnych 
można wyznaczać granice pokazujące strukturę przypo-
wierzchniowej części górnego płaszcza, co jest spowo-
dowane zbyt krótkim czasem rejestracji fal, to z reguły 
struktura płaszcza i skorupy są odmienne. zilustrowano 
to na rycinie 3.
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Muzeum Geologiczne Państwowego instytutu Geo-
logicznego (PiG-PiB) w Warszawie jest jednym z najwięk-
szych muzeów przyrodniczych w Polsce pod względem 
wielkości zgromadzonych zbiorów, jak i liczby okazów 
prezentowanych na wystawie stałej. W Magazynie zbio-
rów w siedzibie Muzeum, w oddziałach regionalnych 
PiG-PiB zgromadzonych jest blisko milion okazów nie 
licząc szlifów i mikroskamieniałości, z czego ponad poło-
wa jest zarchiwizowana. na samej tylko ekspozycji stałej 
udostępnionych jest około 4 tysięcy okazów. W oparciu 
o te zbiory Muzeum prowadzi zakrojoną na szeroką skalę 
i w najróżniejszej formie popularyzację wiedzy geologicz-
nej wśród społeczeństwa. 

Do tradycyjnych, dobrze sprawdzonych i powszechnie 
stosowanych w muzeach metod edukacyjnych należy 
oprowadzanie tematyczne po ekspozycji przez przewod-
ników. z powodu rozmiaru i zróżnicowania ekspozycji 
trasa i zakres oprowadzania omawiana jest wcześniej z na-
uczycielem. Do najchętniej wybieranych tematów należy 
m.in. historia ziemi, skały i minerały oraz surowce Polski.

oprócz oprowadzania w Muzeum prowadzone są lek-
cje i warsztaty dla grup zorganizowanych, od przedszkola-
ków po uczniów szkół ponadgimnazjalnych. oferta takich 
zajęć jest bardzo bogata i obejmuje zagadnienia zarówno 

słowa kluczowe:  muzeum, edukacja geologiczna, popularyzacja, dziedzictwo geologiczne
key words:  museums, geological education, popularisation, geoheritage

z programu nauczania w szkołach, jak i wykraczająca poza 
te ramy. Podczas warsztatów, pracując z okazami muze-
alnymi, uczestnicy uczą się m.in. rozpoznawania skał, 
minerałów i skamieniałości, poznają surowce mineralne 
oraz geologiczną przeszłość Polski i ziemi. Prowadzone 
w ciekawy sposób lekcje pozwalają młodzieży zrozumieć 
skomplikowane procesy geologiczne i ich rolę w kształ-
towaniu środowiska przyrodniczego.

We współpracy z Towarzystwem opieki nad ociem-
niałymi w laskach aktualnie przygotowywane są zajęcia 
dla dzieci z niepełnosprawnością wzrokową. W czasie 
warsztatów dzieci będą miały możliwość poznania róż-
nego charakteru powierzchni, twardości i ciężaru skał. 

z lekcjami oraz warsztatami skierowanymi do młodzie-
ży szkolnej wychodzimy również poza siedzibę Muzeum 
Geologicznego. kilkudniowe cykle geologicznych zajęć 
edukacyjnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawo-
wych prowadzone są w porozumieniu z urzędami gmin, 
lokalnymi grupami działania i innymi organizacjami, 
którym zależy na dbałości o zasoby przyrodnicze oko-
licy. Celem tych zajęć jest uzupełnienie szkolnej wiedzy 
przyrodniczej o zagadnienia związane z geologią ich 
regionu. Przedsięwzięcie takie zostało przeprowadzone 
m.in. w 2014 r. w Wieluniu w formie 3-dniowego cyklu 

Ryc. 1. Oprowadzanie wycieczki po Muzeum Geologicznym
Fig. 1. Organized tour in Geological Museum

Ryc. 2. Warsztaty dla dzieci
Fig. 2. Workshop for children
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warsztatów i prelekcji oraz prezentujące ciekawe obiek-
ty geologiczne wycieczki po okolicy. Podobną formę 
mają działania realizowane w 2016 r. w Rudnikach koło 
Częstochowy. Pracownicy Muzeum niejednokrotnie 
przyjeżdżają na zaproszenie szkół, centrów edukacyjnych 
(Woźniak, krzeczyńska, 2010; Woźniak, krzeczyńska,  
2013) czy domów kultury z prelekcjami. 

na zamówienie szkół i innych jednostek Muzeum 
Geologiczne przygotowuje kolekcje dydaktyczne skał. 
szczegółowo opisane są podstawą do nauki rozpozna-
wania skał i minerałów w szkołach.

Doskonałym narzędziem edukacyjnym jest skierowa-
ny do dzieci i młodzieży szkolnej ogólnopolski konkurs 
geologiczny „nasza ziemia – środowisko przyrodnicze 
wczoraj, dziś i jutro” (krzeczyńska, 2010). konkurs ten 
rozgrywany jest w kategorii plastycznej dla uczniów szkół 
podstawowych (kl. iV–Vi) i kategorii teoretycznej dla gim-
nazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Część 
plastyczna konkursu, dzięki porozumieniu z litewską 
służbą geologiczną, organizowana jest również na litwie, 
a finał polsko-litewski odbywa się naprzemiennie – w War-
szawie i w Wilnie. każda kolejna edycja odbywa się pod 
innym hasłem przewodnim związanym z różnorodnymi 
zagadnieniami geologicznymi. Hasło tegorocznej XVii 

edycji brzmiało „ziemia w okowach lodu”. konkurs cieszy 
się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. od 
początku jego organizacji wzięło w nim udział ponad 50 
tys. uczniów z całej Polski. o jego poziomie świadczą przy-
znawane od wielu lat patronaty Głównego Geologa kraju, 
Polskiego Towarzystwa Geologicznego, związku Polskich 
artystów Plastyków, wojewódzkich kuratoriów oświaty, 
wielokrotnie przyznawane dofinansowanie nFoŚiGW 
i przede wszystkim indeksy kilku wyższych uczelni: Uni-
wersytetu jagiellońskiego, Państwowej szkoły Wyższej 
w Białej Podlaskiej i Politechniki Świętokrzyskiej przy-
znane laureatom w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Muzeum Geologiczne traktuje swoją rolę w edukacji 
geologicznej jako misję. jej celem jest aby przyroda nie-
ożywiona postrzegana była w społeczeństwie jako równie 
ważny element środowiska, co przyroda ożywiona. Po-
znanie naturalnych procesów przebiegających na ziemi 
i w jej wnętrzu oraz zrozumienie zależności i związków 
istniejących pomiędzy elementami środowiska prowadzi 
do podniesienia świadomości społecznej i do właściwe-
go, zrównoważonego kierowania dalszym jej gospoda-
rowaniem (krzeczyńska, 2013). 

Realizując tę misję Muzeum Geologiczne kieruje swoje 
działania edukacyjne do możliwie najszerszego grona 
odbiorców poprzez organizację i udział w wielu plene-
rowych popularnonaukowych imprezach masowych. 
stoiska tematyczne Muzeum Geologicznego od wielu 
lat można odwiedzić na Dniu ziemi w Warszawie czy też 
na Pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum nauki 
kopernik. Co roku pracownicy Muzeum biorą czynny 
udział w Festiwalu nauki i w nocy Muzeów, przygotowu-
jąc wykłady, warsztaty i kluby dyskusyjne.

istotnym kierunkiem aktywności popularyzatorskiej 
Muzeum Geologicznego jest współpraca z różnymi ośrod-
kami lokalnymi, m.in. z samorządami i lokalnymi grupami 
działania. W ten sposób z inicjatywy Muzeum przez kilka 
lat organizowany był np. jurajski Piknik Geologiczny 
w olsztynie koło Częstochowy. W pikniku tym brały udział 
ośrodki uniwersyteckie, badawcze i instytucje ochrony 
środowiska, których zadaniem była popularyzacja wiedzy 
o walorach przyrodniczych okolicy i ich ochronie, a lokal-
ne organizacje i samorządy promowały region. Piknikowi 
towarzyszyła również cyklicznie odbywająca się tzw. „let-
nia szkoła Geologii”  trwająca pięć dni impreza otwarta 
dla szerokiej publiczności. Podczas odbywających się 
codziennie popularnonaukowych wykładów, warsztatów 
lub wycieczek geologicznych w przystępny i interesujący 
sposób poruszane były zagadnienia geologiczne regionu, 
jak i nie związane z nim.

Podobne pikniki geologiczne organizowane były 
również w strzegowie, Łukowie i Rudnikach. W Łukowie 
impreza odbyła się pod nazwą „Festiwal jurajski” i wspar-
ta była bardzo silną inicjatywą lokalnej ludności, która 
przygotowała liczne atrakcje, m.in. konkursy o tematyce 
amonitowej. W Rudnikach koło Częstochowy w nieczyn-
nym kamieniołomie lipówka odbył się piknik pt. „Dzień 
różnorodności nie tylko biologicznej”. Właściciel kamie-
niołomu – firma Cemex sp. z o.o. przeprowadziła jego 
rewitalizację poprzez stworzenie w dawnym wyrobisku 
parku rekreacyjno-edukacyjnego z dydaktycznymi ścież-
kami przyrodniczymi (Śliwińska-Wyrzychowska, 2013), 

Ryc. 3. Praca nagrodzona w konkursie „Nasza Ziemia”. 
(Weronika Boltryk – Szkoła Podstawowa w Wasilkowie)

Fig. 3. Work awarded in the “Our Earth” contest (Weronika 
Boltryk – Primary School in Wasilków)

Ryc. 4. Pamiątkowe zdjęcie finalistów konkursu „Nasza Ziemia”
Fig. 4. Commemorative photo of the “Our Earth” contest finalists
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m. Krzeczyńska i inni

w tym ścieżką geologiczną opracowaną przez Muzeum 
Geologiczne PiG-PiB. Park taki daje możliwość organizo-
wania przyrodniczych zajęć terenowych i innych imprez 
popularyzujących wiedzę przyrodniczą. 

W Wieluniu w latach 2013 i 2014 Urząd Miasta we 
współpracy z Muzeum Geologicznym i Muzeum ziemi 
Wieluńskiej zorganizował Festiwal Geologiczny. oprócz 
stoisk licznych instytucji i placówek naukowych i kultural-
nych w trakcie pikniku prowadzone były wykłady popu-
larnonaukowe, warsztaty geologiczne i paleontologiczne 
dla dzieci. Podczas imprezy zorganizowano również 
wycieczkę geologiczną do kamieniołomu kowalskiego.

istotną formą popularyzacji wiedzy o środowisku abio-
tycznym są czasowe wystawy prezentowane w siedzibie 
Muzeum Geologicznego i wypożyczane muzeom i innym 
ośrodkom posiadającym możliwości ekspozycyjne w całej 
Polsce. Piękne wizualnie, ze specjalnie przygotowaną 
scenografią, przystępnie napisanymi i ciekawymi opisami, 
wystawy te stanowią w mniejszych ośrodkach atrakcję 
zarówno dla turystów, jak i dla lokalnej społeczności, 
której – eksponowane stosunkowo krótko – nie mogą 
się „znudzić”. 

Pierwszą wypożyczaną w całości ekspozycją była 
wystawa pt: „Czas mamuta”. na tle środowiska przedpola 
lodowca prezentowała kolekcję kości wymarłych zwierząt 
plejstoceńskich wraz ze szczegółowym opisem poszcze-
gólnych gatunków. Pokazywana była w wielu ośrodkach 
m.in. w Muzeum Wigier, czy ośrodku edukacyjnym TPn.

Do cieszących się największą popularnością wystaw 
należy wystawa dotycząca amonitów i środowiska ich 
życia. ekspozycja oparta jest w dużej mierze na wybra-
nych okazach ze wspaniałej, liczącej około 45 000 okazów 
kolekcji adriana kina, w której skład wchodzą unikalne 
skamieniałości różnych grup zwierząt i roślin. na wystawie 
prezentowane są amonity pochodzące z utworów jury 
i kredy Gór Świętokrzyskich, jury krakowsko-Wieluńskiej, 
niecki nidziańskiej, Wyżyny lubelskiej i Roztocza oraz 
okolic opola. Wystawa ta, eksponowana w różnych ośrod-
kach, jest każdorazowo modyfikowana w celu stworzenia 
tła geologicznego dla danego regionu. 

W naszej ofercie mamy również ciekawą i odzna-
czającą się wysokimi walorami estetycznymi wystawę 

pt.: "Siarka – z piekła rodem" prezentowana aktualnie 
w Muzealnej izbie Górnictwa kruszcowego w Miedziance. 
Wystawa przedstawia różne formy występowania siarki 
rodzimej oraz jej związków – siarczków i siarczanów. oka-
zy uzupełnione są opisami dotyczącymi powstawania złóż 
siarki, jej eksploatacji i wykorzystania dawniej i obecnie. 

aktualnie przygotowywana do wypożyczania jest 
wystawa „Okruchy przeszłości w węglu brunatnym” trak-
tująca o węglu brunatnym i środowisku jego powstania. 
Wystawa przedstawia rekonstrukcje mioceńskich zbio-
rowisk roślinnych z okazami zachowanych fragmentów 
roślin strefy lasu bagiennego oraz flory rosnącej poza 
mokradłami. na ekspozycji znajduje się kilka rodzajów 
węgla brunatnego, a „okruchami przeszłości” są makro- 
i mikroszczątki, m.in. pyłek roślin. 

inną formą działalności edukacyjnej Muzeum Geolo-
gicznego jest wydawanie opracowań skierowanych do 
szkół i placówek dydaktycznych, jak również wydawnictw 
popularnonaukowych dla szerokiego grona indywidu-
alnych odbiorców. W swojej ofercie mamy 12 folderów 
opisujących historię geologiczną wybranych rejonów 
naszego kraju (np. Jak powstały Tatry), interesujące 
zagadnienia związane ze środowiskiem i geologią (np. 
Muszle polskich plaż, Jak to jest być karbońską rośliną, Białe 
złoto – opowieść o soli kamiennej), a także foldery o wy-
marłych zwierzętach (Nosorożec włochaty, Mamut wielki, 
Ichtiozaur). Wśród młodszych odbiorców popularnością 
cieszą się zakładki do książek z tabelą stratygraficzną oraz 
tematyczne serie naklejek. Wydawnictwa te są dostępne 
odpłatnie w siedzibie Muzeum Geologicznego. 

od kilku lat przygotowywane i sukcesywnie wydawa-
ne są katalogi zbiorów Muzeum Geologicznego zawierają-
ce zdjęcia i opisy najciekawszych okazów z każdej kolekcji. 
Dotychczas ukazały się tomy: Minerały i skały, Surowce 
naturalne i Rośliny kopalne (skurczyńska-Garwolińska 
i Woroncowa-Marcinowska, 2011; 2013; 2015).

nowym, aktualnie przygotowywanym opracowaniem 
jest album „Oblicza Ziemi” skierowany do wszystkich, 
którzy dotychczas nie mieli nic wspólnego z geologią, 
a zainteresowani są otaczającym ich światem. album ten, 
ilustrowany rysunkami dzieci nadsyłanymi na wspomnia-
ny wyżej konkurs „Nasza Ziemia...”, w zrozumiały, uprosz-

Ryc. 5. Warsztaty geologiczne podczas Letniej Szkoły Geologii 
w Olsztynie k. Częstochowy

Fig. 5. Geological workshop during the Summer Geological 
School in Olsztyn near Częstochowa

Ryc. 6. Młodzi geolodzy przy stoisku Muzeum Geologicznego 
podczas pikniku w Olsztynie

Fig. 6. Young geologists near the Geological Museum stand 
during a picnic in Olsztyn
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czony i ciekawy sposób omawiać będzie wybrane procesy 
geologiczne zachodzące pod i na powierzchni ziemi oraz 
wydarzenia ewolucyjne. inną przygotowywaną publika-
cją jest seria zeszytów pod wspólnym tytułem „Historia 
Ziemi”, który z kolei dotyczyć będzie zagadnień z zakresu 
historii geologicznej naszej planety, paleoklimatu, wy-
marłej fauny i flory oraz stratygrafii. każdy z zeszytów 
poświęcony będzie kolejnym okresom geologicznym.

Geologia jest dziedziną trudną do przyswojenia przez 
uczniów, zwłaszcza w warunkach szkolnych. o wiele 
łatwiej ją poznać i zrozumieć w terenie obserwując „na 
żywo” procesy i efekty ich działania. Biorąc powyższe pod 
uwagę w Muzeum Geologicznym, we współpracy z innymi 
jednostkami PiG-PiB, powstało wydawnictwo „Zrozumieć 
Ziemię”. jest to obszerny przewodnik zawierający pięć 
szczegółowo opracowanych wycieczek geologicznych 
w różne rejony Polski. ich przebieg i zakres tematyczny 
jest skorelowany z podstawą programową nauczania 
geografii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. 
Umożliwia uzupełnienie normalnych lekcji szkolnych 
o zajęcia terenowe, które na co dzień realizowane są 
w ramach kółek zainteresowań lub podczas wycieczek 
szkolnych (Praca zbiorowa, 2013).

oprócz powyższych, tradycyjnych form popularyzacji 
wiedzy Muzeum udostępnia treści edukacyjne za pośred-
nictwem internetu w postaci cyklu lekcji internetowych: 
Tropami polskich dinozaurów, Morza zaklęte w skałach, 
Tajemniczy świat jaskiń, Wycieczka po polskich wulka-
nach i Tropikalne plaże nad Bałtykiem. Mogą one służyć 
nauczycielom jako pomoc dydaktyczna lub wszystkim 
innym odbiorcom jako obszerne i rzetelne źródło wiedzy 
na dany temat.
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opracowanie mapy geologicznej polskiej części 
kratonu wschodnioeuropejskiego realizowane jest od 
dziesięcioleci (kubicki, Ryka, 1982). kartowania nie uła-
twia ciągła pokrywa osadowa, której miąższość miejscami 
przekracza 5000 m. Pewne udogodnienie stanowi jednak 
postęp w technikach badań geologicznych, co starano 
się wykorzystać w trakcie przygotowywania nowej mapy 
podłoża krystalicznego. Podstawową rolę odgrywały 
wyniki głębokich sondowań sejsmicznych eksperymen-
tów eURoBRiDGe, Polonaise’97, CeleBRaTion 2000  
(np. Guterch i inni, 1999; janik i inni, 2002; 2005; nar-
kiewicz i inni, 2011), określające zasięg podłoża kry-
stalicznego, w tym wyraźną południowo-zachodnią 
krawędź kratonu, jaką jest strefa Teisseyre'a–Tornquista 
(TTz). odchylenia od horyzontalnego ułożenia warstw 
w pokrywie osadowej i zaburzenia granicy dolnej skorupy 
i górnego płaszcza, szczególnie liczne w południowej 
części Cel13, przyjęte zostały jako dowód istnienia 
szeregu uskoków. Przy konstrukcji map geologicznych 
podłoża krystalicznego niezbędna była analiza obrazów 
geofizycznych, zwłaszcza map anomalii magnetycznych 
i grawimetrycznych, oraz reinterpretacja profili głębokich 
otworów wiertniczych uzupełniona nowymi analizami 
próbek rdzenia. kluczową rolę dla wyróżnienia głównych 
domen skorupowych odegrały wyniki badań geochrono-
logicznych i petrogenetycznych, w tym geochemiczne 
analizy skał dostarczające diagnostycznych informacji 
o zawartościach pierwiastków śladowych, stosunkach 
izotopowych sr, nd, Pb i wieku modelowym TDM (krze-
miński i inni, 2014). 

z reprezentatywnych danych geochronologicznych 
stanowiących zbiór 160 analiz U-Pb próbek cyrkonu 
z całego kartowanego obszaru, reprezentujących wiek 
krystalizacji skał magmowych i metamagmowych, 
wynika że największe nasilenie aktywności magmowej 
przypada na przełom orosiru i stateru między 1,84 
a 1,75 mld lat temu. W podłożu można wyróżnić dwie 
grupy wiekowe skał: starsze ok. 1,84–1,80 mld lat, prze-
ważające we wschodniej i środkowej części oraz młodsze 
ok. 1,79–1,75 mld lat, dominujące na zachodzie oraz 
w południowej części podłoża Bałtyku (rejon Rozewia). 

słowa kluczowe:  podłoże krystaliczne, mapy geofizyczne, Fennoskandia, sarmacja
key words:  crystalline basement, geophysical maps, Fennoscandia, sarmatia 

skały magmowe, których wiek reprezentują obie te gru-
py, mają cechy orogeniczne (krzemińska i inni, 2014). 
Po przerwie trwającej około 250–300 mln lat, w mezo-
proterozoiku między 1,54 a 1,49 mld lat temu (kalym), 
skonsolidowana skorupa paleoproterozoiczna była suk-
cesywnie intrudowana wzdłuż wąskiej równoleżnikowej 
strefy o przebiegu e-W. Powstał wówczas anorogeniczny 
kompleks skał magmowych znanych jako asocjacja 
anortozytowo-mangerytowo-charnockitowo-granitowa 
(aMCG), tworzących dziś pasmo intruzji ciągnące się na 
dystansie ok. 500 km od zachodniej Białorusi i litwy do 
rejonu południowego Bałtyku (ryc. 1). W odróżnieniu od 
skorupy paleoproterozoicznej otaczającej intruzje, skały 
aMCG, w tym kompleks mazurski (kM), nie noszą żadnych 
śladów metamorfizmu regionalnego.

Ponadto w podłożu południowego Bałtyku nie zna-
leziono dotychczas skał o wieku krystalizacji poniżej 
1200 mln lat wskazującym na wpływ orogenezy sweko-
norweskiej, która między 1140 a 900 mln lat temu była 
okresem intensywnej aktywności magmowej i tektonicz-
nej w południowo–zachodniej skandynawii. ostatnim 
przejawem magmatyzmu w podłożu krystalicznym była 
seria dolnokarbońskich intruzji alkaliczno–ultramaficz-
nych z głębokich źródeł płaszczowych, które wykorzystały 
zapewne osłabienia lub głębokie nieciągłości litosfery 
w okresie między 354 a 338 mln lat temu. 

Bilans badań geochronologicznych wskazuje, że 
w tym rejonie kratonu procesy formowania skorupy 
skumulowały się w późnej fazie orogenezy swekofeńskiej. 
znacznie mniej sygnałów dotyczy mezoproterozoicznych 
zdarzeń anorogenicznych (intruzje aMCG). znaczący na 
platformie jest także krótkotrwały epizod dolnokarboń-
skiego alkalicznego magmatyzmu ryftowego (krzemińska 
i inni, 2014). konfiguracja swekofeńskich elementów 
strukturalnych rozpoznanych w polskiej części kratonu 
generalnie odpowiada układowi pasm akrecyjno-oro-
genicznych z coraz młodszymi domenami skorupowymi 
w kierunku zachodnim (ryc. 1). nowy obraz kartogra-
ficzny podłoża krystalicznego z ne Polski, podobnie jak 
nowe dane geochronologiczne z obszaru estonii i litwy, 
przyczyniły się do uzupełnienia i reinterpretacji obrazu 



190

MApA GEOLOGICZNA pOLSKIEJ CZęŚCI KRATONU WSCHODNIOEUROpEJSKIEGO W KONTEKŚCIE NOWYCH KORELACJI TRANSBAŁTYCKICH

Ryc. 1. Rozmieszczenie głównych domen skorupowych w zachodniej części kratonu wschodnioeuropejskiego (wg Bogdanova i inni, 
2015, zmienione). Objaśnienie skrótów: BB – basen botnicki, BS – region Bergslagen, BPG – białorusko-podlaskie pasmo granulitowe, 
CFAC – kompleks łuku środkowej Finlandii, CFGC – środkowofiński kompleks granitoidowy, DD – domena dobrzyńska, DM – domena 
mazowiecka, LA – domena łatgalska, LEL – domena łotewsko-wschodniolitewska, LKO – orogen Lapland-Kola, LS –domena Ljusdal, 

MLSZ – strefa szwu środkowolitewskiego, NB – kraton Norrbotten, NO – domena nowogrodzka, OH – pasmo okołowsko-holeszowskie, 
O-J – pasmo Oskarshamn-Jönköping, OMI – ośnicko-mikaszewickie pasmo magmowe, PB – pasmo Pomorze-Blekinge,  

SEG – południowoestońska domena granulitowa, TN – domena tallińska, VV – domena Västervik, WE – domena zachodnioestońska,  
WL – domena zachodniolitewska; KM – kompleks mazurski, RB – batolit ryski, SFS – szew Fennoskandia-Sarmacja,  

TESZ – strefa szwu transeuropejskiego
Fig. 1. Distribution of major crustal domains within the western part of the East European Craton (modified from Bogdanova et al., 

2015). Abbreviations: BB – Bothnian Basin, BS – Bergslagen area, BPG – Belarus-Podlasie granulite belt, CFAC – Central Finland 
Arc Complex, CFGC – Central Finland Granitoid Complex, DD – Dobrzyń domain, DM – Mazowsze domain, LA – Latgalia domain, 
LEL – Latvian-East Lithuanian domain, LKO – Lapland-Kola orogen, LS – Ljusdal domain, MLSZ – Mid-Lithuanian suture zone, 

NB – Norrbotten Craton, NO – Novgorod domain, OH – Okołowo-Holeszów belt, O-J – Oskarshamn-Jönköping belt, OMI – Osnitsk-
Mikashevichi Igneous Belt, PB – Pomorze-Blekinge belt, SEG – South Estonian granulite domain, TN – Tallinn domain, VV – Västervik 

domain, WE – West Estonian domain, WL – West Lithuanian domain; KM – Mazury complex, RB – Riga batholith, SFS – Fennoscandia-
Sarmatia suture, TESZ – Trans-European Suture Zone
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paleoproterozoicznej Fennoskandii (krzemiński i inni, 
2014; Bogdanova i inni, 2015). W obrębie orogenu swe-
kofeńskiego wyróżniono kilka megadomen o orientacji 
równoległej do przebiegu TTz. na południowy zachód od 
archaicznego kratonu karelskiego są to trzy domeny połu-
dniowej Finlandii o cechach łuków wysp i wieku skorupy 
1,89–1,87 mld lat, basen botnicki o takim samym wieku 
skorupy i brzeżna domena ljusdal 1,87–1,84 mld lat. od 
południa akrecyjnie przyłączone są do nich megadomeny 
Bergslagen i liwonia o wieku 1,89–1,87 mld lat, pasmo 
środkowobałyckie 1,86–1,84 mld lat oraz najmłodszy mi-
krokontynent amberlandu. Ten ostatni obejmuje obszar 
południowej szwecji, południowego Bałtyku, większą 
część litwy i północno–wschodnią Polskę, gdzie występu-
ją dwie grupy wiekowe skorupy 1,83–1,82 i 1,81–1,74 mld 
lat, zgodne z wynikami najnowszych badań geochrono-
logicznych w ne Polsce (krzemińska i inni, 2014). Mapa 
stropu podłoża krystalicznego bardzo dobrze wpisuje 
się w kontekst strukturalno-litologiczny południowej 
części orogenu swekofeńskiego. Ta część orogenu obej-
muje sekwencję megadomen tektonicznych o szerokości 
100–300 km i przebiegu nW-se, ograniczonych przez 
transpresyjne, przeważnie skośne strefy ścinania utworzo-
ne w czasie 1,82–1,79 mld lat temu. Te wielkie jednostki 
tektoniczne, zidentyfikowane jako mikrokontynenty lub 
ich krawędzie, bądź też jako juwenilne łuki wysp, pokazują 
wyraźną ciągłość procesu formowania się skorupy. Mega-
domena o wieku 1,83–1,74 mld lat (terran polsko-litewski 
sensu Bogdanova i inni, 2006) w najnowszym ujęciu sta-
nowi rozległy fragment mikrokontynentu amberlandu 
(Bogdanova i inni, 2015) obejmujący mniejsze domeny 
w północno-wschodniej Polsce i zachodniej litwie. 

osobnym zagadnieniem jest przebieg strefy szwu płyt 
litosferycznych: Fennoskandii i sarmacji (sFs), które uległy 
scaleniu w wyniku kolizji w późnym paleoproterozoiku. 
W dotychczasowych rozważaniach wskazuje się trzy 
najbardziej prawdopodobne lokalizacje:

1) uskok Mińska w środkowobiałoruskiej strefie szwu 
(Bogdanova i inni, 2006), gdzie w obrazie sejsmicznym 
do głębokości 25–30 km w górnej i środkowej skorupie 
można obserwować odmienne plany strukturalne Po oBU 
sTRonaCH TeGo UskokU (autorzy nowej mapy podłoża 
krystalicznego ne Polski preferują tę interpretację); 

2) rejon położony bardziej na południe w okolicach 
rowu lubelskiego, znany jako blok narola, gdzie po-
wierzchnia Moho znajduje się poniżej ok. 52 km (janik 
i inni, 2005; narkiewicz i inni, 2011);

3) północno-zachodnia granica białorusko–podla-
skiego pasma granulitowego (BPG), z zagęszczonym 
układem anomalii geofizycznych i niezgodnością wzdłuż 
strefy deformacji Grodno–Białystok (uskok Białegostoku). 
Ta interpretacja jest poparta danymi z północnej części 
BPG, gdzie uzyskano szereg datowań U-Pb wskazujących 
na wiek skorupy zbliżony do najmłodszego wieku sarma-
ckiego (~1,95 mld lat) (Bogdanova i inni, 2015). 

Przeprowadzone korelacje transbałtyckie na obszarze 
od granicy z archaicznym kratonem karelskim na północy 

do południowego Bałtyku i strefy TTz wskazują, że orogen 
swekofeński nie jest bezładnym kolażem mikrokonty-
nentów i łuków wysp, ale wyraźnie uporządkowanym 
obszarem sukcesywnej akrecji skorupy kontynentalnej, 
coraz młodszej w kierunku ssW (ryc. 1). na tym rozle-
głym obszarze uprzednio skonsolidowanej i regionalnie 
zmetamorfizowanej skorupy paleoproterozoicznej 
powszechne są dyskordantne plutony aMCG o śródpły-
towych charakterystykach geochemicznych i wieku od 
1,67 do 1,47 mld lat. nowa mapa podłoża krystalicznego 
została skorelowana w skali regionalnej na poziomie jed-
nostek i wydzieleń, stanowiąc najbardziej aktualny obraz 
kartograficzny południowo-zachodniej części kratonu 
wschodnioeuropejskiego.
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analizy izotopowe tlenu czy innych stabilnych izo-
topów pierwiastków lekkich ze skał i minerałów bioge-
nicznych od dziesięcioleci stanowią pośrednie źródła 
danych o środowisku naturalnym proxy i są przydatnym 
narzędziem przy ocenie warunków dawnego klimatu. 
W trakcie życia organizm przyswaja wodę środowiskową, 
a znajdujący się w niej tlen wykorzystywany jest w róż-
nych procesach metabolicznych, m.in. wbudowywany 
jest w fazę bioapatytu, tworzącego kości i szkliwa zębów. 
zęby z uwagi na zdecydowanie mniej porowatą strukturę 
stanowią zwykle najlepiej zachowany element kostny. 
W ten sposób stają się niekiedy jedyną pozostałością 
i źródłem informacji także o środowisku naturalnym. War-
tości izotopowe odczytane z apatytu ze szkliwa zębów 
to zapis powstały w trakcie sukcesywnej mineralizacji, 
która trwa u różnych organizmów szereg miesięcy. jeśli 
osobniki odżywiają się w bezpośrednim środowisku natu-
ralnym, wartości izotopowe z bioapatytu zębów są wprost 
związane z charakterystycznymi w danym czasie i terenie 
(w trakcie mineralizacji szkliwa) proporcjami izotopowy-
mi. W szkliwie z bioapatytu proporcje izotopów tlenu 
18 o i 16o, wyrażane jako δ18o, tworzą dość czuły rejestr 
wpływu procesów biologicznych, charakterystycznych dla 
danego gatunku oraz zmian zewnętrznych parametrów 
środowiskowych. stosunek izotopowy 18o/16o w organi-
zmie jest wypadkową procesów metabolicznych, w związ-
ku z tym istnieją różnice międzygatunkowe w składzie 
izotopowym, nawet przy tym samym środowisku. analizy 
δ18o szkliwa dużych ssaków i ludzi stosowane są w bada-
niach paleoklimatycznych i w bioarcheologii. zawartości 
trwałych izotopów tlenu (w połączeniu z izotopami węgla, 
azotu i strontu) w antropologii służą do określania pocho-
dzenia osobników, dokumentacji ewentualnej migracji, 
do rekonstrukcji diety, do analizy długości karmienia 
mlekiem matki, sezonu urodzenia itp.

Prezentujemy efekty testów wdrożenia metodyki ana-
liz δ18o szkliwa zębów ssaków zrealizowanych na techniką 
in situ. Celem takich pomiarów było ujawnienie („odko-
dowanie”) zmienności składu izotopowego naturalnych 
stref przyrostowych bioapatytu szkliwa. Po sprawdzeniu 
skuteczności zastosowanych procedur i wiarygodności 
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wyników, dokonano wstępnej interpretacji zmienności 
izotopowej w kontekście wielosezonowych fluktuacji 
klimatycznych. Do badań testowych zostały wybrane 
obiekty z diametralnie różnych środowisk i szerokości 
geograficznych: fragmenty zębów renifera i niedźwiedzia 
jaskiniowego, pochodzące z osadów plejstoceńskich ze 
stanowiska archeologicznego w jaskini stajnia k. Mirowa 
na Wyżynie krakowsko-Częstochowskiej (Żarski i inni, 
2015) oraz doskonale zachowane zęby ludzkie z masowe-
go grobu ze stanowiska archeologicznego Tell Majnuna 
(współczesnego z Tell Brak) z Mezopotamii z przełomu 
V i iV tysiąclecia p.n.e. dziś z północno-wschodnia syria  
(sołtysiak, 2010). Materiał do badań reprezentował za-
tem typowe warunki interglacjału zlodowacenia Wisły 
i warunki względnie suchego, gorącego klimatu charak-
terystyczne dla Bliskiego Wschodu.

Metodyka in situ z wykorzystaniem mikrosondy jono-
wej jest dość nowa. Rekonesansowe badania bioapatytu 
zębów ssaków na mikrosondzie jonowej  sHRiMP (ang. 
Sensitive High Resolution Ion Microprobe) iie/MC anonso-
wane w przez auberta i innych (2012) okazały się dość 
obiecujące, przy czym w tamtej fazie istotne były uzy-
skiwane rozdzielczości mas i parametry instrumentalne. 
zasadniczy zarys techniczny wielu punktowych pomiarów 
time-series wykonywanych sekwencyjnie, w strefach 
przyrostowych został opisany przez Blumenthala i innych 
(2014). Praca wykazała, że najbardziej diagnostyczna 
pozostaje skrajnie wewnętrzna warstwa szkliwa <20 μm 
od granicy z zębiną, a pomiary realizuje się w zgodnie 
z chronologią wzrostu kierunku od szczytu do korzenia. 
Metodyka została uzupełniona i rozwinięta w PiG-PiB na 
potrzeby wynikające z projektów badawczych skoncen-
trowanych na zmianach klimatycznych i bioarcheologii, 
z wykorzystaniem możliwości jakie daje mikrosonda 
jonowa sHRiMP iie/MC. zatem główną ideą stało się 
przygotowanie skutecznej procedury do odtworzenia 
naturalnie zachowanej heterogeniczności izotopowej 
przy wykorzystaniu dużej rozdzielczości przestrzennej, 
w skali całej dostępnej długości szkliwa na granicy 
z zębiną z uwzględnieniem położenia kolejnych warstw 
przyrostowych. 
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W przypadku mikrosondy jonowej sHRiMP iie/MC do 
pomiarów niezbędne było użycie źródła cezowego Cs+, 
zaopatrzonego w działo elektronowe dla neutralizacji 
ładunku. zogniskowana wiązka jonów pierwotnych ze 
źródła cezowego (133Cs+), bombardując wybrany obszar 
o średnicy ~10–20 μm, jonizuje tylko tę ściśle określoną 
powierzchnię próbki, co umożliwia pomiar zawartości 
mas. Penetracja w głąb nie przekracza mikrona (~1 μm), 
zużywane są nanoobjętości materiału (~1 ng). Badania 
prowadzone są na połówkach zębów zatopionych w ży-
wicy epoksydowej. sama analiza jest mniej destrukcyjna 
niż inne, co ma znacznie dla cennych próbek archeolo-
gicznych. jedyne zniszczenie wynika z przecięcia zęba, 
aby uzyskać dostęp do wewnętrznej granicy szkliwa 
i zębiny. Po badaniu obiekt może być odzyskany po 
usunięciu żywicy. około 6-minutowy cykl pomiarowy do-
starcza informacji o zawartości mas 18o i 16o, podawanej 
jako δ18o w promilach (‰) w odniesieniu do standardu 
VsMoW (ang. Vienna Standard Mean Ocean Water). ana-
lityka sHRiMP  wymaga stosowania materiału referencyj-
nego o analogicznym składzie mineralnym/chemicznym. 
W przypadku apatytowego szkliwa jest to naturalny apa-
tyt Durango3 z referencyjnym δ18o na poziomie 9,80‰, 
analizowany co 3–4 pomiary.

Testy wykazały, że proporcje izotopów tlenu 18o vs 
16o, mierzone są z wewnętrzną precyzją ~0,1‰ (1sD). 
analiza może być powtarzana. Wykonano powtórzenia 
cykli analiz w tym samy zębie w tych samych i sąsiednich 
miejscach, zawsze wzdłuż najbardziej wewnętrznej, apry-
zamtycznej warstwy szkliwa, dobrze odizolowanej od oto-
czenia, której skład chemiczny jest determinowany prawie 
wyłącznie przez procesy mineralizacji w czasie wzrostu.

Dla pewnego uwierzytelnienia wyników wprowa-
dzono zasadę pomiarów dwóch profili dla tego samego 
zęba: na stronie policzkowej i na językowej. W ten sposób 
na obu stronach identyfikowano punkty pomiarowe 
(spoty), które odpowiadają mniej więcej temu samemu 
czasowi powstawania. Przy naturalnym sygnale bioge-
nicznym  ich wartości δ18o powinny różnić się nie więcej 
niż instrumentalny błąd pomiarowy. Ta praktyka zdała 
egzamin w przypadku zębów ludzkich. niekompletne 
zęby (fragmenty) z jaskini stajnia często wykluczają taką 
procedurę. zachowana długość szkliwa zwykle wynosi od 
6 do 12 mm. Pomiary δ18o obejmowały ponad 95% odsło-
niętej długości szkliwa, z pominięciem części popękanych 
lub uszkodzonych. Poszczególne analizy punktowe wy-
konywano sekwencyjnie, wzdłuż osi wzrostu, od brzegu 
siecznego (starszego) do wierzchołkowej (nowszej) 
szkliwa. W cyklu analiz automatycznych zachowany był 
dystans od 0,11 do 0,14 mm między sąsiednimi punktami. 
W ten sposób analizowanych jest ok 60 do 100 punktów 
z każdej strony zęba, zgodnie z chronologią mineralizacji 
szkliwa, co daje bardzo systematyczny zapis z dużą roz-
dzielczością czasową, niekiedy mniejszą niż jeden miesiąc. 
Profile złożone z chronologicznej sekwencji δ18o mają 
w przybliżeniu sinusoidalny wzór (ryc. 1a, C). 

skład izotopowy szkliwa jest efektem równowagi 
i dodatniej korelacji ze składem izotopowym wody 
środowiskowej. Maksima odpowiadają warstwie, której 
mineralizacja odbyła się w ciepłych i suchych porach 
roku. niższy współczynnik δ18o jest typowy dla zimnych 

i wilgotnych sezonów. Dodatkowymi czynnikami o ujem-
nej korelacji są także szerokość geograficzna i wysokość 
n.p.m. czy odległość od wybrzeża (Różański i inni, 1993).

W prezentowanych testowych przykładach widoczne 
są zasadnicze różnice wartości: δ18o: wyższe (ryc. 1a), 
w zakresie np. od 16.28 ±0,1 do 21,23 ±0,08‰ (ząb  
ludzki) dla obiektów związanych suchym, gorącym 
klimatem niższych szerokości geograficznych Bliskiego 
Wschodu oraz niższe δ18o np. (ryc. 1C) od 9,56 ±0,09 do 
13,51 ±0,10‰ (ząb renifera) lub od 12,00 ±0,18 do 16.39 
±0,13‰ (ząb niedźwiedzia) dla próbek pochodzących 
z zimnego, wilgotnego klimatu wyższych szerokości 
geograficznych. Dodatkowo profile renifera zawsze 
cechuje obecność większych zmian poziomu δ18o, co 
jest wyraźnym zapisem wędrówek tych zwierząt i zmian 
charakteru wody pitnej. Renifery żyjące dziś na obszarach 
tundry i tajgi, od lutego do kwietnia wędrują na dystan-
sie do 300–400 km w cieplejsze rejony w poszukiwaniu 
pożywienia.

W przypadku zębów ludzkich z pomiarami równole-
głymi po stronie językowej i policzkowej, widoczna jest 
generalna synchroniczność lokalizacji głównych pików 
dla każdej ze stron (ryc. 1a, B). obserwowane różnice 
δ18o wyraźnie odzwierciedlają sezony gorące suche oraz 
wilgotne zimne. obszar dzisiejszej północno-wschodniej 
syrii charakteryzuje się długim, gorącym i suchych la-
tem (temperatura do 32°C) oraz stosunkowo chłodną 
i wilgotną zimą (temperatura do 7°C) z krótkim sezonem 
przejściowym pomiędzy. jest to jedno ze szczególnych 
miejsc, gdzie roczna amplituda wilgotności i temperatury 
jest bardzo wysoka, stąd tak wyraziste zmiany w wartoś-
ciach δ18o.

Profile wykonane w warstwach szkliwa ludzkiego 
stanowią naturalny rejestr wpływu środowiska w ciągu 
4–5 lat (np. 4–5 wysokich pików). stanowią tym samym 
ważne pośrednie źródła danych do rekonstrukcji sezono-
wych lub incydentalnych wahań δ18o w różnych porach 
roku, skali szeregu sezonów na różnych szerokościach 
geograficznych. Można osiągnąć rozdzielczość czasową 
lat mniejszą niż jeden miesiąc. Gęstość punktów i roz-
dzielczość może być większa.

Technika spektrometrii mas jonów wtórnych (siMs), 
realizowana przy użyciu mikrosondy jonowej sHRiMP 
iie/MC, w stosunku do konwencjonalnego analizowania 
próbek szkliwa dużych ssaków jest bardziej efektywna. 
omija chemiczną preparatykę, nie homogenizuje próbki, 
dostarcza bezpośredniej informacji o składzie izotopo-
wym w mikroskali, o sezonowych względnych różnicach 
temperatur i/lub wilgotności, a także epizodów migracji, 
czy nietypowych krótkotrwałych zaburzeń klimatycznych, 
okresów suszy, oziębienia. stąd reprezentuje ważny 
wskaźnik proxy do rekonstrukcji sezonowych wieloletnich 
wahań różnych czynników klimatycznych.
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skały triasu dolnego, szczególnie południowo-
wschodniej części niecki warszawskiej, były przedmiotem 
badań ich własności kolektorsko-uszczelniających jako 
potencjalne poziomy dla podziemnego składowania 
dwutlenku węgla (Wójcicki i inni, 2014). z tego punktu 
widzenia najbardziej interesujące są skały triasu dolnego 
położone powyżej głębokości 2500 m, przyjmowanej jako 
graniczna dla możliwości składowania dwutlenku węgla 
w strukturach geologicznych. Wstępne badania petro-
graficzne przeprowadzono na próbkach piaskowców 
pochodzących z następujących otworów wiertniczych: 
Gradzanowo 2, nadarzyn iG 1, Wilga iG 1, Magnuszew iG 
1, Warka iG 1 (ryc. 1). 

Trias dolny obszaru badań reprezentuje wschodnią 
część basenu centralnej europy, w którym we wczesnym 
triasie deponowane były osady bardzo płytkich środo-
wisk lądowo-morskich, w warunkach suchego klimatu 
(szyperko-Teller, 1997; Dadlez i inni, 1998). sukcesja triasu 
dolnego zdominowana jest przez czerwono-brunatne 
skały iłowcowo-mułowcowe masywne lub laminowane, 
z przewarstwieniami piaskowców. Przewarstwienia te 
w niższej części sukcesji (dolny pstry piaskowiec) tworzą 
cienkie warstewki zwykle do kilkunastu–kilkudziesięciu 
centymetrów miąższości, zaś w wyższej części sukcesji 
(środkowy i górny pstry piaskowiec) kompleksy o miąż-
szości od kilku do kilkudziesięciu metrów, nie przekracza-
jące 50 m. W obrębie takich kompleksów piaskowce mogą 
przechodzić w piaskowce wapniste lub nawet w wapienie 
piaszczyste. Podrzędnie występują także przewarstwie-
nia iłowcowo-mułowcowe. Głównie w północnej części 
obszaru badań, w niższej części sukcesji obserwuje się 
bardzo cienkie przewarstwienia wapieni.

Wśród piaskowców wyodrębniono arenity, rzadziej 
waki kwarcowe i subarkozowe, sporadycznie sublityczne. 
są to skały drobnoziarniste, charakteryzujące się zróżni-
cowanym stopniem upakowaniem materiału detrytycz-
nego. Głównym składnikiem szkieletu ziarnowego jest 
kwarc, poza tym skalenie (odmiany potasowe i plagiokla-
zy). W odmianach arenitów subarkozowych skaleni jest 
powyżej 5% obj. odmiany sublityczne wzbogacone są 
w litoklasty pochodzenia magmowego i/lub osadowego. 

na kształtowanie właściwości petrofizycznych pia-
skowców miały wpływ bardzo różne czynniki. Do znaczą-
cych zaliczyć należy procesy diagenetyczne zachodzące 
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w osadzie po jego depozycji (kuberska, 1997, 1999). 
W badanych piaskowcach zauważono efekty działania 
kompakcji mechanicznej o niezbyt dużym nasileniu, 
cementacji (kwarc autigeniczny, kalcyt, dolomit/anke-
ryt?, anhydryt, kaolinit, chloryt), zastępowania a także 
rozpuszczania i przeobrażania diagenetycznego. Procesy 
te miały różny wpływ na intensywność zmian i w różny 
sposób kształtowały przestrzeń porową. zauważono 
zatem występowanie porowatości pierwotnej, oraz wtór-
nej, powstałej na skutek przeobrażania i rozpuszczania 
diagenetycznego (ryc. 2). 

najkorzystniejsze właściwości petrofizyczne wykazały 
piaskowce z otworu wiertniczego Warka iG 1. Porowatość 
całkowita w tych piaskowcach waha się od 16,58 do 
30,71%. znaczne różnice w wartościach efektu histerezy 
wskazują na dość chaotyczne wykształcenie przestrzeni 
porowej. W większości analizowanych próbek procent 
porów większych od 1 µm przekracza 50%, a miejscami 
wynosi 80–90 %. 

W obrębie sukcesji dolnego triasu wyróżniono pięć 
poziomów zdominowanych przez piaskowce, które pod-
dano analizie własności kolektorskich i które w dalszym 
ciągu będą analizowane. są to poziomy: 1 – na pograniczu 

Ryc. 1. Mapa lokalizacji otworów wiertniczych
Fig. 1. Location map of boreholes
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najwyższego permu i najniższego triasu, występujący 
głównie w południowej części obszaru badań, 2 – w środ-
kowej części pstrego piaskowca dolnego, 3 – w najniższej 
części pstrego piaskowca środkowego, 4 – w środkowej 

części pstrego piaskowca środkowego oraz 5 – w niższej 
części pstrego piaskowca górnego. W okolicach Warszawy 
oraz na południowy-wschód od Warki dwa ostatnie pozio-
my mogą tworzyć jeden wspólny poziom piaskowcowy.
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Ryc. 2. Widoczna wtórna porowatość (strzałka) powstała na 
skutek selektywnego rozpuszczenia ziarna detrytycznego; próbka 

impregnowana niebiesko zabarwioną żywicą; otwór wiertniczy 
Nadarzyn IG 1, głęb. 2602,1 m; bez analizatora

Fig. 2. Secondary porosity (arrow) created due to selective 
dissolution of a detrital grain; sample impregnated with blue 
rasin; Nadarzyn IG 1 borehole, depth 2602.1 m; one polar
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zainteresowanie tematyką interakcji mieszanin ga-
zów kwaśnych (Co2, H2s) ze skałami jest ściśle związane 
z zagadnieniami dotyczącymi efektu cieplarnianego 
oraz metod jego ograniczania (np. Holloway, 2005). 
jedną z nich jest iniekcja do głębokich wodonośnych 
formacji solankowych oraz złóż węglowodorów. Źródłem 
cennych informacji dotyczących oddziaływania gazów 
kwaśnych ze skałami, w procesie sekwestracji są prace 
m.in. Bachu i innych (2008), Guntera i innych, (2000), 
Xu i innych, (2007) oraz zhanga i innych, (2011). Proces 
migracji gazów kwaśnych w złożach gazu ziemnego 
i ropy naftowej był także przedmiotem badań luba-
sia, stopy (2003) oraz szotta i innych, (2009). natomiast 
badania eksperymentalne oraz modelowe przydatności 
solankowych warstw wodonośnych w celu geologicznej 
sekwestracji dwutlenku węgla, były w kraju prowadzone 
m.in. przez labusa i Bujoka (2011). Mimo licznych pub-
likacji na ten temat istnieje wciąż potrzeba pogłębienia 
wiedzy na temat zjawisk przebiegających w systemach 
hydrogeochemicznych przy udziale gazów kwaśnych 
lub ich mieszanin, a zwłaszcza tych,  w których składzie 
znajdują sie substancje silnie agresywne i toksyczne, takie 
jak siarkowodór. Temu właśnie zagadnieniu poświęcona 
jest prezentowana praca.

MEtody badań

W celu identyfikacji składu mineralnego badanych 
próbek skał, wykorzystano metodę dyfraktometryczną, 
z zastosowaniem aparatu Bruker-aXs D8 X-ray oraz 
skaningową mikroskopię elektronową z analizą eDX. Dla 
określenia parametrów przestrzeni porowej wykorzy-
stano metodę porozymetrii rtęciowej. Wszystkie analizy 

Słowa kluczowe:  sekwestracja geologiczna, siarkowodór, gazy kwaśne, modelowanie geochemiczne
Key words:  geological sequestration, hydrogen sulfide, acid gases, geochemical modeling

Tab. 1. Przykładowy skład mineralny matrycy skał poziomu wodonośnego
Tab. 1. Example mineral composition of the rock matrix of an aquifer

Skład mineralny 
matrycy skalnej

Kwarc Muskowit Kaolinit
Skalenie 
potasowe

Dolomit Hematyt Chloryty

Zawartość w [%] 75 13 2 3 4 2 1

Tab. 2. Pierwotny skład wód porowych zastosowany w badaniach eksperymentalnych
Tab. 2. Primary composition of pore water applied in experimental tests

Skład solanki Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl– SO4
2– HCO3

– pH

[mg/l] 12328,7 53,4 1688,3 348,9 20351,4 3482,5 245,9 7,19

zostały wykonane zarówno przed, jak i po badaniach 
eksperymentalnych reakcji siarkowodoru ze skałami 
złożowymi. Parametry solanki złożowej określono na 
podstawie atomowej spektrometrii emisyjnej oraz 
chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. W hy-
drochemicznych badaniach modelowych wykorzystano 
symulator Geochemist’s Workbench (GWB) (Bethke, 2008). 

badania EKSpEryMEntaLnE i icH rEzuLtaty

Badania eksperymentalne w systemie woda–skała–gaz 
zostały pezeprowadzone w autoklawie, przy ciśnieniu 
odpowiadającemu warunkom złożowym (P = 120 barów) 
oraz temperaturze T = 25oC. Do badań posłużyły kawał-
kowe próbki skał pochodzące z otworów wiertniczych 
z terenu bloku małopolskiego. Reprezentowały one 
górnodewoński, piaskowcowy poziom wodonośny. skład 
mineralogiczny przedstawiono w tabeli 1. Porowatość 
efektywna analizowanej przykładowej próbki wynosiła 
5,4%. Próbki skał umieszczono w autoklawie, który napeł-
niono przygotowaną w warunkach laboratoryjnych solan-
ką (tab. 2), o składzie odpowiadającym wodom złożowym, 
a następnie wprowadzono gaz (H2s). Czas eksperymentu 
wynosił 90 dni, co umożliwia analizę zmian zachodzących 
pod wpływem iniekcji gazu do warstwy wodonośnej.

Przeprowadzona po eksperymencie skaningowa 
analiza mikroskopowa próbek potwierdziła, zaobserwo-
wane we wszystkich próbkach, rozpuszczanie składników 
spoiwa (najbardziej widoczne w przypadku hematytu 
i węglanów) oraz w znacznie mniejszym stopniu – szkie-
letu ziarnowego skał (ryc. 1). Wśród minerałów wtórnych 
powstałych w trakcie eksperymentu, zidentyfikowano 
liczne agregaty siarczków żelaza – głównie Fe2s3, zgod-
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nie z reakcją: Fe2o3 (s) + 3H2s (g) → Fe2s3 (s) + 3H2o (kattner 
i inni, 1988).

Powstawanie rozproszonego pirytu towarzyszyło 
głównie słabo zaznaczonej degradacji chlorytów.

podSuMowaniE

Przeprowadzone badania eksperymentalne w połą-
czeniu z symulacjami numerycznymi pozwoliły na wstęp-
ne określenie wpływu H2s na skład mineralogiczny 
i porowatość matrycy skalnej przykładowych skał repre - 
zentujących poziomy wodonośne. sformułowano nastę-
pujące wnioski:
– na podstawie analizy seM próbek poddanych ekspe-

rymentom stwierdzono, iż na etapie iniekcji, procesem 
dominującym jest rozpuszczanie spoiwa (najbardziej 
widoczne w przypadku hematytu i węglanów). zjawi-
sko to potwierdzono także na drodze modelowania 

hydrogeochemicznego. obliczone zmiany porowa-
tości były nieznaczne dzięki krystalizacji wtórnych 
siarczków żelaza, których objętość bilansowała roz-
kład pierwotnych minerałów matrycy badanych skał.

– Dominującym minerałem wtórnym zidentyfikowanym 
w próbkach poddanych reakcji jest siarczek żelaza (iii).

– Pojemność sekwestracyjna oszacowana na podstawie 
kinetycznego modelu reakcji wynosi dla analizowa-
nych formacji około 1,3 kg s w postaci mineralnej 
oraz 2,2 kg s w roztworze. Wysunięto przypuszczenie, 
że składowania analizowane skały posiadają znaczny 
potencjał geologicznej sekwestracji H2s w dłuższym 
horyzoncie czasowym.

Przedstawione rezultaty uzyskano w ramach projek-
tu sfinansowanego ze środków narodowego Centrum 
nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DeC-
2012/05/B/sT10/00416.

Ryc. 1. Fotografie SEM ilustrujące zmiany składu mineralogicznego skał podczas eksperymentu; A – próbka przed eksperymentem: 
Q – ziarna kwarcowe, pomiędzy nimi widoczne nie zdegradowane spoiwo, nieliczne minerały ciężkie – kolor biały; próbka po 

eksperymencie; B – widoczna degradacja spoiwa i jego wzbogacenie w siarczki żelaza – rozproszone białe punkty, ramka – strefa 
ukazana w powiększeniu na Fot. C; C – degradacja spoiwa doprowadza do powiększenia przestrzeni porowej, widoczne drobne agregaty 

siarczków żelaza; D – Fe2S3 – sferoidalne skupienia siarczku żelaza (III), w otoczeniu ziaren: kwarcu – Q, anatazu – TiO2 
oraz zdegradowanego skalenia potasowego – Feld

Fig. 1. SEM images of the changes in mineral composition of rocks during the experiment; A – the sample prior to the experiment: 
stable cement between the quartz grains – Q, scarce heavy minerals – white; the sample after the experiment; B – degraded cement 
is enriched in iron oxides – scattered white dots, frame – the area shown enlarged in Fig. C; C – growth of the pore space due to the 

cement degradation, apparent small aggregates of iron sulfides; D – Fe2S3 – spheroidal aggregates of iron (III) sulfide are surrounded 
by grains of: quartz – Q, anatase – TiO2 and degraded K-feldspar – Feld
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wStęp

Chełmno położone jest w północnej części Pojezierza 
Chełmińskiego, na zachodnim skraju Wysoczyzny Cheł-
mińskiej. obszar, na którym znajduje się stare Miasto 
ograniczony jest od północy i zachodu krawędzią pradoli-
ny Wisły, natomiast od południa ok. czterdziestometrową 
skarpą schodzącą do doliny rzeki Browiny, łącząc się z po-
zostałą częścią wysoczyzny od strony północno-wschod-
niej. Przed wiekami takie ukształtowanie terenu było 
korzystne ze względu na doskonałe warunki obronne. 
Położenie przyczyniło się również do założenia średnio-
wiecznego miasta, którego granice zostały dostosowane 
do topografii terenu przez otoczenie całego obszaru 
murami obronnymi. ze względu na mniejsze deniwelacje 
po stronie wschodniej i zachodniej miasta, wybudowano 
fosy wypełnione wodą (Czacharowski, 1999).

Chełmno do 1267 r. otoczone było wałem ziemnym. 
Po tym okresie wybudowano mur ceglany umocniony 
ok. 30 basztami i wieżami. niecałe 300 lat później mury 

Słowa kluczowe:  Chełmno, stabilność murów obronnych, zmiany nośności podłoża, dziedzictwo kulturowe, 
  zagrożenia dla murów obronnych
Key words:  Chełmno, stability of the medieval town walls, bearing capacity changes, cultural heritage, 
  threats to the medieval town walls

te zostały nadbudowane do obecnej wysokości (Cza-
charowski, 1999). niestety kilka lat temu dwa fragmenty 
zabytkowej fortyfikacji przewróciły się (część muru oraz 
przypora). Również inne fragmenty murów od kilku lat są 
systematycznie naprawiane ze względu na odspajanie się 
cegieł (obszar badań zaznaczony na ryc. 1).

zarówno walory architektoniczne, jak i turystyczne 
miasta skłoniły autorów do przeprowadzenia badań 
gruntów w miejscach, gdzie nastąpiło osunięcie się frag-
mentów murów. Badania miały na celu określenie rodzaju 
gruntu w podłożu (wiercenie ręczne), określenie stopnia 
zagęszczenia gruntów (sondowanie sondą dynamiczną 
lekką sD-10) oraz wykonanie profili georadarowych. 

budowa GEoLoGiczna i warunKi wodnE

W granicach murów obronnych Chełmno leży na kępie 
wysoczyznowej. Utwory podłoża przykryte są w większo-
ści osadami czwartorzędowymi, które stanowią zwartą 
pokrywę. na obszarze badań występują gliny zwałowe 

Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badań
Fig. 1. Study area in Chełmno
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Ryc. 2. Otwory wiertnicze, linia przekroju geologicznego oraz profile georadarowe
Fig. 2. Boreholes, geological cross-section and ground penetrating radar profiles

Ryc. 3. Przekrój geologiczny dla wyznaczonego obszaru badań
Fig. 3. Geological cross-section of the research area

i towarzyszące im osady fluwioglacjalne (piaski i żwiry) 
(Masiota, Myszkiewicz, 2011). są to osady zlodowacenia 
Wisły. Wykonanymi odwiertami ręcznymi (do głębokości 
4 m) rozpoznano stropową część osadów czwartorzędo-
wych. otwory wiertnicze wraz z liniami przekrojów geolo-
gicznych i profili georadarowych zaznaczono na rycinie 2. 

Holocen reprezentowany jest głównie przez nasypy 
antropogeniczne. jest to mieszanina glin, piasków, pyłów 
oraz gruzu ceglanego. nasypy te występują głównie od 
strony starego Miasta i ich miąższość jest zróżnicowa-
na. Po zewnętrznej stronie murów stwierdzono gleby 
o miąższości ok. 0,3 m. Plejstocen wykształcony jest 
w postaci osadów morenowych zlodowacenia Wisły 
(gliny piaszczyste i gliny). lokalnie stwierdzono soczew-
ki piasków drobnoziarnistych lub pyłów piaszczystych 
(Przyborowski, Paradowska 2002). Budowa geologiczna 
została przedstawiona na rycinie 3.

znajdują się tutaj 3 poziomy wodonośne, które roz-
dzielone są glinami (Masiota, Walkowiak, 2012). Położenie 
pierwszego zwierciadła wód podziemnych zależy od 
warunków klimatycznych (ilość opadów) i ukształtowa-

nia terenu. Głównym poziomem użytkowym wód pod-
ziemnych jest poziom czwartorzędowy. Rozwinął się on 
w osadach piaszczystych o różnej granulometrii (od pia-
sków drobnoziarnistych do różnoziarnistych ze żwirem). 
Pierwszy poziom wodonośny zalega na głębokości 4–7 m, 
drugi poziom na głębokości 12–17 m (podglinowy), nato-
miast trzeci poziom zalega na głębokości 25–45 do 78 m 
(Masiota, Walkowiak, 2012). Przepływ wód podziemnych 
odbywa się ku północnemu zachodowi, w kierunku doliny 
Wisły, która stanowi lokalną bazę drenażu. 

badania GEoLoGicznE Murów w cHEłMniE

Większość murów posadowiona jest na poziomie 1–2 m  
p.p.t. W poziomie posadowienia murów występują piaski 
drobne (Pd) oraz gliny (G). Do najczęściej spotykanych 
uszkodzeń murów należą pęknięcia pionowe i skośne, 
które biegną na całej jego wysokości (wzdłuż spoiwa 
cegieł). Badania zostały przeprowadzone w dwóch miej-
scach wzdłuż murów, przy ulicy nowe Planty. ze względu 
na fakt, iż mury obronne są zabytkiem, zostały wykonane 
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Ryc. 4. Profil georadarowy nr 3
Fig. 4. GPR profile no. 3

jedynie badania nieinwazyjne. Miały one na celu wstępne 
określenie przyczyny osunięcia się muru oraz odspojenia 
całej przypory przy ulicach Wodnej i nowe Planty.

Pierwsze badanie zostało przeprowadzone z dwóch 
stron przypory na rogu ulic Wodnej i nowe Planty. Wier-
cenie wykonano do głębokości 3,5 m (otwór 1) oraz 3,7 m 
(otwór 2). następnie do tej samej głębokości przepro-
wadzono sondowanie sondą dynamiczną lekką sD-10, 
a wzdłuż murów wykonano profil georadarowy. Miał 
on na celu określenie głębokości gruntów nienośnych, 
słabo przepuszczalnych. stan oraz konsystencję gruntów 
określono w terenie na podstawie próby wałeczkowania. 
Grunty z prawej strony przypory są gruntami suchymi. na-
wiercone pyły piaszczyste oraz gliny są twardoplastyczne. 
z lewej strony przypory nawiercone grunty są wilgotne. 
Gliny i pyły piaszczyste poniżej głębokości 2,2 m mają 
konsystencję miękkoplastyczną. Po przeanalizowaniu 
terenu w okolicach muru, nie stwierdzono dlaczego osady 
te mają inny charakter. 

W rejonie przeprowadzanych badań występują po-
wolne ruchy masowe. naprzeciwko fortyfikacji (od strony 
zewnętrznej murów) znajduje się dom podtrzymywany 
drewnianymi podporami. ze względu na ich umocowa-
nie na płycie betonowej nie było możliwości wykonania 
badań. Wiercenia ręczne wykonano jedynie do głębokości 
1 m, obok podpory i w odległości ok. 2 m od niej, ponie-
waż dalsze wiercenie uniemożliwiły duże okruchy cegieł. 
Badane podłoże to nasyp niekontrolowany. W obszarze 
tym wykonano również profil georadarowy. na profilu 
tym wyraźnie, na głębokości ok. 1 m, odznacza się strop 
glin. związane jest to z występowaniem wyraźnych ho-
ryzontów na tej głębokości (ryc. 4).

Drugie badania przeprowadzono przy ul. nowe Planty 
(okolice drewnianej baszty), w miejscu gdzie doszło do 
odspojenia fragmentu cegieł z muru. Badania te zostały 
wykonane do głębokości 2,0 m. Wykazały one, że nawier-
cone grunty to twardoplastyczne, suche gliny.

Grunty stwierdzone w badanym podłożu to grunty 
mineralne spoiste i sypkie. są to piaski drobne, twar-

doplastyczne, plastyczne i miękkoplastyczne gliny oraz 
twardoplastyczne pyły piaszczyste. Podczas badań nie 
stwierdzono występowania wód gruntowych do głęboko-
ści ok. 4 m. Podłożem nośnym na omawianym obszarze są 
piaski i pyły piaszczyste. są to grunty spoiste. Gliny zostały 
nawiercone już na głębokości ok. 0,3 m, co potwierdzają 
profile georadarowe.

wnioSKi

Przeprowadzone badania geologiczne miały na celu 
wstępną ocenę przyczyny przechylania się murów, osu-
wania się ich fragmentów oraz odspojenia całej przypory. 
jest kilka przyczyn, które mogą powodować wymie-
nione uszkodzenia. Mogą to być ruchy masowe – mury 
obronne posadowione są na wzniesieniu. Pęknięcia oraz 
osiadanie murów może być spowodowane również pust-
kami powstałymi w jego wnętrzu. spływająca po murach 
woda opadowa gromadzi się w szczelinach (pustkach). 
Mury zostają nawodnione, a pod wpływem działania 
mrozu w strefie zewnętrznej zostaje on poddany silnym 
naprężeniom wewnętrznym, co może doprowadzić do 
pęknięcia cegieł i ich odspojenia. Brak odwodnienia 
murów może być przyczyną osunięcia się odcinków mu-
rów. Może to powodować utratę nośności gruntów oraz 
osuwiska. kolejną przyczyną, która mogła doprowadzić 
do zaburzenia równowagi murów mogła być ich nadbu-
dowa. ich podwyższenie mogło spowodować, że grunty 
na których są one posadowione mogą nie przenosić tak 
dużych obciążeń. 

Po przeanalizowaniu wyników można wnioskować, 
że prawdopodobnie głównym zagrożeniem dla murów 
jest zarówno budowa geologiczna, jak i sposób ich po-
sadowienia. Piaski drobne i pyły piaszczyste występują 
tutaj tylko w postaci soczew. W niektórych miejscach już 
od głębokości 0,3 m odsłaniają się gliny, które w stanie 
twardoplastycznym mogą przenosić duże obciążenia. 
jednak nawodnione są niebezpieczne pod względem bu-
dowlanym. Wskutek zwiększenia ilości wód gruntowych 
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może dojść do upłynnienia tych utworów. Bezpośrednio 
nad glinami zalegają nasypy niebudowlane lub gleba. 
Glina znajdująca się na niewielkiej głębokości powodu-
je, że woda opadowa gromadzi się na granicy piasków 
i glin. Może to spowodować powolne ruchy masowe 
(spełzywanie).
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wprowadzEniE

Rozkład przestrzenny osuwisk zwykle wykazuje ce-
chy nielosowości i nie stosując narzędzi statystycznych 
można wskazać rejony ich większego nagromadzenia. 
analiza szczegółowych relacji przestrzennych takich jak 
odległości pomiędzy zarejestrowanymi osuwiskami lub 
ich położenie względem innych elementów środowiska 
może prowadzić do wnioskowania o przyczynach proce-
su. za jedną z istotnych przyczyn powstawania osuwisk 
uznaje się nieciągłości tektoniczne (m. in. Mastella, 1975; 
Bober, 1984; Margielewski, 2001; Champatiray i inni, 2007; 
Wójcik, 1997). zależności przestrzenne występowania 
osuwisk i nieciągłości tektonicznych zostały opisane 
w pracach Mrozka (2013), Wojciechowskiego (2009). 
Choć osuwiska związane są z dyslokacjami, to przebieg 
ich tych ostatnich nie koniecznie odwzorowuje się w skar-
pach głównych. osuwiska częściej występują w strefie 
tektonicznej, której główną oś stanowi dyslokacja, której 
towarzyszą liczne, mniejsze powierzchnie nieciągłości, 
znacznie osłabiające górotwór i sprzyjające powstawaniu 
osuwisk (Dadlez i jaroszewski, 1994; Margielewski, 2001). 

obszarem, gdzie współwystępują liczne osuwiska 
i nieciągłości tektoniczne jest rejon nasunięcia karpa-
ckiego w okolicach Bochni. Rozmieszczenie przestrzenne 
osuwisk na badanym terenie wskazuje, że są tam obszary 
krytyczne, gdzie nagromadzenie osuwisk jest znacznie 
większe niż gdzie indziej. już pobieżne zestawienie mapy 
osuwisk z mapą nieciągłości tektonicznych pokazuje, że 
zachodzi związek przestrzenny pomiędzy nimi. zaobser-
wowany, skupiskowy charakter rozmieszczenia osuwisk, 
skłania do poszukiwania wielkości korelacji pomiędzy 
obydwoma zjawiskami oraz odpowiedzi na pytanie, jak 
duża jest strefa, w której należy się spodziewać występo-
wania osuwisk związanych z uwarunkowaniami tektonicz-
nymi i czy współczesna aktywność osuwisk ma związek 
z ich lokalizacją w strefach tektonicznych. 

W celu znalezienia odpowiedzi na postawione wyżej 
pytania przeanalizowano rozkład przestrzenny osuwisk 
i nieciągłości tektonicznych rejonu Bochni. korzystając 
z metod geostatystycznych opracowano mapy rozkładu 
gęstości występowania osuwisk oraz obliczono jaka jest 
zależność pomiędzy występowaniem dyslokacji tekto-
nicznych i przejawami ruchów masowych.

warunKi GEoLoGicznE i GEoMorfoLoGicznE 

obszar badań obejmuje fragment (138 km2) strefy 
nasuwania się górotworu karpackiego na przedpole 
pomiędzy Raba a Uszwicą. jest to obszar pogórza 
Wiśnickiego o łagodnej morfologii, gdzie wzniesienia 
osiągają wysokość przeważnie do 330 m n.p.m. Deni-
welacje pomiędzy grzbietami i dolinami potoków nie 
przekraczają 50 m wyjątkowo sięgają do 100 m. Doliny 
rzeczne w północnej części są stosunkowo szerokie 
i o łagodnych zboczach w południowej często są wąskie 
o cechach wciosów. Północną i częściowo zachodnią 
granicę obszaru tworzy wyraźny próg morfologiczny 
powstały na granicy orogenu w strefie jego głównego 
nasunięcia, silnie erodowany obecnie przez rzekę Rabę 
(ziętara, 2007). Występują tu także licznie głębokie wą-
wozy erozyjne utworzone w mało odpornych na erozję 
i denudację glinach lessopodobnych. 

Geologicznie obszar badań leży w najbardziej pół-
nocnej części karpat na pograniczu z zapadliskiem 
przedkarpackimi. Występuje tu kilka stref nasunięć: 
jednostki zgłobickiej na autochtoniczne osady miocenu, 
płaszczowiny śląskiej na płaszczowinę podśląską oraz 
płaszczowiny śląskiej na osady zapadliska przedkarpa-
ckiego. stefy nasunięć są w wielu miejscach poprzecinane 
strefami uskokowymi, które sprawiają, że czoła nasunięć 
tworzą poprzemieszczane względem siebie bloki (ryc. 1) 
(skoczylas-Ciszewska i Burtan, 1954; skoczylas-Ciszewska, 
1954). najstarszymi utworami płaszczowiny podśląskiej 
są górnokredowe margle pstre i margle żegocińskie. 
Wyższą część profilu budują przede wszystkim piaskow-
cowe warstwy istebniańskie i ciężkowickie oraz łupki 
należące do warstw menilitowych i krośnieńskich. Płasz-
czowinę śląską reprezentuje łupkowo-piaskowcowa seria 
cieszyńsko-wierzowska oraz cienko ławicowe piaskowce 
i łupki warstw lgockich. Powyżej występują, podobnie 
jak w serii śląskiej, warstwy istebniańskie, ciężkowickie, 
menilitowe oraz krośnieńskie. najwyższe wzniesienia 
w rejonie badań zbudowane są z warstw istebniańskich. 
jednostka zgłobicka w dolnej części profilu wykształcona 
jest w postaci serii osadów ewaporatowych. Miejscami 
osady te występują na powierzchni terenu. zlodowacenia 
południowopolskie i środkowopolskie reprezentowane są 
lokalnie przez fluwioglacjalne żwiry. najmłodsze osady to 

Słowa kluczowe:  Bochnia, osuwiska, uskoki, nasunięcia, analiza statystyczna
Key words:  Bochnia, landslides, faults, overthrusts, statistical analysis
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lessy i utwory lessopodobne ze zlodowaceń północnopol-
skich, tworząc niemal ciągłą pokrywę utworów starszych, 
o miąższości zwykle do 25 m (ziętara, 2007). Dna dolin 
rzecznych wypełniają serie piaszczysto-żwirowe o miąż-
szości od kilku do kilkunastu metrów. 

danE

osuwiska w rejonie badań zajmują 16,3 km2 co stano-
wi blisko 12% obszaru. W celu skompletowania możliwie 
pełnej mapy inwentaryzacyjnej osuwisk wykorzystano 
dotychczas sporządzone mapy w skali 1:10 000, prace 
publikowane, zdjęcia lotnicze w skali 1:13 000, nume-
ryczny model terenu nMT (o rozdzielczości 1m) uzyskany 
z laserowego skaningu lotniczego oraz wyniki kartogra-
ficznych prac terenowych. Łącznie zinwentaryzowano 475 
osuwisk, ich wielkość waha się 0,36-36 ha (ryc. 1). 

Prawie połowę zinwentaryzowanych osuwisk sta-
nowią osuwiska aktywne. Cechą charakterystyczna 
osuwisk rozwiniętych w karpatach jest ich niemal stały 
ale powolny ruch. aktywne osuwiska w rejonie badań 
należy zaliczyć do bardzo powolnych. jedno z aktywnych 
osuwisk jest monitorowane od 2010 roku, jego średnia 
prędkość wynosi 7 mm/rok (nescieruk i inni, 2016) . 
Tylko w okresach ekstremalnie wysokich, długotrwałych 
opadów atmosferycznych obserwuje się szybszy ruch 
mas koluwialnych. ze względu na aktywność ze zbioru 
wszystkich form osuwiskowych (oH) wydzielono osuwi-
ska aktywne (oa). ich aktywność obserwowana jest od 
co najmniej 2008 roku. 

osuwiska wyznaczone jako pojedyncze obiekty są na 
badanym terenie zwykle złożone z kilku sąsiadujących ze 
sobą nisz tworzących większe formy osuwiskowe. Brak da-
nych o czasie i zasięgu uruchamiania się poszczególnych 
nisz nie pozwala na podzielenie ich na mniejsze formy 
o jednorodnym typie ruchu. Prawie połowę zinwentary-
zowanych osuwisk zaliczyć do osuwisk złożonych, a druga 
część do zsuwów translacyjnych:
• płytkie zsuwy translacyjne (oP) – skarpa główna zwy-

kle niska i mało wyraźna, koluwia zbudowane z glin 
lessopodobnych, lessów i pokrywy zwietrzelinowej, 
tworzą łagodnie pofalowane powierzchnie, o miąż-

szościach nie większych niż 10 m, dominują średnie 
nachylenia powirzchni koluwiów 7-12o (ang. clay/silt 
planar slide - zgodnie z klasyfikacją Hungr i inni, 2014).

• translacyjno-rotacyjne osuwiska złożone (oz) - wy-
raźna skarp głównej, złożone z wielu nisz, morfologia 
koluwiów mocno urozmaicona, można wyróżnić 
fragmenty o rotacyjnym charakterze przemieszczeń, 
a w niższych częściach o charakterze translacyjnym, 
koluwia zbudowane z glin lessopodobnych, lessów, 
zwietrzeliny, o miąższości do kilkunastu metrów (ang. 
clay/silt compound slide), nieliczne mają charakter 
osuwisk głębszych do 25 m miąższości o znacznym 
udziale podłoża skalnego osadów czwartorzędowych, 
(flisz, miocen) (ang. rock slope deformation), dominują 
średnie nachylenia powierzchni koluwiów 8-14o.

Rozmieszczenie osuwisk na badanym terenie ma cha-
rakter skupiskowy, co omawiano już we wcześniejszych 
badań prowadzonych w wybranych fragmentach terenu 
(ziętara, 2007; laskowicz i Warmuz, 2012). W celu znalezie-
nia promienia skupiania zinwentaryzowane jako poligony 
osuwiska, zamieniono na punkty tak, że ich lokalizację 
wyznacza geometryczny środek poligonu. każdemu 
punktowi przypisano argument – pole powierzchni, co 
wykorzystano jako wagę punktu w dalszych analizach. 

Dane o nieciągłościach tektonicznych pochodzą 
z map geologicznych w skali 1:50 000 (jankowski 2010; 
kopciowski, 2010) i zostały uzupełnione informacją z prac 
publikowanych dla wybranych obszarów (olewicz, 1973). 
W granicach obszaru występują nasunięcia trzech jedno-
stek karpackich oraz liczne uskoki przesuwcze i zrzutowo-
przesuwcze (ryc. 1). obydwa typy mają charakter struktur 
nieciągłych, w których nastąpiło zerwanie ciągłości masy 
przemieszczanej z podłożem i w tym sensie są zaliczane 
do jednej grupy zaburzeń tektonicznych (por. Dadlez 
i jaroszewski, 1994).

Metody
Do zbadania czy osuwiska w rejonie Bochni wykazują 

charakter skupiskowy zastosowano transformację funkcji 
k-Ripley postaci: 

Ryc. 1. Rozmieszczenie osuwisk i głównych nieciągłości tektonicznych (kolorem żółtym – OZ, czerwonym – OP, 
linia czarna ciągła – nasunięcia, przerywana – uskoki)

Fig. 1. Spatial distribution of landslides and main tectonic discontinuities (yellow – OZ, red – OP, black line – overthrusts, 
dashed line – faults) 
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są zaliczane do jednej grupy zaburzeń tektonicznych (por. Dadlez i Jaroszewski, 1994). 

 
1. Metody 

Do zbadania czy osuwiska w rejonie Bochni wykazują charakter skupiskowy zastosowano 
transformację funkcji K-Ripley postaci:  
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gdzie: A – powierzchnia, N – liczba punktów, r – odległość, k(i,j) – waga, która przyjmuje wartość 1 
gdy odległość i i j jest mniejsza lub równa r oraz 0 w przeciwnym wypadku.  

Promień, w którym obserwuje się najwyższą różnicę pomiędzy wartościami oczekiwanymi i 
empirycznymi uznawany jest za najbardziej sprzyjający tworzeniu się skupisk w zbiorze danych.  

Znając promień skupiania osuwisk wykonano mapy gęstość rozkładu z wykorzystaniem estymacji 
jądrowej (Kernel function), która jest rodzajem estymatora nieparametrycznego, przeznaczonego do 
wyznaczania gęstości rozkładu zmiennej losowej na podstawie próby składającej się ze zbioru 
punktów w przestrzeni. Funkcja przyjmuje postać: 
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gdzie: n – wielkość próby, h – współczynnik wygładzania, x1…xn – punkty n-elementowej próby 
losowej, K – funkcja jądra postać funkcji Gaussa. 

Obliczanie gęstości odbywa się wokół każdego punktu w promieniu preferowanym do tworzenia 
skupisk, uzyskanym funkcją K-Ripley. W kolejnym kroku obliczono odległości pomiędzy 
nieciągłościami tektonicznymi i przejawami ruchów masowych i wykonano analizę regresji liniowej 
w celu opisania zależności pomiędzy tymi zmiennymi. 
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obliczanie gęstości odbywa się wokół każdego punk-
tu w promieniu preferowanym do tworzenia skupisk, 
uzyskanym funkcją k-Ripley. W kolejnym kroku obliczo-
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i przejawami ruchów masowych i wykonano analizę 
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wyniKi i wnioSKi

Badanie rozmieszczenia przestrzennego osuwisk 
przeprowadzono w podziale na zdefiniowane wcześniej 
zbiory osuwisk oH, oa, oP, oz. obliczenia wykazały, że 
rozkład przestrzenny osuwisk w rejonie Bochni ma cha-
rakter skupiskowy. W zbiorze danych oH skupiska osuwisk 

tworzą się w promieniu od 540 m do 2100 m. najwyższą 
wartość L(r) przyjmuje w promieniu 1040 m. jest to 
odległość uznawana za najbardziej prawdopodobną do 
napotkania drugiego osuwiska. W otoczeniu większym 
niż 2100 m od punktu, rozmieszczenie osuwisk nie ma 
charakteru skupiskowego. Dla poszczególnych typów 
osuwisk promień skupiania jest większy od promienia 
skupiania wyliczonego dla oH i wynosi oP – 973 m, oz 
– 1289. jedynie dla oa promień skupiania jest mniejszy 
niż dla wszystkich osuwisk i wynosi 910 m.

obliczony promień skupiania osuwisk wykorzystano 
do sporządzenia map gęstość rozkładu z wykorzystaniem 
estymacji jądrowej. Dla zbioru oH obserwuje się dużą 
gęstość osuwisk w dwóch pasach o prawie równoleżni-
kowym przebiegu, tylko w południowo zachodniej części 
widoczne są skupiska o przebiegu sW-ne (ryc. 2a). Duża 
część obszarów o dużej gęstości pokrywa się z nieciągłoś-
ciami tektonicznymi. Północny pas skupisk, szczególnie 
w zachodniej części znajduje się pomiędzy strefami 
nasunięć, na progu morfologicznym będącym granicą 
pomiędzy pogórzem Wiśnickim a Doliną Wisły, silnie 
erodowanym obecnie przez wody Raby. W południowej 
części środkowego pasa osuwiska nie występują w skupi-
skach, nie ma tam też nieciągłości tektonicznych. spadek 
udziału terenów osuwiskowych wraz z oddalaniem się 
od nieciągłości tektonicznych charakteryzuje regresja 
liniowa obliczona na podstawie zbioru oH o wzorze 
y=5940x+7,06exp6 o dopasowaniu R2=0,7.

Mapy gęstości wykonane dla zbiorów osuwisk oz i oP 
wskazują, że większą gęstość oz obserwuje się w strefach 
nasunięć a oP w strefach uskokowych (ryc. 2B, 2C). oP roz-
winięte są na stokach o dominujących nachyleniach 7-12o, 
oz na stokach o większym nachyleniu 8-14o co jest zgod-
ne z teoretyczną zależnością rozwoju osuwisk o płycej po-
łożonej powierzchni poślizgu na łagodniej nachylonych 
stokach i osuwisk o głębiej położonych powierzchniach 
poślizgu na stokach bardziej stromych przy założeniu 
podobnych wysokości stoków (skempton, 1953). W ba-
danym przypadku zatem w strefach nasunięć stoki mają 
większe nachylenie niż w strefach uskokowych. zgodnie 

Ryc. 2. Mapa gęstości: A - dla OH, na tle nieciągłości tektonicznych, B – dla OZ na tle nasunięć, C- dla OP na tle uskoków, 
D – dla OA, zielonymi punktami oznaczono szkody materialne w 2010 r.

Fig. 2. Density map: A – of OH overlain on tectonic discontinuities, B – of OZ overlain on overthrusts, C – of OP overlain on faults, 
D – of OA, green points marked losses in 2010
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z hipotezą zuchiewicza (2010) większe nachylenie stoków 
w strefach nasunięć może być efektem postramiania 
czół nasunięć na skutek plioceńsko-czwartorzędowych 
nacisków poziomych w obrębie górotworu karpackiego. 
z tym młodym epizodem zmiany morfologii stoku mógł 
być związany wzrost naprężeń całkowitych w masywie, 
zmniejszenie jego stateczności i uruchomienie głębszych 
osuwisk (Brunsden, 1985). 

Mapy gęstości wykonane dla zbioru oa ujawniają 
dwa duże rejony skupisk osuwisk aktywnych – zachodni 
i wschodni. osuwiska aktywne stanowią dużą cześć 
wszystkich zinwentaryzowanych osuwisk. W okresach 
szczególnie wilgotnych, tak jak w 2010 r. obserwuje się 
ich znacznie szybszy ruch. nie wykonano pełnej inwen-
taryzacji osuwisk uruchomionych w 2010 r., znane są 
jedynie szkody materialne spowodowane zwiększoną 
aktywnością osuwisk. zgłoszono je w granicach 21 
osuwisk. 15 z nich znajduje się w strefach o wysokiej 
gęstości oa i dotyczy przyspieszenia ruchu fragmentów 
dużych osuwisk, które we wcześniejszych inwentary-
zacjach sklasyfikowano jako aktywne (ryc. 2D). Biorąc 
pod uwagę, że aż 75% zgłoszeń znajduje się w strefach 
o wysokiej gęstości osuwisk aktywnych można przyjąć, 
że są to strefy o podwyższonym i realnym w obecnych 
warunkach klimatycznych zagrożeniu osuwiskowym. 
ich związek przestrzenny ze strefami nieciągłości tekto-
nicznych może nasuwać wnioski co do neotektonicznych 
(plioceńsko-czwartorzędowych) uwarunkowaniach 
powstawania i zwiększonej aktywności osuwisk. obser-
wacje geomorfologiczne wskazują, że obszar pomiędzy 
Rabą i Uszwicą w rejonie Bochni znajduje się w strefie 
neotektonicznego podnoszenia wyznaczonego na pod-
stawie obniżonych wartości wskaźnika szerokości den 
dolin rzecznych (zuchiewicz, 2010). z kolei widoczny na 
nMT układ meandrów Raby wskazuje na przesuwanie się 
koryta rzeki w kierunku południowym. Taki rozwój rzeki 
może być związany z powolnym ale wystarczającym do 
migrowania koryta w związku z względnym obniżaniem 
się przy kontakcie z karpatami południowej części zapad-
liska przedkarpackiego w stosunku do jego północnej 
części (Holbrook & schumm, 1999). Wyznaczone dwa 
rejony (wschodni i zachodni) o szczególnym zagęszczeniu 
osuwisk aktywnych może zatem wskazywać na większą 
i młodszą aktywność neotektoniczną wschodniej i za-
chodniej części obszaru badań. 
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Przejawy mineralizacji kruszcowej oraz obecność 
wystąpień rud metali, niekiedy o charakterze złożowym, 
są znane od czasów historycznych zarówno po polskiej, 
jak i słowackiej oraz ukraińskiej części karpat. jednym 
z obszarów karpat, na którym prowadzono prace poszuki-
wawcze, a dawniej były eksploatowane kruszce, jest rejon 
Pienin. Parageneza minerałów występujących w żyłach 
kruszcowych tych okolic oraz warunki występowania 
tych żył wskazują, że należą one do żył hydrotermalnych 
powstałych blisko powierzchni ziemi, w warunkach 
niskich temperatur i ciśnień, tj. do złóż epitermalnych, 
subwulkanicznych, związanych genetycznie z występują-
cym tu andezytem. W składzie mineralnym, w zawartości 
pierwiastków śladowych oraz w ogólnych warunkach 
występowania żył w rejonie pienińskim istnieje duża 
analogia do żył epitermalnych złóż: Banska stiavnica, 
kremnica (słowacja), oraz Rosia Montana, Brad, Baia Mare 
(siedmiogród i północno-zachodnia Rumunia) (Wojcie-
chowski, 1955). Różnica pomiędzy opisywanymi powyżej 
złożami a przejawami mineralizacji w polskich Pieninach 
leży w skali zjawisk. W złożach słowackich i rumuńskich 
występują bogate żyły kruszcowe związane z dużymi 
obszarami występowania andezytów, dacytów i ryolitów, 
w Pieninach mamy do czynienia z małymi obszarami wy-
stępowania andezytów i z niewielkimi i ubogimi żyłami 
kruszcowymi (Wojciechowski, 1965). 

W latach 2013–2015 przeprowadzono szczegółowe 
badania geochemiczne trzech obszarów rejonu pieniń-
skiego, w których stwierdzono występowanie intruzji 
andezytów i z którymi wiązane są opisywane w literaturze 
przejawy mineralizacji kruszcowej. Badania prowadzone 
były w rejonie góry Wżar i góry jarmuty – obszarach opi-
sywanych w literaturze jako perspektywiczne dla wystą-
pienia kruszców (Mikulski i inni, 2010) oraz w rejonie góry 
Bryjarka, gdzie występują liczne źródła wód mineralnych.

We wszystkich trzech obszarach pobierano próbki 
w regularnej siatce 100 x 100 m. ze skał litych pobierane 
były próbki kawałkowe o masie około 1 kg. ze skał sypkich 
próbki o masie około 1 kg pobierane były z głębokości 
20–100 cm poniżej powierzchni terenu w zależności 
od miąższości zwietrzeliny. W sumie do badań geoche-
micznych pobrano w ten sposób 786 próbek (449 próbki 
z okolic góry Wżar, 256 próbek z jarmuty i 81 próbek 
z Bryjarki). Ponadto z kamieniołomów góry Wżar i jarmuty 
pobrano 41 próbek, a z potoków regionu – 30 próbek do 
badań osadów. 573 próbki z obszarów wytypowanych 

na podstawie obserwacji terenowych oraz przeglądu 
próbek szlichowych jako najbardziej perspektywiczne 
dla wystąpienia mineralizacji kruszcowej badano na 
zawartości 50 pierwiastków w Centralnym laboratorium 
PiG-PiB, pozostałe próbki – na zawartości 31 pierwiastków 
terenowym spektrometrem XRF. Dla 30 próbek wykonano 
analizy zarówno terenowym spektrometrem XRF, jak i me-
todami stosowanymi w laboratorium PiG-PiB. Pozwoliło 
to na obliczenie współczynników kalibracji spektrometru 
terenowego. 51 próbek poddano badaniom petrograficz-
nym, 45 badaniom kruszców, a 30 badaniom szlichów.  
Dla uzyskanych danych analitycznych obliczono podsta-
wowe parametry statystyczne (zakres zawartości, średnią 
arytmetyczną i geometryczną, odchylenie standardowe, 
modę, medianę) i współczynniki korelacji parzystej pier-
wiastków oraz skonstruowano mapy rozprzestrzenienia 
badanych pierwiastków w skałach trzech perspektywicz-
nych obszarów.

Przeprowadzone badania geochemiczne wykazały 
obecność podwyższonych zawartości Pb, as, Bi, Cd, zn, 
sn, Tl i k (Rb) w południowo-zachodniej części obszaru 
góry Wżar, podwyższonych zawartości Pb, Bi, Cd, Cu, 
ni, sb, zn, Fe i Mn wokół sztolni Bania w jarmucie, na 
wschodnim zboczu góry Czuprana oraz Bi, Cu, Hg, Pb i zn 
w skałach tworzących dolinę Potoku Pałkowskiego poni-
żej sztolni i Cu i zn w obszarze na zachód od potoku jar-
muta. zwracają także uwagę zawartości Hg – 0,358 ppm  
i 0,291 ppm w osadach potoku Ścigockiego oraz au – 
0,037 ppm w potoku szczawnym. 

Powyższe anomalie sugerują obecność słabej mine-
ralizacji związanej z procesami hydrotermalnymi w ande-
zytach. na podstawie uzyskanych danych analitycznych 
należy jednak stwierdzić, że przebadane obszary góry 
Wżar, góry Bryjarki i jarmuty są obszarami mało per-
spektywicznymi dla wystąpienia mineralizacji kruszcowej 
o zawartościach złożowych.

obszarem wymagającym szczegółowych badań jest 
północna część jarmuty, gdzie w deluwialnych i zwie-
trzelinowych glinach z rumoszem skalnym stwierdzono 
w 12 sąsiadujących próbkach zawartości ag w granicach 
7,0–88,0 ppm.

Badania szlichowe wykazały obecność złota okru-
chowego w potoku szczawnym (1 ziarno) i w Grajcarku 
(3 ziarna w dwóch próbkach). Morfologia tych ziaren su-
geruje, że genetycznie występowanie złota jest związane 
z intruzjami andezytowymi i towarzyszącymi im procesa-

Słowa kluczowe:  geochemia, mineralizacja polimetaliczna, andezyty, rejon pieniński
Key words:  geochemistry, polymetallic mineralisation, andesites, Pieniny region
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mi hydrotermalnymi. zaskakujący jest fakt nieobecności 
złota w potoku Pałkowskim poniżej obu sztolni: Bania 
w jarmucie i Wodna Bania, gdzie procesy hydrotermalne 
były najintensywniejsze, a żyły kruszcowe zawierały złoto. 
Poniżej sztolni do badań szlichowych pobrano jednak 
tylko dwie próbki, a próbka geochemiczna z największą 
zawartością złota (0,179 ppb) została pobrana w obrębie 
tarasów zalewowych Grajcarka poniżej dopływu Potoku 
Pałkowskiego. złoto wypłukane z Grajcarka pochodzi 
wyłącznie z obszaru na e od jarmuty, zatem właśnie tam 
w przyszłości powinno się przeprowadzić prace poszu-
kiwawcze. 

W potoku szczawnym, ograniczającym Bryjarkę od 
wschodu, poza złotem okruchowym w próbce zlokali-
zowanej na wschód od szczytu Bryjarki, podwyższoną 
zawartość złota (37 ppb) stwierdzono w górnym biegu 

potoku, praktycznie poza zasięgiem intruzji andezyto-
wych. obecność złota w potoku szczawnym potwierdza 
możliwość występowania stref mineralizacji kruszcowej 
związanej genetycznie z intruzjami andezytu, jednak są to 
zapewne niewielkie ciała, bez znaczenia ekonomicznego.
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instytut nafty i Gazu – Państwowy instytut Badawczy; ul. lubicz 25a, 31-503 kraków, Polska; 

e-mail: lesniak@inig.pl

W ostatnich dwudziestu latach w poszukiwaniach 
złóż ropy i gazu zostało wprowadzone wiele technik 
bazujących na modelowaniu komputerowym. Współ-
czesne poszukiwania ropy i gazu bazują na pracach 
sejsmicznych i modelowaniu geologicznym (modele 
statyczne, petrofizyczne, generacji, ekspulsji i migracji). 
Równocześnie w celu ograniczenia kosztów poszukiwań, 
zostały zmniejszone wydatki na prace „podstawowe”. Dro-
gą do obniżania kosztów stało się również ograniczanie 
ilości pobieranych rdzeni wiertniczych i bazowanie na 
pomiarach geofizyki wiertniczej. są to metody bardzo 
nowoczesne, wykorzystujące najnowsze zdobycze 
nauki i techniki, opracowane w oparciu o najnowsze 
rozwiązania zarówno metodologiczne jak i programo-
we. Wszystkie te metody wymagają jednak danych tzw. 
wsadu (do kalibracji zastosowanych rozwiązań), które 
powinny być uzyskane w oparciu o badania na materiale 
rdzeniowym. oczywiście w każdym programie istnieje 
odpowiednia biblioteka zawierająca potrzebne dane, są 
one jednak włożone do bibliotek w oparciu o badania 
wykonane w innych basenach sedymentacyjnych lub też 
wynikają z obliczeń empirycznych. To czy wyniki mode-
lowań odbiegają od stanu faktycznego wynika głównie 
z dostępnych danych wsadowych i dobrze wykonanej 
kalibracji krzywych i modeli w oparciu o dane otworo-
we. Modelowanie basenów sedymentacyjnych czy też 
obiektów złożowych wymaga zaimplementowania do bu-
dowanego modelu jak najszerszego zestawu danych od 
opisów rdzeni, sedymentologii, analiz geochemicznych, 
petrofizycznych, mineralogicznych do specjalistycznych 
analiz z inżynierii złożowej i geomechaniki. analizy te po-
winny obejmować nie tylko poziomy zbiornikowe (złoża) 
ale również skały potencjalnie macierzyste jak uszczel-
niające. optymalnie byłoby gdyby analizy obejmował 
pełny profil skał występujących w analizowanym basenie 
sedymentacyjnym. oczywiście w większości przypadków 
jest to marzenie „ściętej głowy” ale dlaczego nie mamy 
dążyć do jak najlepszego zbliżenia się do ideału? zdaję 
sobie doskonale sprawę że jest to głos wołającego na 
pustyni ale mam nadzieję, że coś w końcu się odmieni 
w pojmowaniu poszukiwań i zestawu badań niezbędnych 
do ich prawidłowego prowadzenia.

Podstawą do wykonania poprawnie analiz labora-
toryjnych jest odpowiednie wytypowanie próbek do 
analiz. Pierwszym krokiem jest dopasowanie głębokości 

Słowa kluczowe:  złoża gazu i ropy naftowej, badania, zastosowanie
Key words:  oil and gas fields, research, application

wiertniczej (wg której pobrane są rdzenie) do głębokości 
geofizyki wiertniczej (GW) (wg której wykonywane są 
pomiary geofizyki wiertniczej). W większości przypadków 
przyjmuje się stałe przesunięcie, co w oparciu o nasze 
doświadczenia jest błędem. Dopasowanie to można 
wykonać w oparciu o pomiary Gamma logerem (T,U,k) 
na rdzeniu i dopasowanie do pomiarów gamy spektralnej 
(wykonanej przez geofizykę wiertniczą) w odwiercie. Dru-
ga metoda dopasowania rdzeni wiertniczych do danych 
GW polegała na porównywaniu obrazu ścian odwiertu 
wiertniczego uzyskanego z pomiarów sondą XRMi ze 
zdjęciami rdzeni wykonanymi na tle skali metrycznej oraz 
rdzeniem wiertniczym. Takie postępowanie umożliwia 
bardzo precyzyjne, z dokładnością do kilku centyme-
trów, dopasowanie rozpoznanych elementów budowy 
ośrodka skalnego. koniecznym warunkiem jest jednak 
zachowanie ciągłości rdzenia, co w praktyce nie zawsze 
ma miejsce i stanowi główną przeszkodę w osiągnięciu 
wysokiej dokładności i wiarygodności zastosowanej pro-
cedury. W tej metodzie wykorzystywane są tzw. repery 
– charakterystyczne fragmenty rdzenia zaznaczające się 
na pomiarach GW. spośród wielu elementów budowy 
najczęściej wykorzystuje się do korelacji: granice litolo-
giczne, zmiany wykształcenia litologicznego, nieciągłości 
w postaci lamin i szczelin, przewarstwienia (tufitowe, 
piaskowcowe, łupkowe, węglanowe), specyficzne formy 
sedymentacyjne itp. 

Po dopasowaniu rdzeni wiertniczych do krzywych 
GW możemy przystąpić do wyznaczenia próbek do 
analiz laboratoryjnych. Przed wyznaczeniem próbek 
należy wykonać opis sedymentologiczny rdzenia oraz 
określić zakres analiz. Próbki do analizy powinny być 
wyznaczone tak, aby obejmowały wszystkie facje wy-
stępujące w rdzeniu (wydzielone w oparciu o badania 
sedymentologiczne i krzywe GW) oraz wszystkie zmiany 
w profilach wydzielonych facji. należy pamiętać, że od 
wyboru próbek do analizy zależy to czy uzyskane wyniki 
pozwolą nam w sposób zadowalający opisać wszystkie 
analizowane facje oraz wykonać kalibrację krzywych GW 
do wyników analiz. 

Po pobraniu próbek, dokładnym ich opisaniu, wyty-
powaniu zakresu analiz należy ustalić kolejność ich wy-
konywania. najlepiej byłoby aby wszystkie analizy zostały 
wykonane na tej samej próbce. Ponieważ część analiz 
jest nieniszcząca, a cześć niszcząca należy odpowiednio 
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zaplanować ich wykonanie. oczywiście należy się liczyć 
w związku z tym z wydłużeniem czasu trwania analiz, ale 
należy postawić sobie pytanie co jest ważniejsze lub czas 
wykonania, czy też jakość i możliwość korelacji pomiędzy 
analizami. 

najważniejszym punktem po wyznaczeniu i poborze 
próbek jest odpowiednie ich przygotowanie do badań. 
jeśli próbki zostaną źle przygotowane to większość 
wykonanych analiz możemy wyrzucić do kosza – nie 
będą nigdy odpowiadały rzeczywistości. lepiej mieć 
błąd w analizie – można go poprawić, w przypadku źle 
przygotowanej próbki nie możemy nic zrobić.

Badania petrofizyczne (w poszukiwaniach i opisie 
złóż): to badania gęstości (materiałowej, szkieletowej, 
objętościowej), porowatości (całkowitej, efektywnej), 
porozymetria rtęciowa, przepuszczalność absolutna, 
efektywna, określenie nasyceń metodą Deana-starka, 
rozkładu nasycenia przestrzeni porowej skał (nMR), pa-
rametry elektryczne (m, n), przepuszczalności dla płynów 
złożowych, przepuszczalności fazowe, testy amott’a (zwil-
żalność), ciśnienia kapilarne, ściśliwość, pomiary porowa-
tości i przepuszczalności mikroszczelinowej. 

Podstawowe badania wykonywane praktycznie w każ-
dym otworze to porowatość, przepuszczalność i nMR. 
Rzadziej wykonywane są porozymetria rtęciowa, Deana
-starki, parametry elektryczne (m, n), przepuszczalności 
dla płynów złożowych, przepuszczalności fazowe, testy 
amott’a (zwilżalność), ciśnienia kapilarne, ściśliwość. 
W zależności od typu formacji zbiornikowej wykonuje się 
badania mikroszczelinowatości. Wyniki tych pomiarów 
powinny być wykorzystane w modelowaniu basenów 
sedymentacyjnych oraz modelach symulacyjnych. 

Wydawałoby się że w przypadku badań podstawo-
wych wszystko jest od bardzo dawna znane. Można 
powiedzieć że rutyna zabija, i niestety w tym przypadku 
mamy z tym do czynienia. 

Badania porowatości – stwierdzenie, że próbka ma 
20% porowatości mówi nam że w próbce mamy 20% 
pustek – czy jest to jedna wielka kawerna czy też milion 
małych porów, o tym nic nie wiemy. Problem ten rozwią-
zuje nam analiza rozkładu przestrzeni porowej (porozy-
metria rtęciowa). Co nam to daje? Czy ma jakikolwiek 
wpływ na poszukiwania i opis potencjalnego złoża? 20% 
porowatości w jednej kawernie – to prosta eksploatacja 
potencjalnego złoża. 20% porowatości w milionie porów 
to raczej skała, którą opiszemy jako mikroporową, która 
sprawi nam bardzo duże problemy w eksploatacji po-
tencjalnego złoża i będzie wymagała specjalnych metod 
stymulacji. Wszystko to możemy wiedzieć już na etapie 
wstępnych badań. ale trzeba o tym wiedzieć. Badania 
przepuszczalności – również badania wykonywane stan-
dardowo, które zabija rutyna. Bardzo często w bazach 
danych znajduje się próbki o bardzo niskiej porowatości 
i dużej przepuszczalności. Przy próbkach tych nie ma żad-
nego komentarza. Trudno więc stwierdzić czy mamy do 
czynienia z „zepsutym” pomiarem czy też w próbce wystę-
puje mikroszczelina. Bardzo często obserwujemy sytuację 
odwrotną – duża porowatość, niska przepuszczalność – 
taką sytuację tłumaczymy na ogół mikroporową budową 
próbki, czy zawsze mamy racje – badania porozymetrycz-
ne lub petrograficzne rozstrzygają te problemy. Pomiary 

nasyceń metodą Deana-starka – wymagają zabezpiecze-
nia rdzenia wiertniczego bezpośrednio po wyciągnięciu 
z aparatu rdzeniowego – dają nam możliwość dokładnego 
określenia zawartości płynów złożowych (solanki, ciekłych 
bituminów) w pobranej próbce (służy do kalibracji krzy-
wych GW). nMR, parametry elektryczne wykorzystywane 
są głównie do kalibracji krzywych GW. istotnymi badania-
mi z punktu opisu formacji złożowej są badania ciśnień 
kapilarnych i ściśliwości. Ciśnienia kapilarne mówią nam 
o ciśnieniach „trzymających” płyny złożowe w porach 
o określonej wielkości. W próbkach o dużych porach 
ciśnienia te będą dużo mniejsze niż w próbkach mikro-
porowych. analizy te wymagają wykonania dodatkowo 
pomiarów kąta kontaktu skał – płyn złożowy. Wyniki tych 
pomiarów są wykorzystywane w modelowaniu basenów 
sedymentacyjnych i symulacji wydobycia. Badania ściśli-
wości – praktycznie w Polsce nie wykonywane – służą do 
określenia zmian przestrzeni porowej (zmiana objętości 
próbki) pod wpływem ciśnienia nadkładu przy zadanym 
ciśnieniu porowym. Badanie to oczywiści musi być wy-
konywane w temperaturze i ciśnieniu złożowym. Wyniki 
są wykorzystywane przy obliczaniu pojemności pułapki 
złożowej (obliczanie zasobów) i symulacji eksploatacji. 
Przepuszczalności dla płynów złożowych, przepuszczal-
ności fazowe – z reguły uznawane za konieczne do symu-
lacji złożowych – są również niezbędne do modelowania 
ekspulsji i migracji węglowodorów.

Regułą jest, że pomiary petrofizyczne wykonuje się dla 
skał zbiornikowych. Bardzo rzadko wykonywane są dla 
skał uszczelniających a zupełna rzadkością wykonywane 
są dla całego profilu otworu. Modelowanie basenów sedy-
mentacyjnych wymaga wykonania pomiarów petrofizycz-
nych zarówno dla skał zbiornikowych i uszczelniających.

Badania mineralogiczne (XRD) – wykonywane stan-
dardowo w większości otworów. otrzymujemy z nich 
skład mineralogiczny skały wykorzystywany do kalibracji 
krzywych GW. W przypadku skał łupkowych czy też skał 
z dużą zawartością minerałów ilastych dodatkowo wyko-
nuje się analizy wydzielonych minerałów ilastych. analizy 
te wykorzystywane są również w projektowaniu zabiegów 
stymulacyjnych. należy tutaj zwrócić uwagę wszystkim 
interpretatorom, że są to tylko badania mineralogiczne 
i nic nie mówią nam o typie skały. skała o zawartości 70% 
kalcytu i 30% minerałów ilastych, może być zarówno 
zailonym wapieniem jak i arenitem litycznym. skład mine-
ralogiczny ten sam, sposób powstania całkiem odmienny. 
niestety tego typu pomyłki spotykamy nawet w opraco-
waniach tzw. firm światowych. należy pamiętać, że o typie 
skały i jej genezie mówią nam badania petrograficzne.

Badania petrograficzne – można powiedzieć, że pe-
trografia jest jedną z częściowo „zapominanych” metod 
badawczych. klasyczna petrografia skupia się głównie na 
szkielecie ziarnowym cementach oraz klasyfikacji skały, 
niewiele miejsca poświęcając procesom diagenezy. W ba-
daniach petrograficznych wykonywanych na potrzeby 
poszukiwań złóż ropy i gazu ziemnego nastąpiło prze-
wartościowanie czyli najważniejsze są cementy, procesy 
diagenezy, szkielet ziarnowy i klasyfikacja skały. Parafra-
zując można powiedzieć, że „klasycznych” petrografów 
interesują ziarna, petrografów naftowych głównie pory. 
niestety obecnie badania petrograficzne wykonywane 
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są jako uzupełnienie badań mineralogicznych, z reguły 
na mniejszej ilości próbek. Badania te skupiają się na 
klasyfikacji skały, opisie cementów, uzupełniających 
badaniach seM obejmujących minerały występujące 
w porach, granulometrii. Praktycznie nie prowadzi się 
analizy procesów diagenetycznych. 

zastosowanie petrografii w poszukiwaniach nafto-
wych (analizie basenów sedymentacyjnych) jest wyraźnie 
niedoceniane. Być może wynika to z niedoinformowania 
interpretatorów lub też z za małej siły przebicia petro-
grafów w ośrodkach decyzyjnych. Poniżej postaram się 
wyjaśnić do czego powinna służyć petrografia w poszu-
kiwaniach naftowych.

Współczesna petrografia to nie tylko mikroskop, od 
ponad 20 lat petrografia wykorzystuje inne metody in-
strumentalne. należą do nich mikroskopia skaningowa 
(z różnymi sondami pozwalającymi oceniać zarówno 
chemię jak skład mineralny, porowatość), katodolumi-
nescencja (zimna i gorąca), analiza inkluzji fluidalnych 
oraz komputerowa analiza obrazu mikroskopowego. 
oczywiście dla rozwiązania postawionego problemu 
jest dobierany odpowiedni zestaw metod badawczych. 

Petrografia znajduje zastosowanie praktycznie na 
każdym etapie prac poszukiwawczych począwszy od:
–  prac kartograficznych (klasyfikacja skał, skład minera-

logiczny, geneza, wzajemne podobieństwo);
– analizy sedymentologiczne (klasyfikacja skał, tekstura, 

struktura, granulometria, wskazówki odnośnie obsza-
rów źródłowych), 

– opis i klasyfikacja skał (skład mineralogiczny, opis 
cementów i sposobu ich rozłożenia, struktura, teks-
tura, granulometria – wykorzystywana np. do doboru 
filtrów w sypiących otworach, klasyfikacja skały);

– historia diagenezy (procesy diagenetyczne, określenie 
procesów prowadzących do zabudowy przestrzeni 
porowej oraz procesów w wyniku których powstaje 
porowatość wtórna, określenie czasu geologicznego 
poszczególnych procesów, lub nawet czasu rzeczywi-
stego);

– analiza izotopowa cementów (temperatura ich po-
wstania, skład roztworów z których powstawały);

– określenie maksymalnych temperatur związanych 
z pogrzebaniem osadu (analiza inkluzji fluidalnych), 
zastosowanie w modelowaniu historii basenów sedy-
mentacyjnych;

– analiza migracji węglowodorów (wykorzystuje zarów-
no analizę inkluzji fluidalnych jak i procesy diagene-
tyczne, określenie migracji w czasie historii diagenezy 
i o ile to możliwe w czasie rzeczywistym, ilość migracji 
w skale, drogi migracji);

– analiza rozwoju przestrzeni porowej (komputerowa 
analiza obrazu mikroskopowego – ocena porowatości, 

współczynnika łączności, statystyka rozkładu porów – 
np. przy ocenie projektów zabiegów stymulacyjnych, 
pomiary porowatości dla skał słabo zwięzłych);

– krzywe kompakcji i cementacji w oparciu o badania 
diagenezy (w modelach basenów sedymentacyjnych).
Patrząc na powyższy spis warto się zastanowić, dla-

czego tak mało badań petrograficznych i nie tylko jest 
wykonywanych i wykorzystywanych w poszukiwaniach 
naftowych. Czy jest to tylko nieznajomość ich możliwości 
zastosowania czy też uznanie, że wszystko już wiemy. Być 
może problemem jest zrozumienie ich znaczenia przez 
tzw. geologów komputerowych. Problemem dla więk-
szości geologów jest prawdopodobnie „skonsumowanie” 
wyników badań laboratoryjnych i interpretacja analiz 
z różnych dziedzin geologii (np. połączenie wyników se-
dymentologii z petrofizyką, geomechaniką, geochemią, 
petrografią …).

Miejmy nadzieję, że jest to chwilowe zachłyśnięcie się 
technikami komputerowymi i ich dalszy rozwój zmusi do 
powrotu badań laboratoryjnych w celu nie tylko rozwią-
zania problemów pojawiających się w trakcie eksploatacji 
złóż, ale również na wszystkich etapach poszukiwań.

jako podsumowanie chciałem zaproponować sposób 
postepowania z rdzeniem wiertniczym, który powinien 
być stosowany w przemyśle naftowym i nie tylko.

kolejność postepowania z rdzeniem wiertniczym
– opis rdzenia;
– ustalenie programu analitycznego;
– cięcie rdzenia na pół (jeśli jego średnica jest większa 

od 7 cm, w przypadku mniejszej średnicy rdzenia jego 
przecięcie uniemożliwi wykonanie części analiz);

– zdjęcia z przymiarem metrowym (w bardzo dobrej 
rozdzielczości);

– pomiary gamma – logerem (T,U,k);
– dopasowanie głębokości wiertniczej do głębokości 

geofizyki wiertniczej;
– analiza sedymentologiczna;
– wyznaczenie próbek do badań (w oparciu o sedymen-

tologię i analizę GW);
– pobór próbek – na badania petrofizyczne próbki 

walcowej (2,54 × 7 cm);
– opis próbek, zdjęcia próbek, przygotowanie próbek; 
– badania nieniszczące (przepuszczalność, CT, nMR, 

przepuszczalność dla płynów złożowych, testy 
amott’a, pomiary elektryczne);

– pobór plastra na płytkę cienką (cześć rezerwujemy 
na ewentualne badania seM) – petrografia (szeroko 
rozumiana);

– badania gęstości, porowatości, rozkładu porów;
– badania mineralogiczne;
– opracowanie obejmujące wszystkie analizy.
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PRojEKT bAdAwczY „Rozwój iNNowAcji dRoGowYch”  
– NowoczESNE METodY RozPozNANiA  
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W ramach wspólnego przedsięwzięcia narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji 
Dróg krajowych i autostrad powstało 15 projektów 
badawczych w  obszarze drogownictwa (Rozwój in-
nowacji Drogowych – „RiD”). jednym z nich jest projekt 
„nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego 
w drogownictwie”. Wykonywany jest przez trzy jednostki 
naukowe: Państwowy instytut Geologiczny – Państwowy 
instytut Badawczy (lider), akademię Górniczo-Hutniczą 
im. stanisława staszica w krakowie (partner) oraz 
Politechnikę Warszawską (partner). W ramach tego pro-
jektu wykonany będzie przegląd metod badawczych 
oraz stworzona zostanie baza danych archiwalnych 
badań wykorzystywanych w rozpoznaniu podłoża 
gruntowego na potrzeby drogownictwa. zbiory danych 
archiwalnych wzbogacone o wyniki badań wykonanych 
na poligonach testowych (badania uzupełniające), 
zostaną wykorzystane jako punkt odniesienia przy pro-
wadzeniu walidacji metod badawczych. Walidacja będzie 
polegać na ustaleniu parametrów charakteryzujących 
sprawność działania i ograniczenia metod badawczych 

oraz sprawdzeniu ich przydatności do określonych celów, 
tj. rozpoznania podłoża gruntowego dla budownictwa 
drogowego. W tym celu zostanie ustalona procedura 
walidacyjna, która obejmie następujące czynności: 
określenie, jakie parametry charakteryzujące metodę 
powinny być wyznaczone, wyznaczenie wartości tych 
parametrów, określenie czy metoda spełnia stawiane jej 
wymagania związane z zamierzonym zastosowaniem 
wyników. na podstawie walidacji zostaną wybrane najlep-
sze rozwiązania spośród dostępnych metod badawczych, 
pod kątem ich efektywności w zależności od warunków 
gruntowych oraz typu projektowanej budowli. efektem 
projektu ma być zracjonalizowanie kosztów budowy dróg 
poprzez zoptymalizowanie badań podłoża gruntowego 
zależnie od rodzaju obiektu budowlanego oraz rejonu 
odzwierciedlającego warunki geologiczne występujące 
w podłożu. W ramach przedsięwzięcia zostaną opraco-
wane wytyczne badań podłoża gruntowego na potrzeby 
budownictwa drogowego. Poster przedstawia założenia 
oraz informacje o sposobie realizacji projektu RiD.

Słowa kluczowe:  infrastruktura drogowa, geologia inżynierska, dokumentowanie podłoża gruntowego 
Key words:  road infrastructure, engineering-geology, engineering-geological investigation of subsoil
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oNEGEoLoGY VS EGdi – ziNTEGRowANE MAPY GEoLoGiczNE
oneGeology vs EGdi – integrated geological map data

paweł Lewandowski, Marcin Słodkowski, urszula Stępień
Państwowy instytut Geologiczny-Państwowy instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-75 Warszawa, Poland; 

e-mail: pawel.lewandowski@pgi.gov.pl, marcin.slodkowski@pgi.gov.pl, urszula.stepien@pgi.gov.pl

W czerwcu 2016 roku zakończono kluczowy etap 
budowy europejskiej infrastruktury Danych Geologicz-
nych eGDi (ang. european Geological Data infrastructure) 
euroGeosurveys. jednym z jego efektów jest integracja 
wyników wielu europejskich projektów dotyczących 
problematyki geologicznej w jednym dedykowanym 
portalu (http://www.europe-geology.eu/). Wśród danych 
włączonych do eGDi znalazły się wyniki wielu projektów 
międzynarodowych, wśród których znalazły się iGMe5000, 
oneGeology-europe, eenVplus, GeMas, eMoDnet, Pan-
Geo, Terrafirma, euroGeosource, Minerals4eU, ProMine. 
Dla łatwiejszego wyszukiwania informacji połączono je 
w grupy tematyczne: geologia części lądowej i morskiej, 
zasoby mineralne, geozagrożenia, energia, gleba, wody 
podziemne oraz geochemia (ryc. 1 i 2).

jednym z projektów, którego rezultat został włączo-
ny do eGDi i którego współrealizatorem był Państwowy 
instytut Geologiczny jest oneGeology-europe. Projekt 
oneGeology-europe (1Ge, www.onegeology-europe.
org) realizowany był w latach 2008–2010, a Państwowy 

instytut Geologiczny był jednym z niemal trzydziestu wy-
konawców. Przedsięwzięcie to zasługuje na uwagę, gdyż 
obejmowało pierwsze na świecie wdrożenie formatu wy-
miany danych geologicznych GeosciMl (ang. Geoscience 
Markup language). W dużym  uproszczeniu można rzec, 
że GeosciMl pozwala sprowadzić geologiczne dane 
przestrzenne do wspólnego mianownika, dzięki czemu 
zapewnia się wymianę i integrację danych pochodzących 
z różnych źródeł i zbieranych według odmiennych metod.

Mapa geologiczna Polski w skali 1:1 000 000 udo-
stępniana była w 1Ge za pośrednictwem Map servera 
w GeosciMl wersja 2.1. W projekcie z uwagi na jego pilo-
tażowy charakter konieczne było opracowanie narzędzia, 
które pozwalało odczytywać dane zapisane w GeosciMl. 
aplikację o nazwie 1Geconnector opracowała Francuska 
służba Geologiczna (BRGM). następcą ww. aplikacji był 
eXows – udostępniony już jako oprogramowanie open-
source i wykonany również przez BRGM, utrzymywane 
w serwisie http://sourceforge.net. Mapa geologiczna 
europy tworzona była „w locie” jako efekt wspólnego 

Ryc. 1. Strona główna EGDI
Fig. 1. EGDI home page

Słowa kluczowe:  geologiczne dane kartograficzne, eGDi, oneGe ology, GeosciMl, udostępnianie danych przestrzennych   
Key words:  geological map data, eGDi, oneGeology, GeosciMl, spatial data sharing
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wyświetlenia danych rozproszonych na serwerach służb 
zależała od sprawności poszczególnych serwerów.

zastosowane rozwiązanie umożliwiło uzyskać seman-
tyczną harmonizację map geologicznych wszystkich 
krajów europy uczestniczących w projekcie. atrybuty 
geologiczne (m.in. wiek, litologia, geneza) zostały dokład-
nie zdefiniowane w GeosciMl 3.2. korzyść ze stosowania 
wspólnego języka wymiany zaakcentowano umieszcza-
jąc na portalu narzędzie do wykonania prostych analiz 
tematycznych.

od 2010 roku standardy oraz rozwiązania infor-
matyczne znacznie się rozwinęły, a te zastosowane  
w oneGeology-europe stały się w wielu miejscach prze-
starzałe. W geologii powstało też wiele cennych opra-
cowań i danych paneuropejskich. Powyższe stały się dla 

euroGeosurveys, zrzeszającej służby geologiczne europy 
motorem do zbudowania europejskiej infrastruktury  
Danych Geologicznych i zgromadzenia wyników ważnych 
dla europejskiej geologii. Postawiono na najnowsze roz-
wiązania i standardy dotyczące geologii. 

aktualnie moduły do odczytu/konwersji danych za-
pisanych w GeosciMl i GMl zostały zaimplementowane 
w oprogramowaniu Geoserver wraz z dostępnymi sche-
matami GeosciMl 4.0 oraz schematami insPiRe, dzięki 
czemu przygotowanie i udostępnianie danych odbywa się 
bez dedykowanego oprogramowania pośredniczącego 
między serwerem map i aplikacją kliencką. Migracja do 
eGDi wymagała więc dostosowania danych do aktualnej 
wersji standardu GeosciMl czyli 4.0, a także uzgodnienia 
z wytycznymi europejskiej Dyrektywy insPiRe.

Ryc. 2. Portal OneGeology-Europe z mapą litologiczną Europy
Fig. 2. OneGeology-Europe portal and lithological map of Europe 

Ryc. 3. Katalog metadanych EGDI
Fig. 3. EGDI metadata catalogue
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Ryc. 4. Przeglądarka mapowa EGDI
Fig. 4.  EGDI map viewer

Tak jak w przypadku oneGeology-europe, tak i teraz 
PiG-PiB postawił na rozwiązania opensource. Dane prze-
strzenne umieszczono w bazie PostGis PostgresQl, zaś 
udostępniono je za pośrednictwem Geoservera opartego 
na standardach oGC (ang. open Geospatial Consortium). 
PiG-PiB ma w swoich zasobach kilka map w skali 1:1 000 
000 opracowanych zgodnie z wytycznymi międzynaro-
dowej inicjatywy oneGeology. są to mapa geologiczna 
powierzchniowa, odkryta (bez utworów kenozoiku), 
6 map ścięcia poziomego (–500, –1000, –2000, –3000, 
–4000 i –5000 m n.p.m.) oraz mapa glacitektoniczna. 
Wszystkie te dane przestrzenne zostały umieszczone 
w bazie danych i zaktualizowane do GeosciMl wersji 
4.0. W głównej przeglądarce mapowej eGDi pokazano 
jednak tylko te dane, które były wcześniej prezentowane 
w oneGeology-europe, ale za pomocą nowej technologii 
oprogramowania (ryc. 3).

Do pozostałych danych można dotrzeć przeszukując 
katalog metadanych (ryc. 4). zarówno w przypadku 
danych, jak i metadanych zastosowano metodę harvest-
ingu, polegającą na cyklicznym pobieraniu metadanych 
z katalogów metadanych służb geologicznych (np. http://
metadane-inspire.pgi.gov.pl/geonetwork) na serwer 

z aplikacją umożliwiającą przeglądanie metadanych 
w internecie (http://egdi.geology.cz). Dane gromadzone 
są na serwerze utrzymywanym przez słoweńską służbę 
Geologiczną (Geozs), natomiast metadane – na serwerze 
utrzymywanym przez Czeską służbę Geologiczną (CGs). 
Dzięki temu unika się sytuacji, gdy zerwana łączność 
z serwerem jakiejkolwiek służby zupełnie uniemożliwia 
zaprezentowanie danych. 

stworzenie eGDi jest odpowiedzią służb Geolo-
gicznych skupionych w euroGeosurveys na wytyczne 
Dyrektywy insPiRe i udaną próbą integracji geologicz-
nych danych przestrzennych w celu ich popularyzacji 
i udostępniania społeczeństwu zjednoczonej europy. 
Dotychczasowe doświadczenia służb Geologicznych 
umożliwiły podjęcie wyzwania jakim była integracja 
map geologicznych oparta na wykorzystaniu wspólne-
go formatu wymiany danych geologicznych. Wdrożenie 
standardów pozwala spojrzeć na budowę geologiczną 
europy ponad podziałami administracyjnymi. Pierwsze 
efekty współpracy służb Geologicznych można oglądać 
na stronie eGDi (http://www.europe-geology.eu/), lecz 
należy podkreślić, że prace nad budową europejskiej in-
frastruktury Danych Geologicznych będą kontynuowane.
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remote sensing as a method for acid Mine drainage monitoring

Sylwia Lutyńska
Politechnika Śląska, instytut Geologii stosowanej, ul. akademicka 2, 44-100 Gliwice, Polska;

e-mail: sylwia.lutynska@polsl.pl

wStęp

W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się szybki 
rozwój teledetekcji jako narzędzia pozwalającego na 
analizę poszczególnych komponentów środowiska natu-
ralnego. Metody teledetekcji lotniczej i satelitarnej mogą 
być stosowane zarówno do oceny stanu istniejącego, 
jak i monitoringu zmian zachodzących w czasie i prze-
strzeni. satelity i sensory są narzędziem pozwalającym 
na śledzenie zmian środowiskowych zarówno w makro, 
jak i mikro skali. Wykorzystanie teledetekcji jako metody 
badawczej związane jest z obniżeniem kosztów pozyska-
nia informacji oraz uzyskaniem jednorodności czasowej 
danych. Rozwój sensorów teledetekcyjnych w ostatnim 
dziesięcioleciu koncentrował się przede wszystkim na 
podniesieniu rozdzielczości przestrzennej, spektralnej  
i radiometrycznej, zwiększeniu powtarzalności wykony-
wania zobrazowań, zmniejszeniu masy i miniaturyzacji 
urządzeń satelitarnych oraz podniesieniu precyzji modeli 
stereoskopowych uzyskiwanych z danych satelitarnych.

jednym z głównych problemów hydrogeochemicz-
nych w Polsce jest zjawisko drenażu kwaśnych wód, 
zwane w literaturze obcojęzycznej Acid Mine Drainage 
(aMD), prowadzące da zakwaszenia środowiska. Metody 
teledetekcyjne mogą być z powodzeniem stosowane do 
oceny możliwości wystąpienia zjawiska na danym obsza-
rze, jego skali oraz monitoringu.

narzędzia i tEcHniKi tELEdEtEKcyjnE

Teledetekcja jest dziedziną wiedzy, której zadaniem 
jest pozyskiwanie, przetwarzanie i analizowanie infor-
macji o badanych obiektach lub zjawiskach za pomocą 
promieniowania elektromagnetycznego, magnetyczne-
go lub fal akustycznych. Proces pozyskania informacji 
odbywa się w sposób zdalny – detektor sygnału nie ma 
fizycznego kontaktu z obiektem lub zjawiskiem będącym 
przedmiotem zainteresowania. idea prowadzenia badań 
teledetekcyjnych polega na wykorzystaniu zróżnicowania 
właściwości odbicia, emisji i rozpraszania promieniowania 
lub fal w zależności od właściwości badanych obiektów. 
W pozyskiwaniu danych wykorzystywana jest spektrosko-
pia obrazowa, wykonywana zarówno z pułapu lotniczego, 
jak i satelitarnego.

Słowa kluczowe:  kwaśne wody kopalniane, teledetekcja, dane hiperspektralne
Key words:  acid Mine Drainage, remote sensing, hyperspectral data

Początek XXi wieku przyniósł rozwój technik wielo-, 
multi- i hiperspektralnych, które charakteryzują się roz-
dzielnością spektralną wynoszącą od kilku do ponad 
kilkuset kanałów. Dzięki tak dużej liczbie zakresów 
spektralnych możliwe jest wykonywanie szczegółowych 
badań środowiskowych.

jednym z pierwszych programów wykorzystujących 
satelity wyposażone w sensory opracowane specjalnie do 
badań z dziedziny nauk o ziemi był amerykański program 
landsat. W jego ramach na orbicie pozaziemskiej umiesz-
czono łącznie 8 satelitów (obecnie na orbicie znajdują 
się 2 satelity tej serii). kanały spektralne skanerów land-
sata zostały zaprojektowane pod kątem pozyskiwania 
informacji o środowisku. Bardzo ważną rolę w rozwoju 
technik teledetekcyjnych odegrał satelita europejski sPoT 
(powstały we współpracy Francji, Belgii i szwecji). Był to 
pierwszy satelita zawierający liniowy szereg sensorów 
oraz wykorzystujący technikę skanowania pushbroom, 
polegającą na tym, że wszystkie elementy skanera są 
zamocowane na stałe, a skanowanie odbywa się dzięki 
postępowemu ruchowi satelity. Pierwszym cywilnym 
oraz całkowicie komercyjnym satelitą jest ikonos. Dzięki 
wysokiej rozdzielczości przestrzennej, obrazy z tego sa-
telity znajdują szereg nowych zastosowań w obszarach 
zarezerwowanych dotąd dla zdjęć lotniczych. obecnie 
najbardziej szczegółowym i najdokładniejszym komer-
cyjnym satelitą w przestrzeni okołoziemskiej jest World-
View. Dużym zainteresowaniem w kręgach naukowych 
cieszą się obrazy z sensora asTeR, umieszczonego na 
pokładzie satelity Terra. ich popularność wynika przede 
wszystkim z dużo niższych kosztów pozyskania danych 
spektralnych niż w przypadku sPoTa czy landsata. sate-
lita ten jednak nie obrazuje powierzchni ziemi w sposób 
ciągły – rejestracja następuje na zamówienie. Pierwszym 
i jak dotąd jedynym satelitą hiperspektralnym, znajdują-
cym się na orbicie okołoziemskiej, jest satelita eo-1. na 
jego pokładzie znajdują się skaner hiperspektralny Hype-
rion oraz wielospektralne ali i laC. jednym z pierwszych 
lotniczych sensorów hiperspektralnych, odgrywających 
bardzo ważną rolę w rozwoju teledetekcji jest sensor 
aViRis. Rejestrowane przez niego dane, powszechnie 
wykorzystywane do analizy procesów zachodzących 
w środowisku naturalnym, przyczyniły się do rozwoju 
takich dziedzin nauki jak: geologia, klimatologia ocea-
nografia itp. (eoportal.org).
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W tabeli 1 zaprezentowano specyfikacje techniczne 
wybranych sensorów wykorzystywanych do badań śro-
dowiskowych

Przeglądanie danych satelitarnych jest możliwe dzięki 
wykorzystaniu narzędzi takich jak np. Glovis, earthexplo-
rer czy eoportal. Moduł Glovis pozwala na przeszukiwanie 
danych satelitarnych z obszaru całej ziemi, zgromadzo-
nych w zasobach UsGs (ang. United States Geological 
Survey): zdjęć lotniczych, obrazów z satelit: landsat, Terra, 
eo-1. earthexplorer, będący wtyczką instalowaną w prze-
glądarce internetowej, jest uproszczoną wersją przeglą-
darki Glovis. lokalizacja obszaru zainteresowania odbywa 
się w oparciu o mapy i obrazy satelitarne dostępne przez 
Googlemaps. europejska agencja kosmiczna, w ramach 
projektu seoR (ang. Sparing Earth Observing Resources), 
stworzyła eoportal, którego zasadniczym elementem jest 
przeglądarka, umożliwiająca analizę danych teledetek-
cyjnych z różnych źródeł i krajów. kompletne pokrycie 
danymi teledetekcyjnymi obszaru Polski dostępne jest 
za pośrednictwem przeglądarki Geoportal, zarządzanej 
przez Centralny ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i kartograficznej.

cHaraKtEryStyKa KwaśnEGo drEnażu

jednym z głównym problemów środowiskowych 
związanych z prowadzeniem działalności górniczej jest 
występowanie kwaśnego drenażu (aMD). Formowanie 
kwaśnych wód kopalnianych jest wynikiem złożonych 
geochemicznych i mikrobiologicznych reakcji, zachodzą-
cych, gdy materiał skalny, zawierający w swym składzie 
związki siarki, kontaktuje się z tlenem atmosferycznym 
i wodą. Działalność wydobywcza pozwala na wprowa-
dzenie tlenu w głębokie partie górotworu, powodując 
utlenianie minerałów siarczkowych. aMD może również 
wystąpić długo po zakończeniu działalności górniczej, np. 
gdy zwałowiska skały płonej, zawierające w swym składzie 
np. piryt, wyeksponowane są na wietrzenie. Reakcję typo-
wą dla aMD można w skrócie przedstawić następująco:

 4 Fes2 + 15o2 + 14 H2o → 4 Fe(oH)3↓ + 8 H2so4  (1)

Drenaż kwaśnych wód oddziałuje na środowisko 
– głównie na wody powierzchniowe i podziemne, pro-
wadząc do ich zakwaszenia oraz wzrostu zawartości 
siarczanów i metali (m.in. Fe, zn, Cu, al, Mn). zjawisko aMD 

negatywnie wpływa na ekosystemy rzek i jezior, znacznie 
pogarszając jakość ich wód, prowadząc do zaburzenia 
prawidłowego funkcjonowania organizmów wodnych.

aMD występuje powszechnie również w Polsce. For-
mowanie kwaśnych wód odnotowano m.in. w obrębie 
kopalń węgla kamiennego południowo-zachodniej części 
Górnośląskiego zagłębia Węglowego, w rejonie zlikwi-
dowanych kopalń węgla brunatnego na obszarze Łuku 
Mużakowa (labus, lutyńska 2013; lutyńska, labus, 2015), 
w strefie wietrzenia łupków pirytonośnych w Rudawach 
janowickich, w okolicy nieczynnych kopalń rud żelaza 
rejonu częstochowskiego.

wyKorzyStaniE tELEdEtEKcji do badań aMd

W europie i na świecie dane spektralne wykorzystywa-
ne są w górnictwie jako cenne źródło informacji do m.in. 
szacowania ilości i rodzaju odpadów wydobywczych czy 
stopnia degradacji terenów pogórniczych. Przykładem 
mogą być badania realizowane w ramach europejskie-
go projektu Mineo (ang. Assessing and monitoring the 
environment al impact of mining activities in Europe using 
advanced Earth Observation techniques), których celem 
było zwiększenie udziału obrazów hiperspektralnych 
w kartowaniu obszarów pogórniczych. Techniki telede-
tekcyjne powszechnie wykorzystywane są również do lo-
kalizacji i monitoringu rejonów występowania kwaśnych 
wód kopalnianych (Montero i inni, 2005; Riaza i inni, 2011).

Mimo iż w Polsce dane spektralne znajdują zastosowa-
nia w licznych dziedzinach nauki, również w górnictwie 
(Hejmanowska, Głowienka, 2004), nie prowadzone były 
dotychczas badania z wykorzystaniem metod teledetek-
cyjnych do monitorowania obszarów występowania aMD. 
konwencjonalne metody identyfikacji źródeł formowania 
aMD są często czasochłonne i kosztowne, techniki tele-
detekcyjne mogą być więc dla nich alternatywą. Można 
je wykorzystywać nie tylko do identyfikowania potencjal-
nych ognisk tworzenia się kwaśnych wód, ale również do 
określenia skali zjawiska, jego postępu oraz monitoringu.

Chemizm wód tworzących się na obszarach związa-
nych z działalnością górniczą zależy przede wszystkim 
od składu mineralnego skał tworzących lokalne środo-
wisko hydrogeochemiczne. skały zawierające minerały 
siarczkowe i jednocześnie ubogie w węglany przyczyniają 
się do generowania wód kwaśnych, zwiększony udział 
minerałów węglanowych prowadzi do buforowania 

Sensor Satelita Typ Liczba kanałów Zakres spektralny
[nm]

Rozdzielczość  
przestrzenna [m]

AVIRIS - lotniczy 224 360-2500 20

ASTER Terra satelitarny 15 520-11650 15;30;90

Hyperion EO-1 satelitarny 220 400-2500 30

ALI EO-1 satelitarny 9 480-2350 30

Oli Landsat satelitarny 9 500-2300 15;30

- WorldView satelitarny 17 400-2635 0,5

- IKONOS satelitarny 4 445-853 1,4

- SPOT satelitarny 5 455-890 1,5;6

Tab. 1. Charakterystyka wybranych sensorów hiperspektralnych (eoportal.org) 
Tab. 1. Characteristics of selected hyperspectral sensors (eoportal.org)
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środowiska. ocena potencjału generowania aMD opiera 
się więc w głównej mierze na identyfikacji ilości i rodzaju 
minerałów obecnych w masywie skalnym.

końcowym efektem procesu utleniania minerałów 
siarczkowych jest powstawanie wtórnych minerałów 
żelazistych. Minerały te krystalizują w ściśle określonej 
sekwencji, w zależności od charakteru środowiska, w któ-
rym się tworzą m.in. odczynu. Mogą być postrzegane jako 
ważny wskaźnik warunków geochemicznych, panujących 
w miejscu ich powstawania. osady żelaziste towarzyszące 
kwaśnym wodom kopalnianym, które zwykle formują 
żółtoczerwone lub brunatne naloty, mogą składać się 
z różnorodnych amorficznych lub skrytokrystalicznych 
tlenków i wodorotlenków żelazowych lub oksy- hydro-
ksy- siarczanowych minerałów, wśród których wyróżnić 
można: ferrihydryt, getyt oraz schwertmannit. Ferrihy-
dryt i schwertmannit są metastabilne, mogą ostatecznie 
podlegać dehydratacji i rekrystalizacji, formując getyt lub 
hematyt (Crowley i inni, 2003). Przy znacznych ilościach 
na+ i k+ stabilność w kwaśnych warunkach osiągają jarosyt 
i natrojarosyt, którym towarzyszyć może jarosyt hydronio-
wy. Przy wysokiej koncentracji żelaza, z roztworu mogą 
wytrącać się inne formy siarczanowe o drugorzędnym 
znaczeniu. Mechanizmem prowadzącym do formowania 
się tych faz jest utlenianie pirytu w wilgotnym środowisku 
lub parowanie wód związanych z aMD. Wśród obserwo-
wanych faz wymienić można: melanteryt, rozelit, copiapit, 
halotrychit. ich formowanie ma duże znaczenie, ponieważ 
są one tzw. „kolektorami kwasowości”, która jest uwal-
niana w trakcie ich rozpuszczania lub hydrolizy zgodnie 
z przykładową reakcją:

Feal2[so4]4·22H2o + 0,25 o2 →  Fe(oH)3 +2al(oH)3 
+ 4 so4

2– + 8 H+ +13,5 H2o  (2)

Retencja i uwalnianie kwasowości może przyczyniać 
się do znacznych czasowych zmian w jakości wody, te 
mechanizmy mogą być odpowiedzialne za generowanie 
kwasowości, nawet w przypadku ograniczenia procesu 
utleniania pirytu.

każdy z wymienionych minerałów charakteryzuje się 
unikalnymi zakresami spektralnymi, w zależności od ich 
własności chemicznych i strukturalnych (ryc. 1). zastoso-
wanie metod teledetekcyjnych umożliwia identyfikację 
minerałów na podstawie ich spektralnych widm odbicia. 
interpretacja danych uzyskanych na drodze spektroskopii 
obrazowej opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu 
bibliotek spektralnych np. asTeR spectral library, UsGs 
spectral library (Clark i inni, 2007).

jednym z efektów środowiskowych obecności aMD 
jest zubożenie lub obumarcie roślinności. jej stan można 
oszacować na podstawie analizy czynników, takich jak 
m.in. ilość chlorofilu, zawartość wilgoci w roślinach, co 
znajduje odbicie w obrazie charakterystyk widmowych. 
zawartość chlorofilu określa się w oparciu o tzw. indeksy 
wegetacyjne. najczęściej stosowanym jest indeks nDVi 
(ang. Normalized Difference Vegetation Index), będący 
ilościowym wskaźnikiem zawartości biomasy. na jego 
podstawie można ocenić stan rozwojowy oraz kondycję 
roślinności na danym obszarze. szata roślinna jest więc 
istotnym wskaźnikiem postępu degradacji środowiska 

naturalnego, będącej wynikiem oddziaływania kwaśnych 
wód kopalnianych.

W chwili obecnej w instytucie Geologii stosowanej 
Politechniki Śląskiej trwają prace związane z praktycznym 
wykorzystaniem metod teledetekcji do monitorowania 
terenów, na których odnotowano formowanie się proce-
su aMD. Planuje się przeprowadzenie badań, z użyciem 
sensorów teledetekcyjnych aViRis oraz asTeR, pozwala-
jących na analizę przebiegu procesu kwaśnego drenażu 
na obszarze Parku krajobrazowego „Łuk Mużakowa”. 
Uzyskane obrazy satelitarne pozwolą m.in. na określenie 
rodzaju, ilości oraz rozmieszczenia form mineralnych 
odpowiedzialnych za generowanie/buforowanie aMD, 
dzięki czemu możliwe będzie określenie skali zjawiska 
oraz monitorowanie jego postępu na analizowanym 
obszarze badawczym.

podSuMowaniE

Techniki i metody teledetekcyjne stanowią cenne 
źródło informacji dla lepszego zrozumienia globalnych 
i lokalnych procesów zachodzących na powierzchni 
ziemi. odgrywają istotną rolę w badaniach środowiska 
naturalnego, będąc coraz częściej wykorzystywane do 
analizy zachodzących w nim zmian czasowych oraz 
przestrzennych. 

Teledetekcyjny monitoring obszarów pogórniczych 
pozwala na pozyskanie aktualnych i szczegółowych 
danych o stanie środowiska poddanemu antropopresji. 
spektroskopia obrazowa znalazła zastosowanie w bada-
niach obszarów występowania zjawiska aMD. Pozwala 
ona na szybką i dokładną lokalizację ognisk tworzenia się 
kwaśnych wód, oszacowanie skali procesu oraz na jego 
monitoring. Może być wykorzystywana do przewidywa-

Ryc.1. Widma spektralne wybranych minerałów żelazistych 
(Clark i inni, 2007)

Fig.1. Spectral characteristic of selected ferruginous minerals 
(Clark et al., 2007)
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nia zmian jakości wód powierzchniowych i podziemnych 
na terenach górniczych poprzez m.in. ocenę potencjału 
tworzenia się aMD. 
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wStęp

na dnie kamieniołomu badeńskich gipsów w Piskach 
k. lwowa odsłonięto warstwę zbudowaną z anhydrytu. 
W strefie wietrzenia minerał ten ulega uwodnieniu (hydra-
tacji) i przechodzi w gips, w następstwie czego dochodzi 
do wzrostu objętości ośrodka skalnego. Wzrost ten, zda-
niem niektórych badaczy, może osiągnąć nawet ponad 
60% (Muir, 1934, vide kwiatkowski, 1972; Gorbunova, 
1978; sonnenfeld, 1984). W wyniku tego procesu w Pis-
kach w przypowierzchniowej warstwie skały tworzą się 
w dość szybkim tempie (1–2 mm/rok i więcej) niezwykłe, 
bardzo różnorodne struktury deformacyjne – m.in. tzw. 
kopuły hydratacyjne (ang. hydration domes) i jaskinie 
z pęcznienia (ang. swelling caves; Bąbel i inni, 2013, 2015), 
które są formami bardzo rzadko spotykanymi (ryc. 1, 2 
i 4). Gips i anhydryt ulega także procesom rozpuszczania 
krasowego.

Monitorowanie tempa deformacji skał gipsowo-anhy-
drytowych i dokumentacja zmian morfologii strefy wie-
trzenia jest zadaniem podstawowym w badaniach tego 
unikatowego miejsca. W badaniach zastosowano szereg 
metod dokumentacyjnych: metodę reperów, dokumenta-
cję fotograficzną, naziemny skaning laserowy, skaning 3D 
światłem strukturalnym, fotogrametrię naziemną (terro-
fotogrametrię) oraz fotogrametryczne modelowanie 3D. 
zastosowane metody mają swoje pozytywne i negatywne 
strony, które zostaną omówione poniżej.

MEtoda rEpErów i doKuMEntacja  
fotoGraficzna 

W 2008 roku rozpoczęto pomiary tempa deformacji 
skał gipsowo-anhydrytowych metodą reperów. W są-
siedztwie szczelin na wybranych kopułach zamocowano 
metalowe kołki rozporowe. odległości pomiędzy kołkami

Słowa kluczowe:  naziemny skaning laserowy, skaning 3D światłem strukturalnym, terrofotogrametria, dokumentacja   
  odsłonięć geologicznych, badeńskie ewaporaty
Key words:  terrestrial laser scanning (Tls), structured-light 3D scanning, terrestrial photogrammetry, 
  Badenian evaporites 

Ryc. 1. Stanowisko wietrzejących skał gipsowo-anhydrytowych (kamieniołom Pisky, zdjęcie wykonano 06.08.2015 r.) 
Fig. 1. Geosite of anhydrite-gypsum weathering zone (The Pisky quarry, photo taken on 06.08.2015)



222

METodY doKuMENTAcji zASToSowANE PodczAS bAdAń odSłoNiĘciA wiETRzEjĄcYch ANhYdRYTów...

-reperami mierzono metalową taśmą z dokładnością do 
1 mm, powtarzając pomiary systematycznie w ciągu 
kolejnych lat. Uzyskane wyniki wskazały na średnie prze-
mieszczenia rzędu 0,5–2,0 mm/rok (Bąbel i inni, 2015). 

Metoda reperów nie dała możliwości bezpośredniego 
pomierzenia tempa narastania kopuł. Pozwoliła ona jed-
nak na uzyskanie wiarygodnych, jakościowych informacji 
o kierunkach przemieszczeń skał. 

Równocześnie z pomiarami reperów jest prowadzo-
na dokumentacja fotograficzna całej strefy wietrzenia. 
Dzięki analizie porównawczej wykonywanych co kilka-
kilkanaście miesięcy fotografii wykryto liczne strefy szyb-
kich deformacji skał. W jednej z takich stref rozpoznano 
i udokumentowano raptowne utworzenie się nowej 
kopuły hydratacyjnej, z wewnętrzną jaskinią z pęcznienia 
(ryc. 2; Bąbel i inni, 2015).

naziEMny SKaninG LaSErowy

stosowanie niwelacji geodezyjnej i pomiarów kątowo
-liniowych pozwala monitorować tempo przemieszczeń 
obiektów (Muszyński, Milczarek, 2014). jednak geo-
dezyjne pomiary przemieszczeń wymagają stabilnej 
osnowy geodezyjnej – nieruchomych punktów o stałej 
lokalizacji. ze względu na brak punktów stabilnych 
w strefie wietrzenia skał gipsowo-anhydrytowych nie 
można w kamieniołomie w Piskach zastosować metody 
pomiarów geodezyjnych. Dlatego zdecydowano się na 
pomiar całego obszaru za pomocą naziemnego skaningu 
laserowego (ang. Terrestrial Laser Scanning – Tls). Metoda 
ta pozwala na szybkie uzyskanie informacji o morfologii 
terenu w postaci tzw. „chmury punktów”, czyli serii danych 
punktowych z informacją zapisaną w lokalnym układzie 
współrzędnych x, y, z. Pomiar pozycji danego punktu 
w przestrzeni polega na analizie czasu przejścia wiązki 
światła lasera od źródła do obiektu i z powrotem oraz na 
rejestracji kątów pionowych i poziomych wiązki lasera 
i jej intensywności. skanowanie badanego obszaru o roz-

miarach ok. 200–300 m zrealizowano przy użyciu skanera 
leica scanstation C10, ustawiając go w 21 kolejnych sta-
nowiskach pomiarowych. na potrzeby opracowania da-
nych zastosowano oprogramowanie leica Cyclone 9.0.3.

zasadniczym celem skanowania było zbudowanie 
wiernego numerycznego modelu powierzchni dna 
kamieniołomu z maksymalnie możliwą dokładnością. 
Przeprowadzone skanowanie nie dało jednak zamie-
rzonych rezultatów. otrzymana w wyniku skanowania 
chmura punktów była wyjątkowo rozproszona, tj. punkty 
mające odzwierciedlać stosunkowo równą, rzeczywi-
stą powierzchnię lokowały się w szerokim zakresie, co 
uniemożliwiało jednoznaczne wyznaczenie obrazu tej 
powierzchni w trakcie tworzenia modelu 3D. Wydaje 
się, że główną przyczyną rozproszenia punktów były 
tzw. „szumy”, czyli fałszywe punkty wynikające z odbicia 
wiązki lasera od niskiej roślinności (przede wszystkim 
traw) wystającej ponad powierzchnię skalną. szumów, 
które zaburzały i zniekształcały obraz nie udało się wy-
eliminować na etapie obróbki danych. 

Uzyskane dane dokumentacyjne można przeglądać 
w panoramicznej przeglądarce chmur punktów, korzy-
stając z usługi TrueView (http://www.3dscanlab.uw.edu.
pl, patrz dokument: Tw szczyrc). Program ten umożliwia 
podgląd obszaru badań z perspektywy skanera, czyli z 21 
miejsc, w których skaner zbierał dane. W każdej pozycji 
wyświetlana jest kolorowa chmura punktów z możliwoś-
cią rotacji obrazu o 360 stopni w pionie i poziomie.

SKanowaniE MEtodą światła StruKturaLnEGo

Do dokumentacji niewielkich, punktowych stanowisk 
wykorzystano skaner scan3D Universe pracujący na bazie 
białego światła strukturalnego. skaner ten umożliwia 
pozyskanie chmury punktów o gęstości 40 pkt. na mm2. 
Dane te są generowane poprzez analizę zniekształceń 
struktury światła rzucanego przez skaner na badany 
obiekt. każdy punkt zawiera informację o kolorze (RGB) 

Ryc. 2. Udokumentowane fotograficznie „narodziny” nowej jaskini z pęcznienia. Zdjęcia wykonane z tego samego miejsca 17.04.2010 r.
(po lewej) i 05.07.2013 r., wysokość jaskini ok. 80 cm (po prawej). Na uwagę zasługuje zauważalne podniesienie (wybrzuszenie) białego 

kopułowatego pagórka zwanego „Kopułą Profesora” daleko za jaskinią (u góry, na lewo od środka)
Fig. 2. Birth of the new swelling cave documented photographically. Photos taken on 17.04.2010 (on the left), and 05.07.2013, height 
of the cave ca 80 cm (on the right). Note the uplift (buckling) of the white domal hill called the “Professor’s Dome” far behind the cave  

(at top, left from the centre)



223

D. Ługowski i inni

oraz opisany jest w lokalnym układzie współrzędnych x, 
y, z, co pozwala na szczegółowe odzwierciedlenie po-
wierzchni badanego obiektu. W ramach prac terenowych 
prowadzonych w 2015 r. wytypowano i zadokumentowa-
no 29 stanowisk o powierzchni od 0,04 m2 do ok. 1,2 m2. 
stanowiska zostały okonturowane reperami. Ponowne 
skanowanie w przyszłości umożliwi precyzyjne rozpo-
znanie tempa rozpuszczania skał i otwierania szczelin.

fotoGraMEtria naziEMna

Mapę topograficzną dna badanego kamieniołomu 
o polu 150 x 280 m wykonano metodą terrofotograme-
trii. zdjęcia wykonywano pionowo lub prawie pionowo 
z wysokości 4 m, przy użyciu niemetrycznej kamery firmy 
GoPro Hero, model czwartej generacji Black edition. Wiel-
kość pokrycia sąsiednich zdjęć wyniosła 55%. obróbkę 
pozyskanych fotografii w zakresie korekty dystorsji oraz 
kadrowania wykonano w oprogramowaniu adobe Pho-
toshop Cs6. 

następnie w programie agisoft Photoscan Profes-
sional stworzono ortofotomapę (ryc. 3) dla wszystkich 
wydzielonych pól, oraz połączono pola w programie 
arcMap 10.1 z wykorzystaniem podkładu satelitarnego. 
Utworzona mapa jest ortofotomapą eliminującą rzut 

środkowy powstający podczas wykonywania fotografii. 
jest ona dużo dokładniejsza niż mapa uzyskana skanerem 
laserowym.

fotoGraMEtrycznE ModELE 3d

W dnie kamieniołomu w Piskach występują liczne 
unikatowe formy morfologiczne – kopuły hydratacyjne 
i jaskinie z pęcznienia. Dla wybranych form wykonano 
fotogrametryczne modele 3D. Do stworzenia modelu 
3D jednej formy niezbędne było wykonanie serii zdjęć 
obiektu, ok. 50 fotografii, przy minimalnym 50% pokryciu 
sąsiadujących zdjęć. W procesie modelowania wykorzy-
stano oprogramowanie agisoft Photoscan Professional. 
zdjęcia poddano korekcie zniekształcenia soczewki 
obiektywu, po czym w powyższym programie utworzono 
model 3D (ryc. 4). 

wnioSKi

W dokumentacji terenowej w Piskach użyto metod 
które w sposób optymalny, w najkrótszym czasie, przy 
użyciu dostępnego sprzętu i oprogramowania – miały 
doprowadzić do maksymalnie wiernego odwzorowania 
powierzchni dna kamieniołomu i monitorowania tempa 

Ryc. 3. Fragment ortofotomapy utworzonej metodą fotogrametryczną. Rejon tzw. „Wielkiego Tipi” (patrz rycina 4, oraz Bąbel i inni, 
2013, rycina 4), dokumentację fotograficzną wykonano 03.09.2015 r.

Fig. 3. The part of orthophotomap based on photogrammetry. The area shown represents vicinity of the so-called “The Great Tepee” 
(see Fig. 4, and Bąbel et al., 2013, Fig. 4), photos taken on 03.09.2015

Ryc. 4. Model 3D struktury wigwamowej, tzw. ,,Wielkie Tipi’, z wewnętrzną jaskinią z pęcznienia (patrz rycina 3, oraz Bąbel i inni, 
2013, rycina 4), utworzony w programie AgiSoft Photoscan, zdjęcia wykonano 03.09.2015 r. 

Fig. 4. 3D model of the tepee structure, called “The Great Teepe”, with the internal swelling cave (see Fig. 3, and Bąbel et al., 
2013, Fig. 4), created in AgiSoft Photoscan, photos taken on 03.09.2015
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deformacji. z zastosowanych metod najbardziej efek-
tywną okazała się fotogrametria naziemna. W metodzie 
tej prace terenowe były najmniej czasochłonne – trwały 
kilka dni. Metoda ta wymagała jednak dużego nakładu 
pracy podczas opracowywania zebranych danych, jednak 
w efekcie uzyskano szczegółową mapę badanego obsza-
ru, również w postaci kompletnego zestawu kolorowych 
fotografii. efektem prac fotogrametrycznych było wyko-
nanie modeli 3D wybranych form wietrzenia anhydrytów 
(kopuł z hydratacji i innych), który umożliwia szczegółowe 
ilościowe analizy geomorfologiczne tych form. Uzyskane 
modele 3D są także dobrym materiałem porównawczym 
do odczytania zmian zachodzących wskutek wietrzenia 
w przyszłości. 

Badania finansowane ze środków narodowego Cen-
trum nauki, decyzja nr DeC-2012/05/B/sT10/00918.

Literatura

bąbel, M., ługowski, d., Nejbert, K., olszewska-Nejbert, d., 
Krawczyk, M., Kotowski, j., Szczepańska, i., Yatsyshyn, A., 
bogucki, A., Mukha, b., bermes, A., janowski, j., bura, M., 
2015. Rapid growth of hydration caves in the weathering 

anhydrite rocks, Pisky quarry, Ukraine. in: abstracts of 31st ias 
Meeting of sedimentology held in krakow on 22nd-25th of june 
2015. Polish Geological society: 56, kraków.

bąbel, M., jacyszyn, A., olszewska-Nejbert, d., Nejbert, 
K., bogucki, A., Maksymiw, i., Mik, w., bermes, A., 
ługowski, d., Kacprzak, K., Przybylik, G., witkowski, M., 
2013. jaskinie z pęcznienia (ang. swelling caves) w strefie 
współczesnego wietrzenia anhydrytów w kamieniołomie 
Pisky w okolicach lwowa. [W:] M. Bąbel, j. Dzierżek, D. 
olszewska-nejbert (red.) – od Czarnohory po Góry Święto-
krzyskie – Geologiczne Peregrynacje (Polsko-Ukraińska sesja 
naukowa, Warszawa-Bocheniec 15–19 października 2013: 
19–26. instytut Geologii Podstawowej WG UW, Warszawa.

Gorbunova, K.A., 1978. Caves of hydration. Peschery (Caves), 
[in Russian], 17: 61–63. Perm.

Kwiatkowski, S., 1972. sedymentacja gipsów mioceńskich po-
łudniowej Polski. Prace Muzeum ziemi, 19: 3–94.

Muszyński, z., Milczarek, w., 2014. Modelowanie przemiesz-
czeń pionowych na podstawie danych z naziemnego skanera 
laserowego. [W:] k. karsznia, k. Podawca (red.) – Geoinfor-
macja jako metoda ochrony przed geozagrożeniami: 42–63. 
Wydawnictwo sGGW.

Sonnenfeld, P., 1984. Brines and evaporates. p. 613. academic 
Press inC., orlando.



225

WyzWania Polskiej GeoloGii, s. 225–228, 2016
3. Polski kongres Geologiczny

GiPSY i ANhYdRYTY bAdEńSKiE REjoNu SzczYRcA k. LwowA
the badenian  gypsum and anhydrite deposits in the area of Schyrets near Lviv

damian ługowski1, Maciej bąbel1, andrij bogucki2, andrij jacyszyn2, danuta olszewska-nejbert1, 
Krzysztof nejbert1, adrian jarzyna1,  andrij bermes2, Grzegorz przybylik1

1 Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, 02-089 Warszawa, al. Żwirki i Wigury 93, Polska;
e-mail: lugowski.damian@gmail.com, m.babel@uw.edu.pl, don@uw.edu.pl, knejbert@uw.edu.pl, 

a.jarzyna@student.uw.edu.pl, grzegorz.przybylik@gmail.com,                                                                
2 Wydział Geograficzny, lwowski Uniwersytet narodowy im. iwana Franko, 79000 lwiw, wul. P. Doroszenka 41, Ukraina;

e-mail: pleistocene@ukr.net, jacyshyn@yahoo.com, andriybermes@gmail.com

wStęp

W okolicach szczyrca (ukr. Щирець), 25 km na południe 
od lwowa, na obszarze ok. 3 × 4 km znajduje się zwarta 
grupa odkrywek badeńskich gipsów i związanych z nimi 
wapieni, które w basenie przedkarpackim są zwykle przy-
kryte osadami młodszymi i niedostępne bezpośrednim 
obserwacjom. na zachód od szczyrca, pierwsza większa 
wychodnia gipsów badeńskich pojawia się na Ponidziu, 
w odległości ok. 250 km od tej miejscowości. W kierunku 
na południowy-wschód od szczyrca rozległy pas wychodni 
gipsów rozpoczyna się w dopiero w okolicach miejscowości 
zachiroczko, jahodiwka i Pidkamin, ok. 45 km od szczyrca.  
W sąsiedztwie szczyrca i pomiędzy wspominanymi obsza-
rami znajdują sie jedynie drobne punktowe odsłonięcia 
gipsów nie dające wglądu w całość profilu ewaporatowego 
(Bąbel, 2005). 

cEcHy StratotypowE

Gipsy rejonu szczyrca dają doskonały wgląd w wykształ-
cenie całości profilu ewaporatowego tej części basenu 
przedkarpackiego. obecnie gipsy są eksploatowane w dwu 
kamieniołomach: w Piskach na południe od miejscowości 
Pisky i w szczyrcu na północnym skłonie Cerkiewnej Góry 
(305,2 m n.p.m.). W kamieniołomie w Piskach odsłania 
się dolna część sekwencji ewaporatowej o miąższości 
ok. 30 m – tzw. jednostka autochtoniczna (selenitowa) 
i część wyżejległej jednostki allochtonicznej (Peryt, 1996; 
Bąbel, 2005), w szczyrcu zaś – cała górna jednostka alloch-
toniczna o miąższości ok. 20 m. oba skorelowane ze sobą 
profile dają profil zbiorczy o miąższości ok. 45 m – jest to 
jeden z niewielu kompletnych i w pełni dostępnych pro-
fili gipsów badeńskich w basenie przedkarpackim (Bąbel, 
2004, tab. 2). W wierceniach stwierdzono, że profil gipsów 
w rejonie szczyrca osiąga maksymalnie 50 m (Poberezhsky 
i jasionowski, 1999). Wenglinskij i Gorieckij (1979) wskazali 
profil gipsów w kamieniołomie w szczyrcu jako lektostra-
totyp tzw. formacji („serii”) tiraskiej, którą stanowią badeń-
skie gipsy i współwystępujące z nimi utwory węglanowe 
rozprzestrzenione w ukraińskiej części zapadliska. Profil 
gipsów w rejonie szczyrca jest bardzo podobny do profilu 
gipsów nadnidziańskich z kamieniołomu w Borkowie. W obu 

Słowa kluczowe:  gipsy badeńskie, basen przedkarpacki, anhydryt, wietrzenie, kras
Key words:  Badenian gypsum, Carpathian Foredeep basin, anhydrite, weathering, karst

profilach występują prawie wszystkie wyróżnione warstwy 
przewodnie oraz horyzonty izochroniczne i prawie izochro-
niczne (Bąbel, 2005). 

W kamieniołomie w szczyrcu nad gipsami występują 
wapienie ratyńskie opisane przez Peryta i Peryt (1994), przy-
kryte marglami z wkładkami utworów piroklastycznych (for-
macja kosowska) (Wenglinskij, Gorieckij, 1979; Peryt i inni, 
2014). szkliwo wulkaniczne w jednej z tych wkładek zostało 
ostatnio wydatowane radiometrycznie metodą 40ar/39ar na 
13,19 ±0,14 mln lat (nejbert i inni, 2012). Uzyskany wiek 
stanowi jedno z nielicznych oznaczeń radiometrycznych 
znanych ze wschodniej części basenu przedkarpackiego 
i ma duże znacznie dla korelacji profili znajdujących się 
w różnych częściach Paratetydy i poza nią.

wyKSztałcEniE facjaLnE

W rejonie szczyrca pojawiają się prawie wszystkie 
pierwotne badeńskie facje gipsowe: gipsy szklicowe, gipsy 
mikrobialitowe, trawiaste, szablaste i mikrokrystaliczne, 
wymienione tu w kolejności występowanie od spągu do 
stropu gipsów (Peryt, 1996). na szczególną uwagę zasługują 
wychodnie gipsów szklicowych, znajdujące się na zachod-
nich i południowych stokach Cerkiewnej Góry (Bąbel, 2005). 
Facja ta charakteryzuje się występowaniem dużych (ponad 
1 m) kryształów tworzących osobliwe zrosty podobne do 
bliźniaków kontaktowych. Gipsy szklicowe są spotykane 
także jako „ostańce” w obrębie wtórnych gipsów w dnie 
kamieniołomu w Piskach. 

Dobrze reprezentowaną facją są różnorodnie wy-
kształcone mikrobiality gipsowe. Pojawiają się w warstwie 
pomiędzy gipsami szklicowymi, a wyżej leżącymi gipsami 
trawiastymi, tworząc pakiet zgipsyfikowanych mat mikro-
bialnych. Utwory te są widoczne w przekrojach horyzontal-
nych w dnie kamieniołomu Pisky, gdzie tworzą rozległe pola 
nigdzie indziej nie odsłonięte w ten sposób. Mikrobiality 
występują także jako laminowane formy kopułowate (stro-
matolity) w cienkiej warstwie przewodniej w obrębie gipsów 
szablastych, a także ponad gipsami szablastymi.

Facja gipsów szablastych wykazuje typowe wykształ-
cenie. kryształy szablaste są zwrócone wierzchołkami 
w podobnym kierunku, najprawdopodobniej w stronę skąd 
napływały solanki (Bąbel i inni, 1999). 
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W ewaporatach rejonu szczyrca pojawiają się także 
inne minerały takie, jak siarka rodzima czy celestyn. na 
szczególną uwagę zasługuje jednak występujący tu wraz 
z gipsem anhydryt.

anHydryty

Gipsy rejonu szczyrca częściowo uległy diagenetycz-
nej transformacji w anhydryt w procesie odwodnienia 
(dehydratacji) gipsu (Peryt, 1996). W strefie wietrzenia 
wtórne anhydryty przeobrażają się z powrotem w gips. 
W zawiązku z tymi przeobrażeniami w odsłonięciach 
i kamieniołomach pojawiają się wtórne skały gipsowo
-anhydrytowe o charakterystycznych strukturach 
i teksturach. Występują tu m. in. dobrze wykształcone 
pseudomorfozy po szablastych kryształach gipsu, gipsy 
porfiroblastyczne, a także inne odmiany gipsów gruzło-
wych. Pojawiają się również specyficzne formy wtórnego 
anhydrytu i gipsu zwane megasferoidami, oraz żyły gipsu 
włóknistego. W kamieniołomie w szczyrcu występują 
drobne, rozpoznawalne makroskopowo, pseudomorfozy 
gipsu po anhydrycie. 

Podobnie jak w wielu innych profilach w sąsiedztwie 
szczyrca całkowite przeobrażenie w białą drobnoziarnistą 
skałę anhydrytowo-gipsową objęło dolną część profilu 
gipsowego tj. gipsy szklicowe. Wyjątkiem są odsłonięcia 
na Cerkiewnej Górze, gdzie gipsy szklicowe zachowały się 
w pierwotnej postaci oraz jest widoczna strefa przejścia 
gipsu pierwotnego we wtórny. 

Kopuły z Hydratacji i jaSKiniE z pęczniEnia
 
W trakcie eksploatacji spągowa warstwa anhydrytu 

została odsłonięta w dnie kamieniołomu Pisky i znalazła 
się w strefie wietrzenia. W nieczynnej części kamienio-
łomu wskutek wietrzenia tego minerału tworzą się 
współcześnie niezwykłe struktury deformacyjne, które 
są największą osobliwością i unikatowym obiektem 
geologicznym omawianego rejonu (Bąbel i inni, 2013). 

Wietrzenie anhydrytu polega na uwodnieniu (hydra-
tacji) tego minerału, który w kolejnej fazie przechodzi 
w gips. Proces ten wywołuje znaczny przyrost objętości 
skały (może on osiągnąć nawet ponad 60%) i powoduje 
m. in. wypchnięcie skał ku górze oraz odspojenie ich przy-
powierzchniowej warstwy od podłoża. na powierzchni 
skały powstają różnego rodzaju formy morfologiczne 
przyjmujące kształt wybrzuszeń, kopuł, struktur wigwa-
mowych. niektóre kopuły hydratacyjne (ang. hydration 
domes) osiągają ponad 2 metry wysokości i kilkanaście 
metrów rozciągłości w planie. W ich wnętrzu otwierają 
się puste komory i tworzą bardzo rzadko spotykane 
formy jaskiń nazywane jaskiniami hydratacyjnymi (ang. 
hydration caves) lub jaskiniami z pęcznienia (ang. swelling 
caves). W Piskach występuje co najmniej kilkanaście takich 
niezwykłych jaskiń. Wewnętrzne rozmiary największej to 
9,5 x 7,8 m w planie i wysokość 1,2 m. jaskinia ta nadal 
rośnie (ryc. 1).

  

Ryc. 1. Kopułowate struktury deformacyjne wywołane uwadnianiem anhydrytu, dno kamieniołomu Pisky, pagórek za Andrijem Jacyszynem to 
tzw. Wielka Kopuła, w której znajduje się największa w Piskach jaskinia z hydratacji, zdjęcie wykonane 02.08.2009 r.

Fig. 1. Dome-like deformational structures originating from hydration of anhydrite, the bottom of the Pisky quarry, a small hill behind Andrii 
Yatsyshyn is the so-called Great Dome, in which the largest swelling cave known from Pisky occurs, photo taken on 02.08.2009
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Ryc. 2. Wzrost kopuły z uwodnienia anhydrytu w kamieniołomie Pisky, zdjęcia z tego samego miejsca. Lewe wykonane 16.07.2008 r., 
i prawe – 29.07.2016 r., wysokość względna kopuły na dolnym zdjęciu wynosi 1,4 m

Fig. 2. Growth of the hydration dome at Pisky quarry, the photos from the same place. The left one was taken on 16.07.2008, 
and the right – 29.07.2016, the relative height of the dome on the lower picture is 1.4 m

Ryc. 3. Jaskinia z pęcznienia, kamieniołom Pisky, zdjęcie wykonane 04.05.2014 r.
Fig. 3. Swelling cave, Pisky quarry, photo taken on 04.05.2014

KraS

skały gipsowo-anhydrytowe ulegają typowym pro-
cesom krasowym widocznym przede wszystkim w rzeźbie 
(liczne leje krasowe), oraz w reliefie powierzchni tych skał 
(liczne formy żłobków i mikrożłobków krasowych). Żłobki 
krasowe różnych typów są najlepiej reprezentowane w nie-
czynnej części kamieniołomu Pisky, gdzie występują m.in. 
na kopułach z hydratacji. 

podSuMowaniE

opisane powyżej cechy gipsów okolic szczyrca czynią 
wychodnię tych skał obiektem wyjątkowo cennym dla 

badań sedymentologicznych, stratygraficznych, petrologicz-
nych i geochemicznych. na szczególną uwagę, badanie, mo-
nitorowanie i ochronę zasługuje stanowisko wietrzejących 
anhydrytów w Piskach. Powstające tu współcześnie jaskinie 
z pęcznienia są do tej pory znane jedynie z kilku miejsc na 
świecie m.in. z rejonu gór Harz w niemczech. W odróżnieniu 
od obszaru gór Harz jaskinie z Pisków reprezentują wcześ-
niejszą bardzo dynamiczną i słabo do tej pory poznaną fazę 
rozwoju tych form.

Dziękujemy anonimowemu Recenzentowi za uwagi, 
które ulepszyły tekst pracy. Badania były finansowane ze 
środków narodowego Centrum nauki, decyzja nr DeC-
2012/05/B/sT10/00918.
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Pierwszego wpisu do księgi pamiątkowej muzeum 
dokonano w dniu 2 kwietnia 1965 roku. nosiło ono 
wówczas nazwę: Gabinet Geologiczny Świętokrzyskiej 
stacji Terenowej instytutu Geologicznego. salę muze-
alną, o powierzchni 70 m2 wyposażono w drewniane, 
oszklone gabloty z okazami geologicznymi zebranymi 
przez pracowników stacji i późniejszego oddziału Świę-
tokrzyskiego. organizatorem stałej wystawy, składającej 
się z części stratygraficzno-paleontologicznej i części 
mineralogiczno-złożowej, a także opiekunem zbiorów do 
1991 roku, była profesor dr hab. Halina Żakowa. W 1992 
roku nastąpiły istotne zmiany w organizacji i działalności 
muzeum. jego etatowym kustoszem została mgr jolanta 
studencka, która pełniła tę funkcję do roku 2007. kolejny-
mi opiekunami muzeum byli mgr Mieczysław studencki 
i dr zbigniew szczepanik. od 2014 roku funkcję ta pełni dr 
anna Mader. W latach 2013-2016 miała miejsce przerwa 
w działalności muzeum spowodowana jego moderniza-
cją1. obecnie powierzchnia muzeum wraz z pawilonem 
wystawienniczym wynosi około 500 m2.. W zbiorach 
muzeum zgromadzono 220 kolekcji zawierających 
około 12 000 okazów skał, skamieniałości i minerałów 
pochodzących głównie z regionu świętokrzyskiego. 
niejednokrotnie są to unikatowe okazy dokumentujące 
budowę geologiczną Gór Świętokrzyskich, uzyskane 
z prowadzonych przed laty wierceń i prac ziemnych, dziś 
niemożliwych do odtworzenia. 

ekspozycja zachowała swoją dwudzielność. kilkaset 
okazów znajduje się w części stratygraficzno-paleontolo-
gicznej pn. 550 milionów lat historii Gór Świętokrzyskich. 
zgromadzone są tu skały i skamieniałości w układzie stra-
tygraficznym, tzn. od najstarszych wieku kambryjskiego 
po najmłodsze, czwartorzędowe. elementami tej wystawy 
są: diorama przedstawiająca rekonstrukcję tetrapoda oraz 
gabloty interaktywne poświecone wczesno jurajskim 

1 Modernizacja została przeprowadzona w ramach projektu pt: „Modernizacja 
oddziału Świętokrzyskiego PiG-PiB w kielcach dla potrzeb regionalnych badań 
geologicznych i hydrogeologicznych”, sfinansowanego przez Unię europejską 
z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2007-2013.

dinozaurom z sołtykowa, faunie mioceńskiej z korytnicy 
i ssakom epoki lodowcowej. W części mineralogiczno-
złożowej prezentowane są m in. okazy kalcytu, kwarcu, 
gipsu i siarki oraz rudy żelaza, miedzi i ołowiu. zobaczyć 
można główne odmiany marmurów świętokrzyskich. 

Do muzeum należy wystawa plenerowa w ogrodzie in-
stytutu, którą tworzą duże bloki skał charakterystycznych 
dla regionu świętokrzyskiego oraz modele dinozaurów 
i ich tropy.

istotny elementem działalności muzeum stanowiło 
organizowanie ekspozycji czasowych, wykraczających 
swą tematyką daleko poza obręb Gór Świętokrzyskich. 
Dotychczas odbyło się ich ponad 20. oto niektóre z nich: 
1973: „skały księżycowe”, 1992: „Rośliny lasu karbońskie-
go”, 1993: „Polska siarka 1953-1993”, 1994: „Dinozaury – od 
jury w Górach Świętokrzyskich do „Parku jurajskiego”, 
1995: „antarktyda – geologiczne świadectwa przeszłości”, 
1996: „Tęcza w kamieniu”, 1997: „Różnych marmurów są 
kopalnie”, „Przedziwny świat muszli”, 1998: „okruchy mi-
kroświata”, 1999: „Bursztyn – skarb dawnych mórz”, „Dino-
zaur – diflozaur”, 2000: „Wapienne skarby”, 2001: „krewni 
i znajomi wieloryba z Pińczowa”, „Pod opieką Świętej 
Barbary”, „jan Czarnocki i jego Góry Świętokrzyskie”, 2002: 
„era krzemu”, „Życie i dzieło prof. stanisława Pawłowskiego 
(1910-1992)”, 2003: „Morze i ląd – skamieniałe światy”, 
2004: „aurum znaczy złoto”, 2006: „Podróże w czasie, czyli 
jak to było w triasie”, 2007: „Tropami kolczastych dinozau-
rów”, 2009 – „Czas mamuta”. 

od 2004 roku muzeum jest organizatorem etapu 
regionalnego (województwo świętokrzyskie i łódzkie) 
ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowe-
go pt: nasza ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, 
dziś i jutro …” organizowanego przez Państwowy instytut 
Geologiczny –PiB. 

Muzeum działa w ścisłej współpracy z Muzeum Geo-
logicznym PiG-PiB w Warszawie, nieodpłatnie propagując 
wiedzę z zakresu geologii i szeroko pojętych nauk o ziemi. 
oferta muzeum jest skierowana zarówno do indywidu-
alnych zwiedzających jak i wycieczek zorganizowanych 
– dzieci i młodzież szkolna, studenci, turyści. Prowadzone 
są także lekcje muzealne.

Słowa kluczowe:  muzeum, oddział Świętokrzyski PiG-PiB
Key words:  museum, Holy Cross Mts. Branch of PGi-nRi
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wiEK i śRodowiSKA SEdYMENTAcji uTwoRów doLNEGo TRiASu  
w oTwoRzE bARToSzYcE iG 1 w świETLE bAdAń PALiNoLoGiczNYch

age and depositional environments of the Lower triassic deposits  
in the bartoszce iG 1 borehole at the base of palynological studies

anna Mader1, anna becker2

1 Państwowy instytut Geologiczny – Państwowy instytut Badawczy, oddział Świętokrzyski, ul. zgoda 21, 25–953 kielce, Polska;
e-mail: anna.mader@pgi.gov.pl

2 Państwowy instytut Geologiczny-Państwowy instytut Badawczy; ul. Rakowiecka 4, 00–975 Warszawa, Polska; 
e-mail: anna.becker@pgi.gov.pl

Palinostratygrafia jest, jak do tej pory, najskuteczniej-
szą i najbardziej wiarygodną metodą biostratygraficzną 
dla korelacji osadów pstrego piaskowca w Polsce, po-
zwalającą również na stosunkowo szczegółowe ustalenie 
ich wieku (orłowska-zwolińska, 1984, 1985). Dotychczas 
badania palinostratygraficzne pstrego piaskowca koncen-
trowały się na profilach zachodniej i południowej Polski 
(orłowska-zwolińska, 1984; Fijałkowska, 1994; Fijałkowska
-Mader, 1999). W niewielkim stopniu były przeprowa-
dzone we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. 
Dlatego do analizy wybrano profil otworu Bartoszyce, 
który stanowi stratotyp formacji lidzbarskiej i malborskiej, 
wchodzących w skład grupy pstrego piaskowca na tym 
obszarze (szyperko-Teller, Moryc, 1988).

Środowisko sedymentacji osadów dolnego triasu 
centralnej europy budzi nadal wiele kontrowersji. Głów-
nym problemem jest rozdzielenie środowisk lądowych 
(jeziorzyska, playa) od morskich (płytkie morze epikon-
tynentalne). jedną z metod, pozwalających na w miarę 
szczegółowe określenie środowisk depozycji, jest analiza 
palinofacjalna, która – równolegle z badaniami palinostra-
tygraficznymi – została wykonana w otworze Bartoszyce 
iG 1. otwór ten jest położony na obszarze stanowiącym 
we wczesnym triasie wschodnią, peryferyjną część basenu 
centralnej europy, zwanego też germańskim (Bachmann 
i inni, 2010).

osady formacji lidzbarskiej, w profilu otworu Bar-
toszyce iG 1 występują na głębokości 987,9–1049,2 m 
i są wykształcone głównie w postaci szarozielonych, 
stalowoszarych iłowców marglistych z przewarstwie-
niami wapieni oolitowych. Utwory formacji malborskiej 
stwierdzono na głębokości 898,0–987,9 m i stanowią 
je czerwono-brunatne mułowce, rzadziej iłowce z gru-
złami węglanowymi. Dolną część formacji elbląskiej 
(890–898 m) budują pstre mułowce i ciemnobeżowe 
piaskowce (szyperko-Śliwczyńska, 1979).

Do badań palinologicznych pobrano 37 próbek z głę-
bokości 892,48–11045,75 m i 1183,9–1234,85 m. zespół 
miospor stwierdzony na głębokości 974,68–977,78 m 
reprezentuje podpoziom nejburgii poziomu palinologicz-
nego nejburgii, którego wiek jest określany jako wczesny 
olenek–smit–spat i występuje w środkowym pstrym 

Słowa kluczowe:  dolny trias, palinostratygrafia, palinofacje
Key words:  lower Triassic, palynostratigraphy, palynofacies

piaskowcu (orłowska-zwolińska, 1984, 1985). zespół 
zidentyfikowany na głębokości 1014,91–1024,51 m repre-
zentuje poziom palinologiczny obsoleta-pantii, którego 
wiek jest określany jako ind, wyróżniany w osadach dolne-
go pstrego piaskowca (orłowska-zwolińska, 1984, 1985).

na podstawie wzajemnych stosunków poszczegól-
nych grup materii organicznej, wyróżniono siedem typów 
palinofacji reprezentujących następujące środowiska de-
pozycji: głęb. 982,19 m i 992,76 m – koryto rozprowadza-
jące, 976,99 m – przybrzeże jeziora, 974,68 m i 977,78 m – 
jezioro, 892,48 m, 928,60 m, 935,87 m – jezioro, 1014,91 m 
i 1021,58 m – laguna brakiczna? lub jezioro, 1019,72 m 
i 1034,76 m – laguna i 1234,85 m – playa. jako materiał 
porównawczy, przy interpretacjach środowiskowych, 
posłużyły następujące prace: van Bergen, kerp (1990), 
Batten (1996), Heunisch i inni, (2010). W profilu pstrego 
piaskowca w otworze Bartosze iG 1 można prześledzić 
następstwo środowisk sedymentacji od playi, przez la-
gunę, jezioro po równię zalewową.
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tHE śLęża opHioLitE – currEnt StatE of rEaSErcH
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ofiolity są to zespoły skalne rozpoznane na świecie 
głównie w dwóch ubiegłych stuleciach. Geologiczną, 
petrologiczną, mineralogiczną i geofizyczną złożoność 
i genezę podało wielu autorów. nazwa „ofiolit” została 
wprowadzona ze względu na zielonkawą barwę skał przy-
pominającą węża (grec. ofis, łac. serpent). najobszerniejsze 
badania tych zespołów skalnych prowadzono w latach 
1940–1970, a ich rezultaty szczegółowo przedstawił Co-
leman w monografii „ophiolites” (1977).

W rozpowszechnionym obecnie w świecie czasopiś-
mie „elements” jeden z numerów został poświęcony 
analizie zespołów ofiolitowych, ich pozycji geologicznej, 
charakterystyce petrologicznej oraz ich złożonej genezie. 
Tamże (elements, 2014, t. 10, z. 2), podana jest definicja 
ofiolitu  jako zespołu czasowo i przestrzennie powiąza-
nych skał ultramaficznych, maficznych i felsytowych, 
które są interpretowane jako relikty dawnej skorupy 
oceanicznej i górnego płaszcza. należy podkreślić, że 
ofiolity wykazują znaczące zróżnicowanie pod względem 
ich budowy geologicznej, cech petrologicznych i bardzo 
złożonego mechanizmu geologicznego umiejscowienia. 
Dzięki postępowi w dziedzinie metod badawczych w geo-
logii, w ostatnich dziesięcioleciach uzyskano wiele no-
wych danych rzucających światło na procesy geologiczne, 
m.in. tektonikę, wulkanizm, metamorfizm i in., które 
wpłynęły na wykształcenie zespołów ofiolitowych.

Słowa kluczowe:  ofiolit, masyw Ślęży, petrologia
Key words:  ophiolite, Ślęża massif, petrology 

Wśród zespołów ofiolitowych zachowanych na kon-
tynencie europejskim szczególne znaczenie posiada 
ofiolit Ślęży, udokumentowany petrologicznie przez au-
tora niniejszego artykułu (Majerowicz, 1979, 1981, 1984, 
2000; Majerowicz i Pin, 1994; Majerowicz i inni, 2000; Pin 
i inni, 1988). Charakterystyka ofiolitu Ślęży, w oparciu 
o przesłanki geologiczne i petrograficzne, została zwięźle 
przedstawiona w monograficznym opracowaniu książko-
wym pt. „krótki przewodnik terenowy po skałach ofiolito-
wego zespołu Ślęży” (Majerowicz, 2006; ryc. 1–4). Badania 
petrologiczne Majerowicza zostały później uzupełnione 
i rozwinięte przez innych autorów (Matte i inni, 1990; Pin, 
1990; Dubińska, Gunia, 1997; Franke, Żelaźniewicz, 2000; 
kryza, Pin, 2010).

aktualnie uważa się, że ofiolit Ślęży jest jednym 
z największych i najlepiej zachowanych ofiolitów w wa-
ryscyjskim pasmie orogenicznym europy, a przesłanki 
geologiczne i petrologiczne pozwalają interpretować 
go jako fragment litosfery wczesnodewońskiego oceanu 
(Żelaźniewicz i inni, 1998; kryza, 2013; nance i inni, 2010). 
Dowody na to znajdujemy w samym zespole skał i wza-
jemnych relacjach przestrzennych między nimi, a także 
w ich składzie chemicznym i izotopowym. Mimo pewnych 
różnic chemicznych (Floyd i inni, 2002), można uznać, 
że mają one cechy typowe dla bazaltów współczesnych 
ryftów śródoceanicznych (MoRB). 

Ryc. 1. Ślęża - przeszło pięćsetmetrowe wzniesienie ponad otaczający teren zawdzięcza szczególnej sytuacji tektonicznej oraz dużej 
odporności na wietrzenie skał, które ją budują (wg Krupskiego J. i Malickiego E.)

Fig. 1. The Ślęża massif – the over five hundred metres of elevation above the surrounding area is due to a specific tectonic setting 
and the resistance for weathering of rocks of the massif (according to Krupski J., Malicki E.)
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Ryc. 2. Mapa geologiczna zespołu ofiolitowego Ślęży (na podst. Majerowicza, 2006)
Fig. 2. The geological map of the Ślęża ophiolite complex (from Majerowicz, 2006)

Ryc. 3. Wyidealizowany schemat litostratygraficzny ofiolitu Ślęży 
(na podst. Majerowicza, 2006). 1 – gnejsy sowiogórskie, 2 – gnejsy 
wschodniej osłony Masywu Ślęży, 3 – fyllity, epimetamorficzne 
szarogłazy i łupki krzemionkowe MS, 4 – łupki metamorficzne  
i łupki kontaktów metamorficznych (pierwotne osady morskie),  
5 – serpentynity – perydotyty MP, 6 – tzw. skały amfibolowo-
piroksenowe ultramaficznych kumulatów UC, 7 – metagabro – 
maficzne kumulaty MC, 8 – amfibolity (metabazalty i metadiabazy 
SD), 9 – granitoidy Masywu Strzegom-Sobótka,  
10 – leukogranity strefy kontaktowej z maficznymi i ultramaficznymi 
skałami Masywu Ślęży, 11 – nieregularne nagromadzenia rudy 
chromu, 12 – zbudinowane żyły rodingitu, 13 – żyły magnezytu,  
14 – metadiallagit i pegmatyty w metagabrze, 15 – plagiogranit,  
16 – orientowane struktury w serpentynitach, 17 – orientowane 
struktury w metagabrze, 18 – kontakt intruzji granitowej z członami 
ofiolitu, 19 – dyslokacje
Fig. 3. An idealized litostatigraphic scheme of the Ślęża ophiolite 
(from Majerowicz, 2006). 1 – Góry Sowie gneisses, 2 – gneisses of 
the eastern cover of the Ślęża Massif, 3 – phyllites, epimetamorphic 
greywackes and siliceous schists MS, 4 – metamorphic schists and 
schists of metamorphic contacts (originally marine deposits),  
5 – serpentinites – peridotites MP, 6 – so called amphibole-
pyroxene rocks of the ultramafic cumulates UC, 7 – metagabbro 
– mafic cumulates MC, 8 – amphibolites (metabasalts and 
metadiabases SD), 9 – granitoids of the Strzegom-Sobótka Massif, 
10 – leucogranites of the contact zone with mafic-ultramafic rocks 
of the Ślęża Massif, 11 – irregular accumulations of chrome ore,  
12 – boudinaged rodingite veins, 13 – magnesite veins, 14 – me - 
ta diallagite and pegmatite in metagabbro, 15 – plagiogranite,  
16 – oriented structures in serpentinites, 17 – oriented structures 
in metagabbro, 18 – contact of the granitic intrusion with ophiolite 
members, 19 – dislocations
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Ryc. 4. Procesy subdukcji, obdukcji i kolizji w strefie 
konwergencji płyt litosfery. A) Płyta oceaniczna zsuwająca się 
pod płytę kontynentalną (subdukcja). B) Nasuwanie się płyty 

oceanicznej na krawędź płyty kontynentalnej (obdukcja).  
C) Kolizja między krawędziami płyt, wyciskającymi na 

powierzchnię fragment płyty oceanicznej i ją fałdującymi 
(na podst. Rast, 1987). Fragment rysunku zawarty w elipsie 
przedstawia prawdopodobną sytuację w zespole ofiolitowym 
Ślęży. 1 – osady morskie, 2 – bazalt, 3 – gabro, 4 – perydotyt

Fig. 4. Subduction, obduction and collision processes in 
a convergence zone of lithospheric plates. A) The oceanic plate 

descends underneath the continental plate (subduction).  
B) Thrusting of the oceanic plate upon the edge of the 

continental plate (obduction). C) Collision of plate edges, 
squeezing up to the surface and folding a fragment of the 

oceanic plate. After Rast (1987). The elliptical part of the picture 
shows the probablwe setting of the Ślęża ophiolite. 1 – marine 

deposits, 2 – basalt, 3 – gabbro, 4 – peridotite

Genetyczny związek skał ofiolitu Ślęży z litosferą ocea-
niczną i oznaczenie ich wieku izotopowgo (ok. 400 mln lat) 
prowadzą do ważnych implikacji geotektonicznych i mają 
duże znaczenie dla interpretacji ewolucji geologicznej 
obszaru dzisiejszej europy, w okresie zarówno przed jak i 
podczas waryscyjskich ruchów górotwórczych (m.in. Ma-
jerowicz, 1981; narębski, Majerowicz, 1985; Majerowicz, 
Biały, 2013; kryza, 2013 – cytowane tam prace).
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wStęp

ocena podatności osuwiskowej, zagrożenia i ryzyka 
osuwiskowego należy do jednych z ważniejszych kierun-
ków badań osuwisk. kluczowe znaczenie w przypadku 
ustalania podatności stoków na osuwanie ma znajomość 
warunków geośrodowiskowych (czynników pasywnych), 
mających wpływ na powstawanie ruchów masowych. 

W prezentacji na wybranych przykładach zostanie 
przedstawiona analiza geośrodowiskowych i antropo-
genicznych uwarunkowań występowania ruchów maso-
wych dla terenu Gdyni wraz z próbą określenia możliwości 
zobrazowania rzeczywistości w formie modeli danych Gis. 
W niniejszym artykule ograniczono się do jednego przy-
kładu – osuwiska w Babich Dołach. Wyjściowym źródłem 
informacji jest Mapa osuwisk i terenów zagrożonych Gdy-
ni w skali 1:1000 i 1:10 000, która została opracowywana 
w PiG-PiB w dwóch, przesuniętych nieznacznie w czasie 
etapach – w 2012 r. dla wybranych, wytypowanych przez 
miasto obszarów oraz w 2015 r., kiedy to prace uzupełnio-
no i wykonano pełną inwentaryzację osuwisk (jurys i inni, 
2014). W kolejnym stadium zostanie opracowana mapa 
podatności osuwiskowej dla Gdyni dwiema różnymi 
metodami statystycznymi przy uwzględnieniu wszystkich 
zarejestrowanych osuwisk. 

cHaraKtEryStyKa obSzaru badań 

Gdynia jest stosunkowo młodym miastem, którego 
początki sięgają lat 20. ubiegłego wieku. obecnie jest in-
tegralną częścią aglomeracji Trójmiasta. Gdynia graniczy 
od północy z gminą kosakowo, od północy i północnego 
zachodu z Rumią, od zachodu z gminami Wejherowo, 
szemud i Żukowo, a od południa z Gdańskiem i sopotem. 
Wschodnia granica miasta jest naturalna, wykreślona 
przez brzeg morski. z całkowitej długości 11,5 km wy-
brzeża, aż 74% (8,5 km) stanowią klify. Brzegi klifowe 
zostały ukształtowane przez procesy geologiczne: abra-
zję i ruchy masowe. Gdynia odznacza się urozmaiconą 
rzeźbą (deniwelacje lokalne w obrębie stoków rzędu 
30–50 m) i zróżnicowaną budową geologiczną (gliny 
zwałowe, piaski różnego pochodzenia). Powierzchniową 
budowę geologiczną tworzą osady czwartorzędowe 

Słowa kluczowe:  osuwisko, uwarunkowania środowiskowe, podatność osuwiskowa, Gdynia
Key words:  landslide, enviromental conditions, landslide susceptibility, Gdynia

o różnej miąższości – od kliku do kilkudziesięciu metrów, 
zazwyczaj od 20 do 40 m. Większą część terenu zajmują 
osady lodowcowe wysoczyzny morenowej oraz osady 
wodnolodowcowe. osady plejstoceńskie cechuje duże 
zróżnicowanie litologiczne. Dominują gliny zwałowe, 
piaski i żwiry lodowcowe i wodnolodowcowe, w wielu 
miejscach zaburzone glacitektonicznie. lokalnie wystę-
pują mułki, piaski i iły zastoiskowe oraz porwaki osadów 
neogenu i starszego plejstocenu. W krawędziach wyso-
czyzn wszystkie te osady cechuje nieciągłość warstw 
spowodowana erozją i zaburzeniami glacitektonicznymi 
(jurys i inni, 2014). Dominujące formy użytkowania terenu 
w Gdyni stanowią lasy i zabudowa miejska. Funkcje eko-
nomiczne miasta od początku jego istnienia związane są 
z rozwojem portu i gospodarką morską, jest ono również 
ważnym węzłem komunikacyjnym o znaczeniu krajowym. 
Dynamiczny rozwój przestrzenny miasta połączony jest 
z ekspansją osadnictwa i intensywną zabudową. W ostat-
nich latach liczba oddawanych do użytku średniorocznie 
domów w Gdyni wyniosła ok. 200–220. Połączenie ros-
nącej antropopresji i sprzyjających powstawaniu ruchów 
masowych odpowiednich warunków środowiskowych 
może w przyszłości przyczynić się do aktywizacji nowych 
osuwisk. 

uwarunKowania GEośrodowiSKowE  
i icH ModELowaniE w GiS – przyKład rEjonu  

babicH dołów

W przypadku określania podatności, zagrożenia 
i ryzyka osuwiskowego z zastosowaniem technologii 
Gis, istotne znaczenie ma skala, stopień szczegółowo-
ści, generalizacji, aktualności i obiektywności danych 
przestrzennych, ich dostępność, w tym dostępność do 
danych historycznych dot. ruchów masowych i zagospo-
darowania terenu oraz ograniczenia techniczne – łatwość 
wykorzystania, możliwość wiarygodnego zwizualizowa-
nia czynnika pasywnego w postaci warstwy. W strefie 
zurbanizowanej Gdyni do najważniejszych czynników 
pasywnych regulujących ruchy masowe należą: uwa-
runkowania geomorfologiczne, geologiczne (budowa 
geologiczna i procesy geologiczne) oraz uwarunkowania 
hydrogeologiczne. istnieje wyraźny związek pomiędzy 
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budową geologiczną i wynikającą z niej morfologią te-
renu a występowaniem osuwisk. znaczne deniwelacje 
terenu, dochodzące miejscami do 50 m, spadki stoków 
przekraczające na klifach 80° oraz sprzyjająca budowa 
geologiczna charakteryzująca się zróżnicowaniem lito-
logicznym osadów warunkują powstawanie osuwisk. 
W obszarach nadmorskich kluczowe znaczenie ma ho-
loceńska abrazyjna działalność morza, której dynamika 
jest uwarunkowana działaniem czynników eustatycznych, 
neotektonicznych i antropogenicznych. 

osuwiska klifowe w Gdyni po raz pierwszy zostały 
w sposób kartometryczny udokumentowane na ręko-
piśmiennej mapie Prus schröttera–engelhardta w skali 
1:50 000 opracowanej w latach 1796–1802. W tamtym 
czasie klif w rejonie Babich Dołów był całkowicie nieza-
gospodarowany i pozbawiony zabudowy (ryc. 1). obecnie 
jest to obszar szczególnie zagrożony ze względu na znaj-
dujące się w odległości ok. 30 m od korony klifu wybudo-
wane w drugiej połowie ubiegłego wieku osiedle bloków 
mieszkalnych przy ul. Dedala i ul. ikara (ryc. 2). W 2006 r. 
osuwisko w Babich Dołach zostało zabezpieczone od 
strony morza narzutem kamiennym. 

Rejon ten cechuje skomplikowana budowa geologicz-
na. W górnej części osuwiska w Babich Dołach, tworzącej 
rozległą niszę osuwiskową w jej północnej części odsła-
niają się osady piaszczysto-mułowe, prawdopodobnie 
proksymalnej część równi zalewowej z okresu mioceń-
skiego (Wysota, inf. ustna). Utwory te wykształcone są 
w postaci białych i szarawych drobnych piasków i pyłów 
kwarcowych z muskowitem, przewarstwionych ciemno-
brunatnymi mułkami są to osady rytmicznie warstwowa-
ne (ryc. 4). Dolną część rytmitów tworzą ławice drobnych 
piasków o miąższości kilku cm, przewarstwione ławicami 
iłu masywnego. W niektórych ławicach piaszczystych ob-
serwowano struktury riplemarkowe o miąższości 3–4 cm 

oraz laminacji poziomej. W stropie tej sukcesji występuje 
ok. 2 m miąższości ławica mułkowa podścielona piaskami. 
W dolnej partii ławicy mułkowej obserwowano deforma-
cje sedymentacyjne (ryc. 5). W górnej części odsłonięcia 
poniżej gliny lodowcowej widoczne są deformacje osa-

Ryc. 1. Fragment mapy Schröttera–Engelhardta z lat 1796–1802 
z zaznaczoną lokalizacją Babich Dołów. Źródło: Zbiory Biblioteki 

Państwowej w Berlinie, Niemcy (sygn. N 1020) 
Fig. 1. Fragment of Schrötter–Engelhardt map from 1796–1802 

with the location of Babie Doły marked. Source: Berlin State 
Library, Germany

Ryc. 2. Lokalizacja odsłonięć w rejonie ul. Dedala i ul. Ikara na tle ortofotomapy z 2011 r. Źródło: http://www.gdynia.pl/
Fig. 2. Location of outcrops in the area of Dedala street on the background of orthophoto map from 2011 year. Source: http://www.gdynia.pl/
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dów plejstoceńskich oraz mioceńskich, ciemnobrązowych 
mułków z detrytusem roślinnym (ryc. 5; Małka, 2015). De-
formacje te zapewne są genezy subglacjalnej i powstały 
w wyniku procesów ścinania na kontakcie lodu z miękkim 
podłożem (sokołowski, janowski, 2014).

W południowej części skarpy osuwiskowej w stropie 
odsłonięcia pojawia się warstwa gliny zwałowej jasno-
brązowej z przewarstwieniami piasków, która zalega na 
osadach mioceńskich (ryc. 6). szczegółowe badania glin 
zwałowych, w tym badania składu większych narzutnia-
ków do wyznaczenia teoretycznego centrum głazowego 
w tym odsłonięciu prowadzili Woźniak i Czubla (2014). 
zdaniem tych autorów występuje tutaj jeden pokład 
gliny lodowcowej zlodowacenia wisły o złożonym profilu 
określonym jako trójdzielna sekwencja glacjalna. W spągu 
występuje bazalna glina lodowcowa, która ma charakter 
dwudzielny – dolny subpoziom dokumentuje napływ mas 
lodowych z ne, górny subpoziom powstał w wyniku nasu-
wania lądolodu z nW. W spągu gliny bazalnej występują 
piaski i mułki deponowane pomiędzy bryłami martwego 
lodu oraz glina żwirowa redeponowana spływowo z brył 
martwego lodu. najmłodsze z osadów podglinowych to 
piaski fluwialne ze stadiału środkowego zlodowacenia 
wisły; datowanie Tl wskazuje na wiek od 25,3 ±3,8 ka do 
30,4 ±4,5 ka (Woźniak, Czubla, 2014).

klif w Babich Dołach ma przede wszystkim charakter 
obrywowo-osypiskowy. odporne na niszczenie gliny 
zwałowe, charakteryzujące się wysokimi wartościami 
kąta tarcia wewnętrznego sprawiają, że fragmenty klifu 
o takiej budowie geologicznej są strome (nachylenia 
nawet powyżej 80°). Przeważające na nich ruchy masowe 
mają charakter obrywów, a proces cofania przebiega 
skokowo. W strefach oderwania tworzy się dobrze zaryso-
wana nisza osuwiskowa. zdaniem lamparskiego i innych 
(2005) przyczyną powstawania obrywów są procesy 
wietrzenia, a w szczególności zamarzanie i rozmarzanie 
wody gruntowej generujące spękania w krawędzi klifu. 
Wietrzenie najmłodszych glin zwałowych, prowadzące 
do modyfikacji ich pierwotnego składu petrograficznego, 
a w szczególności utlenianie, ługowanie, odwapnienie 
i dezintegracja granularna jest powszechnym zjawiskiem 
na Pomorzu (Woźniak, Czubla, 2014).

Wietrzenie powoduje wzrost przepuszczalności 
i wodochłonności gruntu, co ujemnie wpływa na sta-
bilność stoków. Ujemną rolę odgrywają również drze-
wa rosnące bezpośrednio na krawędzi zbocza, które 
w wyniku przenoszenia na grunt obciążeń poziomych 
od wiatru i wskutek własnego ciężaru przyspieszają 
procesy obrywowe (lamparski i inni, 2005). W niżej 
leżących fluwialnych osadach piaszczystych dominują-

�Ryc. 3. Osady piaszczysto-mułowe równi zalewowej 
z okresu mioceńskiego (pkt 023)

Fig. 3. Sand and mud sediments of the Miocene 
period floodplain(pt. 023)

�Ryc. 4. Rytmicznie warstwowane piaski i mułki 
mioceńskie (pkt 025)

Fig. 4. Rhythmically bedded Miocene sands 
and silts (pt. 025)

�Ryc. 5. Deformacje sedymentacyjne osadów plejstoceńskich 
oraz mioceńskich (pkt 026)

Fig. 5. Sedimentary deformation of Pleistocene and Miocene 
deposits (pt. 026)

�Ryc. 6. Dwudzielna glina bazalna (pkt 029)
Fig. 6. Bipartite Dual basal till (pt. 029)
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ce zjawiska geodynamiczne to osypywanie, tworzące 
w dolnej partii koluwium, miejscami powstałe z łączenia 
się ze sobą stożków osypiskowych. skomplikowana bu-
dowa geologiczna, przejawiająca się w zróżnicowaniu 
litologicznym, genetycznym i stratygraficznym osadów 
determinuje złożony charakter oraz różną intensywność 
przemieszczeń grawitacyjnych na tym obszarze. liczne 
naturalne granice geologiczne w postaci warstw i lamin 
oraz deformacje sedymentacyjne mogą stanowić strefy 
osłabienia w gruntach i powstawanie wielu stref poślizgu. 
Dodatkowymi zjawiskami negatywnie wpływającym na 
parametry wytrzymałościowe stoku klifu są procesy geo-
logiczne, takie jak erozja powierzchniowa i spłukiwanie. 
Pomimo zabezpieczenia przed abrazją morską w 2006 r. 
dolnej części klifu  przy pomocy opaski brzegowej, osuwi-
sko jest nadal aktywne, o czym świadczą m.in. doniesienia 
dziennikarzy po stabilizacji klifu (Truszyńska, 2007, http://
gdansk.naszemiasto.pl). Przemawia to za istnieniem 
oprócz zagrożeń związanych z hydrodynamiczną działal-
nością transgredującego Bałtyku, odlądowych uwarunko-
wań osuwiskotwórczych, przede wszystkim czynników 
geomorfologicznych i budowy geologicznej, nasilających 
procesy degradacji i inicjowanie ruchów masowych. 

Poszczególne czynniki pasywne, mające wpływ na 
osuwanie, mogą być w różnym stopniu dokładności zwi-
zualizowane w postaci map. opracowane w ramach pro-
jektu isok dane wysokościowe (nMT), pochodzące z lot-
niczego skaningu laserowego, umożliwiają modelowanie 
uwarunkowań geomorfologicznych (nachylenia, ekspozy-
cji, kształtu stoków) oraz procesów geomorfologicznych 
i hydrologicznych (erozji, wilgotności powierzchni). Przy-
padek osuwiska w rejonie Babich Dołów, charakteryzują-
cego się niezwykle zróżnicowaną budową geologiczną, 
widoczną w odsłonięciu, gdzie na odcinku kilku metrów 
widoczne są osady całkowicie odmienne pod względem 
litologicznym, o różnych cechach fizycznych, wskazuje na 
problem implementacji danych geologicznych do Gis. 
Tak skomplikowana budowa geologiczna jest niezwykle 
trudna do modelowania. istniejące zasoby informacji 
geologicznej cechują się znacznym stopniem uogólnie-
nia. szczegółowa Mapa Geologiczna w skali 1:50 000, ze 
względu duży stopień generalizacji oraz skomplikowaną 
budowę geologiczną obszarów młodoglacjalnych stano-
wi zbyt mało precyzyjne źródło informacji w stosunku 
do planowanej analizy podatności i zagrożenia. Dużo 
lepszy materiał stanowi „atlas geologiczno-inżynierski 
aglomeracji trójmiejskiej Gdańsk–sopot–Gdynia w skali 
1:10 000”, jednak nawet te dane charakteryzują się małą 
rozdzielczością w porównaniu z nMT, w którym współ-

rzędne (X,y,z) punktów w regularnej siatce o oczku 1 me-
tra interpolowane zostały na podstawie chmury punktów 
z lotniczego skaningu laserowego liDaR (na 1 m2 przy-
pada 12 punktów pomiarowych). Błąd średni wysokości 
zawiera się w przedziale od 0,0 do 0,2 m. Warstwy dot. 
geologii z „atlasu geologiczno-inżynierskiego” są oparte 
o dane otworowe – średnia odległość między nimi wynosi 
150–200 m. Granice wydzieleń geologicznych zostały 
obliczane przy pomocy odpowiednich algorytmów zaim-
plementowanych do programu komputerowego, jednak 
przy dużej zmienności przestrzennej budowy geologicz-
nej terenów młodoglacjalnych ujemnie wpływa to na 
dokładność. Być może rozwiązaniem byłoby opracowanie 
wielkoskalowej cyfrowej mapy geologicznej dla obszarów 
miejskich z uwzględnieniem zagęszczonej sieci otworów 
geologicznych i poprzedzonej analizą geomorfologiczną 
danych z lotniczego skaningu laserowego (liDaR). kolej-
nym ograniczeniem analiz Gis jest fakt, że nie wszystkie 
czynniki bierne mające wpływ na powstawanie ruchów 
masowych mogą być zwizualizowane w postaci map 
tematycznych; w przypadku obszarów młodo glacjalnych 
największe trudności sprawia glacitektonika i obecność 
wód zawieszonych, które mają istotne znaczenie w po-
wstawaniu osuwisk.

Literatura 

jurys, L., uścinowicz, G., Małka, A., Szarafin, T., zaleszkiewicz, 
L., Pączek, u., Frydel, j., Kawęcka, j., Przezdziecki P., 2014. 
identyfikacja zagrożeń wywołanych ruchami masowymi 
w przestrzeni zurbanizowanej na przykładzie map osuwisk 
Gdańska i Gdyni. Gór. odkryw., 2/3: 116–126. 

Lamparski, E., Molski, P., cieślak, P., Twaróg, P., buca, b., 2005. 
Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projektu zabez-
pieczenia odcinka brzegu klifowego w Gdyni – Babich Dołach, 
Przed. Geologiczno-Geodezyjne, Geoprojekt-Gdańsk.

Małka, A. 2015. ocena podatności osuwiskowej nadmorskich 
obszarów młodoglacjalnych z zastosowaniem narzędzi Gis 
i metod statystycznych na przykładzie kępy oksywskiej. Praca 
magisterska w archiwum UMk w Toruniu. 

Sokołowski, R.j., janowski ł., 2014. zmiany środowisk sedy-
mentacyjnych w późnym plejstocenie w stanowisku Mrzezino. 
[W:] ewolucja środowisk sedymentacyjnych regionu Pobrzeża 
kaszubskiego (red. R.j., sokołowski). UG, Gdynia, 73–84.

woźniak, P.P., czubla, P., 2014. złożona sekwencja glacjalna 
osadów górnego vistulianu w stanowisku Gdynia Babie Doły. 
[W:] ewolucja środowisk sedymentacyjnych regionu Pobrzeża 
kaszubskiego (red. R.j., sokołowski). UG, Gdynia, 115–122.



239

WyzWania Polskiej GeoloGii, s. 239–241, 2016
3. Polski kongres Geologiczny

czĄSTKi wĘGLiSTE (bcP – bLAcK cARboN PARTicLES)  
w GLEbAch NE obRzEŻY KRAKowA

carbonaceous particles (bcp – black carbon particles)  
 in soils of nE margins of cracow

Elżbieta Maszloch, Marek Michalik
Uniwersytet jagielloński, instytut nauk Geologicznych, ul. oleandry 2a, 30-063 kraków, Polska; 

e-mail: elzbieta.maszloch@uj.edu.pl         

wStęp

W pracy przedstawiona została analiza cząstek wę-
glistych, a dokładnie agregatów sadzy wyseparowanych 
z gleby. jak podają Gieré i Querol (2010), sadza to sferoli-
tyczne cząstki o średnicy około 20–50 nm. Łączą się one 
w charakterystyczne agregaty, przypominające strukturą 
warstwy grafenu. Cząstki węgliste powstają w wyniku 
kondensacji produktów niecałkowitego spalania paliw 
kopalnych lub pożarów roślinności. są stosunkowo od-
porne na degradację, przez co odkładają się w środowisku 
naturalnym, w tym w glebie, osadach, wodach i atmosfe-
rze (Goldberg, 1985 w: schmidt i inni, 2001). ze względu 
na trudności w jednoznacznym określeniu pochodzenia 
badanych cząstek, skupiono się na definicji sadzy związa-
nej z morfologią, pomijając definicję dotyczącą genezy.

jak wynika z badań systematycznie prowadzonych 
m.in. przez Wojewódzki inspektorat ochrony Środo-
wiska w krakowie (2013, 2014), kraków jest miastem 
gdzie zanieczyszczenia powietrza różnymi związkami 
corocznie przekraczają dopuszczalne normy. Bardzo 
dużym problemem są zwłaszcza ponadnormatywne 
koncentracje pyłu zawieszonego PM2.5 i PM10, w skład 
których wchodzą w głównej mierze sadze. Występują one 
jako pojedyncze nanocząstki o średnicy zwykle ok. 50 nm 
lub tworzą większe agregaty, mogące przekraczać 10 μm 
(Wilczyńska-Michalik i inni, 2015).

Podstawowym założeniem niniejszej pracy jest fakt, 
że w osadach występuje nagromadzenie cząstek pocho-
dzenia antropogenicznego, w tym cząstek sadzy. znalazły 
się one w glebie w wyniku osadzania z powietrza atmo-
sferycznego. W celu sprawdzenia na ile charakterystyczny 
jest to materiał, czy możliwe jest jego efektywne wydzie-
lenie i identyfikacja, analizie poddane zostały próbki 
gleby z dwóch punktów w północno-wschodniej części 
krakowa – Łąk nowohuckich oraz Wzgórz krzesławickich. 
Dla obu lokalizacji wykonano analizę dwóch poziomów 
głębokościowych.

Źródła cząStEK węGLiStycH w powiEtrzu 
atMoSfErycznyM w KraKowiE

Cząstki węgliste wchodzą w skład pyłu zawieszonego 
PM2.5 i w obszarach zurbanizowanych mogą stanowić 
nawet do 50% masy tej frakcji (Grobéty i inni, 2010). na 

Słowa kluczowe:  cząstki węgliste, sadza, gleby, kraków, zanieczyszczenie atmosfery
Key words:  carbonaceous particles, soot, soil, Cracow, atmospheric pollution

podstawie badań pyłów pobieranych z różnych źródeł, 
Wilczyńska-Michalik i Michalik (2015) wyróżnili cząstki 
węgliste pochodzenia:
• przemysłowego – powstające w procesach wysoko-

temperaturowego spalania w zakładach energetycz-
nych;

•  z palenisk domowych – powstające w wyniku spalania 
w stosunkowo niskich temperaturach w domowych 
instalacjach grzewczych;

•  z silników samochodowych – emitowane głównie 
z silników Diesla. ze względu na duże natężenie 
transportu samochodowego w krakowie, może się 
to okazać ważne źródło tych cząstek.
Możliwe jest też występowanie cząstek wtórnych. 

Powstają one w atmosferze w wyniku przemian lotnych 
węglowodorów we wtórny aerozol organiczny. Mogą 
występować jako odrębne cząstki lub narastać na cząst-
kach pierwotnych (Wilczyńska-Michalik, Michalik, 2015).

MatEriał i MEtody badań

Próbki do analizy pochodzą z dwóch lokalizacji 
w północno-wschodniej części krakowa – Łąk nowohu-
ckich oraz Wzgórz krzesławickich. Materiał pobrano z po-
ziomów głębokościowych 0–10 cm i 30–40 cm. Łącznie 
pobrano cztery próbki:
•  ln1s – Łąki nowohuckie, materiał z głębokości 

0–10 cm;
•  ln2s – Łąki nowohuckie, materiał z głębokości 

30–40 cm;
•  Wk1s – Wzgórza krzesławickie, materiał z głęboko-

ści 0–10 cm;
•  Wk2s – Wzgórza krzesławickie, materiał z głęboko-

ści 30–40 cm.
skład mineralny został określony za pomocą badań 

metodą dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD). Cząstki 
węgliste zostały wyseparowane chemicznie w procesie 
demineralizacji i usuwania celulozy. obróbka była zgodna 
z procedurą opisaną przez sadowską i Chłopek (2003). 
Uzyskany materiał naniesiono na membrany poliwęgla-
nowe. obserwacje prowadzono przy zastosowaniu ska-
ningowej mikroskopii elektronowej (seM). W badaniach 
wykorzystano sygnał elektronów wtórnych umożliwia-
jących obserwację morfologii składników. identyfikacje 
cząstek przeprowadzono na podstawie analizy wielkości 
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i morfologii oraz porównania z dostępnymi zdjęciami 
(Wilczyńska-Michalik, Michalik, 2015; Wilczyńska-Michalik 
i inni, 2015). skład chemiczny kontrolowano za pomocą 
spektroskopii dyspersji energii promieniowania rentge-
nowskiego (eDs).

wyniKi badań

analiza składu mineralnego metodą dyfraktometrii 
rentgenowskiej proszkowej wykazała, że skład mineralny 
wszystkich badanych próbek gleb jest bardzo podobny. 
Dominuje kwarc, obecne są również skalenie potasowe 
i plagioklazy oraz znikoma ilość węglanów zidentyfiko-
wanych jako dolomit. Występują również minerały ilaste, 
jednak ich dokładne zidentyfikowanie nie było możliwe 
bez wyseparowania frakcji ilastej.

skaningowa mikroskopia elektronowa umożliwiła 
zbadanie morfologii agregatów sadzy. Średnice analizo-
wanych cząstek wahają się zwykle w zakresie od 20 do 
140 nm. Średnice są zmienne zarówno pomiędzy agre-
gatami, jak i w obrębie pojedynczych agregatów. Prze-
ważają agregaty zbite, wielocząsteczkowe o średnicach 
1–3 μm, chociaż zaznacza się też duży udział agregatów 
o średnicy <1 μm.

Pod względem morfologii badane cząstki wykazują 
duże podobieństwo do niektórych cząstek sadzy pobiera-
nych w krakowie ze znanych źródeł (Wilczyńska-Michalik,  
Michalik, 2015; Wilczyńska-Michalik i inni, 2015). są one 
zaokrąglone i tworzą zbite lub nieznacznie rozgałęzione 
wielocząsteczkowe agregaty.

nagromadzenie cząstek sadzy jest największe w prób-
kach pochodzących z Łąk nowohuckich (ryc. 1, 2). Różnice 
widoczne są także wraz ze zmieniającą się głębokością. 
W obu miejscach poboru próbek zanotowano znacznie 
większą ilość cząstek sadzy w glebie z warstw przypo-
wierzchniowych w porównaniu z warstwami położonymi 
niżej.

wnioSKi

analiza cząstek węglistych występujących w glebach 
jest trudna ze względu na konieczność obróbki chemicz-
nej próbek w celu wyseparowania cząstek sadzy. nie jest 

możliwe całkowite usunięcie składników niepożądanych, 
dodatkowo wytrącają się też związki wtórne. obróbka 
chemiczna może również zmieniać skład i powierzchnię 
badanych cząstek. Wykorzystując do badań jedynie 
obserwacje morfologii agregatów oraz skład chemiczny 
cząstek, nie jest możliwe dokładne określenie ich po-
chodzenia.

W glebie występują głównie sadze w formie agre-
gatów wielocząsteczkowych, zbitych lub nieznacznie 
rozgałęzionych. Przeważają agregaty o średnicy 1–3 μm, 
chociaż zaznacza się też istotny udział agregatów o śred-
nicy <1 μm.

Wszystkie cząstki charakteryzują się kształtem zbli-
żonym do kulistego. ich średnice wahają się przeważnie 
w granicach 20–150 nm i są zmienne zarówno pomiędzy 
agregatami jak i w obrębie pojedynczych agregatów. 
niektóre agregaty morfologią przypominają agregaty 
sadzy, jednak wielkość cząstek przekraczająca 100 nm 
budzi wątpliwości co do ich zaklasyfikowania jako sadze 
i wymagałaby dodatkowych analiz.

agregaty sadzy w glebach są zwykle zbite, co od-
różnia je od delikatnych agregatów z wieloma pustymi 
przestrzeniami między cząsteczkami, jakie spotykane 
są w powietrzu atmosferycznym (Wilczyńska-Michalik 
i inni, 2015). Świadczy to o długim czasie, który minął 
od momentu emisji cząstek, co umożliwiło agregację 
w powietrzu. Dodatkowemu rozbudowaniu mogły także 
ulec w wyniku obróbki mającej na celu separacje cząstek 
z materiału glebowego, a następnie nanoszenie tego 
materiału na filtry membranowe.

na ilość cząstek sadzy w glebie ma wpływ ich kon-
centracja w atmosferze na danym obszarze. największe 
nagromadzenie cząstek sadzy zaobserwowano w prób-
kach pochodzących z Łąk nowohuckich. Może mieć to 
związek z morfologią terenu. Punkt, w którym pobierano 
materiał glebowy na Łąkach nowohuckich znajduje się 
bliżej doliny Wisły niż Wzgórza krzesławickie. ze względu 
na fakt gromadzenia cząstek stałych zwłaszcza w obni-
żeniach terenu poniżej warstwy inwersyjnej, może być 
to powód większego ich nagromadzenia w glebach Łąk 
nowohuckich.

ilość agregatów sadzy zmienia się wraz z głębokością, 
w warstwie przypowierzchniowej jest ich znacznie wię-

Ryc. 1. Zwarty agregat sadzy z gleby z Łąk Nowohuckich, 
materiał z głębokości 0–10 cm. SEM, obraz SE

Fig.1. The compact soot aggregate from Łąki Nowohuckie, 
material from a depth of 0–10 cm. SEM, SE image

Ryc. 2. Zwarty agregat sadzy z gleby z Łąk Nowohuckich, 
materiał z głębokości 0–10 cm. SEM, obraz SE

Fig. 2. The compact soot aggregate from Łąki Nowohuckie, 
material from a depth of 0–10 cm. SEM, SE image
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cej niż w warstwach położonych niżej. Wynika z tego, że 
cząstki sadzy osadzają się na powierzchni gruntu i nie 
przemieszczają się w głąb gleby (nie są mobilne).
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zaprawy budowalne są ściśle związane z momentem 
konstrukcji, wznoszenia budowli i w tym aspekcie są 
cennym źródłem informacji przy ustalaniu chronologii 
badanego obiektu. spoiwo zaprawy wiąże aktualną kon-
centrację 14C z Co2 z atmosfery podczas procesu twardnie-
nia (Baxter, Walton, 1970; Folk, Valastro, 1976; nawrocka 
i inni, 2005; Ringbom i inni, 2014). Przygotowując próbkę 
do datowania radiowęglowego, istotne jest, aby oddzielić 
antropogeniczne węglany spoiwa od innych źródeł węgla, 
jakimi są m.in. pokruszone fragmenty wapieni używane 
jako kruszywo czy wtórna krystalizacja (Michalska i inni, 
2013; Michalska, szczepaniak, 2014). obecność innych niż 
spoiwo źródeł węgla wiąże się najczęściej z efektem po-
starzenia wyników. W pojedynczych wypadkach pojawia 
się także problem odmłodzenia uzyskiwanych rezultatów 
ze względu na rekrystalizację, np. w obrębie tzw. lime 
lumps. niezbędny więc proces separacji poszczególnych 
składników odbywa się wieloetapowo, zaczynając od 
szczegółowej charakterystyki materiału, poprzez me-
chaniczny proces zamrażania i rozmrażania próbki do jej 
samoistnego rozpadu, poprzez przesiewanie próbki oraz 
przygotowanie z niej zawiesiny. 

Dalsze etapy przygotowania próbki do pomiaru 
wiążą się z chemiczną preparatyką, między innymi 
rozpuszczaniem przygotowanego materiału w kwasie 
ortofosforowym lub kwasie solnym (sonninen, jungner, 
2001; lindroos i inni, 2007; Goslar i inni, 2009; Marzaioli 
i inni, 2011). Wiek uzyskiwany z pomiaru 14C dla jednej 
próbki przygotowanej przy różnym stężeniu kwasów, 
czy też przy odmiennej preparatyce, może znacznie się 
różnić (Pesce, Ball, 2012; Michalska, szczepaniak, 2014). 
z tego punktu widzenia istotne jest aby preparatyka do-
stosowana była każdorazowo do składu badanej zaprawy. 
Wyniki datowania bardzo zależą od precyzji doboru ta-
kiej preparatyki, gdyż najdrobniejsza różnica w składzie, 
stanie zachowania, strukturze kryształów pomiędzy 
antropogenicznymi węglanami spoiwa a geologicznymi 
węglanami kruszywa może być wskaźnikowa. 

aby ocenić przydatność danej zaprawy, do pomiaru 
14C stosowany jest szeroki wachlarz metod, zależnie od 
laboratorium, mający na celu szczegółową charaktery-
stykę materiału, m.in. analizy petrograficzne, obserwacje 

przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego 
(seM) sprzężonego z mikroanalizatorem (eDs), a także 
dyfrakcja rentgenowska (XRD), czy metody termogra-
wimetryczne (Hollingberya, Hull, 2010). Wszystkie te 
metody mają na celu identyfikację składników zaprawy 
oraz wskazanie potencjalnych źródeł ryzyka przy dato-
waniu, jakimi poza najczęściej występującym kruszywem 
węglanowym mogą być niecałkowicie wypalone frag-
menty wapieni, czy też powodująca wzrost reaktywności 
składników zapraw zawartość tłuczonej ceramiki, cegieł 
(Binda, Baronio, 1988). 

Dokładna charakterystyka materiału pozwala doko-
nać wstępnego wyboru z dostępnej grupy zapraw, tych 
próbek, które najbardziej nadają się do datowania pod 
względem składu.

kolejne etapy wiążą się z podziałem próbek na frakcje 
ziarnowe oraz z przeprowadzeniem reakcji chemicznych 
polegających na rozkładzie węglanów w kwasie orto-
fosforowym. Testowe rozkłady chemiczne wybranych 
frakcji umożliwiają obserwacje tempa i przebiegu reakcji 
chemicznej, a co za tym idzie pozwalają na dobór nie 
tylko uziarnienia ale i najlepszego przedziału czasowe-
go, pozwalającego uchwycić gaz z rozkładu węglanów 
pochodzący od spoiwa, minimalizując ryzyko uwzględ-
nienia w pomiarze 14C gazu pochodzącego z rozkładu 
kruszywa. zaproponowana i weryfikowana kilkukrotnie 
(Michalska i inni, 2013) metoda datowania całych zapraw 
bez próby oddzielania składników przed pomiarem jest 
problematyczna ze względu na ilość czynników mogą-
cych wpłynąć na ostateczny wynik. Może ona znajdować 
zastosowanie dla próbek o szczegółowo zbadanym skła-
dzie, w określonych warunkach środowiskowych oraz 
przy dużej znajomości lokalnej budowy geologicznej. 
Możliwe jest wówczas uwzględnienie, w uzyskanych 
z pomiaru 14C wynikach, poprawki na wiek rezerwuaro-
wy, czyli w przypadku zapraw poprawki na zawartość 
węglanów niezawierających już aktywnego izotopu 14C. 
Taka technika wiąże się także z pewnymi założeniami, 
dotyczącymi samego procesu produkcji zapraw, m.in. 
pobieranie kruszywa z jednego geologicznie źródła, tem-
peratura i warunki pozwalające na całkowite wypalenie 
wapieni, brak domieszek typu tłuczona ceramika.

Słowa kluczowe:  spoiwa węglanowe, datowanie radiowęglowe, preparatyka chemiczna, zaprawy budowlane, 
  chronologia 
Key words:  carbonaceous binder, radiocarbon dating, chemical pretreatment, mortars, chronology
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Miejscowość kochanów jest położona przy południo-
wo-zachodniej granicy województwa dolnośląskiego, 
pomiędzy krzeszowem i Mieroszowem. Geologicznie 
kochanów jest zlokalizowany w obrębie niecki śródsu-
deckiej, w jej północno-zachodniej części. Występujące 
w tym rejonie permskie osady klastyczno-węglanowe 
budują tzw. warstwy z Chełmska Śląskiego. W środko-
wej  i stropowej części profilu, na kontakcie utworów 
dolomitycznych z piaskowcami i zlepieńcami, wieku cech-
sztyńskiego, rozwinęły się jaskinie kochanowskie. sprzy-
jał temu ciepły i wilgotny klimat subtropikalny paleogenu 
(Hermaszewski, Chomiak, 2004). jaskinie kochanowskie 
prawdopodobnie nigdy nie były w całości zalane wodą. 
Powstały w wyniku procesów korozyjnych, zachodzą-
cych w strefie wadycznej, związanych z przesączaniem 
się agresywnych wód opadowych systemem spękań 
w piaskowcach (Rogala, 2005). W tych jaskiniach można 
obserwować wystąpienie minerału z grupy krzemianów 
warstwowo-wstęgowych – pałygorskitu, który stanowi 
ciekawostkę mineralogiczną opisywanych obiektów.

nazwa minerału pochodzi od miejscowości Pały-
gorskaja (Rosja), gdzie w 1862 roku zostało opisane 
przez ssaftschenkova (1862) wystąpienie pałygorskitu 
w Górach Ural w Rosji. attapulgit – identyczny z pały-
gorskitem, stanowi składnik wysoko cenionych ziem 
odbarwiających (ang. fuller’s earth), eksploatowanych 
w attapulgas (Georgia, stany zjednoczone). nazwę at-
tapulgit, określającą iły występujące w attapulgas oraz 
w Mormorion (Francja) zaproponował w 1935 roku de 
lapparant (1935) – uważał, że są to wystąpienia innego 
|minerału niż pałygorskit. Dopiero w 1971 roku s.W. Ba-
iley udowodnił, że attapulgit i pałygorskit to jeden i ten 
sam minerał (Bailey i inni, 1971b). nazwa pałygorskit ma 
pierwszeństwo przed nazwą attapulgit w nomenklaturze 
mineralogicznej, zatwierdzonej przez komisję Między-
narodowej asocjacji Mineralogicznej do spraw nowych 
Minerałów, nazewnictwa i klasyfikacji (Commission on 
new Minerals, nomenclature and Classification – CnMnC  
– of the international Mineralogical association) (Bailey 
i inni, 1971a). jednakże nazwa attapulgit jest tak głębo-
ko zakorzeniona w nomenklaturze używanej w obrocie 
komercyjnym tą kopaliną, że nadal jest używana (singer, 
Galan, 2011).

Słowa kluczowe:  pałygorskit, skóra górska, attapulgit, kochanów, Dolny Śląsk
Key words:  palygorskite, mountain leather, attapulgite, kochanów, lower silesia

Pałygorskit to minerał ilasty o sieci wstęgowej (war-
stwowo-wstęgowej), występujący samodzielnie lub two-
rzący mieszaninę mineralną z innymi minerałami ilastymi 
w skałach o różnej genezie. Występuje w postaci zbitych, 
masywnych agregatów lub też w postaci „górskiej skóry” 
w żyłach hydrotermalnych. Pałygorskit tworzy włókniste 
kryształy i spilśnione skupienia. najczęściej wśród mine-
rałów towarzyszących wymienia się kalcyt, dolomit, talk, 
sepiolit, chloryty, kwarc, opal, chalcedon. Barwa minerału 
jest określana jako biała, żółtawa, szarawa, zielonawa, 
matowa. jest to minerał powstający w procesach hydro-
termalnych – w szczelinach skał magmowych i metamor- 
ficznych, oraz w procesach osadowych – w utworach 
jeziornych i lagunowych. 

Pod względem chemicznym, pałygorskit jest 
uwodnionym krzemianem magnezowo-glinowym:  
(Mg,al)2[oH|si4o10]·2H2o+2H2o.

iły pałygorskitowe są eksploatowane w Rosji, Usa 
(Floryda, Georgia) oraz w kilku innych krajach. W Polsce 
złoża pałygorskitu nie zostały rozpoznane, jednakże 
opisano kilka pojedynczych wystąpień tego minerału, 
towarzyszących skałom przeobrażonym hydrotermalnie. 
Można go znaleźć w Rędzinach, Czarnowie k. kamiennej 
Góry (Rudawy janowickie), Regulicach, Rudnie, Miękini k. 
krzeszowic, alwerni (Małopolska). 

najważniejszym wyróżnikiem pałygorskitu wśród 
innych minerałów ilastych jest charakterystyczna bu-
dowa strukturalna, która determinuje większość jego 
właściwości. Minerały grupy pałygorskitu – sepiolit, pa-
łygorskit, attapulgit – zawierają ciągłe, dwuwymiarowe, 
tetraedryczne płytki (warstwy), różniące się od innych 
krzemianów warstwowych brakiem warstwy okta-
edrycznej (ryc. 1). W wyniku takiej budowy, w strukturze 
pałygorskitu są obecne puste, zbliżone do owalnych 
przestrzenie, powtarzające się w kolejnych warstwach 
w sposób naprzemienny. W tych miejscach w strukturze 
minerału może gromadzić się woda (wymiary pustki po-
zwalają na umieszczenie w niej cząsteczki wody) lub jony 
metali, których cząsteczki nie przekraczają swoją średnicą 
rozmiarów pustki strukturalnej.

ze względu na swoje właściwości, takie jak wysoka 
pojemność sorpcyjna, silna tiksotropia oraz charaktery-
styczna struktura krystaliczna, jest to minerał atrakcyjny 
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nie tylko pod względem mineralogicznym, ale również 
ważny w wielu gałęziach przemysłu. kopaliny pałygor-
skitowe są najcenniejszymi kopalinami do produkcji ziem 
odbarwiających, głównie z przeznaczeniem na sorbenty, 
m.in. dla przemysłu petrochemicznego, spożywczego, 
tłuszczowego. Pałygorskit posiada zdolność wymiany 
kationów, dzięki czemu stosowany jest jako jonit, sito 
molekularne, nośnik katalizatorów. Minerały z grupy 
glinokrzemianów (np. minerały ilaste) mogą również 
tworzyć materiały warstwowane nanostrukturalnie oraz 
nanorurki o specyficznych właściwościach geometrycz-
nych. spośród minerałów ilastych, pałygorskit i sepiolit 
wykazują szczególne dopasowanie strukturalne oraz 
właściwości, stwarzające możliwość wykorzystania ich 
do produkcji nanorurek (Pasbakhsh, Churchman, 2015). 
nanorurki są wykorzystywane do produkcji materiałów 
konstrukcyjnych, jako elementy nanomaszyn i metama-
teriałów, a ich właściwości pozwalają na zastosowanie 
ich w szerokim zakresie inżynierii materiałowej – w przy-
szłości prognozuje się m.in. wykorzystanie ich w układach 
elektronicznych. nanorurki nieorganiczne zwykle mają 
większą gęstość od nanorurek węglowych, mniejszą od-
porność na rozciąganie, ale mimo to większą na ściskanie. 
Dzięki temu znajdują zastosowanie w produkcji materia-
łów o wysokiej odporności na przebicie i rozerwanie, np. 
w produkcji kamizelek kuloodpornych.

Ryc. 1. Uproszczony schemat struktury pałygorskitu
Fig. 1. A simplified diagram of the palygorskite strukture

Ryc. 2. Wystąpienie pałygorskitu w okolicy Kochanowa – żyła klastyczna z pałygorskitem w formie „skóry górskiej”
Fig. 2. The occurrence of palygorskite in the vicinity of Kochanów – clastic vein with palygorskite developed 

as a „mountain leather”

W rejonie kochanowa występują dwa nieczynne 
kamieniołomy, w których odsłaniają się skały podłoża. 
W jednym z nich, znajdującym się w centrum wsi kocha-
nów, można zaobserwować wyraźne dwie sekwencje 
skalne. Dolna część to masywny, żółtoszary dolomit 
pizoidowo-skorupowy z soczewami piaskowców. Górną 
część stanowią zdolomityzowane, czerwone konglome-
raty frakcji od żwirowej do piaszczystej oraz szarogłazy. 
W większości pozycji literaturowych wiek występują-
cych w kochanowie skał określany jest jako cechsztyn, 
natomiast Śliwiński (1984), opierając się na wykonanych 
przez siebie badaniach palinologicznych, określa wiek 
sedymentacji tych osadów na późny etap wczesnego 
permu. eksploatacja opisywanych wyrobisk miała miejsce 
przed ii wojną światową. Wydobyty materiał wykorzysty-
wano jako lokalny surowiec budowlany. Wydobycie skał 
piaskowcowych i zlepieńców dolomitycznych dopro-
wadziło do odkrycia jednego z największych systemów 
pseudokrasowych jaskiń w sudetach. niektóre jaskinie 
nie są w pełni naturalnymi obiektami – obserwuje się 
w nich liczne ślady dawnej eksploatacji, jak np. w jaski-
ni z Filarami, gdzie wręcz można obserwować metodę 
wybierania urobku (pozostawiono filary, podtrzymujące 
strop). W okresie największego rozkwitu (lata 1840–1842), 
w kochanowie i okolicy działało 12 kamieniołomów. Po 
1870 roku nastąpił upadek górnictwa, zaniechano eksplo-
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atacji kamieni budowlanych i zapomniano o odkrytych 
jaskiniach. jaskinie kochanowskie w 2001 roku odkrył na 
nowo zespół badaczy grotołazów z Wałbrzyskiego klubu 
Górskiego i jaskiniowego. W dwóch kamieniołomach 
zostało skartowanych 16 obiektów jaskiniowych (jaskiń 
i schronisk podskalnych), powstały szkice korytarzy 
poszczególnych jaskiń oraz ogólny szkic sytuacyjny roz-
mieszczenia obiektów jaskiniowych w rejonie stołu sę-
dziowskiego – jednego z zabytków kochanowa z okresu 
średniowiecza, będącego unikatem w skali kraju i europy, 
związanym ze średniowiecznym wymiarem sprawiedliwo-
ści. W jaskiniach kochanowskich nie obserwuje się szaty 
naciekowej – rozwinęły się one w masywnych dolomitach 
oraz w zdolomityzowanych piaskowcach i zlepieńcach, 
nie zaś w skałach wapiennych. 

W opisanych jaskiniach, schroniskach i sąsiadujących 
z nimi odsłonięciach skalnych, rozpoznano wystąpienia 
żył pałygorskitowych, przecinających skały otaczające 
– zlepieńce i dolomity. orientacja żył o kierunku W–e 
nawiązuje ściśle do rozwiniętego w kochanowie systemu 
korytarzy jaskiniowych oraz kierunku spękań o azymucie 
około 100 stopni. Żyły te wypełniają niektóre spękania 
w skałach, mają grubość od kilku milimetrów do kil-
kunastu centymetrów, są wypełnione luźnym osadem 
– minerałami ilastymi z domieszką kwarcu frakcji piasz-
czystej. Pośrodku szczelin występują płaty pałygorskitu 
w formie „górskiej skóry” (ryc. 2). Taka postać pałygorskitu, 
podobnie jak w przypadku sepiolitu, tworzy włókni-
ste warstewki, splątane niekiedy ze sobą lub ułożone 
równolegle (bądź prawie równolegle), przypominające 
niewyprawioną skórę. Wystąpienia pałygorskitu są znane 
z utworów o genezie hydrotermalnej i sedymentacyjnej. 
W warunkach hydrotermalnych, pałygorskit powstaje 
jako produkt przeobrażenia minerałów krzemianowych, 
zwykle amfiboli i piroksenów. W skałach osadowych 
może być pochodzenia detrytycznego, występować 
jako produkt przekształceń diagenetycznych smektytu 
lub obsydianu, ale również jako nowopowstały minerał, 
bezpośrednio wykrystalizowany z wodnych roztworów, 
zarówno w morskich, jeziornych, jak i kontynentalnych 
środowiskach. Charakter występowania żył pałygorskito-
wych w rejonie kochanowa oraz ich pozycja geostruktu-
ralna, wskazują na bezpośrednią krystalizację z wodnych 
roztworów, krążących w szczelinach skał. Początkowo, 
woda przesączająca się przez triasowe i cechsztyńskie ska-
ły, stopniowo wypełniała otwarte szczeliny klastycznym 
materiałem, najprawdopodobniej pochodzącym z erozji 
piaskowców triasowych. kiedy roztwór osiągnął skład 
chemiczny sprzyjający wytrącaniu pałygorskitu, arkusze 
tego minerału zostały uformowane w centralnej części 
klastycznych żył. Wpływ intensywnego wietrzenia przy-
powierzchniowej partii skał dolomitowych i zlepieńców 
umożliwił krystalizację pałygorskitu w środowisku alka - 
li cznym krążących w górotworze roztworów wod-
nych. z uwagi na skład chemiczny tutejszego pałygorskitu 
i warunki krystalizacji tego minerału, można opisać te 
roztwory, jako medium o dużej aktywności Mg i si oraz 
niskiej aktywności al. Pałygorskit z kochanowa, był opi-
sany w 1997 roku przez j. Parafiniuka (Parafiniuk, 1997). 
Było to pierwsze, w pełni udokumentowane, wystąpienie 
pałygorskitu w sudetach. 

W kochanowie, z obszaru nieczynnych kamienioło-
mów, zostały pobrane próbki pałygorskitu dwojakiego 
typu. Pierwszy typ, na potrzeby identyfikacji do badań, 
został nazwany pałygorskitem przy drodze, drugi – pały-
gorskitem jaskiniowym. Próbki pałygorskitu przy drodze 
były pobrane z odsłonięcia skalnego, będącego ścianą 
dawnego kamieniołomu, gdzie pałygorskit był łatwo 
dostępny (ryc. 2). W profilu obserwowano masywne, 
żółtoszare dolomity, przechodzące ku górze w zdolomi-
tyzowane, czerwone, różnoziarniste konglomeraty i sza-
rogłazy. W szczelinie skalnej o zmiennej miąższości (od 
kilku do kilkudziesięciu centymetrów), wypełnionej luź-
nym, czerwonawym osadem ilastym z domieszką ziaren 
kwarcu frakcji piaszczystej, zaobserwowano pałygorskit 
w formie klasycznej „skóry górskiej”. Płat pałygorskitu 
w płaszczyźnie szczeliny osiągał rozmiary przekraczające 
1 m, a nawet więcej, czego dokładnie nie udało się stwier-
dzić, ze względu na przewężenie szczeliny. Wyraźnie 
oddzielał się od luźnego wypełnienia żyły po obu jego 
stronach. Miejscami płat rozdzielał się na dwie odnogi, 
tworząc w przekroju poprzecznym soczewkę, wypełnio-
ną otaczającym go osadem, co świadczy o wcześniejszym 
wypełnieniu szczelin materiałem klastycznym, przed 
krystalizacją pałygorskitu. Próbki pałygorskitu jaskinio-
wego zostały pobrane z obszaru drugiego nieczynnego 
kamieniołomu. na tym obszarze występował szereg ja-
skiń  i schronisk skalnych, porośniętych lasem. Profil 
geologiczny skał podłoża przedstawiał się bardzo podob-
nie, jak w pierwszym kamieniołomie. Miejscami część 
korytarzy i stropów jaskiń uległo zawaleniu, dlatego w tych 
miejscach nie zaobserwowano obu typów skał. Część 
jaskiń rozwinęła się tylko w jednej, bądź w drugiej z tych 
formacji. W stropach jaskiń zaobserwowano szczeliny i spę-
kania, w większości o szerokości od kilku milimetrów do 
kilku centymetrów. niektóre szczeliny wypełnione były 
pałygorskitem, którego pobranie uniemożliwiały często 
warunki geologiczne – miękki minerał (twardość 2,5 w ska-
li Mohsa) wypełniał szczelinę w twardych skałach dolo-
mitowych w stropie jaskini, przy odkuciu, ulegając znisz-
czeniu. W niektórych miejscach, ze względów bezpieczeń-
stwa, zaniechano poboru materiału skalnego. Większość 
szczelin charakteryzowała się monomineralnym wypeł-
nieniem – pałygorskit nie był otoczony luźniejszymi 
skałami ilastymi, jak w przypadku pierwszego odsłonięcia, 
lecz całkowicie wypełniał szczeliny skalne, szerokości 
kilku milimetrów. Pałygorskit jaskiniowy różnił się od 
pałygorskitu przy drodze – był zbity, wilgotny, mazisty, 
a pobrane próbki nie przypominały makroskopowo „skó-
ry górskiej”, tylko zbite warstwy minerałów ilastych, 
czasami z przewarstwieniami brązowo-żółtej zwietrzeliny. 
Postać zbita przeważała ilościowo nad włóknistą, miej-
scami również spotykaną. Mineralizacja pałygorskitowa 
często zanikała w przewężeniach żył, nie kontynuując się 
na tak dużym odcinku, jak w pierwszym kamieniołomie. 
Tam gdzie to było możliwe, pobrano próbki. W dwóch 
miejscach możliwe było pobranie większej ilości minera-
łu, ponieważ warunki występowania (dobry dostęp do 
szczeliny, otoczenie pałygorskitu zbitym osadem ilastym, 
duża szerokość szczelin – jedna nawet około 1 metra 
szerokości) były korzystne. W tych szczelinach kontynu-
acja warstwy pałygorskitu często zanikała, po czym znów 
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się pojawiała, szybko zmieniała się też jej miąższość – od 
kilku milimetrów do kilku centymetrów. Pałygorskit trud-
niej oddzielał się od otaczającego osadu, a miejscami 
przechodził w ilaste skały wypełnienia szczelin bez wy-
raźnie zaznaczających się granic.

Przeprowadzone badania rentgenograficzne (ryc. 3) 
dowodzą, że pałygorskit nazwany przeze mnie jaskinio-
wym ma bardzo podobny skład do pałygorskitu przy 
drodze. Poniższy rentgenogram potwierdza, że jest to ten 
sam pałygorskit. Przebadane próbki są monomineralne 
(zawierają jedną mineralogiczną odmianę pałygorskitu) 
i zawierają do 5% zanieczyszczeń w postaci kwarcu, skale-
ni i być może niewielkiej domieszki tlenków (wodorotlen-
ków) żelaza. Dla porównania, krzywe rentgenograficzne 
obu próbek zostały przedstawione na jednym diagramie 
z próbką pałygorskitu z okolic kochanowa, analizowaną 
przez innego badacza (pr. 1) (Parafiniuk, 1997). Potwier-
dza ona, że w rejonie Dolnego Śląska występuje jedna 
odmiana mineralogiczna pałygorskitu żyłowego, pomimo 
miejscami różnych postaci występowania tego minerału.

podSuMowaniE

Przeprowadzono badania rentgenograficzne potwier-
dzające występowanie pałygorskitu na Dolnym Śląsku. 
W rejonie kochanowa występuje on w dwóch formach 
– w postaci zbitej, jako wypełnienie klastycznych żył 
w szczelinach i spękaniach jaskiń, występujący z innymi 
minerałami ilastymi lub bez, z przejściowym charakterem 
granic, miejscami zanikający w przewężeniach żył oraz 
w formie tzw. „skóry górskiej”, w szerokiej żyle klastycznej, 
przecinającej skały dolomitowe, przechodzące w zdolo-
mityzowane zlepieńce, o ostrej granicy pomiędzy pały-
gorskitem a innymi minerałami ilastymi i zwietrzeliną, sta-
nowiącymi wypełnienie żyły. obie postacie pałygorskitu 
stanowią tę samą odmianę mineralogiczną, składającą się 
z jednej odmiany pałygorskitu. opisywane wystąpienie 

ma znaczenie mineralogiczne, ale ze względu na małą 
gęstość żył klastycznych w tym rejonie oraz niewielką ilość 
pałygorskitu, stanowiącego ich wypełnienie, nie może 
być traktowane jako nagromadzenie złożowe, nadające 
się do eksploatacji. 
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Ryc. 3. Dyfraktogram oczyszczonego mechanicznie (poprzez frezowanie) pałygorskitu z Kochanowa
Fig. 3. X-ray diffraction pattern of the mechanically purified (by abrasion) palygorskite from Kochanów
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wStęp

osuwiska na terenie karpat stanowią coraz większe 
zagrożenie dla działalności człowieka. obecnie ich liczbę 
szacuje się na ponad 50 000 (Chowaniec i inni, 2015; Rącz-
kowski, 2015). Prowadzone prace kartograficzne pozwalają 
sądzić, że na terenie karpat nie zinwentaryzowano jeszcze 
wszystkich obiektów osuwiskowych i ich liczba może wzros-
nąć. Tak wielkie zagęszczenie osuwisk często powoduje 
trudności w lokalizacji nowych obiektów oraz utrzymaniu 
już istniejących. Między innymi takich jak: drogi, linie kole-
jowe, budynki mieszkalne, zapory wodne, obiekty przemy-
słowe. szczególnie dotyczy to infrastruktury zlokalizowanej 
na terenie aktywnych osuwisk. W takim przypadku bardzo 
ważne jest rozpoznanie budowy geologicznej, koluwiów, 
podłoża osuwiska i innych elementów wpływających na 
charakterystykę jego ruchu. Potrzebnych informacji może 
dostarczyć monitoring. obecnie na terenie karpat Państwo-
wa służba Geologiczna (PsG) prowadzi pomiary obserwa-
cyjne kilkudziesięciu osuwisk. Wykorzystuje różne metody, 
zarówno wgłębne, jak i powierzchniowe. Metody stosowa-
ne na wszystkich monitorowanych osuwiskach przez PsG 
opisał w swojej pracy nescieruk (2015). W niniejszej publi-
kacji przedstawiono statystykę dla wybranych 41 osuwisk. 
opracowano ją na podstawie jednej z metod stosowanych 
do monitoringu powierzchniowego – pomiarów Gnss.

MEtodyKa wyKonywania poMiarów GnSS

Do pomiarów wykonywanych przez Państwowy insty-
tut Geologiczny – Państwowy instytut Badawczy (PiG-PiB) 
wykorzystuje się system asG-eUPos zarządzany przez 
Główny Urząd Geodezji i kartografii (GUGik). Do pomia-
rów wykonywanych przez Państwową służbę Geologicz-
ną wykorzystuje się obecnie rozwiązania sieciowe RTn. 
ich przewaga nad metodami RTk, opartymi o pojedynczą 
stację referencyjną polega na możliwościach lepszego 
modelowania błędów systematycznych. W związku z tym 
możliwe jest uzyskanie lepszej powtarzalności pomiarów 
niezależnie od odległości od stacji referencyjnej. obecnie 
ze względu na dokładność zaleca się stosowanie meto-

dy pomiarów z wykorzystaniem strumieni sieciowych 
wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe (GUGik, 2014).

W monitoringu powierzchniowym osuwisk karpa-
ckich wykorzystuje się serwis naWGeo pozwalający na 
uzyskanie dokładności poziomej ±3 cm oraz dokładności 
pionowej ±5 cm. Takie wartości przyjęto również przy 
obliczeniach deformacji jako granice błędu pomiarowego. 
W celu zwiększenia precyzji pomiarów RTn stabilizację 
punktów monitoringu powierzchniowego wykonywano 
w terenie odkrytym, w miarę możliwości pozbawionym 
przeszkód terenowych. Do wszystkich pomiarów zasto-
sowano tylko jeden zestaw pomiarowy. Uniknięto w ten 
sposób błędów spowodowanych różnym położeniem 
centrów fazowych i geometrycznych anten (GUGik, 2014). 

Pomiary zastabilizowanych punktów wykonywano 
przy pomocy precyzyjnego odbiornika geodezyjnego 
firmy Trimble R8 Gnss z anteną wewnętrzną sPs88x in-
ternal. odbiornik GPs umieszczono na tyczce o długości 
2 metrów. Czas pomiaru wynosił 65 sekund. 

Pomiary wykonywano na podstawie projektu soPo 
(system osłony Przeciw osuwiskowej) finansowany 
w większości przez narodowy Fundusz ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej (nFoŚiGW). na każdym 
osuwisku w roku kalendarzowym w miarę możliwości 
starano się przeprowadzić dwie sesje pomiarowe: wio-
senną i jesienną, które przeprowadzono w latach: 2014, 
2015 oraz 2016. Pomiary geodezyjne wykonuje się na 61 
osuwiskach (nescieruk, 2015). spośród tych obiektów 
pracownicy oddziału karpackiego badają 41 osuwisk, 
których dotyczy niniejsza publikacja (ryc. 1). 

na większości uzyskano 6 pomiarów, wynikających 
z 6 kampanii pomiarowych: jedna w 2013 r. (i 2013), dwie 
w 2014 (i 2014, ii 2014), dwie w 2015 r. (i 2015, ii  2015) oraz 
kampanii w 2016 r. (i 2016). Łącznie przeprowadzono 230 
sesji pomiarowych, w których dokonano 2374 pomiarów 
punktowych.

 Dla każdego osuwiska pomiędzy poszczególnymi 
sesjami pomiarowymi obliczono różnice przemieszczeń. 
jeżeli w obliczonej różnicy pomiędzy poszczególnymi se-
sjami pomiarowymi w co najmniej 2 punktach stwierdzo-
no przemieszczenia, które nie są błędem pomiarowym, 

Słowa kluczowe:  przemieszczenia, osuwiska, Gnss, monitoring, karpaty
Key words:  displacements, landslides, Gnss, monitoring, Carpathian Mountains
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osuwisko uznawano za aktywne. Po ocenie aktywności 
osuwiska starano się znaleźć prawidłowość w rozmiesz-
czeniu przestrzennym wykorzystując różne klasyfikacje: 
geograficzną (kondracki, 2002), geomorfologiczną (star-
kel, 1972), geologiczną oraz hydrograficzną.

osuwiska klasyfikowano dla każdej różnicy w wykona-
nych sesjach pomiarowych oraz w odstępach rocznych. 
Poniżej zaprezentowano stwierdzone przemieszczenia 
w ostatniej sesji pomiarowej (ii 2015–i 2016). na tej pod-
stawie stwierdzono przemieszczenia w 21 monitorowa-
nych osuwiskach (ryc. 2). Łącznie sporządzono 5 takich 
map z dokonaną klasyfikacją. 

sporządzono mapy obrazujące przemieszczenia 
w rocznych interwałach czasowych (łącznie 3) oraz mapę 
przemieszczeń porównującą ostatni pomiar z pierwszym. 
Wykonano ją ze względu na to, że niektóre przemiesz-
czenia można stwierdzić tylko w dłuższym interwale 
czasowym. następnie przystąpiono do analiz i klasyfikacji 
osuwisk pod względem lokalizacji na tle jednostek geo-
graficznych, geomorfologicznych, geologicznych oraz 
hydrograficznych.

wnioSKi

na podstawie wykonanej analizy przemieszczeń 
i klasyfikacji udało się wykazać, że przemieszczenia wśród 
części z monitorowanych osuwisk, na których wykonuje 
się pomiary geodezyjne, można skorelować ze sobą, a na 
części występują niezależnie.

Uważa się, że powiązanie ruchu w obiektach jedynie  
na podstawie okresu, w którym wystąpiły przemieszcze-
nia oraz lokalizacji na tle jednostek geograficznych może 
wiązać się z pewną niepewnością pomiarową. na pod-
stawie tego stwierdza się, że pewnym rozwiązaniem, 
które pozwoli na dalsze wnioski jest powiązanie danych 
dotyczących przemieszczeń z danymi opadowymi. Co 
więcej, zaleca się kontynuowanie prac związanych z po-
miarami monitoringowymi, jedynie powiększenie bazy 
danych o pomiary z kolejnych sesji pomiarowych pozwo-
li na dalsze wnioski. Możliwe, że umożliwi to konstrukcje 
systemu, który pozwoli ostrzegać o przyszłym ruchu 
osuwiskowym (Grabowski, Wojciechowski, 2015). 

Ryc. 1. Lokalizacja osuwisk w Karpatach (wg Nescieruk, 2015) 
Fig. 1. Location of Carpathian landslides (after Nescieruk, 2015)

Ryc. 2. Klasyfikacja osuwisk ze względu na aktywność (sesje pomiarowe II 2015–I 2016; wg. Nescieruk, 2015)
Fig. 2.  Classification of landslides considering activity (measurement sessions II 2015–I 2016; after Nescieruk, 2015)
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W 2016 r. zakończono szeroko zakrojony siedmio-
letni projekt „Wykonanie programów i dokumentacji 
geologicznych, określających warunki hydrogeologiczne 
w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głów-
nych zbiorników Wód Podziemnych (GzWP) dla potrzeb 
planowania i gospodarowania wodami w obszarach 
dorzeczy”. W 1990 r. (kleczkowski, 1990) wyznaczono 
na obszarze całego kraju 180 GzWP, wykonano to na 
podstawie istniejącego wówczas rozpoznania warunków 
hydrogeologicznych. Dla GzWP przyjęto minimalne kry-
teria ilościowe i jakościowe: wodoprzewodność skał zbior-
nikowych ponad 10 m2/h, potencjalna wydajność studni 
70 m3/h, a ujęcia ponad 10 000 m3/d, wody nadające się do 
zaopatrzenia ludności w stanie surowym lub po prostym 
uzdatnianiu przy pomocy uzasadnionych ekonomicznie 
technologii. W obszarach deficytowych (głównie masywy 
górskie i podgórskie) stosowano indywidualne, obniżone 
kryteria ilościowe. na tej podstawie planowano szczegó-
łowe udokumentowanie warunków hydrogeologicznych 
poszczególnych GzWP, w celu określenia ich parametrów, 
zasobów i warunków ochrony.

Do 2008 r. opracowano dokumentacje hydrogeo-
logiczne obejmujące obszar 77 zbiorników, 18 z nich 
wykreślono z listy GzWP (nie spełniały kryteriów GzWP), 
połączono GzWP 412 i 413, a w przypadku GzWP 424 
wnioskowano o włączenie do GzWP 425. ze zbiornika 
GzWP 215 wydzielono jego cześć centralną jako GzWP 
215a. 

na liście GzWP opublikowanej w 2006r. w Rozporzą-
dzeniu w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy 
i regionów wodnych (Dz.U.2006.126.878) wymieniono 
162 zbiorniki. na tej liście znalazły się także GzWP 178 – 
choć w dokumentacji z 2003 r. wnioskowano o skreślenie 
go z listy jako niespełniający warunków GzWP. Uwzględ-
niono również GzWP 423, nieudokumentowany, który 
jednak po udokumentowaniu zasobów dyspozycyjnych 

Słowa kluczowe:  ochrona wód podziemnych, Główny zbiornik Wód Podziemnych (GzWP), obszary ochronne 
  wód podziemnych
Key words:  groundwater protection, Major Groundwater Basin (MGWB), protection area of groundwater

obszaru obejmującego zbiornik o którego skreślenie  
z listy postulowano. spośród 162 zbiorników do 2008 r.  
za udokumentowane uznano 58. Dla części z nich zo-
stały opracowane dokumentacje określające warunki 
hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów 
ochronnych GzWP, część natomiast udokumentowana 
została „przy okazji”, w trakcie wykonywania dokumen-
tacji hydrogeologicznych wykonywanych w innych ce-
lach – były to przede wszystkim dokumentacje zasobów 
dyspozycyjnych wód podziemnych obejmujące obszar 
poszczególnych zbiorników.

Celem projektu „Wykonanie programów i dokumen-
tacji geologicznych, określających warunki hydrogeolo-
giczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych 
Głównych zbiorników Wód Podziemnych (GzWP) dla 
potrzeb planowania i gospodarowania wodami w obsza-
rach dorzeczy” było udokumentowanie i charakterystyka 
obszarów GzWP jako najcenniejszych strategicznych 
zasobów wód podziemnych w kraju. W ramach realizacji 
projektu udokumentowano warunki hydrogeologiczne 
w celu ustanowienia obszarów ochronnych dla 101 
dotychczas nieudokumentowanych zbiorników i zwery-
fikowano 30 dokumentacji opracowanych przed 2008 r.  
Prace realizowano zgodnie z „Metodyką wyznaczania ob-
szarów ochronnych głównych zbiorników wód podziem-
nych dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami 
w obszarach dorzeczy (Herbich i inni, 2009). Projekt nie 
objął GzWP 215 i 215a oraz GzWP 423. 

Do najważniejszych zagadnień obejmujących podsta-
wowy cel realizowanych dokumentacji, tj. wyznaczenie 
obszarów ochronnych poszczególnych zbiorników, które 
musiały zostać rozstrzygnięte w trakcie realizacji projektu, 
zaliczyć należy:
•	 zachowanie spójności metodycznej, kartograficznej 

oraz cyfrowej (Gis, bazy danych, modele matema-
tyczne) prac dokumentacyjnych dla równocześnie 
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realizowanych 29–39 dokumentacji GzWP, terminowe 
ich wykonanie i sprawne przeprowadzenie odbioru 
wyników, co wymagało stałej koordynacji prac reali-
zowanych w ramach przedsięwzięcia;

•	 wykorzystanie opracowanych modeli matematycz-
nych do wyznaczania czasu dopływu wód do zbiorni-
ka obejmującego zarówno dopływ lateralny, jak i prze-
sączanie oraz przesiąkanie wód z powierzchni terenu 
do warstw wodonośnych zaliczonych do zbiornika; 

•	 uwzględnienie istniejącego i planowanego zagospo-
darowania terenu zbiorników, by zachowując wy-
magania ochrony GzWP, minimalizować negatywne  
skutki dla lokalnej gospodarki oraz ograniczać po-
tencjalne odszkodowania związane z ustanowieniem 
obszaru ochronnego;

•	 sposób wyznaczania izochrony 25 lat dopływu wód 
do warstw wodonośnych zaliczonych do zbiornika;

•	 sposób definiowania granic obszarów ochronnych 
wyznaczanych na podstawie przesłanek hydrogeolo-
gicznych i wykonanych obliczeń oraz dostosowanie 
tych granic do wymogów legislacji – aktów prawa 
miejscowego i procedur planowania przestrzennego, 
tak, by jednoznacznie wskazać tereny, na których będą 
obowiązywać zakazy, nakazy i ograniczenia związane 
z ochroną GzWP;

•	 przynajmniej częściowe ujednolicenie zakresu pro-
ponowanych zakazów, nakazów i ograniczeń w za-
gospodarowaniu terenu i prowadzeniu działalności 
na obszarach ochronnych.
spośród 101 dokumentacji objętych projektem do-

kumentowania GzWP, kryteria ilościowe i jakościowe 
spełniają 82 zbiorniki, pozostałych 19 sklasyfikowanych 
zostało jako lokalne zbiorniki wód podziemnych – istotne 
ze względu na zaopatrzenie w wodę lokalnych odbiorców, 
nie spełniające jednak przyjętych kryteriów. Łączna po-
wierzchnia 101 udokumentowanych zbiorników wynosi 
ponad 52 760 km2. Dla 84 zbiorników (zarówno głównych, 
jak i lokalnych) wyznaczono obszary ochronne o łącznej 
powierzchni ponad 22 479 km2.
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wStęp 

W abstrakcie przedstawione zostały wyniki prac za-
prezentowane podczas 13. konferencji sGa, która odbyła 
się w nancy we Francji w 2015 r. (Mikulski, stein, 2015a) 
oraz materiały z konferencji Goldschmidt’a w Pradze 
(Mikulski i stein, 2015b). Badania za pomocą metodyki 
Re–os dotyczyły wyłącznie siarczków Cu – chalkopirytu, 
bornitu i chalkozynu z najbogatszych rud pochodzących 
z zebranych podczas wycieczki sGa w 2011 r. próbek 
w kopalniach kGHM „Polska Miedź” s.a. w lubinie oraz 
Polkowicach. 

Powstanie mineralizacji Cu–ag typu stratoidalnego 
w utworach cechsztyńskich było wynikiem wieloeta-
powych procesów mineralizacyjnych. Procesy te należy 
łączyć najpierw z późną diagenezą oraz z późniejszą mi-
gracją niskotemperaturowych utlenionych roztworów hy-
drotermalnych, które ulegały redukcji na największą skalę 
na pograniczu łupka cechsztyńskiego (np. oszczepalski, 
1999 wraz z literaturą; Piestrzyński, 2007 wraz z literaturą). 

Wiek stratoidalnej mineralizacji kruszcowej, związanej 
z cechsztyńską formacją miedzionośną, występującą 
w południowej – brzeżnej części basenu cechsztyńskiego 
w Polsce i w niemczech, był przedmiotem prac z zasto-
sowaniem bardzo różnych metod geochronologicznych 
(jowett i inni, 1987; Bechtel i inni, 1999). aplikacje tych 
metod odnosiły się do prób określenia krystalizacji róż-
nych minerałów towarzyszących mineralizacji kruszcowej, 
a nie bezpośrednio do precypitacji siarczków miedzi, 
czyli tych partii złóż, które mają największe znaczenie 
ekonomiczne. Dlatego też wiek mineralizacji siarczkowej 
określany był pośrednio i waha się w szerokim zakresie 
od wczesnego triasu aż po wczesną kredę.

Przełomem w bezpośrednim określeniu wieku 
mineralizacji siarczkami miedzi było zastosowanie me-
todyki Re-os. Bogate w siarczki miedzi próbki łupka 
miedzionośnego z zarzuconej kopalni sangerhausen 
w niemczech wykazały wiek izochronowy całych próbek 
na 257±1,6 mln lat (Brauns i inni, 2003). z kolei próbki 
okruszcowanego łupka miedzionośnego z kopalni w lu-
binie miały wiek izochronowy Re–os 240 ±3,8 mln lat 

Słowa kluczowe:  geochronologia Re-os, rudy siarczkowe, bornit, chalkopiryt, łupek miedzionośny 
Key words:  Re-os geochronology, sulphides ore, bornite, chalcopyrite, kupferschiefer

(Pašava i inni, 2007). Bogate w metale szlachetne silnie 
utlenione próbki z kopalni w Polkowicach wykazały 
wiek izochronowy Re-os dla całych próbek 279 ±14 mln 
lat (Pašava i inni, 2007). Mikulski i stein (2010) przedsta-
wili wyniki datowań wieku Re–os–217 ±2 mln lat dla 
chalkopirytu wyseparowanego z bogatej łupkowej rudy 
siarczkowej z lubina. Wiek izotopowy Re–os okruszcowa-
nej próbki łupka miedzionośnego z zarzuconej kopalni 
Mansfeld w niemczech datowano na 204,3 ±0,5 mln lat 
(Pätzold i inni, 2002). Próbki płonnych czarnych łupków 
cechsztyńskich pochodzących z otworu zlokalizowanego 
w północnej Polsce wykazały wiek izochronowy Re–os 
247 ±20 mln lat (Pašava i inni, 2010). 

MEtodyKa prac oraz wyniKi

Prace analityczne Re–os przeprowadzone zostały 
w Pracowni aiRie na Uniwersytecie stanowym kolora-
do w Fort Collins (Usa) w ramach grantu badawczego 
(Mikulski, 2013). Badania izotopowe wykonano na wy-
separowanych z bogatych rud siarczkowych minerałach 
miedzi – bornicie i chalkopirycie. Bornit i chalkopiryt po-
chodziły z żyłek siarczkowych reprezentujących żyłkowo -
-impregnacyjny typ mineralizacji kruszcowej w czarnych 
łupkach miedzionośnych, pochodzących z kopalń w lu-
binie oraz w Polkowicach. zbadane zostały pojedyncze 
żyłki bornitu i chalkopirytu o grubości od 3 do 10 mm, 
które przechodziły również w impregnację, układającą się 
równolegle do laminacji w łupku. Bornit z żyłek występu-
jący samodzielnie bez narostów czy otoczek chalkopirytu 
i/lub chalkozynu wykazuje koncentracje renu od 5,4 do 
12,1 ppb oraz całkowitą zawartość osmu na poziomie 
od 26 do 52 ppt (Mikulski, stein, 2015a). We wszystkich 
siarczkach charakterystyczna jest wysoka zawartość osmu 
zwykłego. siarczki z tego typu charakterystyką izotopową 
renu i osmu definiowane są jako wysoko radiogeniczne na 
niskim poziomie zawartości Re i os (ang. Low Level Highly 
Radiogenic – LLHR; stein, 2014). 

na rycinie 1 widoczna jest izochrona wieku Re–os dla 
bornitu i chalkopirytu występujących w czarnych łupkach 
w postaci żyłek równoległych do laminacji. Biorąc pod 
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uwagę średni rozrzut stosunków izotopowych 187Re/188os 
około 600, wyliczono czteropunktową izochronę wieku 
modelowego Re–os (Model 1 age). Uzyskany wiek mo-
delowy wynosi 212 ±7 mln lat przy założeniu stosunku 
inicjalnego 187os/188os 2,13 ±0.31 (MsWD = 1,3; n = 4). 
Wykazany podczas prac stosunek izotopowy 187Re/188os 
siarczków miedzi jest bardzo wysoki, co okazuje się być 
charakterystyczną cechą izotopową łupków z pogranicza 
permu i triasu (Georgiev i inni, 2011). 

podSuMowaniE 

Uzyskane wyniki badań izotopowych Re–os wskazują, 
że główny etap mineralizacji miedziowej występującej 
w czarnym łupku cechsztyńskim w obszarze złożowym 
lubin–Polkowice miał miejsce w późnym triasie (norian), 
około 212 ±7 mln lat temu. Wyniki sugerują również 
skorupowe źródło osmu w roztworach hydrotermalnych. 
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Ryc. 1. Czteropunktowy wykres izochronowy wieku Re–Os dla 
bogatej Cu-Ag mineralizacji siarczkowej z łupka miedzionośnego 
z kopalni w Lubinie i Polkowicach (wg Mikulski, Stein, 2015a)

Fig. 1. Isochron plot of four Ag-bearing copper rich samples of 
veinlet-lamination type hosted by Kupferschiefer from the Lubin 

and Polkowice mines (ac. to Mikulski, Stein, 2015a)
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wStęp

zgodnie z Ustawą Prawo geologiczne i górnicze 
z 2011  r., do kluczowych zadań Państwowej służby 
Geologicznej (PsG), którą pełni Państwowy instytut 
Geologiczny – Państwowy instytut Badawczy (PiG-PiB), 
jest zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego kraju 
poprzez prognozowanie i rejestrację wystąpień oraz 
ocenę zasobów kopalin naturalnych. W ramach tego 
zadania bardzo ważnym dla planowania rozwoju gospo-
darczego kraju jest wskazanie zaktualizowanych miejsc 
występowania potencjalnych złożowych nagromadzeń 
poszczególnych typów surowców oraz oszacowanie ich 
przypuszczalnych zasobów. od 2013 do 2015 r., w PsG 
wykonane zostało opracowanie pt. „Mapy obszarów 
perspektywicznych wystąpień rud metali i surowców 
chemicznych w Polsce w skali 1:200 000 wraz z ich oceną 
surowcową oraz ograniczeniami środowiskowymi i zago-
spodarowania przestrzennego” sfinansowane ze środków 
narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (Mikulski i inni, 2015).

zasadniczym przedmiotem prac było wyznaczenie 
granic obszarów perspektywicznych, opracowanie ich 
charakterystyki oraz oszacowanie zasobów perspekty-
wicznych dla wybranych rejonów i kopalin, wraz z oceną 
konfliktów środowiskowych i uwarunkowań zagospo-
darowania przestrzennego. Wykonane opracowanie jest 
kolejną w historii instytutu próbą określenia i oszaco-
wania zasobów perspektywicznych wystąpień kopalin 

w Polsce (Mikulski, 2015a wraz z literaturą). opracowanie 
wykonane w 2015 r., obejmuje tylko rudy metali i surowce 
chemiczne, natomiast wszystkie uprzednie opracowania 
dotyczyły w różnym zakresie wszystkich typów głównych 
kopalin występujących na terenie Polski. W obecnym 
opracowaniu uzyskane dane odnośnie do obszarów 
i wielkości zasobów różnią się od wcześniejszych szacun-
ków, wskutek zarówno modyfikacji przyjętych założeń 
wyznaczania zasobów dla poszczególnych typów kopa-
lin, jak i uwzględnienia nowych danych geologicznych. 

Słowa kluczowe:  mapy obszarów perspektywicznych, złoża rud metali, surowce chemiczne, ochrona środowiska, 
  zagospodarowanie przestrzenne 
Key words:  maps of prospective areas, metal ores, chemical raw materials, environmental constrains, 
  spatial conflict

Ryc. 1. Nałożenie warstw tematycznych na mapę w skali 
1:200 000, w tym obszarów perspektywicznych rud metali 

i surowców chemicznych wraz z ograniczeniami środowiskowymi 
i zagospodarowania przestrzennego

Fig. 1. Imposition of thematic layers on the map in the scale 
of 1:200 000, including prospective areas of metal ores and 

chemical raw materials with environmental restrictions and land 
use planning



256

obSzARY i zASobY PERSPEKTYwiczNE wYSTĄPiEń Rud METALi i SuRowców chEMiczNYch w PoLScE...

W projekcie po raz pierwszy uwzględniono także możliwe 
konflikty w przypadku zagospodarowania wskazanych 
wystąpień, wynikające z uwarunkowań środowiskowych 
i stopnia zagospodarowania przestrzennego terenu 
(sikorska-Maykowska i inni, 2015; koźma, 2015). Do wyko-
nania map wykorzystano następujące warstwy informa-
cyjne: otwory wiertnicze i złoża z Centralnej Bazy Danych 
Geologicznych (CBDG), CoRine land Cover (bazy danych 
pokrycia terenu), warstwa „ochrona przyrody i krajobrazu” 
MGsP (parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty, 
obszary natura 2000, obszary chronionego krajobrazu 
i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; ryc. 1). Mapy zesta-
wiono w układzie współrzędnych „1992” na podkładach 
topograficznych w skali 1:200 000. obszary perspekty-
wiczne dla wymienionych kopalin objęły 45 arkuszy map 
w skali 1:200 000, które łącznie pokrywają ponad połowę 
powierzchni kraju (ryc. 2).

uzySKanE wyniKi

z zastosowaniem metody Gis i oprogramowania 
arcGis 9.3.1. sporządzono 260 arkuszy map na podkła-
dach topograficznych obrazujących perspektywy wy-
stąpień złóż rud metali (Cu–ag, zn–Pb, au, Mo–W, sn, ni 
i PGe) i wybranych surowców chemicznych (sól kamienna, 
sole k– Mg, siarka, gipsy i anhydryty). W większości kopalin 
dla wydzielenia obszarów perspektywicznych i zasobów 
dla rud metali oraz surowców chemicznych przyjęte 
zostały graniczne wartości parametrów definiujących 
złoże i jego granice, zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Środowiska z 2011 oraz w niektórych przypadkach 

wprowadzone zostały eksperckie kryteria uwzględniające 
specyfikę wystąpień danej kopaliny (Czapowski i inni, 
2015; Mikulski, 2015b; oszczepalski, Chmielewski, 2015; 
sztromwasser i inni, 2015). opracowano również opisowe 
modele genetyczno-ilościowe, np. dla stratoidalnych 
cechsztyńskich złóż Cu–ag w sW Polsce, złóż rud zn–Pb 
obrzeżenia GzW, rud żyłowych złota w sudetach, porfi-
rowych rud Cu–Mo(–W) z obszaru kontaktu bloku mało-
polskiego z blokiem górnośląskim oraz wietrzeniowych 
rud niklu na bloku przedsudeckim (Mikulski i sadłowska, 
2015). opisano również typowe formy wystąpień utwo-
rów solnych (pokładowe, fałdowo-pokładowe i diapirowe) 
i wybranych surowców chemicznych (gipsy, anhydryty 
i siarka) w Polsce (Czapowski, inni, 2015). W przypadku 
130 arkuszy obrazujących perspektywy surowcowe wy-
konano podkłady „konfliktowości” (mapa typu a), które 
zawierają informacje o obszarach przyrody chronionej, 
a w przypadku pozostałych 130 arkuszy – podkłady przed-
stawiające dodatkowo wynik nałożenia elementów środo-
wiska i zagospodarowania przestrzennego (mapa typu B) 
(koźma, 2015), co ilustruje przykład na ryc. 2. W zakresie 
oceny wymienionych konfliktów opracowano ponad 
125 kart uwarunkowań środowiskowych dla każdego 
z obszarów perspektywicznych (sikorska-Maykowska 
i inni, 2015). W każdym z rozdziałów opisujących obszary 
perspektywiczne kopalin opracowano wykazy bibliogra-
ficzne prac publikowanych oraz opracowań archiwalnych.

Uzyskane rezultaty wskazują, że całkowita powierzch-
nia obszarów perspektywicznych (oP) rzutowana na 
powierzchnię terenu wynosi dla rud metali ~15,25 tys. 
km2 i dla surowców chemicznych ok. 52,5 tys. km2 (ryc. 3), 

Ryc. 2. Przykład mapy obszarów perspektywicznych wystąpień soli kamiennej cyklotemu PZ2 cechsztynu na arkuszu mapy Zielona 
Góra w skali 1:200 000 na tle konfliktowości obiektów przyrody prawnie chronionej oraz terenów zurbanizowanych (mapa typu B)

Fig. 2. Example map of prospective areas of PZ2 Zechstein rock salt occurrences on a scale of 1:200 000 (Zielona Góra sheet) 
in relation to legal conflict against nature protection and urban areas (Map – B type)
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(Mikulski i inni, 2016). obszary perspektywiczne dla rud 
metali występują w miejscach wystąpień waryscydów 
w południowej Polsce. szacunkowe zasoby perspek-
tywiczne i prognostyczne dla rud metali wynoszą ok. 
42,55 mln t Cu i 75 tys. t ag (w 12 obszarach perspekty-
wicznych - oP), ok. 20 mln t rud zn–Pb (4 oP), 32 mln t 
rud ni typu wietrzeniowego (10 oP), od 9,4 do 21,5 t au 
w złożach typu żyłowego i metasomatycznego (7 oP), 
ok. 22 mln t rud sn.

z kolei szacunkowe zasoby perspektywiczne i pro-
gnostyczne dla soli (do przyjętej głębokości spągu tych 
wystąpień równej 2 km) wynoszą: ok. 4,059 bln t soli 
kamiennej (68 oP) i ok. 3,64 mld t soli potasowych 
i potasowo-magnezowych (12 oP) oraz ok. 575,6 mld t 
gipsów i anhydrytów i ok. 202 mln t siarki.

wnioSKi

Racjonalne zagospodarowanie obszarów perspek-
tywicznych kopalin (oPk) jest kluczowe dla przyszłej 
możliwości ich eksploatacji i może mieć w przyszłości 
istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa su-
rowcowego nie tylko Polski, lecz także Unii europejskiej, 
wpływając pozytywnie na wzrost gospodarczy i zasob-
ność lokalnych społeczności. 

opracowane mapy obszarów perspektywicznych 
powinny być uwzględniane w przygotowaniach planów 
zagospodarowania przestrzennego przez jednostki ad-
ministracji państwowej i samorządowej. stanowią także 
podstawowe źródło wiedzy dla potencjalnych inwesto-
rów zainteresowanych eksploatacją kopalin, umożliwia-
jące wskazanie obszaru przyszłej koncesji. 

Ryc. 3. Obszary perspektywiczne wystąpień rud metali i surowców chemicznych na tle podziału administracyjnego Polski
Fig. 3. Prospective areas of metal ores and chemical raw materials on the background of Polish administrative division

Literatura 

czapowski, G., bukowski, K., Gąsiewicz, A., Sadłowska, K., 2015. 
obszary perspektywicznych wystąpień i zasoby przewidywane 
surowców chemicznych Polski na mapach w skali 1:200 000: 
sól kamienna, sole potasowo-magnezowe i siarka. Przegląd 
Geologiczny, 63: 561–571.

Koźma, j., 2015. Metodyka waloryzacji przestrzennej pokrycia 
terenu i obiektów ochrony przyrody dla potrzeb oceny kon-
fliktowości potencjalnej eksploatacji kopalin w obszarach 
perspektywicznych. Przegląd Geologiczny, 63: 581–588. 

Mikulski, S.z., 2015a. Mapy obszarów perspektywicznych wy-
stąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce w skali 
1:200 000 wraz z ich oceną surowcową i ograniczeniami śro-
dowiskowymi i zagospodarowania przestrzennego. Przegląd 
Geologiczny, 63: 531–533.

Mikulski, S.z., 2015b. Mapy obszarów perspektywicznych wy-
stąpień rud metali w Polsce w skali 1:200 000: rudy złota typu 
żyłowego i metasomatycznego towarzyszące mineralizacji 
siarczkowej na Dolnym i Górnym Śląsku oraz w Małopolsce 
(południowa Polska). Przegląd Geologiczny, 63: 546–555.

Mikulski, S.z., Sadłowska, K., 2015. Mapy obszarów perspekty-
wicznych wystąpień rud metali w Polsce w skali 1:200 000: rudy 
niklu typu wietrzeniowego (saprolitowego) na bloku przedsu-
deckim (sW Polska). Przegląd Geologiczny, 63: 556–560.

Mikulski, S.z., oszczepalski, S., czapowski, G., Gąsiewicz, A., 
Sadłowska, K., Markowiak, M., Sztromwasser, E., bukowski, 
K., Giełżecka-Mądry, d., Mądry, S., Strzelska-Smakowska, b., 
Paulo, A., Michniewicz, M., Radwanek-bąk, b., chmielewski, 
A., Kuć, P., Sikorska-Maykowska, M., Koźma, j., bliźniuk, A., 
Piotrowska, M., Kostrz-Sikora, P., 2016. obszary i zasoby per-
spektywiczne wystąpień rud metali i surowców chemicznych 
w Polsce na mapach w skali 1:200 000 wraz z ich oceną surowco-



258

obSzARY i zASobY PERSPEKTYwiczNE wYSTĄPiEń Rud METALi i SuRowców chEMiczNYch w PoLScE...

wą oraz ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania 
przestrzennego. Przegląd Geologiczny, 64.

Mikulski, S.z., oszczepalski, S., czapowski, G., Sadłowska, K., 
Gąsiewicz, A., Markowiak, M., Strzelska-Smakowska, b., 
Sztromwasser, E., Koźma, K., Sikorska-Maykowska, M., 
Paulo, A., chmielewski, A., Radwanek-bąk, b., Giełżecka-
-Mądry, d., Mądry, S., Michniewicz, M., bukowski, K., Kuć, 
P., bliźniuk, A., Kostrz-Sikora, P., Piotrowska, M. 2015. Mapy 
obszarów perspektywicznych wystąpień rud metali i surowców 
chemicznych w Polsce w skali 1:200 000 wraz z ich oceną surow-
cową i ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania 
przestrzennego. naG PiG-PiB [1714/2015], Warszawa.

oszczepalski, S., chmielewski, A., 2015. zasoby przewidywane 
surowców metalicznych Polski na mapie w skali 1:200 000: 
miedź, srebro, złoto, platyna i pallad w utworach cechsztyńskiej 
serii miedzionośnej. Przegląd Geologiczny, 63: 534–545.

Sikorska-Maykowska, M., Kostrz-Sikora, P., bliźniuk, A., Pio-
trowska, M., 2015. ograniczenia środowiskowe obszarów per-
spektywicznych wystąpień rud metali i surowców chemicznych 
w Polsce. Przegląd Geologiczny, 63: 589–597.

Sztromwasser, E., Giełżecka-Mądry, d., Mądry, S., Kuć, P., Sad-
łowska, K., 2015. zasoby perspektywiczne surowców siarcza-
nowych Polski na mapach w skali 1:200 000: gipsy i anhydryty. 
Przegląd Geologiczny, 63: 572–580. 



259

WyzWania Polskiej GeoloGii, s. 259–261, 2016
3. Polski kongres Geologiczny

METodY bAdAń AKTYwNości FAuNY wE wSPółczESNYch oSAdAch 
ALuwiALNYch RzEKi GóRSKiEj i NiziNNEj

Methods for studying the activity of fauna in recent lowland and mountain 
river sediments

paweł Mikuś 1, alfred uchman 2
1 Polska akademia nauk, instytut ochrony Przyrody, al. Mickiewicza 33, 31-120 kraków, Polska;

e-mail: mikus@iop.krakow.pl
2 Uniwersytet jagielloński, instytut nauk Geologicznych, ul. oleandry 2a, 30-063 kraków, Polska;

e-mail: alfred.uchman@uj.edu.pl

wStęp

osady aluwialne rzek górskich i nizinnych stanowią 
bardzo kontrastujące ze sobą, a przez to interesujące 
środowiska do prowadzenia badań nad oddziaływaniem 
biosfery na zdeponowany osad. jego cechą charaktery-
styczną są duże wahania dynamiki w stosunkowo krótkim 
czasie, co wymusza na organizmach specjalne przystoso-
wania odzwierciedlone w strukturach bioturbacyjnych. 
organizmy występujące powszechnie w środowiskach 
aluwialnych pełnią istotną rolę w rozmieszeniu materii 
organicznej i energii troficznej w ekosystemach wód 
płynących. zdecydowanie bogatszy zapis struktur bio-
turbacyjnych występuje w osadach rzek meandrujących 
niż roztokowych, co można wytłumaczyć lepszymi warun-
kami do ich zachowania się w środowiskach starorzeczy 
i równi zalewowych. ichnofacja Scoyenia występuje dość 
powszechnie w osadach fluwialnych każdego typu, ich-
nofacja Mermia zaś zdaje się przeważać w osadach równi 
zalewowych rzek meandrujących (Buatois, Mángano, 
2004). istnieje znaczne zróżnicowanie nor w zależności od 
spełnianej przez nie roli w osadzie. organizmy drapieżne 
tworzą przeważnie struktury mieszkalne (domichnia), 
saprofagi (reprezentowane w terenie badawczym przez 
dżdżownice) – ślady poruszania się i żerowania (pascich-
nia), a duża grupa owadów oraz ptaki – nory mieszkalno
-lęgowe (callichnia).

obSzar badań

Badania współczesnych nor fauny zamieszkującej 
osad facji pozakorytowych przeprowadzono w dwóch 
odcinkach rzek: Wielki Rogoźnik pomiędzy starym By-
strym a ludźmierzem – kotlina orawsko-nowotarska 
oraz dolny bieg Dunajca między zakliczynem a Ujściem 
jezuickim  – kotlina sandomierska (ryc. 1). Pierwsza z ba-
danych rzek ma koryto w całości żwirodenne i reprezen-
tuje przejściowy układ koryta od roztokowego w górnej 
części do silnie meandrującego w dolnej części. Ten duży 
kontrast na stosunkowo krótkim odcinku stwarza możli-
wości obserwacji fauny w przejściowych środowiskach, 
w tym zwłaszcza jej reakcji na zmieniające się warunki 

Słowa kluczowe:  struktury bioturbacyjne, współczesne osady aluwialne, aktywność fauny, rzeka górska, rzeka nizinna
Key words:  bioturbation structures, recent alluvial sediments, faunal activity, mountain river, lowland river

hydromorfologiczne. Dolny bieg Dunajca reprezentuje 
typowy krajobraz nizinnego odcinka rzeki żwirodennej 
z meandrującym układem koryta, w której preferencyjne 
miejsca aktywności organizmów to słabo porośnięte 
skarpy zbudowane z osadów frakcji pylastej do średnio-
piaszczystej z wkładkami mułów. 

MEtody i wyniKi badań

najważniejszym źródłem informacji o aktywności 
fauny w badanych osadach była analiza profili pionowych 
wykonanych w skarpach stanowiących brzegi aluwialne, 
których analiza pozwoliła na wyraźne oddzielenie tych 
dwóch typów środowisk: 

a) osady rzeki górskiej reprezentują środowisko o zde-
cydowanie wyższej energii, kontrolowane przez duże 
wahania poziomu wody oraz z nasiloną erozją brzegów. 
osobniki o największych rozmiarach ciała, reprezento-
wane przez ssaki, zamieszkują najczęściej stropową część 
brzegów bądź spokojniejsze środowiska paleokoryt bądź 
teras nadzalewowych. lekko zapadające w kierunku 
wody skarpy są zamieszkiwane przez owady, budujące 
tutaj przeważnie nory lęgowe. Cechą charakterystyczną 
dla rzeki górskiej są duże wahania w stopniu bioturbacji 
aluwiów, od 0% w przypadku warstw żwirowych nie-
przeławiconych osadem drobnoziarnistym, do 100% 
w żyznych warstwach mułowych, które często stanowią 
jedyne miejsca koncentracji fauny. strefa otwartych nor 
sięga do poziomu ostatniego wezbrania, najczęściej po-
niżej metra od stropu profilu. okres bezprzymrozkowy 
przypada tutaj jedynie na okres letni, co jest odzwier-
ciedlone bardziej powszechnym niż w rzece nizinnej 
występowaniem pionowych nor zakończonych kulistą 
komorą mieszkalną. największa koncentracja fauny nie 
zawsze występuje tutaj w stropowej części aluwiów, ale 
w żyznej mułowej warstwie z dużym udziałem korzeni 
drzew i krzewów, przykrytej przez świeżo zdeponowany 
osad piaszczysto-żwirowy (ryc. 1a).

B) zarówno osady korytowe, jak i pozakorytowe w dol-
nym biegu Dunajca cechują się lepszym wysortowaniem 
i medianą ziarna wyraźnie malejącą ku ujściu, znajduje 
odzwierciedlenie w stopniu bioturbacji osadów. Wynosi 
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on średnio od 10% w spągu profili w okolicach zakliczy-
na do ponad 90% w osadach wałów przykorytowych na 
ostatnich 15 km biegu rzeki, gdzie osad piaszczysty jest 
w każdym profilu przeławicony coraz bardziej miąższymi, 
żyznymi wkładkami mułowymi. Świadczy to o malejącej 
energii przepływu związanej z rzadszymi zalewami i mniej-
szą erozją boczną brzegów. Cechy szczególne dla tego 
typu osadów to obecność nor kreta europejskiego (Talpa 
europaea) wypełnione śladami żerowania dżdżownicy 
(Lumbricus terrestris) sięgające do poziomu wody w ko-
rycie. osady starorzeczy wykazują niemal całkowitą bio-
turbację, choć typowy jest tutaj brak nor dużych ssaków 
(lis zwyczajny Vulpes vulpes, bóbr europejski Castor fiber) 
oraz ptaków (jaskółka brzegówka Riparia riparia). Pionowe, 
aktywnie erodowane skarpy zbudowane z osadów pyla-
stych do drobnopiaszczystych stanowią typowe miejsca 
gniazdowania ptaków, nory zaś dużych ssaków budowane 
są często na granicy osadów piaszczystych i żwirowych. 
Profile, zawierające w spągowej części wkładki mułowe, 
są w całości spenetrowane przez żywe i martwe korzenie 
drzew i krzewów, sięgające nieraz do głębokości ponad  
5 metrów i wyraźnie rozgałęziające się wzdłuż warstw  
mułowych. strefa otwartych nor sięga średniego zwier-
ciadła wody w rzece w przypadku świeżo wybudowanych 
nor oraz do granicy osadów drobnoziarnistych w przypad-
ku starszych struktur bioturbacyjnych (ryc. 1B).

szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków panu-
jących w osadzie są chrząszcze z rodziny biegaczowatych 
(Coleoptera: Carabidae) budujące nory o charaktery-
stycznej morfologii (długi korytarz z końcową komorą). 
Dokonano ich obserwacji w badanych profilach, na 

sąsiadującej z nimi równi zalewowej oraz na łachach 
żwirowych. Wykonano również serie odlewów wosko-
wych i gipsowych nor chrząszczy w celu pomierzenia 
parametrów morfologicznych i określenia ich funkcji 
w osadzie, a także korelacji z podobnie wyglądającymi 
strukturami należącego do znanego z zapisu kopalnego 
od późnego dewonu ichnorodzaju Macanopsis (Mikuś, 
Uchman, 2013a). nachylenie tych nor zmienia się od pra-
wie pionowego na płaskich powierzchniach aluwiów do 
prawie poziomego na stromych skarpach w sąsiedztwie 
aktywnego koryta rzeki. liczebność i struktura gatunkowa 
chrząszczy są podobne w obydwu odcinkach rzek, do 
obserwacji zaś wykorzystano 4 najczęściej występują-
ce taksony: Bembidion quadrimaculatum, B. stephensii, 
Harpalus rufipes oraz Melolontha melolontha. W dolnym 
biegu Dunajca nory chrząszczy rozmieszczone są mniej 
więcej równomiernie w piaszczysto-mułowych osadach 
wału przykorytowego. kontrastuje to z sytuacją w rzece 
górskiej, gdzie prawie cała populacja chrząszczy jest skon-
centrowana w żwirowym podłożu na silnie nachylonych 
powierzchniach blisko lustra wody. Takie rozmieszczenie 
można wytłumaczyć dostępnością pożywienia, które do-
starcza woda o stale zmieniającej się wysokości lustra oraz 
możliwością szybkiej ucieczki w gorę profilu, co byłoby 
niemożliwe na równi zalewowej rzeki zarówno górskiej, 
jak i nizinnej. odmienny styl kolonizacji brzegów odzwier-
ciedla zagęszczenie nor chrząszczy, które waha się od 
5/m2 w skarpach Wielkiego Rogoźnika do ponad 100/m2 
w ujściowym odcinku Dunajca (Mikuś,  Uchman, 2013b).

osady aluwialne były penetrowane w różnym stopniu 
przez cały czas działalności wód płynących. Porównując 

Ryc. 1. Rozmieszczenie struktur bioturbacyjnych w osadzie jako funkcja odległości od lustra wody i zmienności czynników 
środowiskowych w rzece górskiej (A) i nizinnej (B) 

Fig. 1. Distribution of bioturbation structures as a function of distance from the water table and fluctuacions of environmental factors 
in mountain (A) and lowland (B) river
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skład i rozmieszczenie penetracji w osadach obecnych 
z osadami starszymi, można określić przydatność pe-
netracji młodszych w badaniu starszych aluwiów. Dla 
rozwiązania tego problemu kluczową sprawą okazały się 
obserwacje starszych teras Dunajca, których osady zostały 
zdeponowane we wczesnym holocenie. okazało się, że 
żyzne osady starszej terasy, w czasie formowania których 
dochodziło do długotrwałych przerw w sedymentacji, 
mają dobrze rozwinięte poziomy glebowe dużo chętniej 
penetrowane od współcześnie deponowanych osadów. 
Ponadto, osad starszych teras ma całkowicie zaburzo-
ne przez faunę granice warstw i cechuje się znacznym 
wymieszaniem osadu w poszczególnych warstwach, 
będącym efektem wnoszenia i znoszenia żyznego osadu 
przez organizmy, a także mechanicznego wpłukiwania 
osadu do niżej ległych warstw w czasie późniejszych 
wezbrań. Takie wpłukiwanie może zachodzić na większą 
skalę poprzez nory dżdżownic i kretów.

osady wypełnień starorzeczy są penetrowane przez 
organizmy bardzo szybko w geologicznej skali czasu, co 
powoduje szybkie zacieranie starszych penetracji przez 
młodsze, a w skali kilku tysięcy lat końcowym efektem jest 
całkowicie wymieszany osad, z widocznymi strukturami 
penetracyjnymi nie starszymi niż kilkadziesiąt lat.

aby prześledzić  „na żywo” rozwój struktur bioturba-
cyjnych w sekwencjach aluwialnych dokonano dwuletniej 
obserwacji aktywności dżdżownicy ziemnej Lumbricus 
terrestris w czterech terrariach wypełnionych typowym 
osadem wału przykorytowego i równi zalewowej. Piasek 
drobnoziarnisty o dostatecznej wilgotności był mocno 
zbioturbowany niezależnie od jego pozycji w profilu. 
Wzrastająca grubość frakcji powodowała gwałtowny 
spadek powstawania nor. Transport materiału dokonywał 
się od warstwy bardziej żyznej do mniej żyznej i na od-
wrót, jednak w pierwszym przypadku zachodził na dużo 
większą skalę. Proces ten często powoduje powstawanie 
otwartych nor w bardziej żyznej warstwie. Taka nora leżą-
ca na warstwie słabo przepuszczalnej zostaje stopniowo 
wypełniana osadem nanoszonym przez wodę, bądź też 
osadem przyniesionym przez faunę. osady zawierające 
miąższe warstwy mułu okazały się wyjątkowo szybko 
zbioturbowane w czasie około kilku tygodni do kilku 
miesięcy. Dłuższa penetracja tych osadów prowadziła do 
powstawania wypełnień w obrębie nadległych lub pod-
ścielających piasków, a w dalszej kolejności do zatarcia 
granicy osadu żyznego z mniej żyznym.

Miąższe pakiety warstw drobnoziarnistych piasków 
są zbioturbowane w stopniu niskim do średniego, jednak 
przyrost ilości penetracji w czasie rzędu miesięcy jest 
niewielki i dopiero współdziałanie kilku grup organizmów 
powoduje powstanie bogatszych zespołów struktur bio-
turbacyjnych. jeśli w środku lub w spągu takiego pakietu 
znajdzie się żyźniejsza warstwa mułowa, jest ona często 
poprzerastana żywymi lub martwymi korzeniami, wzdłuż 
których dostają się do tej warstwy dżdżownice i krety. 
Żerują one w bliskim sąsiedztwie korzeni, nie tworząc 
rozległych sieci korytarzy w głęboko położonej warstwie. 
Bioturbacja całego pakietu piaszczystego może trwać 
latami i być przerywana przez wezbrania. efektem tego 
jest powstanie kilku generacji penetracji organizmów 
w osadzie. Penetracje te są przez długi czas czytelne z po-

wodu niewielkiego przyrostu w czasie nowych struktur 
bioturbacyjnych.

podSuMowaniE

Rozmieszczenie struktur bioturbacyjnych jest funkcją 
tempa sedymentacji, energii środowiska i czasu między 
epizodami depozycyjnymi. (Frey i inni, 1975). aktywność 
fauny w osadach aluwialnych jest bardzo zmienna i zależy 
od szeregu czynników środowiskowych. zaobserwo-
wano miąższe sekwencje osadów, w których struktur 
bioturbacyjnych nie ma, bądź są one ograniczone do 
wybranych warstw. Różnorodność i liczebność struktur 
bioturbacyjnych jest tutaj kontrolowana głównie przez 
częstość występowania wezbrań i susz, a w przypadku 
rzeki górskiej również przez czas zalegania pokrywy 
śnieżnej lub lodowej.

struktury bioturbacyjne w osadach dolnego biegu 
Dunajca cechują się bardziej rozwiniętą siecią korytarzy 
i komór w porównaniu do tych z Wielkiego Rogoźnika. 
liczebność i rozmieszczenie struktur bioturbacyjnych od-
zwierciedla przystosowanie poszczególnych osobników 
do czynników zaburzających oraz pozycję lustra wody.

Częste i gwałtowne zaburzenia wyrażone jako erozja 
i depozycja prowadzą do nagłej przerwy w produkcji no-
wych struktur. Po ustąpieniu wezbrania aktywność fauny 
w osadzie jest przez pierwszych kilka miesięcy większa 
niż przed wezbraniem ze względu na obfitość świeżo 
zdeponowanego żyznego osadu. Mniejsza liczba struktur 
bioturbacyjnych w osadach rzeki górskiej nie oznacza 
mniejszej bioróżnorodności, ale raczej odzwierciedla spe-
cjalne przystosowania fauny do życia w wysokoenerge-
tycznym środowisku. W przypadku chrząszczy są to małe 
komory mieszkalne budowane pod otoczakami zamiast 
długich nor z końcową komorą typowych dla drobnoziar-
nistych osadów wału przykorytowego w dolnym biegu 
Dunajca. osady wypełniające paleokoryta rzeki górskiej 
są nieaktywne przynajmniej od 1990 r. i reprezentują po-
dobny stopień dojrzałości gleby oraz stopień bioturbacji 
do młodych starorzeczy w rzece nizinnej.

Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu 
nr 2014/13/n/sT10/04902 finansowanego przez narodo-
we Centrum nauki.
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zMiENNośĆ PARAMETRów jAKościowYch PiASKów i ŻwiRów 
(dAwNiEj KRuSzYwA NATuRALNEGo) w udoKuMENTowANYch złoŻAch 

wojEwódzTwA doLNośLĄSKiEGo
Variability in quality parameters of sand and gravels depostis  

in the Lower Silesian Voivodeship 
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Piaski i żwiry (dawne kruszywo naturalne) należą do 
najbardziej rozpowszechnionych kopalin, a także najczęś-
ciej wykorzystywanych w gospodarce, której koniunktura 
ściśle uzależnia wielkość produkcji kruszywa naturalnego. 
W podziale na obszary surowcowe, zastosowanym 
przez siliwończuka (1985), woj. dolnośląskie zaliczono 
do dwóch obszarów: sudeckiego i niżu polskiego. Prze-
ważają tu osady związane z akumulacją rzeczną oraz 
wodnolodowcową.

najistotniejszymi cechami jakościowymi kruszywa 
naturalnego jest jego skład granulometryczny, petrogra-
ficzny oraz zawartość domieszek. W woj. dolnośląskim 
występują kruszywa piaskowo-żwirowe, dla których 
można użyć klasyfikacji jakościowej z wyróżnieniem 5. ro-
dzajów względem punktu piaskowego (smakowski i inni, 
2015): piaski o pp. >90%, piaski z domieszką żwirów o pp. 
75–90%, kruszywo piaskowo-żwirowe o pp. 50–75%, 
kruszywo żwirowo-piaskowe o pp. 25–50%, żwiry 
o pp. <25%. litologia obszaru źródłowego, gdzie dominują 
masywy magmowe i metamorficzne, wpływa korzystnie na 
skład petrograficzny kruszywa naturalnego Dolnego Śląska 
(siliwończuk, 1985). omawiany rejon charakteryzuje się 
z tego powodu najlepszą jakościowo bazą zasobową 
piasków i żwirów na tle całego kraju. innym ważnym 
parametrem wpływającym na jakość jest zawartość 
niepożądanych domieszek, czyli najdrobniejszych frakcji 
pyłowo-ilastych – pyłów mineralnych.

ocena przydatności kruszywa jest oceniana w doku-
mentacjach pod kątem możliwości wykorzystania pro-
duktu. Badania są przeprowadzane według obowiązu-
jących norm.

Słowa kluczowe:  kruszywo naturalne, piaski i żwiry, parametry jakościowe, punkt piaskowy, bilans kopalin
Key words:  natural aggregates, sand and gravel, quality parameters, balance of mineral resources

W niniejszym opracowaniu przedstawiono sześć 
parametrów jakościowych najpowszechniej określanych 
w dokumentacjach oraz istotnych w produkcji przemysło-
wej. są to: punkt piaskowy, zawartość pyłów mineralnych, 
wskaźnik piaskowy, nasiąkliwość, zawartość ziarn słabych 
i zwietrzałych oraz ziarn nieforemnych. ze względu na 
powszechny brak badań na wytrzymałość na ściskanie 
i miażdżenie zrezygnowano z ich prezentacji. zaprezen-
towano natomiast nasiąkliwość jako parametr powiązany 
z mrozoodpornością.

W województwie dolnośląskim wg stanu na  
31.12.2015 r. znajdują się 464 złoża kruszywa naturalnego 
(szuflicki i inni, 2016). Źródłem przedstawionych parame-
trów są dokumentacje geologiczne złóż, z których dane są 
wprowadzane do bazy systemu gospodarki i ochrony bo-
gactw mineralnych Polski. naturalne kruszywa piaszczysto
-żwirowe udokumentowane są w 4 podtypach: piaski, 
piaski ze żwirem, żwir, piaski pylaste i gliniaste.
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 PRoF. dR hAb. STANiSłAw oRłowSKi  
– bAdAcz KAMbRu świĘToKRzYSKiEGo (w 85-LEciE uRodziN)

prof. dr. Stanisław orłowski – research scientist of the cambrian rocks  
from Holy cross Mountains (on 85th birthday)

włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska
Państwowy instytut Geologiczny-Państwowy instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, Polska; 
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Wśród geologów zajmujących się w ciągu ostat-
nich 60 lat kambrem świętokrzyskim na czołowym 
miejscu wymienić należy niewątpliwie stanisława 
orłowskiego – obecnie emerytowanego już profe-
sora Uniwersytetu Warszawskiego. jego zasługi w tej 
dziedzinie, są ogromne aczkolwiek niedoceniane, 
i na pewno w zakresie badań kambru Gór Święto-
krzyskich stawiają go w pierwszym rzędzie wśród 
polskich geologów, obok jana Czarnockiego i jana 
samsonowicza.

stanisław orłowski urodził się 2 stycznia 1931 r. 
w Grójcu w rodzinie robotniczej, jako syn Franciszka 
i Małgorzaty. Do szkoły powszechnej zaczął uczęszczać 
w rodzinnym mieście w 1938 r. i ukończył ją podczas 
wojny w 1944 r. okupację hitlerowską wspomina jako 
okres głodu i ciągłego strachu przed śmiercią. Po ukoń-
czeniu szkoły średniej w Grójcu i otrzymaniu dyplomu 
„Przodownik pracy społecznej i nauki”, który dał mu pra-
wo wstępu na dowolną wyższą uczelnię bez egzaminu, 
w 1950 r. rozpoczął studia w sekcji geologii na Wydziale 
Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Warszawskiego, 
z którego wkrótce wyodrębnił się Wydział Geologii. już 
na drugim roku studiów, 1 grudnia 1951 r., rozpoczął 

pracę jako zastępca asystenta w katedrze Geologii Hi-
storycznej. Po obronie pracy magisterskiej, dotyczącej 
budowy geologicznej fragmentu wschodniej części Gór 
Świętokrzyskich („Budowa geologiczna okolic orłowin 
i ociesęk, Góry Świętokrzyskie”), 1 października 1955 r. 
został zatrudniony jako asystent w macierzystej katedrze. 
jego pierwszy artykuł naukowy z 1957 r.  „on the Presence 
of Paradoxides oelandicus Beds in the Holy Cross Moun-
tains”, opublikowany w biuletynie Pan (orłowski, 1957) 
poświęcony był utworom kambryjskim i im też Profesor 
został wierny aż do końca swej aktywności naukowej. 

Początkowy okres pracy zawodowej Profesor wspomi-
na nie tylko jako sześcioletni okres ciężkiej pracy i wyrze-
czeń, ale i okres tułania się po akademikach i oszczędzania 
na wymarzone mieszkanie, które otrzymali z małżonką 
w 1962 r. w spółdzielni Mieszkaniowej „oświata”. W tym 
też roku obronił pracę doktorską poświęconą stratygrafii 
kambru wschodniej części Gór Świętokrzyskich („kambr 
środkowy i jego fauna we wschodniej części Gór Święto-
krzyskich”), której promotorem był początkowo profesor 
jan samsonowicz, a po jego śmierci – późniejszy profesor 
Henryk Makowski (orłowski, 1964). 1 marca 1963 r. został 
zatrudniony na stanowisku adiunkta i następnie, w 1968  r. 

Słowa kluczowe:  stratygrafia, kambr, Góry Świętokrzyskie, trylobity, wykładowca akademicki
Key words:  stratigraphy, Cambrian, Holy Cross Mts., trilobite, higher education lecturer 

Fot. 1. Podczas pracy w terenie – 1964 r.
Fig. 1. When working in the Holy Cross 
Mts – 1964



264

 PRoF. dR hAb. STANiSłAw oRłowSKi – bAdAcz KAMbRu świĘToKRzYSKiEgo...

przedstawił rozprawę habilitacyjną „kambr antykliny 
łysogórskiej Gór Świętokrzyskich” (orłowski, 1968), którą 
z powodzeniem obronił. od 20 lipca tego roku do czerwca 
1976 r. pracował w powstałym w zakładzie Geologii Histo-
rycznej i Regionalnej macierzystego wydziału. W czerwcu 
1976 r. Rada Państwa nadała mu tytuł naukowy profesora 
nadzwyczajnego. 

 Po reformach strukturalnych w szkolnictwie wyższym 
w 1968 r. został zastępcą dyrektora instytutu Geologii 
Podstawowej, a później dyrektorem tego instytutu. oczy-
wiście, ciągle zajmował się kambrem świętokrzyskim i nie 
tylko świętokrzyskim, publikując i poszerzając wiedzę 
na temat stratygrafii kambru i jego fauny. Wyjeżdżał na 
stypendia zagraniczne do szwecji, Wielkiej Brytanii i zsRR.

1 września 1975 r. został dziekanem Wydziału Geo-
logii, a 1 września 1977 r. został prorektorem ds. studen-
ckich Uniwersytetu Warszawskiego, które to stanowisko 
przestał pełnić pod koniec 1980 r. okres wypełniania 
obowiązków prorektora wspomina jako okres niezwykle 
intensywnej pracy administracyjnej i organizacyjnej, 
w porównaniu z którym wcześniejsze obowiązki wyda-
ły mu się proste i przyjemne. Po powrocie na Wydział 
Geologii zajmował się dalej stratygrafią i fauną kambru, 
publikując wiele wartościowych prac.

oczywiście, oprócz pracy naukowej i organizacyjnej 
zajmował się również z powodzeniem dydaktyką, prowa-
dząc początkowo ćwiczenia, a później wykłady z geologii 
historycznej. Był wielkim zwolennikiem pisania podręcz-
ników dla studentów, co było pracą zawsze niedocenianą, 
ale jego zdaniem – konieczną. Był współautorem książki 
„Geologia Historyczna” pod redakcją H. Makowskiego, 

która ukazała się w 1977 r. współautorem i redaktorem 
dwóch wydań „Przewodnika do ćwiczeń z geologii hi-
storycznej” (1978, 1986) oraz współautorem podręcznika 
„Geologia historyczna t. 1” (1990) oraz podręcznika „Geo-
logia historyczna dla geografów” (2004).

kochał i kocha nadal Góry Świętokrzyskie. Dawał 
temu wyraz w czasie wyjazdów terenowych ze studen-
tami, magistrantami, biorąc aktywny udział w wielu 
terenowych konferencjach. Choć jego poglądy na temat 
stratygrafii kambru spotykały się niekiedy z naukową kry-
tyką, nie bał się publicznie bronić swoich racji. Był w tym 
bardzo stanowczy, co przy jego dość ortodoksyjnych 
poglądach, nie przysparzało mu wielu zwolenników. To 
jednak nie było dla niego ważne – krytyka mobilizowała 
go do dalszej pracy, by udowodnić swoje racje. W 2001 
roku przeszedł na emeryturę, przepracowując na Wy-
dziale Geologii UW 50 lat i 1 miesiąc. Podczas swej pracy 
dydaktycznej był promotorem wielu prac magisterskich, 
prac doktorskich, recenzentem w przewodach doktor-
skich i habilitacyjnych. Był członkiem rad naukowych 
instytutu Geologicznego, instytutu nauk Geologicznych 
Pan i zakładu Paleobiologii Pan, a także członkiem ko-
mitetu nauk Geologicznych Pan. 

na ogólną liczbę jego 80 publikacji naukowych (sa-
modzielnych, bądź we współautorstwie) dotyczących 
głównie kambru, 45 poświęcona jest różnym piętrom 
kambru świętokrzyskiego. Część z nich dotyczy problema-
tyki bio- i litostratygraficznej poszczególnych pięter, inne 
zaś stanowią syntezę wiedzy na temat całego systemu 
kambryjskiego w Górach Świętokrzyskich. Pasją Profesora 
były trylobity kambryjskie tego obszaru – zgromadził ich 
największą kolekcję w Polsce, która obecnie znajduje się 
w archiwach Muzeum Geologicznego Wydziału Geologii 
UW i jest ciągle przedmiotem studiów i badań. najpięk-
niejsze z nich są też ozdobą stałej ekspozycji utworów 
kambryjskich w Muzeum Geologicznym PiG-PiB. swoją 

Fot. 3. Przy odsłonięciu w Kotuszowie – 2002 r.
Fig. 3. Near the outcrop in Kotuszów – 2002

Fot. 2. Inauguracja roku akademickiego 1978/79
Fig. 2. Inauguration of the new academic year 1978/79
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miłością do kambru świętokrzyskiego Profesor zarażał 
innych, będąc promotorem licznych prac magisterskich 
oraz doktorskich dotyczących tej problematyki.

Choć prace poświęcone przez Profesora kambrowi 
różnych jednostek obszaru świętokrzyskiego i różnych 
jego regionów mają duże znaczenie, na pierwszy plan 
wysuwa się z pewnością dokonanie przez niego pierw-
szego podziału litostratygraficznego kambru świętokrzy-
skiego w oparciu o wydanie „zasad polskiej klasyfikacji, 
terminologii i nomenklatury stratygraficznej” z 1975 r. 
(Birkenmajer, 1975). Był to jeden z pierwszych w Polsce 
formalnych podziałów litostratygraficznych całego 
systemu geologicznego. i choć w znajomości systemu 
kambryjskiego na obszarze świętokrzyskim nastąpił 
później znaczny postęp (w którym znaczący udział miał 
również Profesor), podział zaproponowany 41 lat temu 
przez Profesora pozostaje właściwie aktualny do dziś i jest 
najbardziej rozpowszechnionym i najczęściej używanym 
podziałem litostratygraficznym tego systemu w Górach 
Świętokrzyskich (orłowski, 1975).

oboje autorów posteru miało przyjemność współpra-
cować z Profesorem stanisławem orłowskim, z której to 
współpracy narodziły się przyjaźń i szacunek, a różnica 
wieku nie wydawała się ważna. Bezpośredni w kontak-
tach, sprawny organizator, doskonały naukowiec – takim 
jawił nam się Profesor i takim pozostał do tej pory. swój 
życiorys, który napisał z okazji 200-lecia Uniwersytetu 
Warszawskiego, zakończył zdaniami: Mam wielką satys-
fakcję z mego życia i pracy. Gdybym miał moje życie i pracę 
skwitować krótkim zdaniem, to wybieram tytuł znanego 
przeboju „Niczego nie żałuję”.

 
 Wybrane publikacje prof. dr. hab. stanisława orłow-

skiego:
 • 1957 – on the Presence of Paradoxides oelandicus Beds 

in the Holy Cross Mountains. Bull. Pol. acad. sc., 5, 7.
 • 1964 – kambr środkowy i jego fauna we wschodniej 

części Gór Świętokrzyskich. studia Geol. Pol., 16.

 • 1967 – The stratigraphy of the Upper Cambrian in 
the Holy Cross Mts (Poland). Bull. Pol. acad. sc., 14, 1.

 • 1968 – kambr antykliny łysogórskiej Gór Świętokrzy-
skich. Biul. Geol. UW, 10.

 • 1971 – The Middle Cambrian of the klimontów anti-
clinorium, Holy Cross Mts. acta Geol. Pol., 2, 3.

 • 1975 – (współautor) zasady Polskiej klasyfikacji, ter-
minologii i nomenklatury stratygraficznej. instr. i met. 
bad. geol., 33. Wyd. Geol., Warszawa.

 • 1975 – jednostki stratygraficzne kambru i górnego 
prekambru w Górach Świętokrzyskich. acta Geol. 
Pol., 25, 3.

 • 1985 – new data on the Middle Cambrian trilobites 
and stratigraphy in the Holy Cross Mts. acta Geol. 
Pol., 35, 3/4.

 • 1992 – Cambrian stratigraphy and stage subdivision in 
the Holy Cross Mountains. Poland. Geol. Mag., 124, 4.

 • 1999 – (współautor) large-scale erosional channels in 
the lower Cambrian sandstones (kielce Block, Holy 
Cross Mts)., Geol. Quart., 43, 3. 

 • 2002 – (współautor) lower Cambrian trace fossils from 
the Holy Cross Mountains, Poland. Geol. Quart., 46, 2
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istniejąca baza danych grawimetrycznych PiG-PiB 
stanowi bezcenny w sensie interpretacyjnym materiał dla 
geologów, geofizyków i w sensie utylitarnym dla geode-
tów. z racji rozległości okresu jego gromadzenia i techno-
logii używanych w tym czasie, wymaga obecnie znaczącej 
modernizacji przy wykorzystaniu nowoczesnych zdobyczy 
technologii pomiarowych w świecie grawimetrii naziemnej  
i satelitarnej. Baza danych wymaga walidacji poprzez 
porównanie wartości anomalii grawimetrycznych  
z jednorodnym, wysokodokładnym i spójnym przestrzen-
nie modelem, który mimo swej niższej rozdzielczości 
posiada cechę analityczności i niewielkiego czynnika 
związanego z błędem systematycznym. Walidacja ma 
służyć znalezieniu i usunięciu błędów i niedokładności 
wynikających z zastosowania różnych układów odnie-
sienia i różnych metod redukcji archiwalnych obserwacji. 
Taką funkcję mogą już spełnić współczesne, wysokoroz-
dzielcze modele opisu potencjału grawitacyjnego ziemi 
wynikające z globalnych rozwiązań aproksymujących 
ziemskie pole za pomocą współczynników harmonicz-
nych sferycznych w określonym stopniu i rzędzie rozwi-
nięcia. oprócz takiej drogi należy rozważyć współczesne 
zdobycze techniczne w zakresie możliwości poprawy 
metod transformacji współrzędnych poziomych, rzęd-
nych oraz przejścia do współczesnych modeli odniesienia 
anomalii grawimetrycznych. To, wraz z możliwością po-
nownego wyrównania archiwalnych obserwacji, stanowi 
alternatywną drogę w modernizacji zasobu danych 

grawimetrycznych. Baza danych po modernizacji będzie 
wykorzystywana do zadań związanych z interpretacją 
geofizyczną. To podstawowy cel wykorzystywania takiej 
bazy, który poprzez wskazanie źródeł błędów związanych 
z pozycją i układem odniesienia, ich eliminację oraz jej 
uzupełnienie, zostanie wzmocniony. 

W ramach prezentacji przedstawione zostaną główne 
cechy zasobu grawimetrycznej bazy danych geofizycz-
nych oraz wyniki testów numerycznych bazujących na 
wybranych fragmentach bazy oraz danych wynikających 
z interpolacji do regularnej siatki pokrywającej obszar 
całego kraju. obiekty zostaną poddane walidacji wzglę-
dem modeli geopotencjału (eiGen-6, eGM2008) oraz  
wysokorozdzielczych globalnych modeli pola siły cięż-
kości (WGM2012, GGMplus2013). Testy te wskazują na 
istnienie błędów systematycznych i możliwość ich wykry-
cia za pomocą wysokorozdzielczych modeli ziemskiego 
pola siły ciężkości.

Poprzez modernizację banku danych grawimetrycz-
nych i ich aktualizację do współczesnych standardów obli-
czeniowych możliwe będzie wzmocnienie wykorzystania 
w zadaniach geodezyjnych, np. związanych z realizacją 
osnowy wysokościowej i budową modelu geoidy grawi-
metrycznej. W prezentacji wskazane zostaną potrzeby 
geodezyjnego wykorzystania danych grawimetrycznych 
wraz z przedstawieniem wyników zastosowania nowych 
metod obliczania poprawki topograficznej i sferycznego 
efektu anomalii Bouguera.
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zMiANY zESPołów cYST diNoFLAGELLATA z oSAdów dELTowYch 
śRodKowEGo KAMPANu RozToczA, SE PoLSKA  

– iMPLiKAcjE śRodowiSKowE
changes of dinoflagellate cysts assemblages from the middle campanian  
deltaic deposits of  roztocze Hills, SE poland – environmental implications
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Dotychczasowe interpretacje facjalne utożsamiały 
środkowo i górno-kampańskie skały Roztocza ze środowi-
skami głębokomorskimi, osadzającymi się w przyosiowej 
części bruzdy duńsko-polskiej. nowoodkryte stanowisko 
w szozdach (Roztocze Środkowe–se Polska) dostarcza 
danych, które zdają się przeczyć takim interpretacjom. 
ostatnie badania pokazują, że węglanowo-silikoklastycz-
ne utwory Roztocza o charakterze cyklicznym powstawały 
w środowiskach zdominowanym przez wpływy deltowe. 
kolejne ogniwa w poszczególnych cyklach odpowiadają: 
i) najbardziej dystalnym osadom na przedpolu delty – 
gezy wapniste; ii) prodelcie – wapniste mułowce oraz  
iii) skłonowi delty – wapniste piaskowce (Remin i inni, 
2015a; Walaszczyk, Remin, 2015).

Wstępna analiza palinologiczna profilu szozdy (7 prób) 
wykazała obecność względnie ubogich, ale zróżnicowa-
nych zespołów cyst dinoflagellata. zespoły cyst różnią się 
pod względem gatunkowym i frekwencyjnym. istotne 
różnice manifestują się szczególnie w stosunku ilościo-
wym cyst peridinioidalnych do gonyaulacoidalnych. 
Wydzielić można dwa zasadnicze typy zespołów: zespoły 
a – charakteryzujące się znacznym udziałem cyst peridi-
nioidalnych oraz zespoły B – zdominowane przez cysty 
gonyaulacoidalne.

Pierwszy typ zespołów (przewaga cyst peridinio-
idalnych) stwierdzony został w próbkach: sz3, sz14, 
sz16 i sz17 (patrz poster). Próbki te charakteryzują się 
zróżnicowaną frekwencją dinocyst, od bardzo niskiej 
(próbki sz14 i sz17) po względnie wysoką (sz3 i sz16). 
Próbki sz3 i sz16 zawierają też najbogatsze gatunkowo 
zespoły dinocyst. Wśród cyst peridinioidalnych stwier-
dzono obecność rodzajów: Alterbidinium, Biconidinium, 
Isabelidinium, Laciniadinium, Palaeohystrichophora oraz 
Spinidinium. W próbce sz16 zaznacza się wyraźna domi-
nacja Laciniadinium rhombiforme (58% wszystkich cyst 
peridinioidalnych). Cysty peridinioidalne stanowią florę 
typowo morską, choć ich preferencje paleoekologiczne 
są inne niż obserwowane wśród cyst gonyaulacoidalnych 
(np. Garzon i inni, 2012). Te pierwsze uważane są za formy 
heterotroficzne, a ich występowanie wiązane jest z do-
stępnością nutrientów (biopierwiastków), których źród-
łem są obszary lądowe bądź strefy upwellingów (Pearce 

Słowa kluczowe:  środkowy kampan, cysty dinoflagellata, środowiska deltowe, batymetria, Roztocze 
Key words:  middle Campanian, dinoflagellate cysts, deltaic environment, batymetry, Roztocze Hills

i inni, 2003). W zespołach dinocystowych tej grupy obecne 
są także cysty gonyaulacoidalne (odnotowano m.in. 
rodzaje Achomosphaera, Apteodinium, Areoligera, Cribro-
peridinium, Exochosphaeridium, Hystrichosphaeridium, 
Odontochitina, Spiniferites, Samlandia, Raetiaedinium), 
choć stwierdzone zostały głównie w próbach sz3 i sz16. 
Ponadto, w obrębie cyst gonyaulacoidalnych zaznacza 
się obecność cyst ceratioidalnych (rodzaj Odontochitina), 
choć te ostatnie są nieliczne. Dodatkowo w próbach zdo-
minowanych przez zespoły a zaznacza się bardzo wyraźny 
udział spor i bezworkowych ziarn pyłków roślin lądowych.

spośród próbek tej grupy (zespoły a) palinofacjalnie 
wyróżnia się próbka sz3. jest bardzo bogata w fitoklasty 
(czarne i brązowe drewno, kutykula), których występowa-
nie świadczy o intensywnej dostawie materiału organicz-
nego ze środowisk lądowych. Ponadto próba ta zawiera 
bardzo liczne organiczne wyściółki komór otwornic (22% 
wszystkich palinomorf z tej próby).

Drugi typ zespołów cyst (zespoły B), obecny w prób-
kach sz1, sz2 i sz18 (patrz poster) charakteryzuje się 
dominującym udziałem cyst gonyaulacoidalnych, wśród 
których licznie występują cysty z rodzajów: Areoligera, 
Circulodinium, Cribroperidinium, Exochosphaeridium, 
Hystrichokolpoma, Hystrichosphaeridium, Leberidocysta, 
Odontochitina, Samlandia, Tanyosphaeridium oraz Xe-
nascus. W próbce sz18 wyraźnie dominuje Areoligera 
senonensis; udział tego taksonu stanowi 52% wszystkich 
cyst gonyaulacoidalnych rozpoznanych w tej próbce. 
Flora o takim składzie rodzajowym wiązana jest ze śro-
dowiskami szelfu wewnętrznego (np. Wilpshaar, leerveld, 
1994; Garzon i inni, 2012). obecność względnie licznych 
przedstawicieli cyst ceratioidalnych z rodzajów Odon-
tochitina i Xenascus, tolerujących warunki obniżonego 
lub zmiennego zasolenia, świadczyć może o bardziej 
płytkowodnym charakterze środowiska (np. Wilpshaar, 
leerveld, 1994). W próbkach tej grupy (zespoły B) udział 
cyst peridinioidalnych jest znikomy (oznaczono cysty 
z rodzajów: Alterbidinium, Diconodinium, Isabelidinium). 
Ponadto próbki te charakteryzuje marginalny udział spor 
i bezworkowych ziarn pyłków roślin lądowych.

We wszystkich analizowanych próbkach stwierdzono 
obecność cyst gymnodinioidalnych (głównie należących 
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do rodzaju Dinogymnium), które stanowią średnio ok. 
15% wszystkich oznaczonych cyst. Cysty należące do tej 
grupy są typowe dla skrajnie płytkomorskich środowisk 
o zmiennym zasoleniu, takich jak estuaria (May, 1977).

Wszystkie próby zawierają istotne stratygraficznie tak-
sony należące do rodzaju Samlandia (Samlandia mayi lub 
S. carnarvonensis). Pierwsze wystąpienia tych gatunków 
są notowane od wyższego środkowego kampanu (zona 
Blt. langei; patrz slimani, 2000), co potwierdza określony 
wcześniej wiek badanych utworów (Remin i inni, 2015b).

analiza palinologiczna wskazuje, iż badana sekwencja 
była deponowana w środowisku płytkowodnym, na które 
wyraźny, ale okresowy wpływ miała pobliska obecność 
obszarów lądowych. zespoły cyst dinoflagellata wy-
stępujące w obrębie gez wapnistych (przedpole delty) 
charakteryzują się znaczną przewagą cyst gonyaulacoi-
dalnych oraz znikomym udziałem spor i ziarn pyłków ro-
ślin lądowych. Wskazuje to na morskie, jednak względnie 
płytkowodne środowisko depozycji (przedpole delty/
prodelta), charakteryzujące się okresowym obniżeniem 
zasolenia bądź salinarną stratyfikacją kolumny wody 
(istotny udział cyst ceratioidalnych). natomiast zespoły 
dinocyst obecne w wapnistych mułowcach i piaskow-
cach charakteryzują się przewagą cyst peridinioidalnych, 
a także wyraźnie większym udziałem spor i ziarn pyłków 
roślin lądowych oraz epizodyczną podwyższoną ilością 
fitoklastów, sugerując bardziej przybrzeżny, deltowy lub 
estuariowy charakter środowiska depozycji tych utworów 
w obrębie poszczególnych cyklotemów.
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na mapie przedstawiono przestrzenne zróżnico-
wanie wybranych cech teksturalnych i strukturalnych 
osadów czwartorzędowych na obszarze Polski. W opar-
ciu o literaturę zestawiono cechy, których przestrzenne 
zróżnicowanie odzwierciedla zmienność uwarunkowań 
glacidynamicznych i termicznych oraz klimatu w czasie 
i przestrzeni. Regionalna zmienność tych cech zaznacza 
się w zróżnicowanych genetycznie i wiekowo utworach 
glacjalnych i eolicznych. 

Wyróżniono obszary o zbliżonym składzie petrogra-
ficznym frakcji żwirowej glin morenowych. skład ten 
wyrażono jako uśrednioną procentową zawartość oto-
czaków skał krystalicznych, skał osadowych węglanowych 
i skał silikoklastycznych (Galon, Dylik, 1967; Mojski, 2005). 
zasięg tych obszarów wykazuje zbieżność z zasięgiem 
kolejnych glacifaz i stadiałów (Galon, 1972). zmienność 
zaznacza się głównie w osi południkowej. odzwierciedla 
ona zarówno zróżnicowanie kierunku transportu glacjal-
nego, jak i wpływ postępującej erozji obszaru alimenta-
cyjnego oraz wietrzenia osadów morenowych.

na mapie przedstawiono rozmieszczenie stref wiel-
koskalowych deformacji glacitektonicznych, zlokalizo-
wanych głównie w Polsce północnej i zachodniej (aber 
i inni, 1995; Ber, 2006). Procesom glacitektonicznym na 
tych obszarach sprzyjały morfologia i budowa geologicz-
na podłoża podczwartorzędowego (Badura, Przybylski, 
2002). za istotne uznaje się też czynniki klimatyczne, 
które wpływały na reżim termiczny lądolodu, szybkie 
tempo jego nasuwania się, frontalny charakter degla-
cjacji i związane z nim znaczne ilości wód ablacyjnych 
(stryszowski, 1989). 

Wyznaczono regiony różnicujące się pod względem 
udziału w późnoplejstoceńskich i wczesnoholoceńskich 

piaskach wydmowych ziaren o średnicy >0,25 mm i <0,25 
mm. zaznacza się wyraźna przewaga ziaren o średnicy 
<0,25 mm w Polsce nW, na obszarze międzyrzecza War-
ty i noteci dochodząca do 80%. Wzrost udziału ziaren 
o średnicy >0,25 mm zaznacza się ku s i e. naniesiono 
linię odzwierciedlającą w przybliżeniu granicę prowincji 
piasków wydmowych: wschodniej – o przewadze ziaren 
bardzo dobrze i dobrze obtoczonych i zachodniej – 
o przewadze ziaren słabo obtoczonych. jako przyczynę 
zróżnicowania cech teksturalnych piasków wydmowych 
wskazuje się wzrost kontynentalizmu klimatu w kierunku 
wschodnim oraz zróżnicowanie czasu trwania okresu eo-
lizacji, który na północy był krótszy i rozpoczął się później 
(Galon, Dylik, 1967; Galon, 1972; Mojski, 2005).
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Ryc.1. Schematyczna mapa lokalizacyjna. 1 – żwirownia koło Cerekwicy; 2 – dolinka potoku Włóknica; gwiazdki – głazy narzutowe 
wymienione w tekście (http://m.bazagis.pgi.gov.pl, zmodyfikowane)

Fig.1. Schematic localization map. 1 – gravel pit near Cerekwica; 2 – Włóknica stream Valley; stars – erratic boulders mentioned in text 
(http://m.bazagis.pgi.gov.pl, modified)
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Wzgórza Trzebnickie są pasmem wzniesień o genezie 
glacitektonicznej, powstałym w wyniku deformowania 
podłoża skalnego przez lądolód. Położone są w północno - 
-wschodniej części Dolnego Śląska. Według podziałów 
fizyczno-geograficznych Wzgórza Trzebnickie są me-
zoregionem wchodzącym w skład makroregionu Wał 
Trzebnicki (kondracki, 2001). jednostka ta nazywana 
jest również Wałem Śląskim (Badura, Przybylski, 2002). 
zarówno w opracowaniach naukowych, jak i turystycz-
nych (zwoliński, 2007) stosuje się także mało precyzyjną 
nazwę kocie Góry w odniesieniu do całego makroregionu, 
jak również do samych Wzgórz Trzebnickich. Bliskość 
Wrocławia oraz atrakcyjność krajobrazowa sprawiają, 
że Wzgórza Trzebnickie są licznie odwiedzane przez 
turystów. Walory geoturystyczne obszaru jak dotąd nie 
stanowiły przedmiotu odrębnej publikacji.

W budowie geologicznej Wzgórz Trzebnickich można 
wyróżnić m.in. neogeńskie iły serii poznańskiej, gliny 
zwałowe i osady fluwioglacjalne zlodowaceń sanu ii, odry 
i Warty. na znacznej części obszaru występuje pokrywa 
lessów, które były deponowane w warunkach klimatu 
peryglacjalnego podczas zlodowacenia Wisły. Poglądy na 
genezę Wału Śląskiego (Trzebnickiego) ulegały ewolucji 
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od początkowych prac, sugerujących jego endogeniczne 
pochodzenie, aż po całkowite zanegowanie czynników 
endogenicznych w jego genezie. aktualnie zakłada się 
jednak udział ruchów pionowych w obrębie podłoża pod-
kenozoicznego przy zasadniczo dominującej roli glacitek-
toniki w powstaniu tego wału (Badura, Przybylski, 2002). 

Rozwój Wzgórz Trzebnickich był wielofazowy, a głów-
ny jego etap przypadał na recesję lądolodu zlodowacenia 
sanu ii. lądolody młodszych zlodowaceń środkowopol-
skich przyczyniły się do powstania kolejnych generacji 
struktur glacitektonicznych i przemodelowania starszych 
struktur (Gizler, 1986). Pierwotna rzeźba Wzgórz Trzeb-
nickich, której cechą był bezpośredni związek struktur 
glacitektonicznych z formami terenu, potem uległa 
w znacznym stopniu przekształceniu w wyniku mutoniza-
cji oraz subaeralnej denudacji. Układ współczesnych dolin 
nawiązuje jednak do przestrzennej orientacji glacitekto-
nicznych stref zluźnień lub wychodni mniej odpornych 
utworów skalnych (aber i inni, 1995).

interesującym i łatwo dostępnym odsłonięciem, 
dającym wgląd w budujące Wzgórza Trzebnickie zróż-
nicowane osady i ich struktury, jest żwirownia położona 
około 1,5 km na ne od Cerekwicy. W żwirowni odsłaniają 
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się głównie piaski i żwiry fluwioglacjalne zlodowacenia 
odry (Winnicki, 1986). Powyżej niezaburzonego piasku 
na południowej ścianie odkrywki odsłania się melanż 
glacitektoniczny o miąższości około 0,6 m. jego długość 
wynosi prawie 3 m. odsłaniający się w żwirowni koło 
Cerekwicy melanż składa się z nieregularnie pofałdowa-
nych, miejscami porozrywanych, warstw brązowych, silnie 
skonsolidowanych gliniastych piasków przeławiconych 
z żółtymi piaskami gruboziarnistymi (fot. 2). strop opisy-
wanego osadu w sposób ostry graniczy z występującą 
na powierzchni terenu warstwą gliny zwałowej o miąż-
szości około 0,5 m. W obrębie melanżu obserwowano 
diapiry piasku żółtego, wyciśniętego w piasek brązowy. 
W środkowej części melanż ten jest ścięty do około 1/3 
jego pierwotnej miąższości przez nasuniętą, antyklinalnie 
wygiętą łuskę zbudowaną z gliny zwałowej (fot. 3). 

na zachodniej ścianie odkrywki odsłania się strefa 
przegubowa fałdu koncentrycznego (fot. 4). Utwory bu-

dujące tę strukturę to laminowane piaski drobno- i śred-
nioziarniste i pojedyncze warstwy piasku gruboziarniste-
go (barwy brązowej o miąższości kilku centymetrów) oraz 
iłu. Brązowy osad drobnopiaszczysty podkreśla obecność 
kliważu spękaniowego w skrzydle fałdu. Współtworzą 
go powierzchnie międzywarstwowe krzyżujące się ze 
spękaniami w przybliżeniu równoległymi do powierzchni 
osiowej fałdu. Wypełnienie tych powierzchni zluźnień 
drobnoziarnistym materiałem piaszczystym może świad-
czyć o synchroniczności procesów glacigenicznego fałdo-
wania i iniekcji upłynnionego piasku w obrębie spękań. 

silne glacitektoniczne zaburzenie osadów fluwio-
glacjalnych w żwirowni koło Cerekwicy przejawia się 
też znaczną zmiennością upadu warstw na niewielkim 
obszarze oraz różnorodnością teksturalną i strukturalną 
osadów fluwioglacjalnych, występujących w odsłonięciu 
na tych samych wysokościach pod poziomem terenu.

Fot. 2. Melanż glacitektoniczny w żwirowni koło Cerekwicy. Linią przerywaną zaznaczono kontakt piasków (A) i gliny zwałowej (B)
Fot. 2. Glaciotectonic mélange in gravel pit near Cerekwica. Sand (A) – till (B) contact marked by a dashed line

Fot. 3. Diapiry piaszczyste (A), powierzchnia nasunięcia łuski glacitektonicznej zbudowanej z gliny zwałowej (B) i zalegająca powyżej 
melanżu glacitektonicznego glina zwałowa (C)

Fot. 3. Sandy diapirs (A), thrust plane of till-built glaciotectonic thrust sheet (B) and till (C) overlying the glaciotectonic mélange
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Fot. 4. Strefa przegubowa fałdu koncentrycznego. Linią przerywaną zaznaczono kontakt piasków (A) i gliny zwałowej (C). 
Widoczna strefa kliważu nieciągłego (B)

Fot.4. Hinge zone of concentric fold. Sand (A) – till (C) contact marked by a dashed line. Disjunctive cleavage zone is visible (B)

atrakcyjnym z geoturystycznego punktu widzenia, 
chociaż stosunkowo trudno dostępnym odsłonięciem, 
jest południkowo zorientowana dolina potoku Włóknica 
położona na południe od Marcinowa. są to tzw. Malczow-
skie jary. W bliskim sąsiedztwie występują tu zróżnicowa-
ne wiekowo i genetycznie osady. na powierzchni terenu 
odsłania się kilkumetrowej miąższości pokrywa lessu. 
Pocięta jest ona systemem łączących się malowniczych 
wąwozów o głębokości sięgającej 6 m. Poniżej, na wyso-
kości około 200 m n.p.m. i niżej, na obu stokach doliny 
wciosowej potoku, stwierdzono glinę zwałową. około 
300 m w dół potoku od pierwszego wystąpienia gliny 
zwałowej, na wysokości około 190 m n.p.m., natrafiono 
na odsłonięcie szaro-niebieskich iłów, prawdopodobnie 
serii poznańskiej, wieku neogeńskiego, bez widocznej 
makroskopowo struktury.

około 120 metrów w dół dolinki, na wysokości około 
180 m n.p.m., odsłania się zwietrzała glina zwałowa, wy-
raźnie różniąca się barwą i stopniem zwietrzenia od gliny 
w górnym fragmencie doliny. Występowanie plejstoceń-
skiej gliny lodowcowej poniżej ilastych osadów neogenu 
sugeruje, że iły te mogły zostać nasunięte w postaci łuski 
glacitektonicznej. Glinę zwałową można zatem uznać za 
zdeponowaną podczas jednego ze zlodowaceń sanu.

na obszarze Wzgórz Trzebnickich licznie występują 
głazy narzutowe. najliczniej reprezentowanymi typami 
litologicznymi są czerwone i szare granity oraz granito-
gnejsy. na szczególną uwagę jako atrakcje geoturystycz-
ne zasługują największe głazy, o średnicach 5-7 m, zloka-
lizowane koło miejscowości: sławowice, Miłcz, Wilkowa 

Wielka, jagoszyce. interesujące są też granitowe eratyki 
zalegające na grzbiecie Ciemnej Góry (258 m n.p.m.), 
najwyższego wzniesienia Wzgórz Trzebnickich. Głazy te 
znajdują się w miejscu o wyjątkowych walorach krajo-
brazowych, z którego roztacza się widok na okoliczne 
wzgórza. Występowanie głazów wzdłuż ścieżki sugeruje, 
że mogą znajdować się w nienaturalnym położeniu. 
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wStęp

siarka rodzima występuje w Polsce w morskich osa-
dach miocenu (badenu) zapadliska przedkarpackiego. 
jest ona charakterystycznym składnikiem zróżnicowa-
nych litologicznie osadów badeńskiej serii chemicznej. 
największe koncentracje siarki są skupione w wapieniach 
siarkonośnych. jak dotąd, spośród osadów wapiennych 
serii chemicznej przedmiotem szczegółowych badań 
sedymentologicznych i geochemicznych były wapienie 
poselenitowe z charakterystycznymi strukturami po krysz-
tałach gipsu selenitowego (Gąsiewicz, 1994, 2000 a, b). 
Wapienie te stanowią jednak niewielką część serii siarko-
nośnej. Podstawowa część utworów siarkonośnych pozo-
stała niezbadana pod względem sedymentologicznym 
i geochemicznym. Głównym celem badań jest rozpozna-
nie cech strukturalnych, teksturalnych i geochemicznych 
(tj. cech izotopowych tlenu i węgla) oraz wyróżnienie facji 
serii siarkonośnej.

budowa GEoLoGiczna

złoże siarki rodzimej osiek-Baranów sandomierski 
jest położone w północno-wschodniej części zapadliska 
przedkarpackiego w obrębie kotliny sandomierskiej, 
w odległości 15 km na sW od Tarnobrzegu (ryc. 1). jest 
ono wydłużone w kierunku nW-se i osiąga długość 20 km 
przy szerokości od kilkuset metrów do 2,5 km (Pawłowski 
i inni, 1976). Miąższość serii siarkonośnej zmienia się od 
kilku metrów do ok. 40 m. W głębszym podłożu złoża 
występują osady prekambryjskie oraz paleozoiczne, które 
są reprezentowane przez osady kambru dolnego, dewonu 
dolnego i środkowego (Pawłowski i inni, 1976). osady 
miocenu w rejonie złoża mają miąższość od 114 m do 
ponad 515 m. Profil rozpoczynają warstwy baranowskie 
wykształcone głównie jako osady piaskowcowo-mułow-
cowe oraz podrzędnie jako osady węglanowe. Powyżej 
leżą osady serii chemicznej, reprezentowane przez siar-
czany (głównie gipsy), wapienie osiarkowane, wapienie 
płonne, margle oraz osady ilasto-mułowcowe. Powyżej 
osadów serii chemicznej zalegają osady margliste z fauną 

Słowa kluczowe:  siarka rodzima, izotopy trwałe węgla i tlenu, zapadlisko  przedkarpackie, miocen
Key words:  native sulphur, stable carbon and oxygen isotopes, Carpathian Foredeep, Miocene

przewodnią pektenów i mikrofauną, które są przykryte 
osadami sarmatu, wykształconymi w facjach ilastych 
z przewarstwieniami piaskowcowo-żwirowymi. strop 
osadów sarmatu jest przykryty osadami plejstoceńsko-
-holoceńskimi.

MEtody badawczE

Materiał badawczy stanowiły rdzenie wiertnicze z ob-
szaru złoża siarki rodzimej osiek-Baranów sandomierski 
jak i z obszaru otaczającego złoże. zbadano 39 rdzeni 
wiertniczych, z których 24 pochodziło z rejonu złoża, a 15 
spoza złoża. Badania geochemiczne i sedymentologiczne 
osadów serii chemicznej omawianego rejonu skoncen-
trowano na utworach niegipsowych, w szczególności na 
wapieniach siarkonośnych, stanowiących trzon skalny 
złoża. Badania prowadzono pod kątem cech facjalnych 
i mikrofacjalnych, w tym zmienności struktur i tekstur 

Ryc. 1. Lokalizacja złoża siarki rodzimej Osiek-Baranów 
Sandomierski w zapadlisku przedkarpackim. Zasięg siarczanów 

wg Pawłowskiego i innych, 1985
Fig. 1. Location of the Osiek-Baranów Sandomierski native 

sulphur deposit in the Carpathian Foredeep. Extent of sulphate 
areas according to Pawłowski et al., 1985
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sedymentacyjnych. Równolegle pobierano próbki do 
analiz izotopów trwałych węgla i tlenu.

wyniKi i wnioSKi

W badanych utworach wyróżniono trzy osadowe 
asocjacje facjalne: (1) wapienną, w skład której wchodzą: 
mudstone, floatstone, rudstone, wapienie gruboposeleni-
towe, bindstone osiarkowane, oraz utwory pedogeniczne; 
(2) klastyczną, obejmującą margle, muły wapienne, iło-
mułowce; oraz (3) gipsową. Wydzielone facje zawierają 

liczne struktury i tekstury sedymentacyjne. na obecność 
prądów dennych mogą wskazywać m.in. intraklasty wa-
pienne (ryc. 2), powierzchnie rozmyć (ryc. 3), bezładnie 
rozmieszczone pseudomorfozy kalcytu po kryształach 
gipsu, pokruszone kryształy gipsu pomiędzy intraklastami 
wapiennymi oraz liczne laminy ilaste (ryc. 4), często o prze-
biegach falistych. na płytkowodność środowiska mogą 
wskazywać m.in. intraklasty wapienne, obecne lokalnie 
próżnie pokorzeniowe, ślady krasowienia oraz cementa-
cje kalcytowe.

osady serii chemicznej cechują się silnym zróżnico-
waniem izotopowym węgla i tlenu. zróżnicowanie to 
zaznacza się między facjami i w ich obrębie. Widoczna 
jest także silna zmienność pionowa i lateralna wartości 
δ13C i δ18o. Różnice w składzie izotopowym odnoszą się 
głównie do zmian średnich wartości, zakresów zmienno-
ści oraz wartości minimalnych i maksymalnych δ13C i δ18o. 
osady serii chemicznej w badanych próbkach charakte-
ryzują się wartościami δ13C zmieniającymi się w zakresie 
–57–1,4‰ (średnio –36,3‰) i δ18o zmieniającymi się 
w zakresie –9,3–1‰ (średnio –5‰) (ryc. 5). Wartości 
δ13C i δ18o w rozkładzie pionowym w poszczególnych 
otworach wiertniczych wykazują trendy obniżania lub 
wzrostu wartości ku górze lub nie wykazują trendów 
rozkładów. W rozkładzie lateralnym obserwuje się gene-
ralnie obniżanie średnich wartości δ13C i δ18o w kierunku 
południowo-wschodnim.
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Ryc. 4. Laminy ilaste w mudstone osiarkowanym
Fig. 4. Clay laminae in sulphur-bearing mudstone

Ryc. 5. Rozkład wartości δ13C i δ18O w badanych utworach górnobadeńskiej serii chemicznej
Fig. 5. Distribution of δ13C and δ18O values within the investigated sediments forming the Upper Badenian evaporitic complex

Ryc. 2. Intraklasty wapienne (strzałki) w floatstone 
osiarkowanym

Fig. 2. Calcareous intraclasts (arrows) in sulphur-bearing 
floatstone

Ryc. 3. Powierzchnia rozmycia (linia przerywana) 
w floatstone osiarkowanym

Fig. 3. Erosional surface (dotted line) in sulphur-bearing 
floatstone
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Cechy facjalne i izotopowe badanych utworów ze zło-
ża osiek-Baranów sandomierski pozwalają potwierdzić, 
że marginalna strefa basenu ewaporatowego jest niejed-
nolita pod względem facjalnym zarówno w poziomie, jak 
i w pionie, co wskazuje na różne środowiska depozycyjne 
oraz zróżnicowanie paleogeograficzne obszaru (np. Pa-
włowski i inni, 1985; kubica, 1992; Bąbel, 2005). sedymen-
tacja badanych osadów odbywała się w brzeżnej części 
basenu ewaporatowego, o dominującej sedymentacji wa-
piennej. obszar ten stanowił okołoewaporatową, wapien-
ną równię mułową, zróżnicowaną środowiskowo, która 
dystalnie przechodziła w basen salinarny z sedymentacją 
gipsów. skład izotopowy oraz zakresy zmienności izoto-
pów trwałych węgla i tlenu wskazują, że sedymentacja 
badanych osadów zachodziła w systemie otwartym, 
w środowisku odznaczającym się stratyfikacją utleniania 
bakteryjnego materii organicznej. zakresy zmienności 
wartości δ13C i δ18o wskazują na różne źródła węgla i tlenu 
podczas sedymentacji i diagenezy. Wytrącanie kalcytu za-
chodziło w warunkach wód ewaporatowych, brakicznych 
i meteorycznych, w strefach metanogenezy i bakteryjnej 
redukcji siarczanów. zróżnicowanie facjalne i izotopowe 
badanych osadów pozwala stwierdzić, że ogólny wzrost 
wpływów wód meteorycznych następował w kierunku 
południowo-wschodnim.

Badania były finansowane w ramach grantu narodo-
wego Centrum nauki nr 18.18.140.364. 
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Gdy 7 maja 1919 r. został powołany Państwowy in-
stytut Geologiczny, wśród jego wielu pracowni znalazło 
się również „[…] muzeum rzeczy kopalnych na ziemiach 
polskich znajdywanych”. zadania Muzeum Geologicznego 
zapisane w statucie Państwowego instytutu Geologiczne-
go – Państwowego instytutu Badawczego (PiG-PiB), nie 
zmieniły się w zasadzie od początku istnienia jednostki i są 
zbieżne z obowiązującą ustawą o muzeach z dnia 21 listo-
pada 1996 r. (Dz. U. 1997 nr 5 poz. 24 ), która stanowi, że:

art. 1. Muzeum jest jednostką organizacyjną nienasta-
wioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie 
i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzi-
ctwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, 
informowanie o wartościach i treściach gromadzonych 
zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości histo-
rii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie 
wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie 
korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

art. 2. Muzeum realizuje cele określone w art. 1, w szcze-
gólności przez:
1)  gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
2)  katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzo-

nych zbiorów;
3)  przechowywanie gromadzonych zabytków, w warun-

kach zapewniających im właściwy stan zachowania 
i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób 
dostępny do celów naukowych;

4)  zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę 
możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych 
nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów 
kultury materialnej i przyrody;

5)  urządzanie wystaw stałych i czasowych;
6)  organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym 

archeologicznych;
7)  prowadzenie działalności edukacyjnej;
 7a) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej 

i upowszechniającej kulturę;
8)  udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i nauko-

wych.
Muzeum musi więc przejawiać aktywność w dziedzi-

nie gromadzenia, katalogowania i naukowego opraco-
wywania zbiorów, a także ich udostępniania na potrzeby 
badawcze i dydaktyczne w postaci wystaw i różnorodnych 
zajęć edukacyjnych. od blisko 100 lat o zbiory geologicz-
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ne instytutu dba Muzeum Geologiczne. na zbiór składają 
się kolekcje geologiczne wykorzystane do publikacji i prac 
geologicznych prowadzonych głównie przez pracowni-
ków instytutu, ale również badaczy z innych jednostek 
naukowych. Dotyczą głównie Polski, ilustrując jej budowę 
geologiczną i bazę surowcową. 

zaczątek zbioru stanowiły kolekcje przekazane przez 
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, Politechnikę Warszawską 
i osoby prywatne. swoje kolekcje przekazali j. Czarnocki, 
j. samsonowicz, j. lewiński P. koroniewicz, B. Rehbinder, 
j. Morozewicz, D. sobolew, s. Doktorowicz-Hrebnicki 
i wielu innych wybitnych geologów (Bohdanowicz, 1938; 
Mizerski, Urban, 2000). W początkowej fazie organizacji 
muzeum posiadało przeszło 130 000 okazów, które prze-
chowywano w skrzyniach ustawionych na sali głównej. na 
większe prace nad zbiorami nie było pieniędzy. Punktem 
zwrotnym okazało się objęcie funkcji Dyrektora instytutu 
przez karola Bohdanowicza. od 1938 r. ruszyły prace 
związane z organizacją magazynów, postępuje inwenta-
ryzacja zbiorów i wyposażenie sali wystawowej. W 1939 r. 
rozpoczęła się rejestracja zasobów w księdze nabytków, 
w inwentarzu znajdowało się wówczas prawie 200 kolekcji 
(Fibich, 1972). ze zniszczeń wojennych ocalała niewielka 
część pierwotnych zbiorów. W latach 1946–1975 Mu-
zeum znacznie powiększyło swoje zbiory, początkowo 
głównie o okazy zbierane przez pracowników w czasie 
wyjazdów służbowych oraz dary nadesłane od zarządów 
kopalń i przedsiębiorstw związanych z geologią. okazy po 
opracowaniu wykorzystano przede wszystkim do celów 
wystawowych. Później napłynęło wiele opracowanych 
naukowo materiałów geologicznych z głębokich wierceń. 
na początku lat siedemdziesiątych zbiór obejmował już 
blisko 120 000 pozycji inwentarzowych i są to okazy pa-
leontologiczne, mineralogiczne i surowcowe oraz 30 000 
szlifów (Fibich, 1972). W 2002 r. otwarto nowy Magazyn 
zbiorów Muzealnych i rozpoczęto szczegółową inwen-
taryzację zbiorów rozproszonych dotychczas w różnych 
pomieszczeniach instytutu. Dziś Muzeum Geologiczne 
PiG-PiB w Warszawie jest jedynym w Polsce, które prze-
chowuje kompletną kolekcję skał występujących na 
terenie Polski, odzwierciedlającą budowę geologiczną. 
Posiadamy imponujący zbiór, który podzielony jest na 
tematyczne działy: surowców mineralnych, paleozoolo-
giczno-stratygraficzny, paleobotaniczno-stratygraficzny, 
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mineralogiczno-petrograficzny, zagadnień geologii 
dynamicznej i zbiorów różnych, zbiorów dokumenta-
cyjnych do szczegółowego zdjęcia geologicznego oraz 
dział szlifów i kolekcji mikropaleontologicznych. Według 
inwentarza w Magazynie zbiorów przy ul. Rakowieckiej 4 
w Warszawie znajduje się około 4 000 kolekcji, co daje po-
nad 600 000 pozycji katalogowych, w Magazynie zbiorów 
Mikropaloentologicznych przy ul. jagiellońskiej 76 w War-
szawie jest ponad 60 000 celek z okazami mikrofauny.

jedną z form udostępniania zbiorów jest działalność 
wystawiennicza, która stanowi ważny czynnik oddziały-
wania na społeczeństwo. jest prowadzona w budynkach 
instytutu w Warszawie oraz jego oddziałach terenowych, 
ale też w innych muzeach, ośrodkach kultury i edukacji 
w całym kraju. Pierwszą wystawę Muzeum Geologiczne 
PiG zrealizowało w 1929 r. na Powszechnej Wystawie 
krajowej w Poznaniu. Był to przegląd najważniejszych 
bogactw mineralnych Polski. Rok później, w ukończonym 
gmachu instytutu przeznaczonym na muzeum powstaje 
niewielka wystawa czasowa, a w 1939 r. duża wystawa 
stała poświęconą budowie geologicznej i bogactwom 
kopalnym Polski (Mizerki i Urban, 2000). W czasie wojny 
budynek Muzeum został mocno zniszczony. Po wojnie 
dołożono wszelkich starań aby szybko go odbudować 
i już w 1946 r. zorganizowano wystawę Przemysł Ziem 
Odzyskanych, która była dużym wydarzeniem w życiu 
Warszawy – zwiedziło ją kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W la-
tach 50. ekspozycję wzbogaciły szkielety wielkich ssaków 
plejstoceńskich oraz okazy soli z kopalni w kłodawie 
i Wieliczce. Powstały dwie duże wystawy stałe: Surowce 
mineralne Polski i Stratygrafia Polski (Mizerki i Urban, 2000). 

obecna wystawa stała (z 1999 roku) podzielona jest 
na osiem mniejszych wystaw tematycznych: Materia Zie-
mi, Historia Polski w kamieniu pisana, Surowce mineralne 
Polski, Skamieniały Świat, Magmatyzm, Sedymentacja 
i diageneza, Metamorfizm, Historia Państwowego Instytutu 
Geologicznego 1919–1999. ekspozycja prezentuje osiąg-
nięcia polskiej geologii, budowę geologiczną Polski i jej 
bazę surowcową każdy miłośnik geologii znajdzie coś 
dla siebie.

Bogactwo i różnorodność kolekcji przechowywanych 
w Magazynie zbiorów pozwala na organizowanie wystaw 
czasowych o bardzo szerokiej tematyce geologicznej. 
Przygotowywanie wystaw ilustrujących wybrane zagad-
nienia, ekspozycji okolicznościowych daje nam możliwość 
zaprezentowania okazów na co dzień niedostępnych dla 
publiczności dlatego ten rodzaj działalności od dawna na 
stałe wpisany jest do grafiku prac muzealnych. W latach 
powojennych organizacja wystaw czasowych ograniczała 
się do ich realizacji na terenie instytutu w Warszawie i nie-
których jego oddziałach terenowych. z czasem jednak 
szeroko rozwinięto ekspozycyjną działalność wystawien-
niczą poza instytucją. od 2003 roku pracownicy muzeum 
zrealizowali ponad dwadzieścia wystaw czasowych na 
terenie instytutu oraz w ramach współpracy z innymi 
muzeami i jednostkami kultury. z zasobów muzeum 
korzysta wiele instytucji, które nie posiadają własnych 
zbiorów. Ponad to na cele wystawiennicze każdego 
roku realizowanych jest średnio 5 dużych wypożyczeń 
(Woroncowa-Marcinowska, 2005; 2011; 2014).

Materiał zgromadzony w Muzeum Geologicznym PiG 

–PiB zawiera kolekcje, które stanowią opracowania, doku-
mentacje próbek geologicznych pochodzących z głębo-
kich wierceń i odsłonięć z różnych rejonów Polski. W in-
wentarzu posiadamy również 244 okazy typowe bardzo 
cenne z punktu widzenia naukowego. zbiory są więc 
doskonałym materiałem porównawczym, mogą służyć 
do publikacji, rewizji wcześniejszych opracowań, prac 
magisterskich i rozpraw doktorskich.

W celu jak najszerszego udostępnienia zbiorów 
wydawane są katalogi zbiorów. W 1966 r. zebrano ma-
teriały do katalogu Centralnego naukowo-Badawczego 
Muzeum Geologicznego (Fibich, 1972). W efekcie w 1974 
r. na podstawie zgromadzonych materiałów wydano 
3 katalogi zbiorów Geologicznych iG, które zawierały 
szczegółowy wykaz fauny paleozoiku i kenozoiku oraz 
fauny ze zbiorów zagranicznych. W roku 2011 ukazał się 
pierwszy tom katalogu zbiorów Muzeum Geologicznego, 
zawierający informacje i zdjęcia okazów z kolekcji działu 
surowców mineralnych. W latach 2013 i 2016 ukazały się 
tomy prezentujące kolekcje z działów mineralogiczno- 
petrograficznego i paleobotaniczno-stratygraficznego.

Udostępnianie informacji o zbiorach stało się prost-
sze dzięki nowym technologiom. W 2000 r. stworzono 
komputerową bazę danych aRCHiMUz, w której za-
mieszczono podstawowe informacje na temat 12 000 
okazów ze zbiorów instytutu. W 2003 r. powstała nowa, 
zintegrowana z danymi z innych działów Centralna Baza 
Danych Geologicznych (CBDG), do której zaimportowano 
wszystkie dane z bazy aRCHiMUz. W latach 2006-2009 
przekonwertowane dane zweryfikowano i uzupełniono. 
W chwili obecnej w bazie znajduje się informacja o około 
13 000 okazów z działu paleozoologiczno – stratygraficz-
nego, 20 000 szlifów oraz 1000 kolekcji mikropaleontolo-
gicznych. Poszerzanie i ułatwianie dostępu do cyfrowych 
zasobów instytucji naukowych i kulturalnych za pośredni-
ctwem internetu to priorytetowe programy w ostatnich 
latach wielu państw świata. Muzeum Historii naturalnej 
w Waszyngtonie rozpoczęło starania o stworzenie świa-
towej bazy danych obejmującej szeroko rozumiane nauki 
przyrodnicze. Muzeum Geologiczne jest jedną z instytucji, 
która zgłosiła chęć udziału w tworzeniu Global Registry of 
Scientific Collections. 

W ostatnich kilkudziesięciu latach strony interneto-
we stały się bardzo popularną formą kontaktu muzeów 
ze społeczeństwem. na stronie internetowej Muzeum 
Geologicznego PiG-PiB są prezentowane zdjęcia oka-
zów i modele 3D. on-line można zapoznać się z ofertą 
edukacyjną, kolekcjami, wydarzeniami, zagrać w grę lub 
zwiedzić ekspozycję.

społeczne zainteresowanie instytucjami kultury 
i nauki z roku na rok wzrasta, stąd również w Muzeum 
Geologicznym oferta kierowana do naszych młodych 
odbiorców jest coraz bogatsza. Mając świadomość, jak 
ważna jest edukacja, są podejmowane liczne działania 
zarówno w samym Muzeum, jak i poza nim. organizuje 
się warsztaty, lekcje muzealne, gry miejskie, pikniki. 
nauczyciele chętnie kupują przygotowane kolekcje dy-
daktyczne. W trosce o nasze dziedzictwo przyrodnicze in 
situ są tworzone ścieżki geoturystyczne, organizuje się 
wycieczki terenowe promujące ochronę geostanowisk 
i miejsc ważnych dla geologii. 
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Gromadzenie kolekcji nie jest zatem jedynie działa-
niem statycznym, polegającym wyłącznie na przechowy-
waniu okazów w magazynach. Udostępnianie informacji 
o zbiorach przez internet, organizowanie wystaw i szeroko 
zakrojonych działań edukacyjnych sprawia, że zasoby nie 
są odseparowane od publiczności i dostępne jedynie dla 
wąskiego grona specjalistów. Poprzez liczne działania 
i umożliwienie społeczeństwu kontaktu ze zbiorami na-
daje się sens ich gromadzeniu. 
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WPRoWaDzenie

Wielkość zawodnienia skał krystalicznych uzależniona 
jest od szczelinowatości. Badania hydrogeologiczne wy-
kazały, że na ogół granity, gnejsy i łupki metamorficzne 
można zaliczyć do skał o średnich i niskich wartościach 
wodoprzewodności. efektem tego jest uzyskiwanie 
niewielkich wydajności wody ze studni. z drugiej strony 
dzięki występowaniu uprzywilejowanych stref prze-
pływu wód, skały krystaliczne są uważane za zasobny 
zbiornik wód podziemnych o dobrych właściwościach 
kolektorskich (staśko, 1996). Powodem tego jest duża 
heterogeniczność środowiska skał krystalicznych oraz 
duże zróżnicowanie właściwości hydraulicznych.

jedną z grup metod badawczych pozwalających 
wskazać lub wykluczyć występowanie uprzywilejo-
wanych stref przepływu wód podziemnych w skałach 
krystalicznych są metody geofizyczne. jedną z nowszych 
propozycji, jest wykorzystanie rezonansu magnetyczne-
go, pozwalającego scharakteryzować środowisko wodne 
do głębokości kilkudziesięciu metrów.

Do obecnej chwili nie były publikowane prace opisu-
jące warunki hydrogeologiczne na terenie Polski dzięki 
zastosowaniu metody sondowania rezonansem mag-
netycznym (MRs). Wyniki badań prowadzonych przez 
autora, są pierwszą syntezą możliwości zastosowania 
MRs w celu poznania warunków hydrogeologicznych. 
W literaturze światowej użycie rezonansu magnetycznego 
pojawia się przede wszystkim w kontekście uzupełnienia 
informacji hydrogeologicznych pochodzących z innych 
źródeł, jakimi są np. próbne pompowanie, badania elek-
trooporowe, dane geologiczne z otworów wiertniczych 
(Plata, Rubio, 2008). Światowe badania prowadzone od 
początków XXi wieku podkreślają konieczność procesu 
kalibrowania wyników MRs z wartościami parametrów 
hydrogeologicznych pochodzących z innych źródeł (la-
chassange i inni, 2005). W literaturze zwrócono uwagę 
na zalety i ograniczenia badań MRs oraz wynikające 
z tego błędy. Metodyka pomiaru zakłada zastosowanie 
tej metody tylko w przypadku małych szumów elek-
tromagnetycznych pochodzenia naturalnego czy też 
sztucznego. W przypadku zaistnienia niedogodnych 
warunków pomiarowych oczekiwania wobec metody 
mogą ograniczać się jedynie do oszacowania głębokości 
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i miąższości warstwy o największym zawodnieniu, bez 
dokładnej charakterystyki liczbowej.

obSzar badań

obszar badań zlokalizowano w środkowej części 
bloku przedsudeckiego, około 1,5 km na północ od Piła-
wy Górnej (ryc. 1). Badania przeprowadzono na terenie 
i w bezpośrednim sąsiedztwie czynnego kamieniołomu 
skał metamorficznych. Teren ten jest położony w obrębie 
przedsudeckiego fragmentu bloku sowiogórskiego, który 
jest zbudowany głównie ze zróżnicowanych skał meta-
morficznych: migmatytów i gnejsów oraz fragmentów 
skał amfibolitowych (Cymerman, Walczak-augustyniak, 
1986). nad skałami litymi zalegają zwietrzałe migmatyty 
i amfibolity. Śą one pokryte utworami czwartorzędowymi, 
wykształconymi w postaci gleby, gliny oraz piasku słabo 
gliniastego z rumoszem skalnym. Miąższość nadkładu 
wynosi od 2,0–12,8 m, średnio 5,3 m. 

W okolicach Piławy Górnej wody podziemne są zwią-
zane z utworami proterozoicznymi i podrzędnie czwarto-
rzędowymi. na północ od Piławy Górnej, w rejonie badań 
oraz dalej na północ, brak jest użytkowego poziomu 
wodonośnego (kiełczawa, 2000). Płytkie wody podziem-
ne związane są w głównej mierze z pokrywą utworów 

Ryc. 1. Szkic lokalizacji badań MRS 
Fig. 1. Location sketch of MRS research
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zwietrzelinowych. na obszarach zbudowanych ze skał 
krystalicznych można wyróżnić trzy strefy determinujące 
wielkość i tempo wymiany wody z powierzchni terenu 
do atmosfery i do warstw wodonośnych. Bezpośrednio 
przy powierzchni terenu występuje strefa i – gliniasto-
rumoszowa. W profilu tej strefy wyróżnia się gleby z do-
mieszką frakcji piaskowej, gliny piaszczyste i gliny pylasto
-piaszczystej. Występująca poniżej strefa blokowo-rumo-
szowa ii to strefa gęsto spękanych luźnych bloków skały 
macierzystej o różnej wielkości, od kilku do kilkudziesię-
ciu centymetrów, wypełnionych drobniejszym materia-
łem piaszczystym i gliniastym. strefa iii to skały lite 
o małej liczbie spękań wietrzeniowych, odprężeniowych 
i tektonicznych. Poniżej znajduje się masywna skała ma-
cierzysta o rzadkich spękaniach. 

strefy i i ii charakteryzują się dużą pojemnością wodną 
i mają istotne znaczenie w zasilaniu większości źródeł oraz 
płytkich ujęć wód podziemnych. na obszarze sondowań 
MRs i w bezpośredniej okolicy w strefie i i ii brak jest wody 
wolnej i nie występują w nich większe strefy zawodnienia. 
Potwierdzają to wykonane otwory wiertnicze na obszarze 
czynnego kamieniołomu w pobliżu sondowań. Wodę 
podziemną, w najbliższym sąsiedztwie wyrobiska, na-
potkano dopiero na głębokości kilkunastu metrów p.p.t. 
strefy i i ii odgrywają więc na tym obszarze jedynie rolę 
przekaźnika wód do strefy iii. 

Woda w strefie iii występuje w strefach rozluźnień tek-
tonicznych masywu skalnego. na ścianach kamieniołomu 
obrazują się one jako miejsca sączenia wody. Dopływy 
z tych stref są niewielkie i nie stanowią problemu podczas 
funkcjonowania kopalni. 

niską wodonośność tych skał w najbliższej okolicy 
potwierdza również analiza ujęć wód podziemnych. 
Wydajność jednostkowa studni zawiera się w przedziale  
0,07–0,06 m3/h/1 m depresji. jedynie w dwóch przypad-
kach w studniach zlokalizowanych na strefie dysloka-
cyjnej, o głębokościach 70 i 103 m, uzyskano anomalnie 
wy soką wydajność 43,5 i 67 m3/h przy depresji ponad 
30 m. Do głębokości 120 m nie stwierdzono statystycznie 
istotnych zmian przewodności wodnej, która wynosiła 
średnio T= 6 m2/d (staśko, Tarka, 1995).

MEtodyKa badań

W badaniach terenowych zastosowano przyrząd 
numis lite firmy iris. zastosowana tu metoda rezonansu 
magnetycznego pozwala rozpoznać środowisko wystę-
powania wód podziemnych do głębokości 50–60 m. MRs 
jest bardzo przydatna jako uzupełnienie tradycyjnych 
metod geofizycznych i wiertniczych i jest to jedyna nie-
inwazyjna metoda pozwalająca bezpośrednio zbadać 
zbiornik wód z powierzchni terenu (legchenko, Valla, 
2002; Roy, lubczyński, 2003; legchenko i inni, 2004). 

Rezonans magnetyczny na potrzeby badania śro-
dowiska wody podziemnej wzbudza protony wodoru 
zawarte w cząsteczce wody, które są aktywowane 
w celu scharakteryzowania warstwy wodonośnej. atomy 
wodoru cząsteczek wody znajdujące się w gruncie są 
pobudzone przez prąd wysyłający impulsy o właściwej 
częstotliwości z pętli rozłożonej na powierzchni terenu, 
zasilanej przez akumulatory. atomy wodoru wytwarzają 
pole magnetyczne, które jest mierzone i analizowane dla 
różnych momentów wzbudzeń impulsów (czas trwania 
x intensywność). Puls prądu o danej częstotliwości jest 
transmitowany do pętli. następnie wraca sygnał wytwo-
rzony przez protony wody zawartej w środowisku i jest 
on mierzony w granicach tej samej pętli. 

Do interpretacji wyników należy wziąć pod uwagę 
trzy pola magnetyczne:  
–  pole magnetyczne ziemi, którą określa precesja czę-

stotliwości protonów wodoru: f (hz) = 0,04258 B(nT), 
– pole magnetyczne pobudzenia wytworzone przez 

prąd przepływający do pętli leżącej na powierzchni 
gruntu, 

– pole magnetyczne wyprodukowane jako sygnał 
powrotny od protonów wodoru po tym, jak zostały 
wzbudzone przez pole magnetyczne wytworzone 
w granicach pętli.
interpretacja pomiarów pozwala ocenić zawartość 

wody w skale (porowatość), przepuszczalność ośrodka 
skalnego (k) oraz jego przewodność (T) jednocześnie mo-
żemy poznać głębokości zalegania warstw zawodnionych 
i ich miąższości (lubczyński i Roy, 2003).

W trakcie badań terenowych wykonano dwa pomiary 
za pomocą przyrządu numis lite (tab. 1). W obu przypad-
kach powierzchnia badań wyniosła 3600 m2 (kwadrat 
o boku 60 m). Głębokość penetracji wyniosła 50 m.

wyniKi badań

efektem sondowań są wykresy prezentujące zawar-
tość wody na różnych głębokościach, wartości współ-
czynnika filtracji i współczynnika wodoprzewodności 
(ryc. 2). Wyniki wskazują na bardzo słabe zawodnienie 
strefy zwietrzeliny i masywu skalnego lub brak zawod-
nienia. W obu przypadkach badania pokazują, iż pokrywa 
zwietrzelinowa ma miąższość około 4 m. zawartość wody 
w tej strefie wynosi zaledwie 6-7%, przy współczynniku 
filtracji równym 2·10–6 m/s, co zalicza ten rodzaj zwietrze-
lin do skał słabo przepuszczalnych. notuje się również 
niewielkie wartości współczynnika wodoprzewodności 
na poziomie 10–6–10–7 m2/s. 

Poniżej głębokości 4 m pojawia się spękany masyw 
skalny, który również charakteryzuje się bardzo słabym 
zawodnieniem o średniej zawartości wody w skale na 
poziomie 4%, o współczynniku filtracji 10–6 m/s (skały 

Tab. 1. Ogólne informacje o lokalizacji pomiarów MRS 
Tab. 1. Informations about MRS measurements

Nr pomiaru Rzędna pomiaru
Współrzędne

Uwagi
x y

1 355 m n.p.m. 16044.117 50042.417 Pomiar w lesie 50 m na N od kamieniołomu

2 322 m n.p.m. 16044.130 50041.719 Pomiar na łące 500 m na S od kamieniołomu
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słabo przepuszczalne) i współczynniku wodoprzewod-
ności o wartości 10–5 m2/s. Wyjątkiem od tych wartości są 
strefy na głębokości około 40 m (315 m n.p.m.) (pomiar 1) 
oraz strefy na głębokości 30 m (292 m n.p.m.) (pomiar 2), 
gdzie notuje się zwiększoną wartość współczynnika filtra-
cji (10–4–10–5 m/s). Widoczny jest również wzrost współ-
czynnika wodoprzewodności do poziomu 10-3 m2/s. Pod-
wyższone wartości tych parametrów związane są z wy-
stępowaniem lokalnych zawodnień w spękanym masywie 
skalnym, które są widoczne w odsłonięciach na terenie 
kamieniołomu, znajdującego się kilkaset metrów od 
miejsca sondowań.

podSuMowaniE

obszar badań zlokalizowano na terenie czynnego 
wyrobiska surowców skalnych w okolicy Piławy Górnej. 
Badania geofizyczne MRs wykazały brak występowania 
uprzywilejowanych dróg przepływu do głębokości 50 m 
p.p.t. w obrębie masywu skał krystalicznych. Potwier-
dza to również przeprowadzone filmowanie wnętrza 
jednego z otworów geologicznych zlokalizowanych na 
terenie wyrobiska. W profilu stwierdzano strefy rozluźnień 
i miejsca zwiększonej gęstości spękań na zmiennych głę-
bokościach. efektem tego są niewielkie dopływy wody do 
kopalni. związane są one ze strefami większego spękania 
masywu skalnego. na podstawie otworów wykonanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie odkrywki należy stwierdzić, 
że parametry hydrogeologiczne skał są niskie (T = 0,11– 
0,33 m2/h). 

Względnie większe zawodnienie skał jest związane 
z masywem skalnym lekko zwietrzałym i silnie spęka-
nym, co wykazały badania geofizyczne oraz analiza 
profili otworów z obszaru wyrobiska. Rejestruje się tam 

zwiększone wartości współczynnika filtracji (2,8·10–6 m/s) 
oraz współczynnika wodoprzewodności (5,3·10–5 m2/s). 
z tych stref są największe dopływy wody podziemnej 
do otworów.

Porównując wyniki badań MRs z analizą profili otwo-
rów znajdujących się w bliskim sąsiedztwie sondowań, 
widoczna jest korelacja z wartościami porowatości 
i współczynnika filtracji przypisywanym poszczególnym 
wydzieleniom. informacje o profilu geologicznym po-
chodzą z odwiertu wykonanego (w zależności miejsca 
sondowania) od około 200 m na e (pomiar 1) do 1000 m 
na n (pomiar 2). na wiarygodność obu sondowań wska-
zuje również powtarzalność uzyskanych wyników. Wyniki 
pomiarów wykonane w niedużej odległości od siebie 
(~1.2 km) i w zbliżonych warunkach hydrogeologicznych, 
odbiegają od siebie nieznacznie.
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ANALizA zMiAN PRzYSPiESzENiA SiłY ciĘŻKości NA PoLSKich  
PuNKTAch GRAwiMETRYczNEj oSNowY FuNdAMENTALNEj w ASPEKciE 

hYdRoLoGiczNYM, GEodYNAMiczNYM i ANTRoPoGENiczNYM
analysis of gravity changes on the polish Gravimetric fundamental network  

in the hydrological, geodynamical and anthropogenic contexts

tomasz olszak, Marcin barlik, andrzej pachuta, Ewa andrasik, janusz walo, dominik próchniewicz, 
ryszard Szpunar, Magdalena pieniak

katedra Geodezji i astronomii Geodezyjnej, Wydział Geodezji i kartografii Politechniki Warszawskiej,  
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Polska; e-mail: t.olszak@gik.pw.edu.pl

W 2014 r. zakończono etap modernizacji podstawo-
wej, fundamentalnej osnowy grawimetrycznej. W no-
wej strukturze tworzy ją 29 stanowisk, z których 21 to 
istniejące wcześniej stanowiska Podstawowej osnowy 
Grawimetrycznej kraju (PoGk98) lub inne punkty wyko-
rzystywane wcześniej jako punkty osnów geodynamicz-
nych, na których wykonywano obserwacje absolutne 
nawet od połowy lat dziewięćdziesiątych minionego 
wieku. Pomiary grawimetryczne wykonane w 2014 r. po-
zwalają na porównanie nowych wartości przyspieszenia 
siły ciężkości do poprzednich wyznaczeń. zgromadzony 
materiał charakteryzuje się jednak dużym zróżnicowa-
niem czasowym, albowiem na niektórych z punktów 
obserwacje wykonano jedynie dwukrotnie, niekiedy 
w interwale kilkunastu lat. Materiał pomiarowy jest 
również niejednorodny w aspekcie wykorzystywanych 
instrumentów. obejmuje on  jednak wszystkie pomiary 
absolutne przyspieszenia siły ciężkości wykonane na 
terenie Polski, które dzięki swej dokładności szacowanej 
na 2∙10–8 ms –2 pozwalają na wyciągnięcie interesujących 

wniosków z obserwowanych zmian w kilku ważnych 
z geologicznego punktu widzenia aspektach.

W prezentacji przedstawiony zostanie pełen wykaz 
zmian na wszystkich punktach polskiej grawimetrycznej 
sieci pomiarów absolutnych objętych pomiarami do 
2014 r. szeregi czasowe zostały zweryfikowane o para-
metry metrologiczne, wynikające z kalibracji międzyna-
rodowych i lokalnych tych grawimetrów, które mierzyły 
wartości przyspieszenia na analizowanych punktach. 
analiza tych zmian obejmuje aspekty geodynamiczne 
i hydrologiczne uwzględniające globalne zmiany bilansu 
hydrologicznego i lokalne zmiany poziomu wód grunto-
wych obserwowane przez służbę hydrogeologiczną. Dla 
kilku punktów pomiarowych został wskazany antropo-
geniczny czynnik zmiany przyspieszenia siły ciężkości. 
Celem prezentacji będzie wskazanie możliwości interpre-
tacyjnych współczesnych pomiarów natężenia pola siły 
ciężkości na tle współczesnej dokładności takich pomia-
rów, sięgającej nawet wartości 10–8 ms–2. 

  

Słowa kluczowe:  grawimetria absolutna, geodynamika, hydrologia, hydrogeologia, geofizyka
Key words:  absolute gravimetry, geodynamics, hydrology, hydrogeology, geophysics
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wStęp

kosowo położone jest w centralnej części Półwyspu 
Bałkańskiego, gdzie licznie występują kompleksy ofioli-
towe (elezaj, kodra, 2012). złoża chromu typu „podiform”, 
które są genetycznie związane z ofiolitami, były eksploa-
towane na terenie dzisiejszego kosowa w ubiegłym wieku 
(Wright, 1939; Grafenauer, 1977).

na obszarze kosowa wyróżnione są dwie główne 
jednostki tektoniczne, które zawierają ultramaficzne 
kompleksy ofiolitowe – strefa Mirdita–Gjakova (sW część 
kraju) i strefa Wardar (ne część kraju) (elezaj, kodra, 2012). 
W obrębie obu jednostek występują obszary perspekty-
wiczne dla występowania złóż chromu, który jest nie tylko 
surowcem strategicznym ze względu na zastosowanie, 
ale także surowcem krytycznym dla Unii europejskiej (na 
liście Critical Raw Materials od 2014 roku), ze względu na 
istnienie ryzyka zaburzenia ciągłości dostaw i brak sub-
stytutów. ostanie badania rud chromu pochodzących 
z kosowa, wykazały obecność minerałów i stopów metali 
z grupy platynowców (lauryt, izoferroplatyna, stopy ir, os), 
tworzących wrostki w chromicie (ożóg i inni, 2015). Przed-
stawione powyżej okoliczności wskazują na potrzebę 
przeanalizowania potencjału złożowego ultramaficznych 
masywów położonych w granicach kosowa.

W streszczeniu przedstawiono informacje dotyczące 
mineralizacji chromitowej występującej w  kosowie, 
prezentowane do tej pory w zagranicznej literaturze, 
oraz krótko podsumowano wyniki badań mineralogicz-
nych i chemicznym próbek rud chromu, pochodzących 
z dwóch ultramaficznych masywów kosowa.

MinEraLizacja cHroMitowa w KoSowiE

Chromit stanowi minerał akcesoryczny skał ultrama-
ficznych, a niekiedy tworzy w nich większe koncentracje, 
które mogą mieć znaczenie złożowe. Część powierzchni 
kosowa zajmowana jest przez masywy ultramaficzne, 
stanowiące ważne fragmenty pasów ofiolitowych, rozcią-
gających się na Półwyspie Bałkańskim, zgodnie z kierun-
kiem przebiegu adriatyckiego wybrzeża. W kilku rejonach 
kosowa prowadzono eksploatację złóż chromitu. Poniżej 
krótko scharakteryzowano najważniejsze kosowskie ma-
sywy ze stwierdzoną mineralizacją chromitową.

Słowa kluczowe:  chromit, kompleksy ofiolitowe, strefa Wardar, strefa Mirdita–Gjakova, kosowo
Key words:  chromite, ophiolitic complexes, Vardar zone, Mirdita–Gjakova zone, kosovo

na terytorium kosowa można wyróżnić siedem głów-
nych rejonów występowania chromitu: Gjakova, Rahovec, 
shterpce–Brezovica, ljuboten, Golesh, Prishtina, Mitro-
vica (ryc. 1). Pierwsze dwa rejony położone są w strefie 
Mirdita–Gjakova, która kontynuuje się w kierunku albanii. 
Rejony shterpce–Brezovica, ljuboten i Golesh stanowią 
fragmenty ofiolitu zachodniego (strefa Mirdita–Gjakova), 
tektonicznie nasunięte na jednostkę Drenica, podczas za-
mykania się basenów oceanicznych (elezaj, kodra, 2012). 
Wspomniana jednostka Drenica oddziela tu dwa pasy 
ofiolitowe i określana jest jako zachodni skłon basenu 
Wardar (elezaj, 2009). kolejne trzy rejony położone są 
w granicach strefy Wardar, która ciągnie się przez Bośnię 
i Hercegowinę, serbię, kosowo oraz Macedonię, aż po 
Grecję.

jednym z najbogatszych pod względem zasobów rudy 
chromu jest rejon Gjakova, stanowiący część albańskiego 
chromonośnego masywu ultramaficznego o powierzchni 
1200 km2 (Grafenauer, 1977). istniało tam kilka kopalni, 
m.in. Deva, Babaj Bokes, Popovac. Wyeksploatowane 
ciała rudne miały wydłużone kształty, np. wydłużonych 
soczew (elezaj, kodra, 2012). Ruda występowała często 
w formie żyłek i smug tworzących sztokwerki, rzadziej 
w postaci rozproszonego w skale chromitu (Grafenauer, 
1977). stosunek zawartości Cr/Fe w chromicie określono 
jako niski, oscylujący wokół 2,3 (janković, 1967 vide Gra-
fenauer, 1977). jak podaje instytucja regulująca obecnie 
działalność górniczą w kosowie (ang. ICMM – Independent 
Commission for Mines and Minerals), 132 000 ton rudy 
chromu o średniej zawartości 44% Cr2o3 zostało wydo-
byte metodą podziemną w obszarze Deva do 1982 roku. 
W przygranicznych masywach Bulqiza i Tropoja w albanii, 
stwierdzono minerały z grupy platynowców (Çina i inni, 
2002), co może wskazywać na ich obecność również 
w kosowskiej części ofiolitu.

Rejon Rahovec związany jest ze wschodnią częścią 
strefy Mirdita–Gjakova. Środkowojurajskie skały ultrama-
ficzne są tam silnie zserpentynizowane. Ciała chromitowe 
związane są z soczewami dunitu, które pojawiają się 
w górnej części harzburgitu, powyżej nieciągłości Moho 
(elezaj, kodra, 2012). Występujące w tym rejonie złoża 
chromu są określane jako rozproszone, odizolowane od 
siebie w obrębie rozległego masywu serpentynitowego. 
największe ciało chromitowe wyeksploatowano w ko-
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palni o nazwie orahovac (ang. Orahovac Central Mine). 
Podaje się, że z ciała złożowego wydobyto od 10 000 do 
15 000 ton masywnej rudy o niskiej zawartości chromu 
(maksymalnie 49% Cr2o3) (Hiessleitner, 1951).

z rejonu shterpce–Brezovica znane są takie miejsca 
eksploatacji, jak livade, shaldare, czy ostrovica (elezaj,  
kodra, 2012). Ultramaficzny kompleks Brezovicy składa 
się głównie z tektonitów płaszczowych (strefa płaszcza 
ziemskiego) oraz, w mniejszym stopniu, z kumulatów 
ultramaficznych (strefa skorupy ziemskiej) (Bazylev i inni, 
2003). Po wyniesieniu na powierzchnię, został on wskutek 
późniejszej erozji rozdzielony na niewielkie masywy (Ba-
zylev i inni, 2003). Miąższość harzburgitu w okolicy ostro-
vicy wynosi 300 m i zmniejsza się w kierunku wschodnim. 
Harzburgit intrudowany był przez chromonośny dunit, 
a im wyżej w profilu ofiolitowym, tym więcej jest dunitu, 
który występuje w formie sieci dajek, rozdzielających 
harzburgitowe bloki (Bazylev i inni, 2003). spotykana 
jest często ruda warstewkowa, ospowata oraz nodularna. 
skały ultramaficzne zawierające chromit są silnie zser-
pentynizowane. W tym rejonie chromit nie został jednak 
poddany w dużym stopniu przeobrażeniu w ferrochromit 
i magnetyt, przez co ruda jest bardzo bogata w chrom 
i stosunek zawartości Cr/Fe wynosi nawet powyżej 3,0. 
Rudzie chromu mogą towarzyszyć takie minerały jak: 
szmaragdy, uwarowit, purpurowa odmiana klinochloru 
(ang. kaemmererite) oraz fuchsyt. opisane zostało również 
występowanie w rudzie siarczków, m.in. pirotynu, chalko-
pirytu, sfalerytu i millerytu (Graffenauer, 1977). Położenie 

obszaru w obrębie wysokiego pasma szarskiej Płaniny 
(najwyższy szczyt Titov Wrw – 2747 m n.p.m.) sprawia, 
że obszary chromonośne są trudno dostępne. Podczas 
prac terenowych zaobserwowano dawne sztolnie oraz 
strome hałdy położone na wysokości około 1800 m n.p.m.

Rejon ljuboten położony jest na granicy kosowsko-
-macedońskiej i rozciąga się pomiędzy rzekami Wardar 
i lepenac. najważniejszym obszarem eksploatacji złóż 
chromu w tym rejonie był leżący w Macedonii kompleks 
Radusha (m.in. kopalnie Radusha, orasje, nada), który 
stanowił źródło rudy już przed pierwszą wojną światową 
(Wright, 1939). W kosowie rudę chromu eksploatowa-
no metodami podziemną i odkrywkową w rejonie wsi 
Gorance. Charakteryzowała się ona formą warstewko-
wą, szlirową i rozproszoną. zawartość Cr2o3 w rudzie 
dochodziła do 53%, a stosunek zawartości Cr/Fe do 2,7 
(Hiesselitner, 1951). 

Mimo różnych interpretacji mechanizmów i kierun-
ków przemieszczeń (Fejza, inni, 2010; elezaj, kodra, 2012), 
rejon Golesh traktowany jest jako allochtoniczny masyw 
ofiolitowy, nasunięty na formację kontynentalną podczas 
zamykania się basenów oceanicznych. zserpentynizowa-
ny harzburgit z soczewkami dunitu znajduje się w central-
nej części tego masywu. Fejza i inni (2010), podkreślają 
brak ciał chromitowych jako jego cechę charakterystyczną 
i występowanie w południowej i południowo-wschodniej 
części złóż magnezytu. elezaj i kodra (2012) wskazują na 
istnienie wystąpień chromitu w tym masywie, nie okre-
ślając jednak ich charakteru.

Ryc.1. Ultramaficzne kompleksy ofiolitowe w Kosowie. Cyfry wskazują główne rejony występowania rud chromu, związane 
z masywami ultramaficznymi: 1 – Gjakova, 2 – Rahovec, 3 – Shterpce–Brezovica, 4 – Ljuboten, 5 – Golesh, 6 – Prishtina, 7 – Mitrovica 

(przygotowane na podstawie: Beak Consultants GmbH 2006 oraz Elezaj, Kodra, 2012)
Fig.1. Simplified map of the ultramafic complexes occuring in Kosovo. Numbers show the main chromium bearing districts related to 

ultramafic massifs: 1 – Gjakova, 2 – Rahovec, 3 – Shterpce–Brezovica, 4 – Ljuboten, 5 – Golesh, 6 – Prishtina, 7 – Mitrovica  
(prepared based on: Beak Consultants GmbH, 2006 and Elezaj, Kodra, 2012)
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Rejon Prishtina wydzielono na potrzeby tej pracy, 
na podstawie wyników ostatnich badań (ożóg i inni, 
2015), które wskazują, że w masywach znajdujących się 
na wschód od stolicy kosowa, w obrębie silnie zserpen-
tynizowanych skał ultramaficznych, występują soczewki 
chromitowe. zawartość chromitu w rudzie pobranej 
z soczewek wynosi od 68 do 85% obj. (ożóg i inni, 2015). 
Dotychczas nie spotkano w literaturze wcześniejszych 
opisów okolic Prishtiny w kontekście występowania 
chromitu. z obserwacji terenowych wynika, iż w prze-
szłości mogły być podejmowane próby eksploatacji rudy 
chromu w tym rejonie. Mineralizacji chromitowej może 
tam towarzyszyć śladowe występowanie metali z grupy 
platynowców.

o wystąpieniach chromitu w rejonie Mitrowica 
wspominają elezaj i kodra (2012). W tej części kosowa 
występują masywy serpentynitowe, których potencjał 
chromonośny nie został do tej pory poznany. na serb-
skiej mapie geologicznej, w okolicy miejscowości Cabra, 
leżącej na zachód od Mitrowicy przy rzece ibar, znajdują 
się punkty wystąpień chromitu. niestety nie znaleziono 
do tej pory opracowania dotyczącego mineralizacji chro-
mitowej w tym rejonie.

MatEriał i MEtody badań

Badaniom poddano próbki pochodzące z rejonów Ra-
hovec i Prishtina. W pierwszym przypadku były to próbki 
rudy chromitowej pobrane z odsłonięć i wykonany z nich 
koncentrat chromitowy (ruda laboratoryjnie wzbogacona 
metodami grawitacyjnymi na stole koncentracyjnym), 
natomiast w drugim próbki szlichowe, uzyskane w wyniku 
przepłukania materiału aluwialnego lub deluwialnego. 
Wykonano 13 zgładów polerowanych, jeden polerowany 
preparat ziarnowy z koncentratu oraz 79 polerowanych 
preparatów ziarnowych z wydzielonej frakcji niemagne-
tycznej szlichów. W pierwszym etapie poddano wszyst-
kie próbki obserwacji w świetle odbitym mikroskopu 
kruszcowego. następnie, przeprowadzono analizy składu 
chemicznego minerałów zawartych w koncentracie przy 
zastosowaniu techniki eDs (ang. Energy-dispersive X-ray 
Spectroscopy) w laboratorium Wydziałowym Badań 
Fazowych, strukturalnych, Teksturalnych i Geochemicz-
nych WGGioŚ. skład chemiczny spineli chromowych 
z kilku wybranych koncentratów został określony przy 
użyciu techniki WDs (ang. Wavelength-dispersive X-ray 
Spectroscopy) w laboratorium Pierwiastków krytycznych 
aGH-kGHM, wyposażonym w mikrosondę elektronową 
jeol super Probe 8230.

wyniKi badań MinEraLoGicznycH  
i cHEMicznycH

Próbki z rejonu Rahovec, ze względu na zawartość 
kryształów chromitu, można określić jako rudę półma-
sywną i masywną (od 41 do 83% obj.). kryształy chromitu 
mają wielkość od 5 do 4400 μm, a średnia ich wielkość 
dla wszystkich przebadanych próbek wynosi 564 μm. są 
one w większości przypadków hipidiomorficzne z lekko 
zaokrąglonymi granicami. nie zaobserwowano w nich 
zmian świadczących o przeobrażeniu w ferrochromit 

i magnetyt. Wiele kryształów nosi ślady kataklazy, ujaw-
niające się w postaci mikrospękań (dwa systemy) i żyłek 
wypełnionych wtórnymi minerałami z grupy serpentynu. 
W przypadku niektórych kryształów doszło do całkowitej 
dezintegracji i powstania drobnych, ostrokrawędzistych 
fragmentów chromitu tkwiących w serpentynitowej ma-
sie. W chromicie sporadycznie występują różnokształtne 
wrostki minerałów płonnych, a wrostki minerałów rud-
nych są bardzo rzadkie i mają wymiary nie przekraczające 
10 μm. W tle skalnym rozproszonych jest wiele bardzo 
małych (od około 1 do kilkunastu μm) minerałów o wyso-
kiej zdolności refleksyjnej i najczęściej jasnożółtej lub kre-
mowej barwie. Badania chemiczne w mikroobszarze eDs 
koncentratu uzyskanego z rudy, potwierdziły obecność 
pirytu (Fes2) i heazlewoodytu (ni3s2). zbadany koncentrat 
zawiera 86% obj. chromitu, którego ziarna mają wielkość 
od 10 do 700 μm (średnia wielkość jest równa 266 μm). 
zanieczyszczenie koncentratu wynika z obecności mi-
nerałów płonnych. spinele chromowe charakteryzuje 
zawartość Cr mieszcząca się w zakresie od 36 do 40% 
wag. oraz zawartość Fe od 12 do 27% wag. zawartości  
Mg i al są zbliżone i wynoszą od 3 do 10% wag. dla Mg i od 
6 do 9% wag. dla al. zawartość domieszek si i Ti w struk-
turze spineli jest znikoma (maksymalnie 0,48% wag. si 
i 0,38% wag. Ti). W większości analizowanych punktów 
stosunek zawartości Cr/Fe mieści się w granicach 2,3–3,0.

Badania mineralogiczne szlichów wykazały, że chromit 
stanowi główny minerał rudny w obszarze serpentyni-
towym rejonu Prishtina. W przypadku 56 z 79 próbek, 
masa wydzielonej części niemagnetycznej jest większa 
od masy części magnetycznej. W części niemagnetycznej 
próbek szlichowych chromit stanowi od 3 do 88% obj. 
próbki. znaleziono go we wszystkich badanych próbkach. 
najmniejsza średnia wielkość ziarn chromitu w szlichach 
wynosi 180, natomiast największa 571 μm. Wielkość ziarn 
może mieć związek z odległością punktu poboru próby 
od obszaru źródłowego występowania chromitu. niewy-
kluczone jest to, że chromit pochodzący z ciał rudnych 
jest większy od tego, który stanowi minerał akcesoryczny 
w serpentynicie. Chromitowi w szlichach towarzyszą 
głównie minerały skałotwórcze oraz niewielkie domieszki 
magnetytu, hematytu, ilmenitu, rutylu, pirytu i goethytu. 
W wyniku przeobrażenia chromitu w czasie serpentyni-
zacji, doszło do powstania obwódek magnetytowych, 
a w warunkach hipergenicznych nastąpiło przeobrażenie 
magnetytu w hematyt, który ma charakterystyczną dla 
tych warunków powstawania igiełkową formę. ziarna 
złożone z tych trzech minerałów obserwuje się bardzo 
rzadko w części niemagnetycznej. obecność zrostów il-
menitu i rutylu, którym niekiedy towarzyszą także tytanit, 
hemoilmenit lub/i ilmenohematyt, jest związana z obec-
nością skał magmowych lub metamorficznych w bli-
skim sąsiedztwie masywu serpentynitowego. Podczas 
obserwacji mikroskopowych, w chromicie odnotowano 
obecność polimineralnych wrostków o wysokiej zdolno-
ści refleksyjnej i wielkości od około 3 do 60 μm, których 
skład został zbadany przy zastosowaniu techniki WDs. 
Potwierdzona została obecność chalkopirytu (CuFes2), 
bornitu (Cu5Fes4), heazlewoodytu (ni3s2) i millerytu (nis). 
W obrazie elektronów wstecznie rozproszonych, w ziar-
nach spineli, które w czasie obserwacji mikroskopowych 
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nie wykazywały efektów przeobrażeń, ujawnia się lekka 
strefowość, związana ze zmianami składu chemicznego. 
analizy typu WDs przeprowadzono na ponad 100 ziar-
nach spineli, w sześciu wybranych próbach szlichowych. 
W spinelach, które znalazły się w szlichach, stwierdzono 
od 35 do 61% wag. Cr2o3. W przypadku 86% wszystkich 
pomiarów zawartość Cr2o3 jest wyższa niż 46% wag., 
czego oczekuje branża hutnicza względem chromitów 
metalurgicznych. Średni stosunek zawartości Cr2o3/
Feototal w zbadanych ziarnach wynosi 2,3 i tylko dla 16% 
pomiarów stosunek ten wskazuje na możliwość wykorzy-
stania chromitu do celów metalurgicznych (jest wyższy 
od 2,7). zawartość Feototal mieści się w zakresie 16–41% 
wag., a średnio wynosi ona 24% wag. spinele charakte-
ryzują się szeroką zmiennością w zakresie zawartości al 
(al2o3 od 1,5 do 30,0% wag.), który pojawia się w nich 
przy jednoczesnym spadku zawartości Cr. zawartość 
Mgo wynosi od 0,5 do 13,0% wag. sporadycznie ziarna 
wykazują podwyższone zawartości domieszek Mn (Mno 
maks. do 3,82% wag.) lub zn (zno maks. do 3,38% wag.).

podSuMowaniE i wnioSKi

Ultramaficzne masywy ofiolitowe występujące w oko-
licach kosowa, nie tylko stanowią ciekawy temat badaw-
czy, ale są także obiecującym obszarem dla poszukiwań 
złóż rud chromu typu „podiform”. W ich obrębie znane są 
liczne wystąpienia chromitu, których stopień rozpozna-
nia wydaje się być w wielu przypadkach niedostateczny. 
określenie potencjału złożowego tych masywów jest 
trudne ze względu na ograniczony dostęp do historycz-
nych danych dotyczących eksploatacji złóż chromu, która 
prowadzona była prawdopodobnie już od drugiej dekady 
XX wieku (Wright, 1939).

zaprezentowane w abstrakcie nowe dane mine-
ralogiczne i chemiczne są jedynie wstępem do pełnej 
charakterystyki rejonów Rahovec i Prishtina. skład spineli 
tak w jednym, jak i w drugim przypadku jest dość zróżni-
cowany pod względem zawartości głównych metali, co 
wymaga przeprowadzenia dalszych badań. Tylko niewiel-
ka część do tej pory zbadanych ziarn, w próbkach z tych 
rejonów, posiada parametry wymagane dla wysokiej 
jakości chromitów metalurgicznych. Cechą wartą pod-
kreślenia jest sporadyczne występowanie wokół chromitu 
szerokich obwódek magnetytowych, które mogłyby cał-
kowicie wykluczać przydatność przemysłową badanych 
rud. W obu rejonach mineralizacji chromitowej towarzy-
szy śladowe występowanie siarczków ni, co może mieć 

związek z serpentynizacją. Pozytywne rezultaty metody 
szlichowej zastosowanej w rejonie Prishtina wskazują, że 
metoda ta może stanowić punkt wyjścia w trakcie pro-
wadzenia poszukiwań złóż chromu w słabo zbadanych 
masywach, szczególnie przy niewielu lub braku wychodni 
chromitytów.

Podziękowania
autorzy składają serdeczne podziękowania firmie Re 

alloys za wsparcie badań i zgodę na publikację wyników. 
Badania były częściowo finansowane z funduszu badań 
statutowych aGH nr 11.11.140.320.
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wStęp

Baza zasobowa polskiego przemysłu miedziowego 
związana jest ze złożami rud miedzi i srebra monokliny 
przedsudeckiej (nowe zagłębie Miedziowe) i niecki 
północnosudeckiej (stare zagłębie Miedziowe). W pierw-
szym okresie powojennego rozwoju górnictwa miedzi 
eksploatowano złoża niecki północnosudeckiej, dopiero 
odkrycie w 1957 r. złoża lubin–sieroszowice przez zespół 
Państwowego instytutu Geologicznego pod kierunkiem 
jana Wyżykowskiego stało się impulsem do intensyfikacji 
poszukiwań i prac badawczych, które umożliwiły sformu-
łowanie regionalnych prawidłowości rozkładu minerali-
zacji, realizację kolejnych dokumentacji geologicznych 
w obszarach planowanych kopalń oraz rozpoczęcie 
eksploatacji rud miedzi w nowym zagłębiu Miedziowym. 

systematycznie prowadzone badania otworów wiert-
niczych Państwowego instytutu Geologicznego i przemy-
słu naftowego umożliwiły prezentację kolejnych wyników 
prac poszukiwawczych oraz opracowanie pierwszych 
ocen perspektyw zasobowych dla sW Polski (Wyżykowski, 
1971; Rydzewski, 1978; oszczepalski, Rydzewski, 1993). 
Wraz z intensyfikacją badań rdzeni otworów wiertni-
czych możliwe stało się podsumowanie wyników badań 
w formie atlasu map metalogenicznych (oszczepalski, 
Rydzewski, 1997) oraz udokładnienie zasięgów obszarów 
perspektywicznych i ocen zasobowych (Bachowski i inni, 
2011; oszczepalski, speczik, 2011). W następnych latach 
zgromadzono kolejne dane umożliwiające wykonanie 
nowej wersji mapy perspektyw (oszczepalski i Chmie-
lewski, 2015) oraz wykonano analizę przewidywanego 
rozmieszczenia nieodkrytych złóż rud miedzi w basenie 
cechsztyńskim (zientek i inni, 2015). W ostatnim okresie 
przygotowano najnowsze wersje map perspektyw wy-
stępowania mineralizacji Cu-ag i szacunków zasobowych 
(speczik i inni, 2014; oszczepalski i inni, 2016), które 
stanowią kolejny etap realizowanej przez PiG-PiB analizy 
prognostycznej, zmierzającej do wytyczenia kierunków 
dalszych prac poszukiwawczo-badawczych. 

Wobec możliwości prowadzenia eksploatacji na 
głębokościach sięgających obecnie 1500 m, PiG-PiB 
systematycznie kontynuuje wyprzedzającą analizę per-
spektyw występowania mineralizacji Cu-ag, au, Pt i Pd 
oraz innych metali, nie tylko w najbliższym otoczeniu 
udokumentowanych złóż starego i nowego zagłębia 

Miedziowego, ale także na pozostałym obszarze Polski. 
Wobec reindustrializacyjnego trendu w strategii gospo-
darczej Ue, predykcja racjonalnego zagospodarowania 
perspektywicznych nagromadzeń surowców mineralnych 
jest kluczowa dla przyszłej możliwości ich eksploatacji 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i może 
mieć istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa 
surowcowego nie tylko Polski, lecz także Unii europejskiej, 
wpływając pozytywnie na wzrost gospodarczy i zasob-
ność lokalnych społeczności.

obSzary pErSpEKtywicznE

Podstawą niniejszej oceny perspektywiczności dla 
obszaru sW Polski są wyniki badań analitycznych rdzeni 
wiertniczych, uzyskane w PiG-PiB do 2014 roku z ponad 
490 otworów wiertniczych spoza udokumentowanych 
złóż Cu-ag, w ramach prac realizowanych ze środków 
przeznaczonych na działalność statutową PiG-PiB i na 
zamówienie Ministra Środowiska i nFoŚiGW oraz dzięki 
współpracy PiG-PiB z kGHM PM s.a., kGHM CUPRUM, 
Miedzi Copper, PGniG, aGH oraz Przedsiębiorstwami Geo-
logicznymi PRoXiMa we Wrocławiu i Polgeol w krakowie. 

W obecnej ocenie, zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r., zastosowano 
graniczne wartości parametrów definiujących złoże i jego 
granice, z wyłączeniem parametru głębokościowego, 
który uniemożliwiłby wyznaczenie obszarów perspek-
tywicznych na głębokości poniżej 1500 m. Wyróżnienia 
obszarów perspektywicznych na grupy dokonano zgod-
nie z kryteriami podziału przypuszczalnych zasobów na 
zasoby prognostyczne, perspektywiczne i hipotetyczne. 
kryteriami tymi są: położenie obszarów względem roz-
poznanych złóż miedzi, głębokość zalegania oraz zakres 
poznania złóż mierzony liczbą otworów pozytywnych. 
Do zasobów prognostycznych zaliczono zasoby bezpo-
średnio przylegające do udokumentowanych złóż miedzi, 
do perspektywicznych zasoby oddalone od udokumen-
towanych złóż, poznane więcej niż jednym otworem na 
głębokości <2000 m, a do hipotetycznych zasoby po-
znane jednym otworem na głębokości powyżej 2000 m 
oraz zasoby na głębokości poniżej 2000 m, bez względu 
na liczbę otworów pozytywnych. zgodnie z granicznymi 
wartościami parametrów definiujących złoże i jego grani-
ce przyjęto, iż izolinie zasobności Cue 35 kg/m2 wyznaczają 

Słowa kluczowe:  miedź, obszary perspektywiczne, zasoby przewidywane, cechsztyn, sW Polska 
Key words:  copper, prospective areas, predicted resources, zechstein, sW Poland
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granice obszarów perspektywicznych. 
Wyznaczono 38 obszarów perspektywicznych mine-

ralizacji Cu-ag, w tym 6 z zasobami prognostycznymi, 
4 z zasobami perspektywicznymi oraz 28 z zasobami 
hipotetycznymi (ryc. 1). 

obszary z zasobami prognostycznymi
Pięć obszarów (Grochowice, kulów, Białołęka, lubo-

szyce, krępa) wyznaczono w bezpośrednim otoczeniu 
złoża lubin-sieroszowice, natomiast obszar Raciborowice 
wyróżniono w niecce północnosudeckiej, po zachodniej 
stronie złoża Wartowice. sumarycznie, na obszarach tych 
o łącznej powierzchni 132 km2, może znajdować się ponad 
10 mln t Cu i 37 tys. t ag, na głębokościach w zakresie od 
400 do 1700 m, w tym większość tych zasobów występuje 
na łącznej powierzchni 124 km2 wokół nowego zagłębia 
Miedziowego, a tylko ok. 0,6 mln t Cu i niecałe 2 tys t ag 
można spodziewać się na obszarze Raciborowice. 

obszary z zasobami perspektywicznymi
Wszystkie te obszary (janowo, Henrykowice, sul-

mierzyce, Dębnica) występują we wschodniej części 
monokliny przedsudeckiej. na tych obszarach o łącznej 
powierzchni ok. 200 km2 znajduje się ponad 15 mln t Cu 
i 28 tys. t ag na głębokości od 1400 do 1900 m.

obszary z zasobami hipotetycznymi
W tej grupie znajduje się 16 obszarów z zasobami 

na głębokości do 2000 m oraz 12 obszarów z zasobami 
poniżej tej głębokości. obszary o głębokości <2000 m 
cechują nieznaczne powierzchnie i dość niskie wartości 
szacowanych zasobów (poniżej 2 mln t Cu), lecz mogą 
one mieć znaczenie w przypadku połączenia z sąsiednimi 
obszarami o zasobach prognostycznych i perspektywicz-
nych, a niektóre z nich (np. Borzęcin, Czeklin, Mirków, 
nowiny, Żarków), jako osobne cele do rozpoznania. 
W drugiej grupie obszarów o głębokości w granicach 
od 2000 do 4400 m uwagę zwracają 4 obszary (Mozów, 
Wilcze, kaleje, Żerków) zbadane co najmniej dwoma 
pozytywnymi otworami, o znacznych przypuszczalnych 
powierzchniach w granicach od 150 do 400 km2 i ogrom-
nych szacunkowych zasobach od 10 do 60 mln t Cu i od 
29 do 107 tys. t ag.

rEKoMEndacjE daLSzycH prac

Utrzymanie w przyszłości obecnego poziomu wy-
dobycia rud Cu-ag wymagać będzie udokumentowania 
i eksploatacji głęboko zalegających złóż w obszarach 
perspektywicznych, które są obecnie obiektami zainte-
resowania koncesjobiorców (ryc. 1). Do najistotniejszych 
obszarów perspektywicznych należą obszary o zasobach 
prognostycznych, przylegające do złoża lubin–sieroszo-
wice, gdyż stanowią rezerwę zasobową dla górnictwa 
miedziowego, zmierzającego do eksploatacji na coraz 
większych głębokościach. Uwzględniając trendy wzrostu 
zawartości metali oraz prawidłowość występowania ciał 
rudnych w otoczeniu pól utlenionych, należy spodziewać 
się przedłużania się udokumentowanych złóż Bytom od-
rzański, Głogów i Retków w kierunku północnym, w stronę 
obszarów perspektywicznych z zasobami prognostyczny-

mi i hipotetycznymi (kulów-luboszyce, kotla, nowa sól, 
Wilcze, jany, Mozów), zwłaszcza w strefie oczekiwanego 
zazębiania się utworów utlenionych obszaru zielonogór-
skiego z utworami redukcyjnymi, gdzie realizowane są 
obecnie prace wiertnicze. 

interesującym obszarem perspektywicznym jest ob-
szar Raciborowice w niecce północnosudeckiej. zgodnie 
z kryteriami bilansowości obowiązującymi do 2011 roku, 
otwory znajdujące się na południowy zachód od złoża 
Wartowice uznano za negatywne, nie spęłniające kryte-
riów bilansowości. jednak obecnie, zgodnie z zalecanymi 
wartościami granicznymi parametrów, otwory wcho-
dzące w skład obszaru Raciborowice spełniają parametr 
minimalnej zasobności Cue. z uwagi na podwyższone 
zawartości miedzi w otworach otaczających ten obszar 
oraz prawdopodobieństwo jego kontynuacji w kierunku 
południowo-wschodnim w formie pasa miedzionośnego 
na głębokości 900-1500 m wzdłuż granicy redoks, można 
przewidywać powiększenie obszaru perspektywicznego 
w stronę udokumentowanego złoża nowy kościół. Hipo-
teza ta może zostać zweryfikowana, bowiem omawiany 
obszar znajduje się na pograniczu dwóch koncesji po-
szukiwawczych. 

spośród obszarów perspektywicznych znacznie od-
dalonych od udokumentowanych złóż rud miedzi, lecz 
zalegających na względnie dogodnych głębokościach, na 
szczególną uwagę zasługują przede wszystkim obszary: 
nowiny (o głębokości 400-600 m), Żarków (1000-1500 m) 
i Mirków (1100-1300 m). obszar nowiny, ulokowany na 
pograniczu niecki północnosudeckiej i perykliny Żar, 
w obecnych granicach nie cechuje się wielkim poten-
cjałem, jednak istnieje tu możliwość jego powiększenia 
w przypadku przedłużania się w stronę bloku przedsu-
deckiego oraz w kierunku udokumentowanego w niem-
czech złoża spremberg-Weisswasser, co dałoby wzrost 
przypuszczalnych zasobów do kilku mln t Cu. obszar 
ten znajduje się na pograniczu przyznanych koncesji 
poszukiwawczych, w których trwa obecnie weryfikacja 
tej prognozy. obszar perspektywiczny Żarków (na pogra-
niczu perykliny Żar i monokliny przedsudeckiej) tworzy 
zatokę w zielonogórskim polu utlenionym, planowaną 
do rozpoznania, a obszar Mirków (se część monokliny 
przedsudeckiej) otoczony jest otworami o mineralizacji 
ołowiowo-cynkowej, niemniej poddany został penetracji 
wiertniczej. 

spośród pozostałych obszarów perspektywicznych 
z zasobami na głębokości do 2000 m, wymienić należy 
przede wszystkim: sulmierzyce, Dębnica, janowo i Hen-
rykowice, cechujące się bogatą mineralizacją Cu-ag, 
stowarzyszoną z ostrzeszowskimi polami utlenionymi, 
co sprawia, że stwierdzone tu okruszcowanie porówny-
walne jest (zarówno stopniem koncentracji, jak i pozycją 
względem granicy redoks w rozmieszczeniu poziomym 
i pionowym) z mineralizacją złożową, znaną z zachodniej 
części złoża lubin-sieroszowice. Pomimo wciąż słabego 
ich poznania dziewięcioma pozytywnymi otworami 
archiwalnymi, szacunki zasobowe wskazują na bardzo 
znaczny potencjał, bowiem na tych czterech obszarach 
o łącznej powierzchni ok. 250 km2, znajdować się może 
ok. 25 mln t Cu i 14 tys. t ag na głębokościach w granicach 
1400-1900 m. W celu precyzyjnego wyznaczenia granic, 
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obszary te objęte zostały koncesjami poszukiwawczymi, 
w których rozpoczęto realizację programu prac wiertni-
czych.

oprócz obszarów perspektywicznych o płytkim 
zaleganiu spągu cechsztynu, znaczne zasoby hipote-
tyczne oszacowano także w obrębie kilku obszarów na 
głębokościach przekraczających 2000 m. na obszarach 
koncesyjnych Mozów-1, zatonie i nowa sól trwa pro-
spekcja wiertnicza realizowana w ramach przyznanych 
koncesji poszukiwawczych w celu wyznaczenia granic 
pasa miedzionośnego, łączącego powyższe obszary ze 
złożem Bytom odrzański, natomiast na obszarach ka-
leje i Żerków (podobnie, jak na pozostałych obszarach 
perspektywicznych z zasobami ulokowanymi na dużych 
głębokościach), w sytuacji obecnej dekoniunktury na 
rynku metali, odstąpiono od prawa do przyznanych 
koncesji (ryc. 1).

wnioSKi

Do najistotniejszych obszarów perspektywicznych 
należy zaliczyć obszary z zasobami prognostycznymi, 
występujące w bezpośrednim otoczeniu udokumento-
wanych złóż, jako ich kontynuacja. Duże nadzieje wiązać 
także należy z innymi obszarami o znacznych zasobach 
na głębokości do 2000 m, na których planowane są lub 
prowadzone prace wiertnicze w ramach przyznanych 
koncesji poszukiwawczych. niezwykle interesująca 
jest możliwość przedłużania się złoża Bytom odrzański 
wzdłuż wschodniej granicy zielonogórskiego obszaru 
utlenionego w kierunku północno-zachodnim, w stronę 
bogatej mineralizacji miedziowo-srebrowej stwierdzonej 
na obszarach: jany, Wilcze i Mozów.

Pojawiające się różnice w zasięgach i szacunkach 
zasobowych odnośnie obszarów perspektywicznych 
wyznaczanych w kolejnych opracowaniach wynikają nie 
tylko ze zmian kryteriów wyznaczania tych obszarów, lecz 
przede wszystkim ze stałego wzrostu liczby odwiertów 
poddanych badaniom. Mimo rosnącej liczby danych, 
ze względu na rzadką i nieregularną siatkę zbadanych 
otworów i geometryczną interpolację danych, granice 
wyznaczonych obszarów perspektywicznych oraz sza-
cunki zasobowe należy wciąż traktować jako orientacyjne. 
W przypadku ich udokładnienia badaniami następnych 
otworów archiwalnych i (lub) intensywną prospekcją 
wiertniczą, mogą nastąpić znaczne wzrosty lub spadki 
szacowanych obecnie zasobów.

oszacowano, że na wszystkich obszarach perspekty-
wicznych może występować sumarycznie ok. 179 mln t Cu 
i 346 tys. t ag do wykorzystania w przyszłości pod warun-
kiem, że ograniczenia geologiczne i technologiczne nie 
stworzą barier dla ich zagospodarowania. zasadniczymi 
barierami natury geologicznej, stanowiącymi potencjalne 
zagrożenie dla pomyślnej eksploracji oraz ewentualne-
go zagospodarowania są: głębokość zalegania spągu 
cechsztynu (przekraczająca zwykle 1400 m), rzadka 
i nieregularna siatka odwiertów z dostępnymi rdzeniami, 
zgrupowanie otworów do badań w rejonach struktur 
ropno-gazowych, niższa na ogół miąższość interwału 
rudnego w porównaniu z udokumentowanymi złożami 
oraz niekorzystne warunki geologiczno-górnicze: wysoka 
temperatura górotworu (45-55oC) i zagrożenia ropno-
gazowe (węglowodory, azot, hel). Barierę ekonomiczną 
mogą stanowić spadki cen i wysokie koszty eksploatacji 
kopaliny (w tym podatek od jej wydobycia) spowodo-
wane jej gorszą jakością, naturalnym zubożeniem rudy 

Ryc.1. Mapa obszarów perspektywicznych i koncesji poszukiwawczych na tle rozmieszczenia utworów utlenionych (Rote Fäule) 
i strefowości metalicznej w utworach cechsztyńskiej serii miedzionośnej SW Polski (wg stanu na 29.02.2016 r.)

Fig.1. Map showing prospective and exploration license areas in relation to oxidized (Rote Fäule) areas and metal zoning patterns in the 
Zechstein copper-bearing series of SW Poland (as for 29.02.2016)
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wybieranej i głębokością jej zalegania oraz potencjalnymi 
zagrożeniami dla konwencjonalnych prac górniczych, wy-
magających chłodzenia górotworu i likwidacji zagrożeń 
ropno-gazowych.

Potencjał rozwoju bazy zasobowej surowców mi-
neralnych stawia Polskę w grupie krajów o kluczowym 
znaczeniu dla bezpieczeństwa Unii europejskiej. Udo-
kumentowane zasoby bilansowe stratoidalnych złóż rud 
miedzi w Polsce wynoszą ok. 1 976 mln t rudy o zawar-
tości 36 mln t miedzi i 107 tys. t srebra. Przewiduje się, 
że wydobycie rud miedzi będzie utrzymywało się na 
średnim poziomie ok. 28 mln t/rok do ok. 2022 r, a potem 
nastąpi powolny spadek wydobycia do ok. 2060 r. z tych 
względów niezwykle istotna jest stała aktualizacja sza-
cunków zasobowych dla obszarów perspektywicznych, 
nie tylko poprzez badania rdzeni archiwalnych otworów 
wiertniczych dotąd niezbadanych, lecz także niezbędna 
będzie prospekcja i eksploracja wiertnicza, szczególnie 
w rejonach o rzadkiej siatce dotychczasowych odwiertów. 
Prace te umożliwią w przyszłości rozpoznanie i udoku-
mentowanie zasobów przede wszystkim w najbardziej 
korzystnym zakresie głębokości, gdyż eksploatacja na 
znacznych głębokościach wymagać będzie zastosowania 
innowacyjnych technologii, stworzenia sprzyjających 
warunków inwestycyjnych oraz przygotowania dłu-
goterminowej strategii surowcowej, zarówno w ujęciu 
krajowym, jak i unijnym.
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wStęp

Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG) to naj-
większy w Polsce zbiór danych cyfrowych z różnych dziedzin 
geologii i nauk pokrewnych. jednym z podstawowych 
działań podejmowanych w ramach CBDG jest szerokie 
udostępnianie danych poprzez internet. Dane geologiczne 
to w zdecydowanej większości dane przestrzenne. z tego 
powodu prezentacja tego typu danych jest szczególnie waż-
nym zagadnieniem do rozwiązania. obserwowany od kilku 
lat niezwykle szybki wzrost popularności i wydajności prze-
nośnych urządzeń służących komunikacji otworzył nowe 
możliwości w dotarciu z informacją geologiczną do coraz 
szerszego grona użytkowników smartfonów i tabletów. 
Dlatego nadążając za technologicznymi nowościami nie-
zbędnym stało się podjęcie zadania udostępnienia geologii 
użytkownikom poprzez urządzenia mobilne, które w wielu 
obszarach wypierają klasyczne komputery i trend ten ma 
tendencję wzrostową. Dlatego w ramach projektu CBDG po-
wstała kolejna, już druga aplikacja do przeglądania danych 
geologicznych na mapach. Doświadczenia zebrane podczas 
użytkowania pierwszej tego typu aplikacji – Geo logia z 2012 
roku oraz postęp technologiczny, jaki ma miejsce w dzie-
dzinie oprogramowania przeznaczonego na urządzenia 
mobilne pozwoliły na zbudowanie nowego jakościowo 
produktu, jakim jest aplikacja GeoLOG (http://m.bazagis.

pgi.gov.pl/cbdg) (ryc. 1). Poprzez wzrost efektywności 
działania oraz nowe funkcjonalności GeoLOG w znacznym 
stopniu poszerza możliwości szybkiego dostępu do danych.

Źródła danycH

od samego początku istnienia CBDG, od 1996 roku, 
dane były gromadzone w systemie bazodanowym RDBMS 
Oracle, a ich przestrzenna reprezentacja była obsługiwana 
za pomocą dedykowanych serwerowym zastosowaniom 
produktów firmy ESRI. obecnie, w 2016 r., są to wersje: 
RDBMS Oracle 12c i ESRI ArcGIS Server 10.3.1. 

Wszystkie geologiczne dane prezentowane w aplikacji 
GeoLOG mają swoje źródło na serwerze danych przestrzen-
nych CBDG. serwer ten udostępnia je za pomocą różnego 
typu usług. aplikacja GeoLOG wykorzystuje usługę ResT 
(Representational State Transfer). Poza tym dane te serwer 
publikuje do powszechnego wykorzystywania jako usługi 
WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service). na Por-
talu CBDG (http://geoportal.pgi.gov.pl) uruchomiona jest 
specjalna przeglądarka, która pozwala w wygodny sposób, 
na żywo podejrzeć jak funkcjonują te usługi.

Mapy podkładowe dla aplikacji GeoLOG pochodzą 
z ogólnodostępnych usług firmy esRi oraz z globalnego 
projektu openstreetMap udostępniającego swoje mapy 
na zasadach otwartej licencji oDbl (Open Database 

Słowa kluczowe:  aplikacja mobilna GeoloG, geologia, baza danych, CBDG
Key words:  mobile application GeoloG, geology, database, CBDG

Ryc.1.  Ekran startowy aplikacji GeoLOG
Fig.1. GeoLOG startup screen
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Li cense). W zależności od potrzeb, użytkownik może wy-
bierać pomiędzy podkładami typu: ortofotomapa, cienio-
wany relief, ulice, czy mapy ogólnogeograficzne (ryc. 2). 

zaKrES udoStępnianEj inforMacji

W celu ułatwienia nawigacji pomiędzy olbrzymią 
liczbą warstw informacyjnych w aplikacji GeoLOG infor-
macje z różnych dziedzin geologii zostały pogrupowane 
w zestawy tematyczne. Poniżej znajduje się zestawienie 
najważniejszych warstw z poszczególnych dziedzin:
otwory, punkty badawcze
 • otwory wiertnicze
 • obiekty hydrogeologiczne 
 • otwory geologiczno-inżynierskie
 • Punkty badawcze (miejsca poboru próbek w terenie)
 • Punkty dokumentacyjne szczegółowej Mapy Geolo-

gicznej Polski 1:50 000
Kartografia geologiczna powierzchniowa
 • Mapa geologiczna 1:1 000 000
 • Mapa geologiczna 1:500 000
 • Mapa geologiczna 1:200 000
 • szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000 

(sMGP)
 • Mapa litogenetyczna Polski 1:50 000 (MlP)
 • Mapa geośrodowiskowa Polski 1:50 000 (MGŚP)  

– plansze a i B
 • Mapa geologiczna Tatr 1:10 000 (sMGT)

Kartografia geologiczna wgłębna
 • Mapa geologiczna bez utworów kenozoiku 1:1 000 000
 • Mapy geologiczne ścięcia poziomego w skali 1:750 000 
 • (500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 m p.p.t) 
 • Mapa geologiczna 1:200 000 bez osadów czwarto-

rzędowych
 • Mapa geologiczna Tatr 1:10 000 (sMGT) odkryta
 • Mapa geologiczna Tatr 1:10 000 (sMGT) tektonika

Geologia inżynierska
 • Geologiczno-inżynierskie otwory wiertnicze 
 • atlasy geologiczno-inżynierskie aglomeracji

Hydrogeologia – informacje na podstawie danych pań-
stwowej służby hydrogeologicznej (PsH)

 • obiekty hydrogeologiczne

 • Monitoring wód podziemnych
 • Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce
 • Główne zbiorniki Wód Podziemnych (GzWP)
 • jednolite części wód podziemnych 

Geofizyka
 • sondowania geoelektryczne sGe
 • Pomiary magnetotelluryczne
 • Pomiary magnetyczne
 • Pomiary grawimetryczne
 • sejsmika 2D i 3D

Geologia morza – informacje opracowane w oddziale 
Geologii Morza PiG-PiB

 • Mapa litologiczna osadów powierzchniowych dna 
morskiego 1:200 000, wraz z informacjami o profi-
lowaniach geofizycznych z bazy GeoeCHo (http://
geoecho.pgi.gov.pl)

 • Mapa geologiczna Bałtyku odkryta
Surowce mineralne
 • złoża, tereny i obszary górnicze – informacje z systemu 

MiDas (http://midas.pgi.gov.pl)
 • obszary perspektywiczne i prognostyczne (MGŚP)
 • obszary prognostyczne zweryfikowane (MGŚP)
 • Miejsca niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin 

(MGŚP)
 • obszary koncesyjne dla węglowodorów (skorowidz)

Geochemia  – mapy rozkładu zawartości 17. pierwiast-
ków na terenie Polski (MGŚP): 
as, Ba, Cr, zn, P, Cd, Co, Mg, Cu, ni, Pb, s, Ti, V, Ca, Fe

Geotermia – dane z projektu TransGeoTherm realizo-
wanego wspólnie przez oddział Dolnośląski PiG-PiB 
oraz saksońską służbę geologiczną (http://www.
transgeotherm.eu)

 • Współczynnik mocy cieplnej [W/m] dla 1800 godzin 
pracy pompy ciepła i do głębokości 30, 70, 100  
lub 130 m

 • Współczynnik mocy cieplnej [W/m] dla 2400 godzin 
pracy pompy ciepła i do głębokości 30, 70, 100  
lub 130 m

 • Średnia wartość przewodności cieplnej skał [W/m*k] 
do głębokości 40, 70, 100 lub 130 m

Geozagrożenia, antropopresja
 • antropopresja – obiekty uciążliwe dla środowiska 

Ryc. 2. Mapy podkładowe aplikacji GeoLOG
Fig. 2. Base maps in application GeoLOG
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(http://antropopresja.pgi.gov.pl/)
 • osuwiska i tereny zagrożone powierzchniowymi ru-

chami masowymi (soPo) (http://osuwiska.pgi.gov.pl)
 • Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce 

(PsH)
Georóżnorodność
 • Geostanowiska – informacje z Centralnego Rejestru 

Geostanowisk Polski (http://geostanowiska.pgi.gov.pl)
 • jaskinie – zinwentaryzowane przez Polskie Towarzy-

stwo Przyjaciół nauk o ziemi i zgromadzone w CBDG 
informacje o jaskiniach Polski (http://jaskinie.pgi.
gov.pl)

 • Mapy geoturystyczne
 • Regiony fizycznogeograficzne według jerzego kon-

drackiego (2002)
Mapy historyczne
 • st. staszic – Mapa geologiczna Polski, Mołdawii, Tran-

sylwanii oraz części Węgier i Wołoszczyzny
 • G.G. Pusch – Mapa geologiczna Gór Świętokrzyskich 

między sandomierzem a Małogoszczem
 • W.G.e. Bloede – Mapa petrograficzna południowej 

kielecczyzny

funKcjonaLności apLiKacji

lista podstawowych funkcjonalności aplikacji GeoloG:
 • aplikacja jest narzędziem uniwersalnym, dlatego 

może być używana zarówno na smartfonach, table-
tach, jak i na komputerach ze standardowym ekranem.

 • informacje pogrupowane są w bloki tematyczne 
ułatwiające poruszanie się w mnogości dostępnych 
warstw informacyjnych. Możliwe jest jednak dowolne 
łączenie w jednej kompozycji mapowej warstw z róż-

nych dziedzin, np. surowców mineralnych, hydrogeo-
logii i geozagrożeń.

 • Dostępna jest podręczna informacja (i) o zdefiniowa-
nych, tematycznych zestawach mapowych.

 • Wybór mapy podkładowej spośród zestawu 8 różnych 
kompozycji.

 • Wyszukiwanie lokalizacji na mapie możliwe jest po-
przez wpisywanie nazw geograficznych, np. Babia 
Góra, adresów takich jak Warszawa, Rakowiecka 4, lub 
samych kodów pocztowych.

 • nowatorski mechanizm ułatwia zaznaczanie małych 
obiektów na ekranie przez wykorzystanie efektu 
powiększania się promienia zasięgu zaznaczania 
w zależności od długości trwania naciśnięcia ekranu 
palcem (w wersji desktopowej myszką).

 • Wysokiej jakości objaśnienia do map (legenda) są ge-
nerowane dynamicznie z wykorzystaniem technologii 
SVG zamiast standardowo wykorzystywanych sta-
tycznych plików grafiki rastrowej, które z racji swojej 
natury mają ograniczoną jakość.

 • Funkcje edycyjne pozwalające użytkownikowi na sta-
wianie na mapie własnych znaczników, opisywanie ich 
i wzbogacanie treści w dokumentację fotograficzną 
lub filmową.

 • Rejestrowanie trasy przebytej w terenie, łącznie z do-
danymi znacznikami.

 • kolekcjonowanie własnych kompozycji mapowych na 
swoim urządzeniu (telefonie, tablecie, komputerze), 
w zakładce „Moje mapy”, jak również zapisywanie 
ich w postaci plików do użycia w późniejszym czasie 
gdzieś indziej.

 • optymalizacja prędkości pobierania map z serwera 
poprzez umożliwienie przełączania trybu wyświetla-

Ryc. 3. Ekran aplikacji GeoLOG z mapą geologiczną bez kenozoiku 1:1 000 000, otworami wiertniczymi i obiektami hydrogeologicznymi. 
W panelu bocznym wyświetlona jest podstawowa informacja o otworze Głuszyca Górna IG-1

Fig. 3. Screen of applications GeoLOG with the geological map without Cenozoic 1:1 000 000, boreholes and hydrogeological objects. 
The sidebar displays the basic information about borehole Głuszyca Upper IG-1
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nia map z PNG na JPG. Pliki JPG mają mniejszą objętość 
i szybciej mogą być przesyłane przez sieć, jednak 
nie pozwalają na zachowywanie przezroczystości 
dlatego mogą mieć zastosowanie w przypadkach, 
kiedy użytkownik korzysta tylko z jednej warstwy 
informacyjnej. W przypadku złożonych kompozycji 
mapowych składających się z wielu warstw niezbędne 
jest stosowanie plików PNG zachowujących przezro-
czystość (domyślne ustawienie w aplikacji).

 • Możliwość wczytywania dodatkowych warstw informa-
cyjnych za pomocą usług WMS pochodzących z innych 
niż CBDG serwerów, takich jak np. Geoportal (http://
geoportal.gov.pl).

 • Możliwość przenoszenia się wprost z mapy, z wy-
branego na niej obiektu, do innych dedykowanych 
aplikacji dziedzinowych prezentujących szczegółowe 
dane o danym obiekcie, lub plików PDF, JPG zawie-
rających o nich szersze informacje, np. pełne teksty 
objaśnień do map, czy skany poszczególnych arkuszy 
map. aby zapewnić możliwość przekierowywania 
z jednego obiektu mapie do wielu docelowych miejsc 
zastosowano dodatkową aplikację. na ilustracji (ryc. 4) 
zobrazowana jest sytuacja przekierowywania aż do 
12 różnych obiektów które związane są z jednym 
arkuszem wybranym ze skorowidza map seryjnych 
w skali 1:50 000.

Ryc. 4. Aplikacja CBDG przekierowująca do źródłowych zasobów
Fig. 4. CBDG application redirects to the source data

podSuMowaniE

integracja cyfrowych danych geologicznych i łatwy 
dostęp do nich leżały u podstaw inicjatywy powoływa-
nia w 1996 r. Centralnej Bazy Danych Geologicznych. Po 
dwudziestu latach działań w tych dwóch obszarach i wielu 
sukcesów nadal pozostaje wiele do zrobienia. jednak na 
ile te szczytne i zawsze aktualne cele są urzeczywistnione 
w 2016 roku bardzo konkretnie demonstruje aplikacja 
GeoLOG. To w niej właśnie użytkownik praktycznie do-
wolnego współczesnego urządzenia, posiadającego 
rozsądnych rozmiarów ekran, może w dowolnym miejscu, 
gdzie tylko jest dostęp do sieci WiFi, czy GSM, wyświetlić 
informacje z wszystkich dziedzin geologii. nie ma tu 
znaczenia gdzie i w ramach jakich projektów badawczych 
te informacje powstawały. W dodatku użytkownik może 
wyświetlić ją na wielu różnych mapach podkładowych 
i w razie potrzeby wzbogacić kompozycję mapową o do-
datkowe informacje z innych dziedzin nauk przyrodni-
czych poprzez podłączenie tych danych za pomocą usług 
WMS, dodać własne znaczniki, a całość zapisać i wysłać.

W aplikacji GeoLOG zdecydowanie daje znać o sobie 
integracyjna,w stosunku do wszystkich danych geologicz-
nych, wiodąca rola CBDG, a także dążenie do wprowadza-
nia i powszechnego stosowania najnowszych rozwiązań 
technologicznych.
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zMiENNośĆ jAKości wĘGLA bRuNATNEGo zE złoŻA dĘbY  
SzLAchEcKiE w NAwiĄzANiu do MiĘdzYNARodowYch KLASYFiKAcji

Variability in the quality of the lignite from the dęby Szlacheckie deposit  
in reference to the international classification

Sandra pawelec , barbara bielowicz 
akademia Górniczo-Hutnicza im. stanisława staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i ochrony Środowiska, al. a. Mickiewicza  30,  

30-059 kraków, Polska; e-mail: spawelec@agh.edu.pl, bbiel@agh.edu.pl

wStęp

Węgiel brunatny jest jednym z najważniejszych su-
rowców energetycznych w Polsce, dlatego też badania 
jego jakości węgla są kluczowe dla oceny przydatności 
krajowego surowca do energetyki. jednym z perspekty-
wicznych złóż, aktualnie rozpoznawanych, jest złoże Dęby 
szlacheckie. złoże to administracyjnie jest zlokalizowane 
na terenie dwóch gmin: Babiak i koło, znajdujących się 
w powiecie kolskim w województwie wielkopolskim. Pod 
względem geograficznym jest ono położone na granicy 
nizin Wielkopolskich i Pojezierza Północno-Polskiego, 
natomiast pod względem geologicznym na granicy wału 
kujawsko-pomorskiego i niecki łódzkiej. jest to złoże roz-
poznane w kategorii C1, a jego zasoby bilansowe wynoszą 
103 171 tys. Mg. Powierzchnia złoża wynosi 1071,1 ha. 
Ma ono kształt rozczłonkowanej elipsy o długości około 
11 km i szerokości w części północnej 1,5–4 km, a w części 
południowej 7 km. Forma złoża jest wynikiem działa-
nia procesów erozyjnych wód polodowcowych, które 
przyczyniły się do powstania dolin i rynien wcinających 
się w pokład węgla. osady paleogenu i neogenu nie są 
zaburzone glacitektonicznie (Bogacz i inni, 2014).  

GEoLoGia 

Według klasyfikacji genetycznej złoże Dęby szlache-
ckie należy do typu epejrogenicznego i tektonicznego 
(kasiński, Piwocki, 2002). najstarszymi poznanymi osa-
dami znajdującymi się głęboko w podłożu złoża są utwo-
ry cechsztyńskie w strukturze solnej izbica kujawska– 
kłodawa–Łęczyca. Powyżej przekraczająco zalegają do-
lomity jurajskie z przewarstwieniami piaskowców, na 
których stwierdzono margle wapniste oraz piaszczyste 
z okresu kredy górnej. strop osadów kredowych jest dość 
mocno zróżnicowany na obszarze całego złoża z powodu 
zaburzeń tektonicznych. na utworach kredy znajduje się 
paleogeńska, zielonkawa zwietrzelina marglista z glau-
konitem o miąższości od 0,5 do 1,5 m. Powyżej wykształ-
cone są skały oligocenu w formie ciemnoszarych i bru-
natnych mułowców pylasto-piaszczystych oraz piasków 

Słowa kluczowe:  węgiel brunatny, jakość węgla brunatnego, klasyfikacje węgla brunatnego, Dęby szlacheckie
Key words:  lignite, quality of the lignite, codification of the lignite, Dęby szlacheckie

kwarcowo -glaukonitowych. neogen rozpoczynają 
środkowo-mioceńskie osady formacji ścinawskiej, repre-
zentowanej przez piaskowce kwarcowe z kilkunastocen-
tymetrowymi warstwami węgla. Ponad nimi występuje 
formacja pawłowicka wykształcona jako osady piaszczy-
sto-pylaste z iłami i mułkami. Bezpośrednie podłoże 
osadów węglowych, tworzy formacja adamowska. za-
sadniczą częścią złoża węgla brunatnego jest kompleks 
węglowy zaliczany do dolnej części formacji poznańskiej, 
w obrębie którego występuje i pokład węgla brunatnego. 
jest to jeden zwarty pokład o miąższości od 2,9 do 14 m, 
średnio 6,8 m. najpłycej występuje on w zachodniej czę-
ści złoża (gł. 50–60 m), a w kierunku wschodnim głębo-
kość wzrasta do 90–100 m. Głównymi litotypami węgla 
brunatnego w złożu są węgiel detrytowy oraz ksylode-
trytowy. W serii węglowej występują także przerosty 
zwęglonych iłów i piasków. Powyżej węgla zalegają ciem-
noszare iły poznańskie z kilkucentymetrowymi wkładka-
mi węgla brunatnego. Całość profilu jest zakryta pokrywą 
czwartorzędową o miąższości dochodzącej do 80 m 
(Bogacz i inni, 2014). 

MEtody badawczE

analizie poddano dane pochodzące z 73 otworów 
wiertniczych. na tej podstawie stworzono według 
uśrednionych wyników (metodą średnich ważonych) 
mapy izopachytowe rozkładu parametrów jakościowych. 
W głównej mierze skupiono się na zmienności tych para-
metrów w złożu. opis statystyczny wykonano na podsta-
wie 322 próbek pobranych w interwałach ok. 1 m z rdzeni 
wiertniczych. Taka analiza może w przyszłości doprowa-
dzić do udoskonalenia procesu pozyskiwania kopaliny 
oraz jej wykorzystania. Pozwoli zminimalizować koszty 
eksploatacji przy zwiększeniu wydobycia oraz zmniejszy 
zagrożenie dla środowiska. Dodatkowo badany węgiel 
zaklasyfikowano zgodnie z Międzynarodową klasyfikacją 
węgla w pokładzie (1998), Międzynarodową klasyfikacją 
kodową dla użytkowania węgla niskouwęglonego (2002) 
oraz Polską klasyfikacją węgla (Pn-iso 11760/2007). 
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paraMEtry jaKościowE

określenie jakości węgla oparto o wyniki analiz pa-
rametrów technologicznych, tj.: wilgotności całkowitej 
węgla (Wt

r), zawartości popiołu w stanie suchym (ad), 
wartości opałowej (Qi

r) oraz zawartości siarki w stanie 
suchym (st

d), sporządzonych w latach 2011–2013. na ich 
podstawie sporządzono izpoachytowe mapy zmienności 
(ryc. 1). kontur złoża został wyznaczony przez 1488 współ-
rzędnych układu 2000. kolejnym krokiem była analiza 
statystyczna badanych parametrów (tab. 1). 

Wilgotność złożowa jest najmniej zmiennym para-
metrem w złożu Dęby szlacheckie. zdecydowana więk-
szość obszaru wykazuje wartości wilgoci w przedziale 
od 53,5–56,5% wag. Wartości wilgoci poniżej 40,0% są 
najprawdopodobniej związane z dużą ilością substancji 
mineralnej w pobranych próbach węgla. Wykazano, że 
węgiel brunatny, w którym stwierdzono znaczące ilości 

popiołu charakteryzuje się niską w stosunku do czystego 
węgla wilgotnością (Bielowicz, 2012). najbardziej zawil-
gocony węgiel spotykany jest w północno-zachodniej 
oraz południowej części złoża. obszary o najmniejszym 
zawilgoceniu znajdują się na południowym-wschodzie. 

W Polsce przyjęto zawartość 40,00% wag. popiołu 
w stanie suchym jako maksymalną granicę umożliwiającą 
wykorzystanie węgla brunatnego do celów energetycz-
nych (kwiecińska, Wagner, 1997). W złożu Dęby szlache-
ckie tylko 30 próbek węgla przekroczyło tę normę. są 
to wartości skrajne i występują jedynie w 11 otworach 
wiertniczych. związane jest to z głębszym zaleganiem 
węgla i zwiększoną zawartością piasku we wschodniej 
części złoża. Przeważający obszar złoża chrakteryzuje się 
popielnością rzędu 16,00–24,00% wag. popiołu w stanie 
suchym. najmniejsze zawartości popiołu stwierdzono 
w południowej i centralnej partii złoża. 

Wartość opałowa jest obecnie najlepszym wskaź-
nikiem wartości cieplnej paliwa. najbardziej korzystna 
wartość opałowa występuje w północnej i centralnej czę-
ści złoża (powyżej 9000 kj/kg). około 60% obszaru złoża 
wykazuje wartość opałową w przedziale 7001–9000 kj/kg. 
najniższe wartości (poniżej 6000 kj/kg) stwierdzono tylko 
w 20 próbach (13 otworów) w południowej części złoża 
(ryc. 1). jeden z otworów wykazał wartość opałową rzędu 

Lp. Parametry statystyczne Wilgotność całkowita (Wt
r) Popielność (Ad) Wartość opałowa (Qi

r) Siarka całkowita (St
d)

1. Średnia arytmetyczna 54,0% wag. 24,32% wag. 7612 kJ/kg 1,04% wag.

2. Średnia ważona 54,0% wag. 24,33% wag. 7655 kJ/kg 1,59% wag.

3. Wartość minimalna 28,2% wag. 9,85% wag. 2500 kJ/kg 0,11% wag.

4. Wartość maksymalna 63,7% wag. 67,41% wag. 9993 kJ/kg 6,22% wag.

5. Grupa modalna 55,1–60,0% wag. 15,01–20,00% wag. 7001–8500 kJ/kg 0,11–1,00% wag.

6. Odchylenie standardowe 4,41628 11,47438 1034,11395 0,948798

7. Współczynnik 
zmienności 8,18% 47,18% 13,58% 91,23%

8. Grupa zmienności Bardzo słaba Umiarkowana Bardzo słaba Silna

Ryc. 2. Rozkład zawartości siarki całkowitej w stanie suchym
Fig. 2. Distribution of total sulphur content in the dry basis

Tab. 1.  Analiza statystyczna parametrów technologicznych węgla ze złoża Dęby Szlacheckie
Tab. 1. Statistical analysis of technological parameters of lignite from the Dęby Szlacheckie deposits

Ryc. 1. Mapa izopachytowa zmienności wartości opałowej 
w złożu Dęby Szlacheckie

Fig. 1. Isopachous map of variability of gross calorific value 
in the Dęby Szlacheckie deposit
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Ryc. 3. Międzynarodowa klasyfikacja węgla w pokładzie UN ECE dla złoża węgla brunatnego Dęby Szlacheckie
Fig. 3. International Codification System UN ECE for the lignite from the Dęby Szlacheckie deposit

2500 kj/kg, co jest związane z dużą zawartością popiołu. 
zmienność tego parametru w złożu jest bardzo mała. 

Rozkład siarki całkowitej w stanie suchym w złożu 
Dęby szlacheckie jest bardzo nierównomierny. jest to naj-
bardziej zmienny parametr w złożu. obszary o podwyż-
szonej zawartości siarki występują głównie w północnej 
i południowo-zachodniej części złoża. natomiast węgiel 
o obniżonej zawartości siarki jest charakterystyczny dla 
obszaru centralnego i południowo-wschodniego. Ponad 
80% prób wykazało, że zawartość siarki jest niższa od 
2,00% wag., dlatego z technologicznego punktu widzenia 
jest to węgiel słabo zasiarczony (ryc.2).

KLaSyfiKacjE

klasyfikacja węgla w pokładzie (ang. International 
Classification of Coal in Seam) stosowana jest dla wszyst-
kich typów węgla tak brunatnego jak i kamiennego, które 
charakteryzowane są na podstawie średniej refleksyjno-
ści, składu petrograficznego węgla w przeliczeniu na stan 
bezmineralny oraz popielności w stanie suchym. Dodat-
kowo stosuje się również dla węgla niskouwęglonego cie-
pło spalania w stanie maksymalnej zdolności chłonięcia 
wilgoci w przeliczeniu na stan bezmineralny (Bielowicz, 
2012).Według tej klasyfikacji badany węgiel to: Humic 
low-rank C (ortho-lignite). Wynik tej klasyfikacji został 
przedstawiony na rycinie 3. Bryła została zaprojektowana 
na podstawie wartości minimalnych, maksymalnych oraz 
średnich wyżej wymienionych parametrów. 

Międzynarodowa klasyfikacja kodowa dla użytko-
wania węgla niskouwęglonego (ang. Low Rank Coal 
Utilization – International Codification System) jest uzu-
pełnieniem klasyfikacji węgla w pokładzie, która stanowi 
jej pierwszą część. Część druga polega na zakodowaniu 
wartości parametrów technologicznych tj. ciepła spala-
nia (Qs

daf), całkowitej wilgoci w stanie bezpopiołowym 
(Wt

ar), popielności (ad) i całkowitej siarki (st
d),(Bielowicz, 

2012). Badany węgiel według wartości średnich ma zapis 
kodowy: Humic low-rank C (ortho-lignite) 08 71 24 10. 

klasyfikacja węgla ISO 11760/2005 obowiązuje w Pol-
sce od 2007 roku. zawiera ona trzy człony. Pierwszy 
dotyczy stopnia uwęglenia i jest określany na podstawie 
wilgoci złożowej w stanie bezpopiołowym. Drugi polega 
na określeniu zawartości macerałów grupy huminitu bez 
substancji mineralnej. Trzecim członem jest określenie 
stopnia czystości węgla na postawie popielności w stanie 
suchym (Bielowicz, 2012). Według tej klasyfikacji badany 
węgiel scharakteryzowano jako: lignit/węgiel brunatny C 
(niski stopień uwęglenia) umiarkowanie wysokowitryno-
wy, umiarkowanie wysokopopiołowy. 
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osuwiska rozumiane jako nagłe ruchy masowe należą 
do jednych z najczęstszych zagrożeń naturalnych w skali 
lokalnej, regionalnej i globalnej. osunięcia mas skalnych 
powodują duże straty gospodarcze wynikające ze znisz-
czenia infrastruktury technicznej, sieci komunikacyjnych 
czy zabudowań. Występowanie osuwisk ma również 
negatywny wpływ na procesy środowiskowe, a czasem 
stanowią również zagrożenie życia.

Pierwszym krokiem do ograniczenia skutków nie-
stabilności stoków oraz osuwania się mas skalnych jest 
pozyskanie wiedzy o lokalizacji osuwisk i ich aktywności 
oraz opracowanie na ich podstawie map podatności osu-
wiskowej. Mapy te pokazują przestrzenne rozmieszczenie 
obszarów podatnych osuwiskowo, reprezentowanych 
zwykle jako skalę prawdopodobieństwa wystąpienia 
osuwisk (Gokceoglu i inni, 2012). na przestrzeni ostatnich 
dziesięcioleci opracowano szereg metod modelowania 
podatności osuwiskowej. Metody te na ogół dzielone są 
na jakościowe i ilościowe. Metody jakościowe bazują na 
obserwacji i doświadczeniu osoby wykonującej ocenę 
podatności. Metody ilościowe bazują na ogół na podej-
ściu deterministycznym bądź statystycznym (aleotti, 
Chowdhury, 1999). Głównym problemem w stosowaniu 
metod ilościowych jest ocena znaczenia poszczególnych 
czynników osuwiskowych (mających wpływ na powsta-
nie osuwiska) i przypisanie im odpowiednich wag. Do 
tego celu stosowane są metody statystyczne połączone 
z analizami w systemach Gis. 

W niniejszej pracy wykorzystano metodę statysty-
czną bazująca na indeksie podatności osuwiskowej. 
W metodzie tej oblicza się gęstość występowania osu-
wisk i obszarów pozaosuwiskowych w poszczególnych 
klasach czynników osuwiskowych (Conforti i inni, 2012;) 
jej głównym założeniem jest krzyżowanie mapy osuwisk 
danego terenu z poszczególnymi mapami tematycznymi 
czynników mających wpływ na osuwanie (Świątek i inni, 
2014). W ramach badań obliczenia przeprowadzono dla 
różnych strategii kombinacji danych wyjściowych. Celem 
tych prac było maksymalne wykorzystanie informacji 
o topografii terenu zawartej w numerycznym modelu 
terenu (nMT), przy jednoczesnej redukcji informacji 

redundantnej oraz ocenie znaczenia poszczególnych 
czynników osuwiskowych. 

obszar badań obejmujący powierzchnię około 
26,3 km2 zlokalizowany jest na zachodnim brzegu jeziora 
Rożnowskiego w centralnej części karpat zewnętrznych, 
na obszarze Wzgórz Ciężkowickich. Wykorzystując dane 
lotniczego skaningu laserowego o gęstości 4 pkt/m2 
wygenerowany został, dla obszaru opracowania, nMT 
w formacie grid o rozdzielczości 5 m. na podstawie 
nMT, z wykorzystaniem dostępnych bądź zaimplemen-
towanych narzędzi Gis (Pawłuszek, Borkowski, 2016), 
obliczono następujące charakterystyki topograficzne: 
nachylenie, gradient morfologiczny, ekspozycja stoku, po-
wierzchniowa radiacja słoneczna, szorstkość powierzchni 
terenu, topograficzny indeks pozycji, topograficzny 
indeks wilgotności, indeks spływu powierzchniowego 
oraz wielokierunkowe zacienienie powierzchni. spośród 
czynników środowiskowych wzięto pod uwagę odległo-
ści od dróg, cieków i zbiorników wodnych, litologię oraz 
mapę użytkowania terenu. Warstwa litologiczna została 
pozyskana z Centralnej Bazy Danych Geologicznych. 
Mapa użytkowania terenu została pozyskana z bazy 
danych obiektów topograficznych, natomiast warstwa 
odległości od dróg i cieków wodnych została stworzona 
na podstawie danych pozyskanych z openstreetMap. 
istniejąca mapa osuwisk została pozyskana z systemu 
soPo (Wójcik i inni, 2015).

aby zbadać wpływ czynników topograficznych na 
określenie podatności osuwiskowej przetestowano trzy 
strategie. W ramach pierwszej strategii wykorzystano 
tylko charakterystyki topograficzne do określenia podat-
ności osuwiskowej obszaru. W ramach drugiej strategii 
wykorzystano wszystkie czynniki topograficzne, środo-
wiskowe oraz litologiczne, przy czym nie wprowadzono 
rangowania tych czynników. W trzeciej strategii wyko-
rzystano również wszystkie dostępne informacje, jednak 
poszczególnym czynnikom osuwiskowym nadano wagi 
z wykorzystaniem metody hierarchicznej analizy proble-
mu (aHP). aby zredukować liczbę wszystkich możliwych 
kombinacji czynników w metodzie aHP zastosowano 
dekompozycję czynników na składowe główne z wyko-

Słowa kluczowe:  osuwisko, czynniki osuwiskowe, aHP, indeks podatności osuwiskowej 
Key words:  landslide, landslide controlling parameters, aHP, landslide susceptibility index
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rzystaniem analizy PCa (Principal Component analysis) 
oraz dalszego wykorzystania tylko informacyjnie istot-
nych składowych PCa. Dla poszczególnych wariantów 
obliczono indeksy podatności osuwiskowej wykorzystu-
jąc informację o częstotliwości występowania osuwisk na 
rozpatrywanym obszarze. Wykorzystano w tym celu 70% 
losowo wybranych, istniejących osuwisk. Pozostałe 30% 
posłużyło do walidacji otrzymanych rezultatów. Ponadto, 
w celu walidacji otrzymanych map podatności osuwisko-
wej wykorzystano indeks sCai (seed Cell area index). 
indeks ten bazuje na oszacowaniu gęstości istniejących 
osuwisk w poszczególnych klasach podatności i jest sto-
sowany jako narzędzie do oceny jakości map podatności. 

Porównując indeksy sCai dla poszczególnych strategii 
stwierdzono, że strategia bazująca na wykorzystaniu tyl-
ko czynników topograficznych i redukcji ich za pomocą 
PCa daje zbliżone rezultaty do strategii wykorzystu-
jącej kompletny zestaw czynników topograficznych, 
litologicznych i środowiskowych co, znajduje również 
potwierdzenie w literaturze dla obszarów podatnych 
osuwiskowo w innych częściach świata (np. jebur i inni, 
2014). Wyniki te jednak nie potwierdzają wcześniejszych 
rezultatów określających litologię jako kluczowy czynnik 
dla modelowania podatności osuwiskowej na obszarze 
karpat (Mrozek, 2013). Potwierdzają natomiast inne spo-
strzeżenie, że niektóre metody statystyczne marginalizują 
litologię, jako czynnik wpływający na osuwanie. należy 
zauważyć, że w dyskutowanej pracy (Mrozek, 2013) zasto-
sowano odmienne metody statystyczne do modelowania 
podatności osuwiskowej. 

Podobnie jak w pracy (Mrozek, 2013) użytkowanie 
terenu również nie odgrywa znaczącej roli w modelowa-
niu podatności osuwiskowej. optymalne modelowanie 
wymagałoby informacji o stanie użytkowania terenu 
z różnych okresów, gdzie sposób użytkowania terenów, 
na obszarze gdzie wystąpiły osuwiska, zazwyczaj ulega 
zmianie ze względu na brak możliwości kontynuowania 
poprzedniej formy działalności na zdegradowanym osu-
wiskowo terenie (Mrozek, 2013). Również czynniki takie, 
jak odległość od dróg czy cieków wodnych nie odegrała 
istotnej roli w modelowaniu podatności osuwiskowej. 
Może być to spowodowane zależnościami warunkowymi 
pomiędzy szerokim zestawem charakterystyk terenowych 
pochodzących z nMT a czynnikami środowiskowymi.

Dalsze prace nad wpływem określonych czynników 
osuwiskowych na modelowanie podatności osuwiskowej 
będą polegały na uwzględnieniu czynników tektonicz-
nych (bieg i upad warstw, dyslokacje tektoniczne, strefy 
uskokowe), których znaczący wpływ na występowanie 

osuwisk w warunkach polskich karpat fliszowych został 
udo kumentowany w literaturze (Rączkowski, Mrozek 
2002; Mrozek, 2013).

Wzrost wiarygodności mapy podatności można osiąg-
nąć przypisując wagi poszczególnych czynnikom, z wy-
korzystaniem metody aHP. Fakt ten został potwierdzony 
w niniejszej pracy wynikami otrzymanymi w ramach trze-
ciej strategii konstrukcji map podatności osuwiskowej. 
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satelitarna interferometria radarowa jest teledetekcyj-
ną metodą pomiarową, pozwalającą na monitorowanie 
nawet niewielkich, głównie pionowych przemieszczeń 
powierzchni terenu na obszarach tysięcy kilometrów 
kwadratowych. Metoda ta, znana od lat 90. XX w sto-
sowana jest szeroko w badaniach naturalnych zjawisk 
geodynamicznych (trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, 
powolne przemieszczenia wzdłuż uskoków itp.), jak 
i deformacji związanych z działalnością gospodarczą 
człowieka (górnictwo podziemne, eksploatacja otworowa 
węglowodorów i wód podziemnych, geotermia, drążenie 
tuneli, składowanie podziemne itp.). Dobry opis metody 
jak i przegląd zastosowań można znaleźć szeregu publi-
kacji przeglądowych (Massonnet, Feigl, 1998; Perski, 2009; 
zhou i inni, 2009; Hooper i inni, 2012).

satelitarna interferometria radarowa (insaR) jest od 
wielu lat wykorzystywana przez państwową służbę geo-
logiczną (PsG) w szeregu opracowań (Piątkowska i inni, 
2012; Perski, Mróz, 2012; Perski i inni, 2014; Przyłucka i inni, 
2015). W ostatnich latach prace skupiają się na obszarach 
objętych deformacjami powierzchni terenu związanymi 
z podziemnym szczelinowaniem hydraulicznym formacji 
skalnych, zawierających gaz łupkowy, na obszarach ule-
gających deformacjom terenu w rejonach występowania 
wysadów solnych i podziemnej eksploatacji węgla ka-
miennego oraz do badan aktywności osuwisk w karpa-
tach. analizom poddawane są zarówno archiwalne dane 
radarowe z satelitów eRs-1/2, envisat i alos, jak i dane 
pozyskiwane w czasie realizacji projektów z satelitów 
Terrasar-X, Radarsat-2 i sentinel-1. Dane radarowe prze-
twarzane są różnymi technikami. Tradycyjne podejście 
insaR oparte jest na wykorzystaniu interferogramów, 
czyli rastrowych zbiorów obrazujących różnice fazy 
sygnału pomiędzy dwoma rejestracjami saR. Metoda 
ta ma duże ograniczenia związane z m.in. dekorelacją 
czasową i występowaniem artefaktów atmosferycznych. 
Dużo skuteczniejsze są techniki oparte na analizie serii 
czasowych, na przykład interferometria rozpraszaczy 
stabilnych Psi (ang. Persistent Scatterers Interferometry), 
czy metoda sBas (ang. Small BAseline Subset), która co 
prawda umożliwia pomiar tylko obiektów o silnym roz-
praszaniu wstecznym, ale dokładność detekcji deformacji 
dochodzi do 1 mm/rok.

Słowa kluczowe:  interferometria saR, deformacje terenu, geozagrożenia
Key words:  saR interferometry, terrain deformations, geohazards

Ważnym zagadnieniem dla walidacji pomiarów jest 
kontrolowany pomiar obiektu o znanych parametrach 
różnymi metodami geodezyjnymi. W ramach badan PsG 
zaprojektowano i zainstalowano na obszarach badaw-
czych kilkadziesiąt tzw. reflektorów radarowych z oprzy-
rządowaniem do kontrolnych pomiarów naziemnych me-
todami geodezyjnymi. obecnie prowadzone są pomiary 
i trwa rejestracja danych radarowych dla tych obszarów. 
jeden z poligonów badawczych, zlokalizowany w woj. 
warmińsko-mazurskim, stał się obszarem walidacyjnym 
dla satelity sentinel-1 w ramach projektu insaRap euro-
pejskiej agencji kosmicznej. oprócz pomiarów deformacji 
terenu, w zakresie zadań PsG, rozwijana jest metodyka 
interferometrii radarowej. W ramach realizowanych pro-
jektów tworzone jest obecnie specjalistyczne oprogra-
mowanie in-ToP umożliwiające przetwarzanie danych 
radarowych różnymi technikami insaR. oprogramowanie 
umożliwia również analizę sygnałów odbitych od re-
flektorów radarowych. W pracy zostaną przedstawione 
aktualne wyniki i doświadczenia z wstępnych opracowań 
dla omawianych projektów.
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W latach 2013-2016 w PiG-PiB realizowano projekt, 
finansowany przez nFoŚiGW, mający na celu geologiczno
-geofizyczną interpretację półszczegółowego zdjęcia 
magnetycznego sudetów i ich przedpola (kosobudzka 
i Wrzeszcz, 2007). Mapy magnetyczne i grawimetryczne 
dla 9 arkuszy w skali 1:200 000 zostały poddane inter-
pretacji jakościowej i ilościowej. interpretacja ilościowa 
polegała przede wszystkim na wykonaniu dwuwymia-
rowych modelowań wzdłuż sześciu profili o zasięgu 
regionalnym (ryc. 1).

Do konstrukcji map, jako materiał bazowy, zostały 
wykorzystane dane pomiarowe magnetyczne i grawi-
metryczne zgromadzone w Centralnej Bazie Danych 
Geologicznych. W celu poprawnego odwzorowania ano-
malii przy granicy państwa wykorzystano także materiały 
opracowane dla celów programów eURoPRoBe (Wybra-
niec, 1999), Tesz (Banka i inni, 2002) i CeleBRaTion 2000 
(Bielik i inni, 2006). 

złożoność budowy sudetów i ich przedpola została 
uwydatniona na mapach anomalii transformowanych. 
Mapy takie są źródłem dodatkowych informacji o struk-
turze skorupy ziemskiej. 

Mapy MaGnEtycznE

Podstawowa mapa anomalii całkowitego pola 
geomagnetycznego ΔT została opracowana głównie 
na podstawie danych zdjęcia półszczegółowego (koso-
budzka i Wrzeszcz, 2007) oraz wcześniejszych pomiarów 
w obszarach sąsiednich. anomalie ΔT zostały obliczone 
w odniesieniu do międzynarodowego referencyjnego 
pola odniesienia DGRF w epoce 1982,5. zagęszczenie 
stanowiskami pomiarowymi dla całego obszaru badań 
jest bardzo zróżnicowane (4–13 pkt/km2). interpolację 
do siatki kwadratowej o wielkości oczka 250 x 250 m wy-
konano wykorzystując algorytm minimalnej krzywizny. 

Słowa kluczowe:  pola potencjalne, sudety, modele 2D, interpretacja
Key words:  potential fields, sudetes, 2D models, interpretation

Ryc. 1. Mapa anomalii magnetycznych ΔT. Profile modeli 2D zaznaczono czarnym kolorem, a zasięg analizowanego obszaru zaznaczono 
kolorem czerwonym

Fig. 1.  Map of ΔT magnetic anomalies.  2D model lines are marked with black  and analysed area is contoured with red
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Wykorzystanie danych magnetycznych w interpre-
tacji geologicznej jest utrudnione, ponieważ anomalie 
magnetyczne zwykle nie są położone bezpośrednio nad 
ich źródłami. Przesunięcie anomalii wynika z faktu, że 
kierunek pola geomagnetycznego i kierunek namagneso-
wania źródła nie są pionowe w rejonach poza biegunem 
magnetycznym. aby zapobiec takiemu przesunięciu 
pole magnetyczne należy zredukować do bieguna lub 
transformować w pole pseudograwimetryczne. 

Redukcja do bieguna polega na przeliczeniu obserwo-
wanych anomalii magnetycznych tak, aby odpowiadały 
anomaliom, które byłyby obserwowane na północnym 
biegunie magnetycznym. ze względu na to, że prawdzi-
wy kierunek namagnesowania źródeł anomalii jest na 
ogół nieznany, redukcja do bieguna jest wykonanywana 
przy założeniu, że jest on równoległy do obecnego pola 
ziemskiego i stały w całym rejonie badań. Dodatkowo 
zastosowano transformację przedłużenia anomalnego 
pola w górę o 250 m dla uniknięcia zaburzeń spowodo-
wanych punktowymi anomaliami o dużych amplitudach. 

Transformacja w pole pseudograwimetryczne opiera 
się na założeniu, że rozkład namagnesowania źródeł jest 
identyczny z rozkładem gęstości. Ponieważ obliczanie 
anomalii pseudograwimetrycznej polega na redukcji do 
bieguna, a następnie całkowaniu pionowym, transforma-
cja pseudograwimetryczna wzmacnia długofalową (re-
gionalną) składową pola. W celu usunięcia tejże składowej 
zastosowano dodatkową transformację – filtrację górno-
przepustową – wykorzystując filtr Buttterworth’a z cen-
tralną liczbą falową k = 0,00003 c/m. anomalie pseudo-
grawimetryczne mogą być porównane z rzeczywistymi 
anomaliami grawimetrycznymi oraz interpretowane 
w analogiczny sposób jak anomalie grawimetryczne.

obraz anomalii magnetycznych
Pod względem charakteru pola magnetycznego anali-

zowany obszar podzielić można na dwie części. Pierwsza, 
obejmująca sudety i blok przedsudecki to region znacz-
nie zaburzony magnetycznie. Występują tu różnorodne 
formy anomalne: od anomalii o nieznacznych rozmiarach 
powierzchniowych, tworzących większe skupiska o mo-
zaikowym charakterze, związane najczęściej z bazaltami, 
poprzez pasma anomalne, często o znacznej długości, 
do intensywnych złożonych anomalii o dużym zasięgu 
powierzchniowym takich jak dodatnia anomalia jordano-
wa–Gogołowa, związana z masywem serpentynitowym. 
Druga część obejmująca przedpole, to obszar w którym 
dominują zmiany o charakterze regionalnym z nieliczny-
mi izolowanymi anomaliami lub pasmami anomalnymi. 
Część ta odznacza się spokojnym obrazem rozkładu pola 
magnetycznego. na mało zróżnicowane tło pola o cha-
rakterze regionalnym nakładają się obszarowo mniejsze 
anomalie o względnie podwyższonych lub obniżonych 
wartościach w stosunku do wartości tła.

Mapy GrawiMEtrycznE

Mapa anomalii grawimetrycznych w redukcji Bougu-
era (Δg) została opracowana na podstawie danych zdjęcia 
półszczegółowego. obszar sudetów i ich przedpola jest 
pokryty pomiarami o zagęszczeniu około 6,0 pkt/km2. 

anomalie Δg wyznaczone zostały w międzynarodowym 
systemie grawimetrycznym iGsn 71, z uwzględnieniem 
formuły Moritza na pole normalne dla elipsoidy odnie-
sienia GRs80. Mapa anomalii Bouguera została obliczona 
dla gęstości redukcji 2,67 g/cm3. interpolację do siatki 
kwadratowej o wielkości oczka 250 x 250 m wykonano, 
podobnie jak w przypadku danych magnetycznych, wy-
korzystując algorytm minimalnej krzywizny. 

opracowano dwie mapy anomalii transformowanych. 
Pierwsza z nich, mapa anomalii regionalnych, przedstawia 
efekty od głębszych struktur geologicznych, i/lub o więk-
szych rozmiarach powierzchniowych. Druga przedstawia 
anomalie o charakterze lokalnym, które są związane 
z płytkimi źródłami i o małym zasięgu powierzchniowym. 

Mapa regionalnych anomalii grawimetrycznych 
Mapę anomalii regionalnych obliczono jako różnicę 

pomiędzy mapami anomalii przedłużonych w górę o 2 km 
i o 10 km. operacja przedłużenia w górę pola potencjal-
nego umożliwia śledzenie anomalii o coraz większych 
długościach fal, redukując jednocześnie wpływ płytszych 
i/lub drobniejszych struktur na obserwowane pole. ele-
menty głębsze o regionalnym charakterze, będą więc 
lepiej widoczne na mapach przedłużonych na wyższy 
poziom. Poprzez odjęcie map przedłużonych na różne 
poziomy uzyskano obraz anomalii grawimetrycznych 
o pośrednich długościach fal, który należy wiązać ze 
strukturami geologicznymi w górnej skorupie ziemskiej. 

Mapa lokalnych anomalii grawimetrycznych 
Mapa anomalii lokalnych powstała przez odjęcie od 

podstawowej mapy Δg mapy anomalii grawimetrycznych 
przedłużonych w górę o 2 km. ze względu na wyższy 
stopień detalizacji mapa taka jest przydatna do wykry-
wania i interpretacji przypowierzchniowych struktur 
geologicznych o zróżnicowanych gęstościach, czy też 
badania korelacji anomalii grawimetrycznych z płytkimi 
strukturami znanymi z badań geologicznych. 

obraz anomalii grawimetrycznych 
obraz anomalii grawimetrycznych wskazuje na bardzo 

złożoną budowę geologiczną obszaru badań. Świadczą 
o tym liczne anomalie regionalne, złożony rozkład ano-
malii lokalnych oraz stref podwyższonych wartości gra-
dientów poziomych. Podobnie jak w przypadku anomalii 
magnetycznych, w obszarze badań wydziela się znacznie 
zaburzony region związany z sudetami i blokiem przedsu-
deckim oraz region związany z ich przedpolem, w którym 
dominują zmiany o charakterze regionalnym. 

ModELowaniE GrawiMEtryczno- 
MaGnEtycznE wzdłuż profiLi 

zrozumienie przyczyn powodujących anomalie, 
istotne dla lepszego poznania wewnętrznej budowy 
badanego rejonu, wymaga określenia położenia, kształtu 
i parametrów fizycznych ich źródeł. informacje te mogą 
być uzyskane m. in. na drodze modelowania danych 
pól potencjalnych. zasadniczym celem modelowania 
grawimetryczno-magnetycznego było rozpoznanie 
geometrii struktur geologicznych i ich granic w wybra-
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nych rejonach sudetów i ich przedpola. zintegrowane 
modelowanie grawimetryczno-magnetyczne zostało 
wykonane wzdłuż sześciu profili, przebiegających przez 
interesujące z geologicznego punktu widzenia rejony 
i otwory (ryc. 1). Taka lokalizacja profili daje możliwość 
wyjaśnienia przyczyn głównych elementów obrazów 
anomalii grawimetrycznych i magnetycznych. niestety 
przebieg interpretowanych przekrojów w niektórych 
miejscach jest daleki od kierunku prostopadłego do 
rozciągłości głównych anomalii, a więc nie zapewnia 
optymalnych warunków w przypadku dwuwymiarowego 
modelowania. 

Modelowanie wykonano przy użyciu programu GM-
sys™. krzywe grawimetryczne wzdłuż profili wyznaczono 
w oparciu o mapę anomalii Δg w redukcji Bouguera, 
a krzywe magnetyczne na podstawie mapy anomalii ΔT. 
konstrukcja wstępnych przekrojów strukturalnych została 
oparta na przekrojach geologicznych opracowanych na 
podstawie danych z otworów wiertniczych i map geo-
logicznych (m.in. kozdrój i inni, 2001; Cymerman, 2010). 
korzystając z bazy danych otworowych dostępnych przez 
geoportal.pgi.gov.pl dowiązano model do otworów 
badawczych znajdujących się bezpośrednio na linii lub 
w odległości do 2 km od linii modelowanego przekro-
ju. W obrębie analizowanych profili brak jakichkolwiek 
rejestracji metodą sejsmiki refleksyjnej. W określeniu 
głębokości stropu płaszcza posiłkowano się natomiast 
wynikami głębokiej sejsmiki refrakcyjnej wykonanej 
w ramach projektu sUDeTes 2003 (Grad i inni, 2008; 
Majdański, 2007). 

archiwalne, ale też nowe pomiary laboratoryjne wyko-
nane na próbkach skał pobranych z odsłonięć i otworów 
wiertniczych usytuowanych w rejonie profili stanowiły 
podstawową przesłankę przy określaniu parametrów 
fizycznych modelowanych ciał. 

Modele magnetyczne ograniczono do głębokości 
20km. na takiej głębokości znajduje się wg. Dąbrowskiego 
i Majorowicza (1977) poziom temperatury Curie (TC). na-
magnesowanie skorupy może istnieć w przypadku, gdy 
temperatura na rozważnych głębokościach jest mniejsza 
od temperatury krytycznej powyżej której, minerały 
magnetyczne posiadają własności paramagnetyczne. 
zwykle przyjmuje się, że namagnesowanie skał dolnych 
partii skorupy jest związane z zawartością magnetytu 
(TC ≈ 580°C). 

W modelowaniu grawimetrycznym specjalnego 
podejścia wymagało uwzględnienie wpływu zmiennej 
gęstości warstwy redukowanej (utworów znajdujących 
się powyżej poziomu morza). Ponieważ do tego zadania 
wykorzystano anomalie w redukcji Bouguera ze stałą 
gęstością redukcji równą 2670 kg/m3 to dla utworów 
występujących powyżej poziomu morza należy przyjąć 
gęstość stanowiącą kontrast pomiędzy ich rzeczywistą 
gęstością a gęstością redukcji. Przykładowo lekkim 
(ρ = 2059 kg/m3) utworom czwartorzędowym znajdują-
cym się powyżej poziomu morza w modelu odpowiada 
gęstość ρ = -611 kg/m3. 

Profil 1 przecina masyw granitowy karkonoszy i me-
tamorfik izerski, metamorfik kaczawski, synklinorium 
północno-sudeckie, blok przedsudecki i kończy się w ob-
szarze monokliny przedsudeckiej. Pole magnetyczne nie 

wykazuje wzdłuż profilu większych zmian regionalnych. 
Wyróżnia się tylko kilka anomalii lokalnych o wysokiej 
amplitudzie. są one związane ze skałami o wysokiej 
podatności magnetycznej w postaci żył, kominów lub 
pokryw. Łagodna anomalia magnetyczna o charakterze 
regionalnym w ne części profilu, jest fragmentem roz-
ciągającej się od zachodniej granicy państwa anomalii 
o trendzie nW–se. jej linijne ułożenie sugeruje wystę-
powanie skał intruzyjnych o zwiększonej podatności 
magnetycznej w obrębie wyniesionego bloku skorupy 
krystalicznej (Wolsztyn-leszno), interpretowanego na 
przekrojach sejsmiki refrakcyjnej P4 (Grad i inni, 2003) 
i s01 (Grad i inni, 2008). 

W początkowym, sW fragmencie profilu, krzywa Δg 
przedstawia głęboki niż o charakterze regionalnym wy-
wołany lekkimi skałami granitoidowymi masywu karko-
noszy i gnejsowymi metamorfiku izerskiego. Dodatkowe 
analizy ujemnej anomalii w rejonie masywu karkonoskie-
go, wykazały, że maksymalna miąższość granitoidu nie 
może przekraczać ok. 9 km. 

Profil 2 przebiega od synklinorium śródsudeckiego 
przez blok przedsudecki do monokliny przedsudeckiej. 
Łagodna anomalia magnetyczna o charakterze regio-
nalnym, a więc o głębokim źródle w ne-części profilu 
znajduje się na północnym (wiszącym) skrzydle strefy 
uskokowej Hamburg-kraków. anomalia wytłumaczona 
została wprowadzeniem bloku o podwyższonej podat-
ności magnetycznej w podłożu warstwy osadowej mo-
nokliny przedsudeckiej. Blok ten sięga głębokości 11km. 
zróżnicowaniu magnetycznemu nie odpowiada w tym 
wypadku zróżnicowanie gęstościowe. 

Dodatkowo, na profilu 2 wyraźnie wyróżniają się 
4  lokalne anomalie magnetyczne o bardzo wysokiej 
amplitudzie. idąc od ne, pierwsza z nich występuje w ob-
rębie południowego uskoku odry, trzecia jest związana 
z sudeckim uskokiem brzeżnym, a czwarta występuje 
w obrębie synklinorium śródsudeckiego. Druga z ano-
malii charakteryzuje się nieco mniejszą amplitudą od 
pozostałych, ma prawdopodobnie nieco głębsze źródło 
i charakteryzuje się niższymi wartościami podatności 
magnetycznej i natężenia namagnesowania resztkowego. 

Profil 3 przecina masyw granitowy karkonoszy wraz 
z jego wschodnią osłoną (jednostka kowar-Czarnowa oraz 
leszczyńca) i fragment synklinorium śródsudeckiego. ze 
względu na niewielką długość profilu modelowaniem 
objęto tylko górną część skorupy do głębokości 20 km. 

Pole magnetyczne ma charakter lokalny i jest związane 
ze skałami okrywy oraz intruzjami permskimi w obrębie 
synklinorium śródsudeckiego. krzywa grawimetryczna 
generalnie odpowiada anomalii nad stromo nachylo-
nym kontaktem dwóch ośrodków skalnych o różnych 
gęstościach. Ujemna anomalia grawimetryczna w nW 
fragmencie profilu jest związana z granitoidowym masy-
wem karkonoszy. jego wschodnia okrywa, cechująca się 
zwiększonymi gęstościami, kontaktuje się z lekkimi skała-
mi synklinorium, w którego podłożu występują wysoko 
gęstościowe skały maskujące efekt grawimetryczny od 
lekkich skał wypełniających synklinorium śródsudeckie. 

Profil 4 przebiega od masywu strzegom-sobótka 
przez masyw ofiolitowy Ślęży, blok sowigórski, strefę 
niemczy, pasmo kamienieckie do granicy państwa. 
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krzywa ΔT jest zdominowana przez wybitnie silną anoma-
lię wywołaną przez ofiolitowy masyw Ślęży. Modelowanie 
magnetyczne skupia się w związku z tym w pierwszym 
rzędzie na określeniu źródeł tej anomalii, a w dalszym 
planie pozostają drobniejsze anomalie, które przy skali 
anomalii masywu Ślęży „giną” w ogólnym obrazie.

anomalia masywu Ślęży charakteryzuje się dwoma 
lokalnymi maksimami i towarzyszącą im od nW ujemną 
aureolą. Dla wymodelowania podwójnego maksimum ko-
nieczne było wprowadzenie wewnętrznego zróżnicowa-
nia magnetycznego (ale także gęstościowego) masywu. 

krzywa Δg od se jest zdominowana przez ujemną 
anomalię o charakterze regionalnym, a wywołaną lekkim, 
granitoidowym masywem Żulowej. Podobny efekt, choć 
odpowiednio do miąższości słabszy, wywołuje masyw 
granitowy strzegomia-sobótki. z pierwszą z anomalii 
sąsiaduje dodatnia, dość silna anomalia wywołana praw-
dopodobnie jednostką niedźwiedzia. najrozleglejsza 
dodatnia anomalia stanowiąca centralną część profilu 
obejmuje natomiast zasięgiem wspomniany wcześniej 
masyw Ślęży, Góry sowie, strefę niemczy po jednostkę 
kamieńca ząbkowickiego. 

Profil 5 przebiega od metamorfiku Gór Bystrzyckich 
i orlickich poprzez wychodnie kłodzkiego masywu meta-
morficznego, masyw Braszowic, blok sowiogórski, strefę 
niemczy i pasmo kamienieckie, wschodnią część masywu 
Ślęży wkraczając na obszar monokliny przedsudeckiej. 

W sW części profilu na krzywej ΔT wyróżniają się 
dwie anomalie: anomalia z rejonu metamorfiku kłodzka 
i jeszcze silniejsza anomalia Braszowic-Grochowej, pocho-
dząca od utworów serpentynitowych. kolejna anomalia, 
znacznie mniej intensywna, to anomalia Przerzeczyna. 
ostatnia znacząca anomalia magnetyczna na profilu 
może być spowodowana serpentynitami, podobnie jak 
to ma miejsce w przypadku masywu Gogołów–jorda-
nów. W obrazie magnetycznym jest ona odizolowana od 
zespołu anomalii magnetycznych Gogołowa–jordanowa 
jednakże występuje na skraju wyżu grawimetrycznego 
z rejonu masywu Ślęży. 

W początkowej części profilu niż grawimetryczny 
generalnie odzwierciedla skały krystaliniku orlicko-
bystrzyckiego, niecki śródsudeckiej oraz rowu nysy kłodz-
kiej, które ze względu na rodzaj budujących je utworów 
są mało zróżnicowane pod względem gęstościowym. 
Dalej na ne niżowi towarzyszy dodatnia anomalia lokal-
na związana masywem gabrowo-diabazowym nowej 
Rudy. W części centralnej profilu w obrazie anomalii 
grawimetrycznych wyróżnia się regionalny wyż, który 
jest wschodnim fragmentem wyżu grawimetrycznego 
z rejonu sobótka–Gogołów–jordanów związanego ze 
skałami ultrazasadowo-zasadowymi masywu Ślęży. 

Profil 6 przebiega od południowego skrzydła synkli-
norium śródsudeckiego przy granicy z Czechami, poprzez 
masyw Gór sowich do wschodniej części granitowego 
plutonu strzegom–sobótka. krzywa magnetyczna w sW 
fragmencie rejestruje wyraźną anomalię Głuszycy-nowej 
Rudy związaną z masywem diabazowo-gabrowym. Źród-
łem anomalii prawdopodobnie są diabazy charaktery-
zujące się dość wysoką podatnością magnetyczną. inne 
anomalie magnetyczne są związane z drobnymi formami 
intruzyjnymi. Wyż grawimetryczny w początkowym frag-
mencie profilu odzwierciedla wpływ wysokogęstościowe-
go podłoża synklinorium śródsudeckiego. Wyróżnia się 
także sudecki uskok brzeżny w środkowej części profilu. 
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Relację o nietypowych katastroficznych wydarzeniach 
podaje w kronice z 1779 roku Brüeggemann: „Bałtyk po-
siada także często swoją własną pogodę, która z pogodą 
lądowa nie ma związku; czasami jednakże tylko rzadko, 
występuje podwodna burza w tymże (Bałtyku), o czym 
można wnioskować z tego, że przy czystym i spokojnym 
niebie, daje się słyszeć wzdłuż pomorskich brzegów mor-
skich toczący się grzmot, a na ląd wyrzucane są nieżywe 
lub na wpół żywe ryby morskie i przybrzeżne. Żeglujący 
mieszkańcy wybrzeża nazywają to znane im zjawisko 
niedźwiedź Morski”. 

Prezentujemy pierwsze wyniki badań geologicznych, 
które były prowadzone na południowym Wybrzeżu 
Bałtyku. niedaleko miejscowości Mrzeżyno, kołobrzeg 
i Darłowo (ryc. 1), gdzie 8 września 1497 roku i 1 marca 

1779 roku miały miejsce dwa historyczne wydarzenie 
ekstremalnego falowania. Badania miały na celu zwe-
ryfikowanie przekazów historycznych opisujących te 
niecodzienne wydarzenia na Wybrzeżu Bałtyku.

Pierwszy etap badań skupiał się na znalezieniu poten-
cjalnych warstw pozostawionych przez zalewy morskie 
oraz na określeniu ich maksymalnego zasięgu, morfologii 
i miąższości. jak podają Morton i inni (2007), te cechy 
mogą być uznane za kryteria odróżniające warstwy pozo-
stawionych przez fale tsunami od osadów sztormowych. 
Dwie piaszczyste warstwy znalezione niedaleko Mrzeżyna 
i Darłowa są oddzielone przez warstwę torfu. jednocześ-
nie datowania 14C osadów organicznych podścielających 
i zalegających powyżej nich jasno potwierdzają, że są one 
związane z wydarzeniami z XV i XViii wieku. 

Słowa kluczowe:  zjawiska extremalnego falowania, tsunami, wybrzeże Bałtyku
Key words:  extreme wave events (eWe), tsunami, Baltic coast

Ryc. 1. Miejsca wymienione w zapisach historycznych o wydarzeniach ekstremalnego falowania na południowym Wybrzeżu Bałtyku
Fig. 1. Places mentioned in the historical records about the extreme wave events on the South Baltic coast
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Ryc. 2. Zasięgi maksymalnych zalewów (ciemnoczerwona linia) oraz zasięgi warstw piaszczystych z XV (żółta linia) 
i XVIII wieku (jasnoczerwona linia) w rejonie Darłowa

Fig. 2. Maximum flood extents (red line) and the extends of sandy layers deposited in the 15th (yellow line) 
and 18th century (light red line) in the Darłowo area

spąg i strop tych warstw wyraźnie naśladują paleoto-
pografię, na który wkroczyła fala tsunami. Maksymalny 
zasięg dolnej warstwy wynosi 1400 m w rejonie Mrzeżyna 
oraz 700 m niedaleko Darłowa, podczas gdy górna war-
stwa rozciąga się na 400 m w głąb lądu (ryc. 2). ich grubość 
waha się od kilku do 40 cm (średnio 20 cm). 

niestety podobne warstwy nie zostały odnalezione 
w okolicach kołobrzegu, głównie z tego powodu, że cen-
trum miasta położone jest w dużej odległości od brzegu 
morskiego, a także z powodu znacznego przekształcenia 
osadów strefy przypowierzchniowej. interdyscyplinarne 
badania geologiczne i archeologiczne potwierdziły za-
lanie miasta do rzędnej 5,0 m powyżej poziomu morza. 

Badania zostały przeprowadzone dzięki finansowaniu 
z narodowego Centrum nauki (numer sT10/07220).
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wprowadzEniE

ewolucja technologii komputerowych doprowadziła 
do rozwoju różnych obszarów kartografii, gdzie wizu-
alizowane są mapy geologiczne wielu typów. Ważnym 
aspektem jest topografia, która jest ściśle powiązana 
z budową geologiczną i może stanowić skuteczne na-
rzędzie do obrazowania i interpretacji. Celem głównym 
niniejszej pracy jest prezentacja i ocena skuteczności 
wybranych metod obrazowania map geologicznych oraz 
łączenia ich z numerycznymi modelami terenu (nMT). 
jedną z najważniejszych technik do scalania obrazów 
jest panchromatyczne wyostrzanie, które wykonuje się 
na wiele sposobów. opisane metody to: warstwowe na-
łożenie rzeźby terenu, panchromatyczna transformacja 
wyostrzania esRi, transformacja Brovey’a, transformacja 
intensywności barwy-nasycenia (iHs), transformacja bez 
zmiany skali szarości lub intensywności kolorów (naGi). 
omówione sposoby łączenia nMT z mapami geologicz-
nymi zostają ocenione w zastosowaniu dla interpretacji 
geologicznej.

MEtodyKa badań oraz obSzary tEStowE

oprogramowanie oraz teoria panchromatycznego 
wyostrzania

W badaniach wykorzystano oprogramowanie z pakie-
tu arcGis for Desktop w wersji 10.2.2: arcMap, arcscene, 
arcGlobe oraz dodatki: spatial analyst, 3D analyst, a także 
program Google earth. Pakiet aplikacji arcGis to zbiór 
wszechstronnych narzędzi stosowanych szeroko na ca-
łym świecie i służących naukowcom w wielu dziedzinach 
nauki. oprogramowanie znajduje zastosowanie także 
i w naukach geologicznych, gdzie może posłużyć jako 
skuteczne narzędzie w wizualizacji budowy geologicznej 
i jej związków z rzeźbą terenu. 

Metoda panchromatycznego wyostrzania (ang. 
panchromatic sharpening) jest używana do połączenia 

Słowa kluczowe:  kartografia geologiczna, numeryczny model terenu, łączenie obrazów, panchromatyczne 
  wyostrzanie, arcGis
Key words:  geological cartography, digital terrain models, image fusion, panchromataic sharpening, arcGis

panchromatycznego, wysokorozdzielczego obrazu 
w odcieniach szarości z drugim, wielospektralnym, wie-
lobarwnym obrazem o niższej rozdzielczości (lewiński, 
2001; Pirowski, 2006). W wyniku scalenia powstaje wielo-
spektralna wizualizacja o wyższej rozdzielczości (Xu i inni, 
2014). W zakresie kartografii geologicznej należy przyjąć, 
iż panchromatyczny, czarno-biały obraz reprezentowany 
jest przez nMT, a wielospektralny, barwny obraz to mapa 
geologiczna. obecnie istnieje cały szereg metod panchro-
matycznego wyostrzania, które służą przede wszystkim 
do uzyskiwania wysokorozdzielczych obrazów pochodzą-
cych ze zdjęć satelitarnych. Poszczególne techniki różnią 
się między innymi w odwzorowaniu barw, ich tonów oraz 
rozdzielczości uzyskanych obrazów. 

obszary testowe
W celu oceny metod panchromatycznego wyostrza-

nia, zostały wybrane dwa obszary testowe. są to: szczegó-
łowa Mapa Geologiczna sudetów (sMGs) w skali 1:25 000, 
arkusz jelenia Góra Wschód (szałamacha, Tucholska, 
1960) (ryc. 1) oraz szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 
(sMGP) w skali 1:50 000, arkusz Mszana Dolna (Burtan, 
1974) (ryc. 2) Mapy te zostały wybrane ze względu na 
odmienną geologię, skalę, rzeźbę terenu oraz kolorystykę. 

arkusz sMGP, Mszana Dolna wizualizuje obszar o rzeź-
bie terenu odpowiadającej budowie wyspowej i fałdowo- 
 -nasunięciowej (Burtan, 1978), z górami powyżej 1000 m 
n.p.m. obszar ten pokryty jest przez zdeformowane skały 
płaszczowin: magurskiej, przedmagurskiej, śląskiej oraz 
podśląskiej (Burtan, 1978), które zostały oznaczone na 
mapach barwami: pomarańczową, brązową i zieloną. 

arkusz sMGs, jelenia Góra Wschód przedstawia 
wschodnią część kotliny jeleniogórskiej ze wzgórzami 
o wysokościach nieprzekraczających 650 m n.p.m. na 
obszarze mapy występują generalnie skały karbońskie 
(głównie granity – oznaczone czerwoną barwą) oraz 
osady czwartorzędowe (szałamacha, Tucholska, 1960).
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zaStoSowaniE MEtod wizuaLizacji Mapy  
GEoLoGicznEj oraz nMt

W niniejszej pracy zastosowano metodę łączenia 
obrazów przy pomocy panchromatycznego wyostrzania 
oraz jego dostępnych wariantów w oprogramowaniu 
esRi – arc Gis. niektóre techniki stosują kilka kroków 
transformacji obrazu przy pomocy dostępnych narzędzi 
(np. metoda naGi). Co więcej, starano się dostosować 
końcowy efekt obrazu do najlepszej wizualnej prezen-
tacji za pomocą dostępnych filtrów programu arcMap 
(zmiana: kontrastu, jasności, kanału gamma przy pomocy 
narzędzia Image Analysis (tłum. własne – analiza obrazu). 

Metoda Hillshade Overlay (tłum. własne – warstwowe-
go nałożenia rzeźby terenu) nie jest techniką panchro-
matycznego wyostrzania, lecz zamieszczono jej przykład 
(ryc. 1c, 2c) z uwagi na łatwość wykonania i możliwość 
porównania z innymi metodami. Tradycyjna procedura 
wymaga nałożenia na mapę rzeźby terenu w osobnej 
warstwie i ustawieniu przezroczystości tej warstwy na 
wartość pozwalającą uzyskać satysfakcjonujące powią-
zanie obrazów. Metoda wiąże się z częściową utratą barw 
obrazu wielospektralnego (mapy geologicznej). 

Metoda ESRI Panchromatic Sharpening Transforma-
tion (tłum. własne – panchromatycznej transformacji 
wyostrzania esRi) stosuje obliczenia średniej ważonej 
z kolorystyki obrazów, która potem jest wykorzystywa-
na do stworzenia dostosowanych kanałów barw (www.
desktop.arcgis.com). Wynikiem procesu jest obraz o ja-
skrawych i wyostrzonych odcieniach w porównaniu do 
pierwotnej mapy (ryc. 1e, 2e). Większość szczegółów 
zawartych na mapie geologicznej zostaje utracona, co 
skutkuje otrzymaniem wyraźnego reliefu terenu. nie ma 
możliwości odczytania znaków lub napisów obecnych na 
mapie geologicznej, pozostają jedynie wyostrzone barwy.

Metoda Brovey Transformation (tłum. własne – trans-
formacji Brovey’a) została stworzona w celu zwiększenia 
wizualnego kontrastu podczas powiązania obrazów. 

każdy wielospektralny piksel jest łączony z panchroma-
tycznym obrazem i dostosowywany do odpowiedniej 
intensywności kontrastu (www.desktop.arcgis.com). 
W wyniku zastosowania scalania obrazów przy pomocy 
transformacji Brovey’a powstaje przyciemniona kolo-
rystycznie wersja mapy geologicznej wraz z widoczną 
rzeźbą terenu. szczegóły mapy geologicznej zostają 
utracone, pozostają jedynie barwy (ryc. 1d, 2d). 

Metoda iHs – Intensity Hue Saturation Transformation 
(tłum. własne – transformacji intensywności barwy-
nasycenia) konwertuje wielospektralny obraz z barw RGB 
do obrazu o odpowiedniej intensywności barwy i nasy-
cenia. niska rozdzielczość wielospektralnego obrazu jest 
zastąpiona przez wysokorozdzielcze panchromatyczne 
odwzorowanie (www.desktop.arcgis.com). Metoda iHs 
jest szeroko stosowana do powiązania dwóch obrazów ze 
względu na swoje możliwości zachowania oryginalnych 
barw oraz ułatwioną modyfikację procesu (Xu i inni, 2014). 
Przy połączeniu mapy geologicznej z rzeźbą terenu barwy 
zostały zachowane i przyciemnione w przypadku obydwu 
testów (ryc. 1f, 2f ). Detale i symbole mapy geologicznej 
nie zostały zachowane.

Metoda No Alteration of Grayscale or Intensity (tłum. 
własne – transformacja bez zmian skali szarości lub 
intensywności kolorów) (naGi) opublikowana w 2012 r. 
(nagi, 2012) pozwala na efektywne łączenie rzeźby te-
renu z kolorowymi mapami geologicznymi (ryc. 1g, 2g). 
Technika powiązania dwóch obrazów skupia się na tym, 
aby barwna mapa w końcowym efekcie nie odstawała 
kolorystycznie od pierwowzoru. zastosowanie metody 
wymaga wprowadzenia trzech filtrów po użyciu narzędzia 
panchromatycznego wyostrzania: pierwszy to zmiana 
wariantu panchromatycznego wyostrzania na simple 
mean (tłum. własne – prosta średnia), który oblicza średnią 
kolorów w trzech kanałach RGB, co skutkuje otrzymaniem 
obrazu o mniejszym nasyceniu barw. Drugi filtr to zasto-
sowanie narzędzia gamma stretch (tłum. własne – rozcią-
ganie gamma), wpływający na stopień nasycenia skali 

Ryc. 1. Metody panchromatycznego wyostrzania zaprezentowane i wykonane na podstawie Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów – 
Arkusza Jelenia Góra Wschód w skali 1:25 000 (Szałamacha, Tucholska, 1960) oraz Numerycznego Modelu Terenu ISOK (Informatyczny 

System Osłony Kraju). Zilustrowane zostały: a) NMT; b) mapa geologiczna – SMGS – Arkusz Jelenia Góra Wschód;  
c) metoda warstwowego nałożenia rzeźby terenu; d) metoda transformacji Brovey’a; e) metoda ESRI; f) metoda IHS; g) metoda NAGI

Fig. 1. Panchromatic sharpening method presented on the Detailed Geological Map of the Sudetes – Jelenia Góra Wschód – scale 
1:25 000 (Szałamacha, Tucholska, 1960) and Digital Elevation Model ISOK. Ilustrated are: a) DEM; b) geological map – DGMS – Jelenia 

Góra Wschód; c) hillshade overlay method; d) Brovey Transformation; e) ESRI method; f) IHS method; g) NAGI method
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szarości, co umożliwia uzyskanie jaśniejszego obrazu. 
Trzeci filtr zakłada zastosowania narzędzia  minimum ma-
ximum linear stretch (tłum. własne – minimum maksimum 
linijnego rozciągania), który pozwala na uwydatnienie 
kontrastu poprzez dostosowanie skrajnie kolorystycznych 
(czarnych lub białych) pikseli. Metoda naGi pozwala na 
efektywne połączenie mapy geologicznej z rzeźbą tere-
nu, gdyż barwy i szczegóły obydwu obrazów pozostają 
wyraźnie dostrzegalne w końcowym rezultacie. 

ocEna zaStoSowanycH MEtod

zastosowane metody powiązania obrazów pozwalają 
na szczegółowe analizy związków pomiędzy budową 
geologiczną a rzeźbą terenu. Według wizualnej oceny 
(tab. 1) oraz histogramów (ryc. 3) najbardziej wydajną 
metodą panchromatycznego wyostrzania w przypadku 
zastosowanych map okazała się metoda naGi (ryc. 3f ). 
W porównaniu do innych metoda ta zachowuje najwię-
cej oryginalnych barw mapy geologicznej. jak wykazują 
histogramy, pozostałe metody powiązania obrazów 
również odwzorowują część oryginalnych barw, lecz nie 
są one w odpowiednich, oryginalnych tonach (ryc. 3c, e). 
W przypadku metody esRi (ryc. 3d) zbyt mało pikseli zo-
stało przypisanych do odpowiedniej skali barwy. należy 

również zauważyć, iż wynikiem przy pomocy metody esRi 
są obrazy o różnym kontraście i odwzorowaniu barw, co 
wskazuje na niespójność i zależność procesu od konkret-
nego obrazu (ryc. 1e, 2e). 

wnioSKi i podSuMowaniE
 
najefektywniejszy rezultat w przypadku łączenia 

map geologicznych oraz rzeźby terenu można uzyskać 
stosując metodę naGi, która niestety nie jest prosta 
w zastosowaniu, gdyż wymaga przygotowania w kilku 
krokach. Mimo tej wady, osiągnięty efekt końcowy jest 
satysfakcjonującym połączeniem obrazów i pozwala 
wizualnie wyeksponować rzeźbę terenu wraz z budową 
geologiczną.

Główne wnioski oraz informacje wynikające z prze-
prowadzonych testów i obserwacji:
 • Panchromatyczne wyostrzanie pozwala na powią-

zanie dwóch obrazów o różnych rozdzielczościach 
i barwach, w wyniku czego powstaje nowa wizuali-
zacja o wyższej rozdzielczości niż oryginalny wielo-
spektralny obraz.

 • zastosowane metody panchromatycznego wyostrza-
nia umożliwiają w różnym stopniu interpretację 
i analizę budowy geologicznej w powiązaniu z rzeźbą 

Metoda
Utrzymanie  

orygi  nalnych barw  
mapy geologicznej

Utrzymanie  
symboli mapy  
geologicznej

Utrzymanie  
szczegółów  

rzeźby terenu

Jakość  
rozdzielczości

Ogólna  
prezentacja  
wizualizacji

Hillshade Overlay 4 4 2 2 2
ESRI 3 1 5 5 3
Brovey’a 2 1 5 5 3
IHS 4 1 5 5 4
NAGI 5 4 5 5 5

Tab. 1. Ocena metod łączenia obrazów ze skalą ocen 1–5 (wykonana zgodnie z kryterium, gdzie ocena oznacza odwzorowanie 
graficzne: 1 – bardzo złe, 2 – złe, 3 – średnie, 4 – dobre, 5 – bardzo dobre)

Ryc. 2. Metody panchromatycznego wyostrzania zaprezentowane i wykonane na podstawie Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 
– Arkusza Mszana Dolna w skali 1:50 000 (Burtan, 1974) oraz Numerycznego Modelu Terenu ISOK (Informatyczny System Osłony 

Kraju). Zilustrowane zostały: a) NMT; b) mapa geologiczna – SMGP – Arkusz Mszana Dolna; c) metoda warstwowego nałożenia rzeźby 
terenu; d) metoda Brovey’a; e) metoda ESRI; f) metoda IHS; g) metoda NAGI

Fig. 2. Panchromatic sharpening method presented and made on the Detailed Geological Map of the Poland – Mszana Dolna – scale 
1:50 000 (Burtan, 1974) and Digital Elevation Model ISOK. Ilustrated are: a) DEM; b) geological map – DGMP – Mszana Dolna;  

c) hillshade overlay method; d) Brovey Transformation; e) ESRI method; f) IHS method; g) NAGI method
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terenu. niektóre z zastosowanych technik cechują się 
połączeniem z utraceniem istotnych szczegółów mapy 
geologicznej lub oryginalnych barw.

 • Metoda naGi (No Alteration of Grayscale or Intensity) 
okazała się najbardziej efektywną techniką pan-
chromatycznego wyostrzania w przypadku mapy 
geologicznej i nMT. końcowy rezultat pozwala na 
zachowanie barw oraz szczegółów (linie intersekcyj-
ne, parametry zalegania warstw, uskoki itp.) mapy 
w stopniu zadowalającym, a przy tym uwypukla 
istotne elementy rzeźby terenu.
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Ryc. 3 Przykładowe histogramy rozkładu pikseli barwy niebieskiej (ArcMap) dla obrazów przed połączeniem (a i b) oraz po 
przeprowadzonym procesie powiązania mapy geologicznej z rzeźbą terenu (c, d, e, f). Oś x – ton barwy niebieskiej, oś y – liczba pikseli. 

Zilustrowane zostały: a) mapa geologiczna – SMGP – Arkusz Mszana Dolna; b) NMT; c) metoda Brovey’a; d) metoda ESRI;  
e) metoda IHS; f) metoda NAGI 

Fig. 3 Example histograms from ArcMap presenting distribution of blue pixels before fusion (a, b) and after geological map/DEM fusion 
(c, d, e, f). X axis – tone of blue color, y axis – quantity of pixels. Ilustrated are histograms of: a) geological map DGMP – Mszana Dolna; 

b) DEM; c) Brovey Transformation; d) ESRI method; e) IHS method; f) NAGI method
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ontogenetic development in comparative analysis of subfamily  
neocomitinae issues
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 e-mail: izabela.ploch@pgi.gov.pl

Prześledzenie wszystkich stadiów ontogenetycznych 
i ich analiza porównawcza jest możliwa jedynie w przy-
padku doskonale zachowanych i stosunkowo licznych 
form. Walanżyński materiał, pochodzący głownie z profilu 
w Wąwale (obecnie część Tomaszowa Mazowieckiego, 
centralna Polska) jest jednym z najlepiej zachowanych, 
nawet muszle amonitów mają wciąż oryginalny aragoni-
towy skład. Problematyczne są wybrane formy z rodzaju 
Karakaschiceras, Neohoploceras i Neocomites, których 
muszle w końcowym etapie ontogenezy przyjmują 
podobny, dyskoidalny kształt, a ornamentacja muszli 
poza guzkami przypępkowymi zanika. jednak pomimo 
tak podobnych cech w końcowym stadium ontogenezy, 
a w niektórych przypadkach nawet w średnich, wczesne 
stadia pozwalają wyróżnić znaczące różnice między 
tymi rodzajami. największe podobieństwo wczesnych 
stadiów ontogenetycznych jest widoczne u przedstawi-
cieli z rodzaju Karakaschiceras i Neohoploceras. Również 
podobieństwo ontogenezy linii lobowej (por. aguirre-
Urreta, 1998) wskazuje iż, oba rodzaje są ze sobą blisko 

Słowa kluczowe:  karakaschiceras, neohoploceras, neocomites, walanżyn, ontogeneza
Key words:  karakaschiceras, neohoploceras, neocomites, Valanginian, ontogenesis

spokrewnione. natomiast M. Company (1987) sugeruje 
pochodzenie rodzaju Karkaschiceras od Neocomites. 
Prześledzenie rozwoju ontogenetycznego pozwala na 
określenie wyróżników poszczególnych rodzajów, oraz 
stopnia ich pokrewieństwa. ograniczeniem tego narzę-
dzia jest konieczność bardzo dobrego stopnia zacho-
wania skamieniałości, pozwalającego na prześledzenie 
poszczególnych stadiów. Tak dobry stan zachowania 
skamieniałości nie jest częsty i daje unikatowy wgląd 
w tego typu formy z możliwością weryfikacji taksonomii 
i pokrewieństwa między poszczególnymi rodzajami. 
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Europe for africa – african–European Georesources observations  
System – aEGoS
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W ostatnich latach można obserwować coraz więk-
sze zainteresowanie kontynentem afrykańskim, gdzie 
znajdują się ważne dla europejskiej gospodarki zasoby 
i rezerwy surowców naturalnych. Pojawiają się programy 
Unii europejskiej nakierowane na projekty badawcze 
rozwijające współpracę z afryką i wymianę informacji 
z krajami europejskimi. Pokrywa się to z dążeniami Unii 
afrykańskiej do rozwijania zasobów wiedzy i infrastruk-
tur niezbędnych dla zrównoważonego gospodarczego 
wykorzystania surowców naturalnych (Graniczny i inni, 
2010). jednym z takich europejskich projektów w którym 
uczestniczyli pracownicy PiG-PiB jest aeGos – afrykańsko
-europejski system obserwacji zasobów Geologicznych. 
Projekt koordynowała francuska służba geologiczna 
– BRGM i uczestniczyli w nim europejscy partnerzy 
z Belgii, Republiki Czeskiej, Finlandii, Francji, Holandii, 
niemiec, Polski, Portugalii, szwecji i Wielkiej Brytanii oraz 
afrykańscy partnerzy z etiopii, Ghany, Gwinei, konga 
DR, Mozambiku, Południowej afryki, senegalu, Tanzanii, 
Ugandy i zambii, jak również organizacje międzynarodo-
we: eUMeTsaT, iRC, seaMiC (obecnie aMGC) i UeMoa. 
Projekt w swoich założeniach miał na celu zaprojekto-
wanie ogólnoafrykańskiej infrastruktury udostępniającej 
dane geologiczne (często spoczywające w archiwach bez 
praktycznego wykorzystania czy nawet informacji o ich 
istnieniu) oraz serwisów wspierających zrównoważone 
wykorzystanie zasobów geologicznych afryki. Tego typu 
ogólnodostępna infrastruktura miałaby być wsparciem 
dla lokalnej administracji w działaniach związanych  

Słowa kluczowe:  afryka, europa, wymiana wiedzy, dane geologiczne  
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z regionalnym rozwojem, jak również istotnym mate-
riałem dla różnego rodzaju przedsiębiorców zaintere-
sowanych inwestycjami w poszczególnych regionach 
afryki. Grupa robocza kierowana przez pracowników 
Państwowego instytutu Geologicznego – Państwowego 
instytutu Badawczego odpowiedzialna była za propozy-
cje innowacyjnych projektów do realizacji w następnych 
fazach aeGos (Ploch, 2010).

Projekt realizowany w latach 2009–2012 był finanso-
wany przez komisję Badań i Technologii 7. Ramowego 
Funduszu Unii europejskiej (FP 7) i w założeniu był 
pierwszym etapem programu aeGos–1, który w kolej-
nym etapie aeGos–2 miał przejść od fazy projektowej 
infrastruktury do jej stworzenia i wdrożenia. niestety 
projekt fazy drugiej nie znalazł jeszcze finansowania na 
swoją realizację. Więcej informacji o samym projekcie, 
głównych wydarzeń z nim związanych i obszernych ra-
portów z jego realizacji można znaleźć na stronie www.
aegos-project.org.
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Coal-production complex of the lviv-Volyn coal basin 
(lVB) arose in context of the economic policy of the soviet 
Union as to creation of the fuel base for the needs of west-
ern regions of Ukraine, Baltic states, Belorus, Moldova. 
earlier coal for this territory was provided from Donbas 
and Poland. During the last years because of a number of 
reasons (problems with financing, old technologies and 
equipment, gradual depletion of the planned resources 
etc.) the basin became a fuel base only for Western 
Ukraine and needs the reorganization. 

During many years the strategy of provision of the 
needs of Ukraine in coal was fully oriented on Donbas. 
authorities did not pay enough attention to the other 
sources of coal. Because of the military operations in Don-
bas many coal mines have been put out of production, 
which resulted in decrease of coal production in Ukraine 
by more than 60%. The supply of anthracite group of coal 
has been stopped. at heat power stations the reserves of 
accumulated fuel are two times less comparing to the cor-
responding period of the previous year. in this situation 
becomes actual the problem of the development of the 
geological-industrial base of the basin. it is necessary to 
create the new approach to the coal-production complex 
of lVB, as to the equal in rights and strong player at the 
coal market of Ukraine. 

 lviv-Volyn coal basin is the youngest among the 
coal basins of Ukraine. History of discovery of lVB 
starts in 1912, when the prominent Russian tectonist 
M.M. Tetyayev substantiated the possibility of discovery 
westward from the Ukrainian shield (Us) of syncline, 
filled with the Paleozoic (including the coal-bearing 
Carboniferous) deposits. Boreholes, drilled in the coal-
bearing region of sokal in the 30th of the previous cen-
tury (Makovsky, 1962) showed the wide distribution of 
coal-bearing Carboniferous deposits westward from the 
Us (as it was suggested by samsonowicz, 1932). in the 
40th of the previous century at the territory of the lviv 
Paleozoic Depression the prospecting works have started, 
which have been interrupted in 1941. They have been 
recommenced in 1945, resulting in discovery in 1949 of 
the lviv-Volyn coal basin. in 1951 the construction of the 
Chervonograd group of mines had been started and in 
1954 coal production began. 

lviv-Volyn coal basin is the area of occurrence of the 
coal-bearing deposits with coal seams of lower (Visean 
and serpukhovian stages – Visean, namurian a), as well 
as Middle (lower part of Bashkirian – namurian B, C, lower 

Słowa kluczowe:  coal basin, lviv-Wolyn, economic policy, exploitation, Carboniferous
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part of Vestphalian a) Carboniferous, which is located at 
the extreme west of Ukraine in the internal current of the 
river Western Buh. Coal-bearing deposits form the parallic 
lower-Middle Carboniferous coal-bearing formation. lVB 
is a south-eastern continuation of the lublin coal basin, 
located at the territory of Poland. Together they form the 
genetically single lviv-lublin basin, located within the 
depression of the same name. The total area of the basin 
within Ukraine is 10,000 km2, the territory with commer-
cial coal-bearing is around 1,000 km2 (Girny, lelyk, 1993).

The basin includes 8 fields: Volynske, zabuzke, so-
kalske, Bubnovske, Buske, Mizhrichenske, Tyahlivske, 
lubelske. it is known that the deposits of lVB comprise 
about 99 coal seams and streaks with a thickness of 0.05 
to 2.5 m. Coal deposits are observed within the sequence 
of the entire Carboniferous with the increase of their 
amount from the lower horizons to the upper ones. The 
depth of occurrence of the seams with a commercial 
thickness (over 0.6 m) is from 250 to 750 m. as to coal rank, 
it belongs to gas (92%) and fat (8%) (akimov, 2014). The 
coal quality indexes in the basin are lower (comparing to 
Donbas), and are characterized by less heat capacity and 
higher ash content. 6 coal seams are being developed by 
the mines (n7

l, n7, n7
u, n8, n8

l and n9). all of them occur in 
Buzhanska suite of Bashkirian stage. 

The structure of the coal-producing complex has been 
formed during over a half a century. it comprises a system 
of enterprises of the main and associated industry and the 
adjacent services. The acting mines are located at three 
fields – Volynske, zabuzke and Mizhrichenske. Rising of 
coal production was earlier provided by construction and 
commissioning of the mines (23 mines have been work-
ing, maximum annual production was 15.5 million tons). 
Characteristic of the main coal reserves is shown in table 1. 

Presently here coal is produced by se “lvivvyhillya”  
 and se “Volynvyhillya” (4 mines), and a separate mine 
“nadiya” is working too. For provision of power stations 
by a good quality coal in 1979 the Chervonograd con-
centrating plant has been put into operation with the 
annual capacity on ordinary coal of up to 9.6 million tons. 

The ways of improvement of the coal industry func-
tioning in lviv-Volyn coal basin is based on the following 
principles: economically justified preservation of the 
existing industrial potential of coal industry at condi-
tion of its renovation and increase of the efficiency of 
its functioning; rational use of natural coal reserves due 
to the basic technological renewal of the industry; real 



316

RAiSiNg oF ThE SouRcE oF RAw MATERiALS oF ThE LViV-VoLYN coAL bASiN

possibilities of the coal producing enterprises and the 
state as to financing of the development of the industry 
and its fixation at the state level; adaptation of to the 
coal producing enterprises to the market conditions and 
creation of efficient legal conditions for involving of non-
state investments into the development of the industry; 
structural reorganizations of the industry; increase of 
prestigiousness and labour safety, social protection of 
the workers in the industry. 

 Taking into account the coal deficit in the country, the 
renewal of coal production is possible by different ways, 
namely: technical re-equipping of the existing mines and 
construction of the new ones. each of them envisages 
a significant financing. so far it was insufficient and it 
would be desirable that the situation will change to better. 

The additional reserve for the existing mines of the 
Chervonograd geological-industrial region can be the 
reserves of the prospective seam v6 “Visean”, which has 
not been developed earlier because of the great depth of 
occurrence. Coal rank of this seam is “fat”. it can be used in 
energy and by-product-coking industry. The previous de-
tail exploration by se “lvivvuhillya” has been made on four 
areas. These are the fields of the mines “Chervonogradska 
no 3 and 4”, “Tyahlivska no 1”, “lyubelske no 1-2” with the 
total industrial capacity of around 6 million tons of coal.

The great hope is related to the construction of the 
new modern mine at the lyubelske field, because this is 
the only field in lVB with the reserves of coking coal. The 
suitable strategic position of the mine (30 km from the 
eU boundary) opens wide prospective of realization of 
the high quality coking coal in both Ukrainian and euro-
pean markets. By its quality indexes the lyubelske coal 
without any doubts will make a worthy competition to 
the traditional coal suppliers to the european by-product-
coking plants. 

large-scale geological-exploration works are being 
conducted at this territory since 1978. in 1993 the state 
designing institute UkrnDiproject at lyubelske field has 
distinguished 5 mine fields for construction of the new 
mines. in the same year the detailed exploration of the 
mine field lyubelske no 1 has been completed and the 
reserves have been defended in sCR of Ukraine in an 

amount of 86.9 million tons. in 1996 the joint venture  
“ССІ lyubela” has been found between the lviv oblast 
state administration and the australian company ССІ 
Holdings ltd. in 2003 the project has caused the interest 
of the new investor, who aimed to construct the modern 
mine, which would correspond to all the european de-
mands and norms. it was the american company stelex 
llC. The additional geological investigations and the 
works on preparation of the project-plan documenta-
tion for construction of the mine is being done by jV 
“ССІ lyubela”. 

in 2005 it was suggested to develop the mine fields 
lyubelske no 1 and no 2 with the tested and approved re-
serves in an amount of 198 million tons with one powerful 
mining-production complex. The detailed exploration of 
the mine field lyubelske no 2 has been completed, which 
allowed in 2008 to prepare for commercial production 
the reserves of coking coal of the mine fields lyubelske 
no 1–2 in an amount of 153.09 million tons. Processing of 
the ordinary coal of rank “coke” into the coal concentrate 
has been envisaged to be performed at the concentra-
tion plant, which would be constructed within the same 
technological chain with the mine. The project-plan for 
construction has successfully passed the complex state 
expertise, in particular the sanitary-epidemiologic and 
ecologic ones. 

The future mine lyubelske no 1–2 at the block no 1 
has two working seams with the average thickness of 
1.51 and 1.63 m and three seams at block no 3 with the 
average thickness of 1.0 to 1.3 m. They occur at depth of 
700–850 m. The recovery of the mine field will be done by 
two vertical shafts, located in the middle of block 1. The 
depth of the main shaft will be 945 m. During the years 
of investigations 436 boreholes have been drilled with 
a drilling network of 250 × 500 m. Block 1–2 is character-
ized by the favourable mining-geological conditions: 
almost horizontal bedding of coal seams and lack of 
methane in coal-rock massif. 

increase of efficiency of coal production envisages the 
extension of the boundaries of the mine field lyubelske 
no 1–2 using the area of the adjacent field lyubelske no 3, 
where previously the additional reserves of 129 million 

Tab. 2. Planned parameters of coal production 

Lyubelske No 1-2 Lyubelske No 3 Total

Way of production Underground / long coalfaces

Time of mine work (years) 27 23 42

Coal rank C, million tons 129.87 – 129.87

Coal rank F, million tons – 99.74 99.74

Energetic coal, million tons 4.52 4.52

Total saleable coal, million tons 129.87 104.26 234.13

Tab. 1. Main coal reserves of Lviv-Volyn coal basin according to the data of the State balance of reserves of mineral resources of Ukraine 

Total reserves Balance reserves Beyond balance reserves

billion t. %
A+ B + C C2 Total

billion t. %
billion t. % billion t. % billion t. %

2.3 2.0 1.2 2.6 0.25 2.2 1.5 2.6 0.4 2.3
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tons have been calculated. For confirmation of the reli-
ability of reserves estimate by standards joRC in 2014-
2015 15 boreholes have been drilled. additional resources 
on block 4 have not been included into the economical 
analysis at mine construction, but according to the initial 
calculations they make 108 million tons. it is planned to 
start the commercial production in 2021–2022. in table 2 
the planned parameters of coal production are shown.

Presently, because of the uncertain financial and po-
litical situation in the state the coal-production complex 
of the lviv-Volyn basin occurs in a complicated position. 
The main problems of the region are related to the reduc-
tion of coal production and closing of mines; decrease 
of work places quantity; ecological pollution of the ter-
ritory, involvement of the redundant workers into other 
branches of industry. Construction of mine “lyubelske 
1–2” is actual in social aspect, because it opens the pro-
spective of creation of around 3000 new working places 
in a traditionally agricultural region for both workers of 
the region and qualified workers of the mines of the lviv-
Volyn basin, which are being closed. 

Construction of the new modern mine at the lyubel-
ske field will allow to decrease the deficit of the coking 
coal in Ukraine and will facilitate the transformation of 
the lviv-Volyn basin into a huge resource of the coal 
industry of the state. 
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wprowadzEniE

solanki w karpatach zewnętrznych udokumentowano 
licznymi odwiertami poszukiwawczymi, głównie za ropą 
naftową i gazem ziemnym. Wody chlorkowe (słonawe, 
słone, solanki) udokumentowano tak na obszarze wszyst-
kich jednostek tektonicznych karpat zewnętrznych, jak  
i również w ich podłożu. Źródła solanek z Tyrawy solnej 
posiadają ważny walor historyczny i górniczy związany 
z warzeniem soli. Woda solankowa ze źródeł była eks-
ploatowana od co najmniej 1435 r. i wykorzystywana 
do warzenia soli, o czym świadczą wzmianki w aktach 
sanockich „Thirawa salis”, a miejscowość wówczas nale-
żała do królewskich żup ruskich. Wydobycie istniało do 
około 1772 r., gdyż władze austriackie celowo niszczyły 
infrastrukturę wydobywczą dla ochrony państwowego 
monopolu solnego (siemiradzki, 1923). W okresie zabo-
rów wzrosło znaczenie źródeł wód słonych, ponieważ 
sól w owych czasach była bardzo ważnym i cennym 
środkiem płatniczym, a źródła z wodą solankową oraz 
wszystkie warzelnie podlegały ścisłej kontroli zaborców 
(Rajchel, Rajchel, 2015).

na obszarze karpat udokumentowano obecność 
licznych źródeł wyprowadzających wody typu szczawy, 
wody kwasowęglowe, wody chlorkowe, wody siarczko-
we. są to wody głównie mineralne, sporadycznie akrato-
pegi. solanki to wody chlorkowe o mineralizacji od 35g/
dm3, których głównymi składnikami sa jony Cl–, na+ i Ca+2. 
na obszarze karpat solanki wyprowadzają tylko 4 źródła. 
W miejscowości sól k. Żywca, na obszarze płaszczowiny 
magurskiej, gdzie znajdują się źródła „słanica” i „Warzel-
niane”, udostępniające solankę o mineralizacji około 45 
g/dm3, oraz w miejscowości Tyrawa solna, na obszarze 
płaszczowiny skolskiej, gdzie położone są źródła „Tyrawa” 
i „Warzelnia”, udostępniające solankę o mineralizacji od 
53 do 106 g/dm3. 

ze względu na walory historyczne, naukowe, dydak-
tyczne i turystyczne, źródło „Warzelnia” zostało objęte 
prawną ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej, 
na podstawie opracowanego projektu ochrony (Rajchel,  
Rajchel, 2013). nowy pomnik przyrody nieożywionej 
powiększył liczbę elementów chronionych na obszarze 
Parku krajobrazowego Gór słonnych i zwiększył jego 
hydrogeologiczną atrakcyjność (Rajchel, 2004).

Słowa kluczowe:  karpaty zewnętrzne, Tyrawa solna, źródła solankowe, chemizm wód, warzelnictwo
Key words:  outer Carpathians, Tyrawa solna, brine springs, chemistry of brines, salt making

budowa GEoLoGiczna rEjonu tyrawy SoLnEj

Rejon Tyrawy solnej położony jest w obrębie karpat 
zachodnich, na pograniczu Pogórza Dynowskiego i pas-
ma Gór słonnych, w obrębie jednostki skolskiej, będącej 
częścią karpat zewnętrznych (fliszowych). W kierunku 
na se znajduje się czoło nasunięcia na nią strukturalno- 
-tektonicznej jednostki podśląskiej (szymakowska, 1960;   
Borysławski i inni, 1980). 

jednostka skolska ma budowę skibowo-fałdową, okre-
ślaną też jako skibowo-łuskowa, o generalnej rozciągłości 
tych struktur z nW–se i dominującej wergencji północno
-wschodniej. W najbliższym otoczeniu Tyrawy solnej 
możemy wyróżnić, idąc z kierunku sW na ne, następu-
jące struktury fałdowe: synklinę Gór słonnych, antyklinę 
Wańkowej Wsi, antyklinę Tyrawy solnej, synklinę Tyrawy 
Wołoskiej i antyklinę Witryłowa. W głębokim podłożu 
jednostki skolskiej znajdują się utwory solonośne wieku 
mioceńskiego, na które została ona nasunięta z południa 
na północ (Gucik, Wójcik, 1982)

W rejonie Tyrawy solnej w profilu jednostki skolskiej 
występują utwory od paleocenu po dolny miocen. 
Poczynając od najstarszych wydzielono tu (koszarski,  
szymakowska, 1961): 
•	 formację pstrych łupków wieku górny paleocen – dol-

ny eocen, wykształconą jako kompleks czerwonych 
i zielonych łupków ilastych z litosomami piaskowców; 

•	 formację hieroglifową wieku dolny eocenu - najniższy 
oligocen, zbudowaną głównie z cienkoławicowego 
fliszu; 

•	 formację menilitową wieku oligoceńskiego, wykształ-
coną w postaci brunatnych łupków krzemionkowo- 
-ilastych z ogniwami rogowców i margli dynowskich 
w spągu, oraz litosomem piaskowców kliwskich w dol-
nej części profilu; 

•	 formację krośnieńską wieku oligocen – dolny mio-
cen, zbudowaną z naprzemianległych kompleksów 
wapnistych cienko- i gruboławicowych piaskowców, 
mułowców i łupków. 

Utwory formacji krośnieńskiej, o miąższości rzędu 
1200 m, stanowią grzbiet Gór słonnych, ukształtowany 
inwersyjnie względem jądra synkliny Gór słonnych. 
W dolinach sanu i potoku Tyrawskiego obecne są terasy 
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erozyjno-akumulacyjne związane ze zlodowaceniami: po-
łudniowopolskim, środkowopolskim i północnopolskim, 
a także holoceńskie żwiry, piaski, mady i torfy.

opisywane źródła znajdują się na obszarze występo-
wania warstw menilitowych; źródło „Tyrawa” w niewielkiej 
odległości stratygraficznej nad ogniwem rogowców 
menilitowych, podczas gdy źródło „Warzelnia” w obrębie 
ogniwa piaskowców kliwskich. 

Źródła SoLanKowE z tyrawy SoLnEj

Źródła wyprowadzające solankę we wsi Tyrawa solna 
usytuowane są na lewym zboczu doliny potoku Tyraw-
skiego, na skraju obszaru górniczego złoża ropy naftowej, 
w pobliżu nieczynnego szybu artur 32.

Źródło „Tyrawa” (ryc. 1) znajduje się na lewym zbo-
czu doliny potoku Tyrawskiego po se stronie polnej 
drogi biegnącej w niewielkim wkopie w kierunku koty 
317,4 i dalej w stronę góry Moczarki. Ma ono charakter 
wypełnionej wodą płytkiej niecki średnicy około 1,5 m 
i głębokości około 20 cm, z której wypływa do rowu 
biegnącego wzdłuż wspomnianej drogi. Współrzędne 
położenia źródła mierzone GPs: wysokość 298 m n.p.m., 
szerokość geograficzna n 49° 36’ 211’’, długość geogra-
ficzna e 022° 17’ 068’’.

Źródło wyprowadza wodę solankową o mineralizacji 
106,5 g/dm3, pH 6,39, temperaturze 9,7°C, eh 205 mV. 
Głównym anionem jest jon Cl–, którego zawartość wynosi 

Tab. 1. Skład fizykochemiczny solanek ze źródeł w Tyrawie Solnej
Tab. 1. Physicochemical composition of brines from springs 
in Tyrawa Solna

Dane Źródło „Warzelnia” Źródło „Tyrawa”

Data pobrania próbki 24 IX 2013 24 IX 2013

Mineralizacja [g/dm3] 53,4 106,5

pH 6,5 6,4
T°C 10,0 9,7
Eh [mV] 259 205
[mg/dm3]
Na+ 18650 34380
K+ 415,1 217,6
Li+ 17,2 29,8
Ca2+ 1715,0 4587,0
Mg2+ 211,1 572,2
Ba2+ 55,7 63,8
Sr2+ 195,0 420
Fe2+ 24,8 14,0
Mn2+ 1,7 9,7
Cl– 31238,0 65367,0
Br– 44,7 71,0
I– 0,2 0,2
SO4

2– 0,5 0,5
HCO3

– 296,0 86,0
HBO2 480,0 627,0
H2SiO3 2,9 2,4

xAnalizy zostały wykonane w laboratorium Hydrogeologii i Geologii 
Inżynierskiej Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie 
xAnalyses were performed in the laboratory of Hydrogeology and Engineering 
Geology at the St. Staszic Academy of Mining and Metallurgy in Cracow

65 367 mg/dm3, z kationów głównym jonem jest na+ 
o zawartości 34 380 mg/dm3. składnikami niezdysocjowa-
nymi są H2sio3 w ilości 2,34 mg/dm3, oraz HBo2 którego 
zawartość wynosi 627 mg/dm3. Typ hydrochemiczny 
solanki jest Cl–na+Fe.

Źródło „Warzelnia” (ryc. 1) usytuowane jest na lewym 
zboczu niewielkiego cieku o zabagnionym dnie poroś-
niętym drzewami i krzakami, bezpośrednio na zachód 
od poprzednio opisanego źródła. Ujęte jest w starą 
drewnianą prostokątną obudowę z grubych belek, do-
brze zakonserwowanych solanką. jej wnętrze, które jest 
zapewne wylotem szybu, jest zamulone i wypełnione 
gałęziami, a jego głębokość, pomierzona w czasie badań 
terenowych, wynosiła około 1,5 m. Woda ze źródła wy-
pływa przez rurkę, posiada znacznie większą wydajność 
od poprzedniego, dając początek małemu ciekowi. 
Współrzędne położenia źródła mierzone GPs to: wyso-
kość 283 m n.p.m., szerokość geograficzna n 49° 36’ 234’’, 
długość geograficzna e 22° 16’ 791’’.

Źródło wyprowadza solankę o mineralizacji 53,0 g/dm3, 
pH 6,5, temperaturze 10,1oC, eh 259 mV. Głównym anio-
nem jest jon Cl–, którego zawartość wynosi 31 238 mg/
dm3, z kationów głównym jonem jest na+ o zawartości 
18 650 mg/dm3. składnikami niezdysocjowanymi są 
H2sio3 w ilości 2,86 mg/dm3 oraz HBo2 którego zawartość 
wynosi 480 mg/dm3 (tab. 1). Typ hydrochemiczny solanki 
jest Cl–na+Fe.

Geneza karpackich wód chlorkowych i solanek 
jest skomplikowana (oszczypko, zuber, 2002; Rajchel, 
2012). są to wody diagenetyczne (synsedymentacyjne, 
paleoinfiltracyjne, dehydratacyjne, ewaporacyjne), czyli 
wody pierwotne, które zostały przeobrażone w różnym 
stopniu procesami diagenezy (kompakcja, rekrystalizacja, 
twardnienie koloidów, cementacja), a następnie zostały 
one zmieszane w czasie ascenzji z wodami infiltracyjnymi, 
w różnych proporcjach. Dlatego w karpatach zewnętrz-
nych występują wody chlorkowe i solanki o różnej mine-
ralizacji. znaczna różnica mineralizacji w wodach solan-
kowych ze źródeł w Tyrawie solnej jest prawdopodobnie 
związana z odparowaniem solanki ze źródła Tyrawa, które 
posiada dużą płytką misę źródlaną, lub ascenzją wód 
o wysokiej mineralizacji, które są związane z miocenem 
solonośnym podłoża jednostki skolskiej. Wskazane są 
kolejne badania chemizmu wód ze źródeł, jak również 
ich badania izotopowe. 

Praca została wykonana w ramach działalności statu-
towej w aGH nr 11.11.140.862.
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Ryc. 1. Źródło „Tyrawa” i „Warzelnia” na tle mapy topograficznej rejonu Tyrawy Solnej
Fig. 1. The spring „Tyrawa” and „Warzelnia” against the background of a topographical map of Tyrawa Solna area
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wStęp

Źródło to naturalny, skoncentrowany i samoczynny 
wypływy wód podziemnych na powierzchnię terenu 
lub w dnie zbiornika wodnego (Dowgiałło i inni, 2002). 
Wody i osady źródeł są obiektem licznych prowadzonych 
badań: fizykochemicznych, mineralogicznych, mikrobio-
logicznych i izotopowych. Wyniki tych badań dostarczają 
obszerny i ciekawy materiał, analizowany przez specjali-
stów różnych dziedzin. 

Źródła karpackie wyprowadzają wody mineralne, 
akratopegii i wody słodkie; są to szczawy, wody kwa-
sowęglowe, chlorkowe (sporadycznie słone i solanki)  
i siarczkowe. Różnią się one mineralizacją, składem fizyko- 
-chemicznym, zawartością składników swoistych (specy-
ficznych) oraz genezą. W terenie możemy je rozpoznać 
po charakterystycznym smaku, zapachu, osadzie oraz 
wydobywającym się gazie, głównie Co2 lub CH4. 

Źródła to wyjątkowo interesujące elementy krajobra-
zu, różnorodne nisze źródlane są często siedliskami roślin 
i zwierząt, jak również mikroorganizmów. niekiedy są one 
obudowane różnego rodzaju formami małej architektury 
i przez to często stają się dodatkowo „perełkami” kultury 
materialnej. niektóre źródła, szczególnie wyprowadzające 
wody typu szczawy i wody siarczkowe, charakteryzują 
się specyficznym, różnobarwnym osadem na dnie niszy 
i drodze odpływu wody. zjawiska te manifestują się w te-
renie, przez co źródła zdradzają swoją obecność. niektóre 
źródła szczególnie wyprowadzające wody mineralne, 
stanowią minipijalnie; są znane i oblegane przez kuracju-
szy i turystów. są również źródła, które posiadają swoją 
udokumentowaną długą i ciekawą historię; to im często 
zawdzięczają swój początek i sławę uzdrowiska. niektóre 
źródła są również miejscami kultu, tematem legend oraz 
przedmiotem zainteresowania lub natchnienia poetów 
i malarzy.

na podstawie przeprowadzonych badań oraz opra-
cowanych projektów, ochroną objęto trzy kolejne źródła, 
wyprowadzające wody siarczkowe położone na obszarze 
płaszczowiny śląskiej. są to źródła: „Bogumiła” w kombor-
ni, „Bartłomiej” w Woli komborskiej, oraz „nad Wodospa-
dem” w sanoku–olchowcach. Źródła te posiadają walory 
naukowe, dydaktyczne i krajoznawcze. są one zlokalizo-
wane na obszarze parków krajobrazowych Czarnorzecko

Słowa kluczowe:  karpaty zewnętrzne, pomnik przyrody nieożywionej, źródła siarczkowe
Key words:  outer Carpathians, monuments of inanimate nature, sulphurous springs 

-strzyżowskiego i Gór słonnych. objęcie źródeł ochroną 
pomnikową powiększyło sieć elementów chronionych 
na obszarze parków i zwiększyło ich hydrogeologiczne 
walory, a być może, przyczyniło się do uratowania kolej-
nych, ginących lub dewastowanych źródeł. na obszarze 
karpat polskich tylko kilkanaście źródeł karpackich o wy-
jątkowych walorach zostało objętych prawną ochroną 
jako pomniki przyrody nieożywionej (Rajchel, Rajchel, 
1999; Rajchel, 2000; Reszel, Reszel, 2013, 2015). 

budowa GEoLoGiczna rEjonu KoMborni  
i SanoKa

Rejon komborni i sanoka położony jest na obszarze 
płaszczowiny śląskiej karpat zewnętrznych (fliszowych). 

Źródła wód siarczkowych „Bogumiła” i „Bartłomiej” 
usytuowane są w obrębie południowego skrzydła an-
tykliny czarnorzeckiej, a jednocześnie w obrębie jej po-
łudniowego zafałdowania, określanego jako siodło Woli 
komborskiej. W profilu litostratygraficznym tego obszaru 
reprezentowane są utwory wieku od dolnej kredy po mio-
cen, i są to (nescieruk i inni, 1996): warstwy cieszyńskie 
górne, łupki wierzowskie, piaskowce grodziskie; warstwy 
lgockie, zielone łupki radiolariowe, łupki zielone, pstre 
łupki i warstwy godulskie; warstwy istebniańskie, łupki 
pstre i piaskowce ciężkowickie, margle globigerynowe, 
formacja menilitowa i formacja krośnieńska. 

Rejon sanoka zbudowany jest z utworów wieku kre-
dowego, którymi są głównie: łupki wierzowskie, warstwy 
grodziskie, warstwy lgockie oraz łupki i margle pstre. są 
one zdeformowane w szereg stromych, częściowo wtór-
nie obalonych struktur fałdowych. strefa ta określana 
jest jako spiętrzenie brzeżne. Źródło „nad wodospadem” 
w sanoku-olchowcach usytuowane jest na wychodni 
dolnokredowych warstw grodziskich. 

Źródła objętE prawną ocHroną jaKo  
poMniKi przyrody niEożywionEj

 
ochroną pomnikową objęto trzy kolejne urokliwe 

źródła „Bogumiła” w komborni, „Bartłomiej” w Woli ko-
morskiej i „nad Wodospadem” w sanoku-olchowcach 
na podstawie opracowanych projektów (Rajchel, Rajchel, 
2014, 2015). Źródła te wyprowadzają wody siarczkowe, 
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czyli wody swoiste, które w 1 dm3 zawierają od 1 mg H2s. 
Charakteryzuje je specyficzny zapach siarkowodoru, oraz 
osad, który znajduje się na dnie niszy źródeł i drodze 
odpływu wody, a tworzą go kolonie bakterii siarkowych. 
Występują one w postaci frędzli, pojedynczych nitek, 
kożucha, w formie pajęczynowatego osadu lub w postaci 
naskorupień i mają kolor biały, fioletowy lub purpurowy, 
co uzależnione jest od ilości siarkowodoru oraz warunków 
naświetlenia. siarkowodór w wodach karpat pochodzi 
głównie z utleniania siarczku żelaza (pirytu), a powstające 
siarczany ulegają redukcji do siarkowodoru w warunkach 
beztlenowych, w obecności organicznych związków 
węgla lub wodoru cząsteczkowego przy udziale bakterii 
redukujących. W procesie redukcji siarczanów konieczna 
jest pożywka dla bakterii, którą jest substancja organiczna 
znajdująca się w czarnych łupkach oraz ropie naftowej 
(oszczypko, 1963; Rajchel, 2000).

Źródło siarczkowe „bogumiła” usytuowane jest 
w komborni k. krosna, poniżej domu nr 548, na lewym 
brzegu potoku bez nazwy. jest to źródło przykorytowe, 
szczelinowe, które ma kształt owalnej misy o wymiarach 
0,7 × 0,8 m i głębokości 0,8 m. Misa źródła została wykuta 
w bardzo oryginalny sposób w grubej ławicy piaskowca, 
dlatego ma ono wyjątkową urodę. Źródło o wydajności 
5 dm3/min wyprowadza wodę typu HCo3–Ca-Mg+H2s 
o mineralizacji 0,6 g/dm3 i zawartości siarkowodoru 
około 4,6 mg/dm3 (tab. 1). Według pomiarów GPs źródło 
znajduje się na wysokości 371 m n.p.m., a jego koordy-
naty to szerokość geograficzna n 49° 43’ 021’’ i długość 
e 21° 53’ 389’’.

Źródło siarczkowe „bartłomiej” położone jest w miej-
scowości Wola komborska k/krosna na stromym, lewym 
zboczu bezimiennego potoku, na wprost budynku szkoły 
Podstawowej. jest to źródło przykorytowe, zboczowe, 
szczelinowe posiadające niekształtną, płytką misę usytuo-
waną poniżej szczeliny w grubej ławicy piaskowca, z której 
woda wypływa do potoku. na dnie niszy źródła i drodze 

odpływu wody znajduje się charakterystyczny biały osad 
bakterii siarczkowych w postaci naskorupień. Źródło wy-
prowadza wodę typu HCo3–Ca–na+H2s, o mineralizacji 
0,3 g/dm3, wydajności 1 dm3/min i zawartości siarkowo-
doru około 3 mg/dm3 (tab. 1). W pobliżu źródła znajdują 
się niewielkie wysięki ropy naftowej. Według pomiarów 
GPs źródło znajduje się na wysokości 343 m n.p.m., a jego 
koordynaty to szerokość geograficzna n 49° 44’ 117’’ 
i długość e 21° 53’ 351’’. 

Źródła „Bartłomiej” i „Bogumiła” usytuowane są na 
obszarze Czarnorzecko-strzyżowskiego Parku krajobra-
zowego w obrębie Pogórza Dynowskiego, a częściowo 
Pogórza strzyżowskiego. objęcie prawną ochroną dwu 
źródeł zwiększyło ilość elementów chronionych na ob-
szarze tego parku i zwiększyło niewątpliwie jego hydro-
geologiczną atrakcyjność.

Źródło siarczkowe „nad wodospadem” położone jest 
w sanoku-olchowcach, na lewym brzegu terasy potoku 
olchowskiego, po wschodniej stronie drogi asfaltowej 
przy ulicy Bolesława Chrobrego, biegnącej z olchowiec 
w kierunku miejscowości liszna, 2,2 km od rozwidlenia 
drogi sanok –Przemyśl. Źródło usytuowane jest na skraju 
lasu, około 50 m powyżej przepustu małego prawobrzeż-
nego dopływu, tuż powyżej niewielkiego wodospadu, 
rozwiniętego na grubej ławicy piaskowca. 

Źródło „nad Wodospadem” ma charakter wypełnionej 
wodą płytkiej niecki o średnicy około 1,2 m, głębokości 
około 10 cm, z której woda wypływa do potoku olchow-
skiego. Źródło ujęte jest połówką kręgu betonowego 
tworzącego element daszku. Źródło wyprowadza wodę 
siarczkową o mineralizacji 717 mg/dm3 i zawartości H2s 
3,8 mg/dm3 a jej typ hydrochemiczny jest HCo3–Cl–Ca–
–na+H2s (tab. 1). W dnie niszy źródła na drodze odpływu 
wody oraz na dnie potoku olchowskiego poniżej tego 
wypływu rozpościera się biały, lokalnie fioletowy osad 
kolonii bakterii siarczkowych w postaci pajęczynowate-
go osadu. Według pomiaru GPs źródło położone jest na 

Tab. 1. Skład fizykochemiczny wód siarczkowych ze źródeł objętych ochroną*
Tab. 1. Physicochemical composition of the protected springs**

Dane Źródło „Bogumiła” Źródło „Bartłomiej” Źródło „Nad Wodospadem”

Mineralizacja TDS [g/dm3] 0,6 0,3 0,72

T0C 9,5 9,5 12,2

pH 7,4 7,09 7,4

[mg/dm3]

H2S 4,6 3,0 3,8

Na+ 19,7 18,4 91,8

K+ 1,7 2,3 2,3

Li+ 0,02 0,04 0,02

Sr2+ 0,30 0,30 0,80

Ca2+ 80,2 51,7 97,3

Mg2+ 25,0 4,1 10,6

Fe2+ 2,0 0,05 0,07

Cl- 14,2 34,0 131,6

SO4
2- 42,6 0,5 62,6

HCO3
- 335,6 174,5 299,0

*analizy wykonano w Laboratorium Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie
**analyses were performed in the laboratory of Hydrogeology and Engineering Geology at the St. Staszic Academy of Mining and Metallurgy in Cracow
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wysokości 360 m n.p.m. a jego koordynaty wynoszą: sze-
rokość geo graficzna n 49° 34’ 216’’, długość geograficzna 
e 22° 14’ 744’’. Źródło znajduje się w obrębie Gór sanocko-
-Turczańskich, które rozpościerają się między dolinami 
rzek sanu, Wiaru i stryja. Źródło objęte ochroną usytu-
owane jest na obszarze południowo-zachodniej części 
Parku krajobrazowego Gór słonnych, oraz na obszarze 
europejskiej sieci ekologicznej natura 2000: PlB 18000 
GÓRy sŁonne i PlH 1800013 Góry słonne. 

Praca została zrealizowana w ramach badań statuto-
wych aGH nr 11.11.140.862.
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bAdANiE LAboRAToRYjNE PRzEPuSzczALNości GLiN zwAłowYch 
PRzY zMiENNYM SPAdKu hYdRAuLiczNYM w ASPEKciE ich  

PRzY dATNości do PEłNiENiA FuNKcji bARiERY GEoLoGiczNEj
Laboratory testing of glacial tills permeability with variable hydraulic gradient 

for the evaluation of their usability as a geological isolation barrier

adam roguski, Michał jaros, Marta chada
Państwowy instytut Geologiczny – Państwowy instytut Badawczy, ul. jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, Polska;

e-mail: adam.roguski@pgi.gov.pl

Badanie przepuszczalności gruntu wymagane jest przy 
projektowaniu lokalizacji składowisk odpadów i param-
etryzacji warstw pełniących funkcję barier geologicznych 
(rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 
2013 r.). laboratoryjne oznaczenie współczynnika fil-
tracji k do oceny przydatności warstwy glin jako bariery 
geologicznej przeprowadzono przy użyciu systemu 
pomiarowego „Trautwein” przy użyciu metody zmien-
nego spadku hydraulicznego i stałej objętości (FHCV) 
opisanej w asTM D 5084 (standard Test Methods for 
Measurement of Hydraulic Conductivity of saturated 
Porous Materials Using a Flexible Wall Permeameter). 
na posterze przedstawiono aspekty metodycz ne zasto-
sowanej techniki badań przepuszczalności. W metodzie 
tej zamknięty system przepływu wody osiąga się przez 
zastosowanie dodatkowego urządzenia (permometer). 
Umożliwia to między innymi przepro wadzenie badania 
w warunkach stałego przepływu wody przez próbkę 

oraz zapobiega zmianom objętości próbki. Przedmiotem 
badań były gliny piaszczyste lodowcowe, z których pobra-
no próbki o nienaruszonej strukturze. są to grunty spoiste, 
o wilgotności naturalnej 10–11% i zawartości frakcji drob-
nych (fπ+fi) w przedziale 14,8–42,4%. Badaniami objęto 
48 próbek, do badań próbki były docinane do postaci 
walca o wymiarach 30 x70 mm. Badania prowadzono przy 
zmiennym ciśnieniu efektywnym odzwierciedlającym 
warunki terenowe zalegania glin i ciśnieniu nasycenia 
back pressure 300 kPa. Dla zbadanych glin (zbiór próbek 
48) uzyskano wartość współczynnika filtracji k w zakresie 
(od 7,67e-08 do 5,46e-10), co klasyfikuje grunty w grupie 
skał nieprzepuszczalnych (Pazdro, 1977). 
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 wYNiKi NowYch, SzczEGółowYch zdjĘĆ MAGNETYczNYch  
w REjoNAch: zGoRzELcA, oGoRzELcA i PRzERzEczYNA zdRoju

results of new detailed magnetic surveys in areas: zgorzelec,  
ogorzelec and przerzeczyn zdrój 

olga rosowiecka, zdzisław petecki
Państwowy instytut Geologiczny – Państwowy instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, Polska; 

e-mail: olga.rosowiecka@pgi.gov.pl, zdzislaw.petecki@pgi.gov.pl 

W latach 2013–2016 w PiG-PiB realizowano projekt,  
finansowany przez nFoŚiGW, mający na celu geologiczno- 
-geofizyczną interpretację półszczegółowego zdjęcia 
magnetycznego sudetów i ich przedpola (kosobudzka, 
Wrzeszcz, 2007). jednym z elementów projektu było 
wykonanie trzech szczegółowych zdjęć magnetycznych 
na obszarach występowania jak dotąd nierozpoznanych 
geologicznie lokalnych anomalii magnetycznych. zdjęcia 
te miały się przyczynić do rozpoznania geometrii i zasię-
gu głębokościowego ciał będących źródłami anomalii 
magnetycznych, a w efekcie do zaproponowania ich 
geologicznej interpretacji. 

Terenowe pomiary magnetyczne zostały wykonane 
aparaturą enviMag firmy scintrex. Prace terenowe oraz 
przetwarzanie geofizycznych danych pomiarowych zre-
alizował zespół pracowników Państwowego instytutu 
Geologicznego – Państwowego instytutu Badawczego 
w Warszawie.

zGorzELEc

Pierwszy z rejonów badań znajduje się w południowej 
części niecki północno-sudeckiej, tuż przy granicy z blo-
kiem krystalicznego podłoża masywu łużycko-izerskiego. 
Półszczegółowe zdjęcie magnetyczne wykazało obecność 
lokalnej anomalii ok. 10 km na wschód od zgorzelca. 
W obrębie anomalii nie wykonano jak do tej pory żadnych 
wierceń badawczych ani badań sejsmicznych. obraz gra-
wimetryczny zdominowany jest subrównoleżnikowym 
gradientem o znaczeniu regionalnym.

Pomiary szczegółowe zostały wykonane na obszarze 
o łącznej powierzchni ok. 14,1 km2. W sumie wykonano 
wykonano 1175 pomiarów T na 1130 stanowiskach. 
Przeprowadzono je w regularnej siatce punktów o boku 
100 x 100 m. Mapa wynikowa nie tylko potwierdziła 
obecność anomalii ΔT (względna bliskość strefy zakłó-
ceń wywoływanych zelektryfikowaną trakcją kolejową 
budziła podejrzenia co do istnienia anomalii), ale także 
uszczegółowiło jej geometrię. 

Uzyskany obraz magnetyczny niewątpliwie wskazuje 
na obecność ukrytego pod osadami czwartorzędowymi 
dużego ciała bazaltoidów. Bazaltoidy intrudowały na 
obszarze Dolnego Śląska w górnym oligocenie i dolnym 

miocenie (Birkenmajer i inni, 2007). obserwowane w te-
renie wystąpienia mają zwykle charakter rozproszonych 
niewielkich struktur eruptywnych. opisywana anomalia 
magnetyczna ma wyraźnie koncentryczny kształt, który 
wskazuje, że odpowiadająca mu struktura ma najpraw-
dopodobniej postać głębokiego komina wulkanicznego, 
być może zakończonego lakkolitem.

interpretację ilościową anomalii zrealizowano poprzez 
wykonanie dwuwymiarowego modelowania wzdłuż 
profilu zaznaczonego na rycinie 1. ograniczeniem 
jednoznaczności modelu jest oczywiście brak wierceń 
w obrębie modelowanego ciała. W tej sytuacji przyjęto, 
że anomalia jest wywołana intruzją bazaltową, o parame-
trach magnetycznych zbliżonych do wartości charaktery-
zujących opróbowaną intruzję bazaltową znajdującą się 

Słowa kluczowe:  magnetyka, zdjęcie szczegółowe, sudety
Key words:  magnetics, detailed survey, sudetes

Ryc. 1. Obszar Zgorzelec – mapa anomalii ΔT opracowana na 
podstawie nowego zdjęcia szczegółowego (różowym kolorem 

zaznaczono przebieg modelowanego profilu)
Fig. 1. Zgorzelec area – a map of ΔT anomalies based on a new 

detailed survey (modelled section is marked in pink colour) 
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w obrębie struktury kaczawskiej. strop wymodelowanego 
ciała znajduje się na głębokości ok. 90 m p.p.t. W stropo-
wej części bazalt przyjmuje formę lakkolitu o szerokości 
rzędu 700 m. kanał, który doprowadzał magmę, zapada 
ku północy i ma szerokość rzędu 140 m.

paSMo MEtaMorficznE rudaw janowicKicH 
(oGorzELEc)

Drugi z rejonów badań znajduje się na kontakcie 
dwóch jednostek lito-tektonicznych: jednostki kowar-
Czarnowa w części zachodniej i jednostki leszczyńca 
w części wschodniej (kozdrój, 2003). obie jednostki roz-
dziela ważna linia dyslokacyjna o prawie południkowym 
biegu, zwana nasunięciem leszczyńca. jednostkę kowar–
Czarnowa tworzą silnie przeobrażone skały pochodzenia 
osadowego i wulkanicznego, którym towarzyszą liczne, 
intruzywne ciała ortognejsów kowarskich wywodzące 
się z gruboziarnistych granitów. jednostkę leszczyńca 
budują wyłącznie skały meta-magmowe.

W rejonie ogorzelca nie wykonano jak dotąd żadnych 
badań sejsmicznych. Przeprowadzone prace wiertnicze 
były związane z dokumentowaniem złóż amfibolitów, 
a wykonane w tym celu otwory sięgały maksymalnie 
120 m głębokości. Rejon badań znajduje się w obrębie 
regionalnej strefy gradientowej anomalii Bouguera, 
o rozciągłości ne–sW, lokalnie zaburzonej w centralnej 
części obszaru opisywanych badań. Półszczegółowe zdję-
cie magnetyczne ujawniło natomiast szereg lokalnych 
anomalii, zarówno dodatnich jak i ujemnych. Taki stan 
rzeczy skłonił wykonawcę tegoż zdjęcia do wykonania 
zagęszczających pomiarów. 

zasięg szczegółowego zdjęcia magnetycznego za-
planowano tak, żeby wypełniało lukę pomiędzy dwoma 
obszarami pokrytymi powyżej wspomnianymi dogęsz-

Ryc. 2. Obszar Ogorzelec – mapa anomalii ΔT wynikająca 
z połączenia nowego zdjęcia szczegółowego ze zdjęciem 

archiwalnym (Kosobudzka i Wrzeszcz, 2007)
Fig. 2. Ogorzelec area – a map of ΔT anomalies based on a new 

detailed survey merged with an archive survey (Kosobudzka  
& Wrzeszcz, 2007)

czającymi zdjęciami profilowymi. Pomiary zostały wy-
konane na obszarze o łącznej powierzchni ok. 9,3 km2. 
Łącznie wykonano 953 pomiary T na 937 stanowiskach. 
Pomiary wykonano w regularnej siatce punktów o boku 
100 x 100 m.

Mapa wynikowa (ryc. 2) uzyskana z połączenia oma-
wianego zdjęcia szczegółowego (czarny kontur) z frag-
mentem zdjęcia archwiwalnego pokazuje, że wykryta 
została obecność pasma drobnych, ale bardzo silnych 
anomalii magnetycznych w centralnej części badanego 
obszaru. kształt i rozmiary anomalii tworzących to pasmo 
wskazuje na bardzo płytkie zaleganie ciał zaburzających 
ziemskie pole magnetyczne. 

anomalie ΔT można wytłumaczyć obecnością żela-
zonośnych minerałów występujących w przeobrażonych 
skałach wulkanicznych jednostki leszczyńca (Teisseyre, 
1973; Mazur, 1995; kryza i inni, 1995; Winchester i inni, 
1995; smulikowski, 1999; kozdrój, 2003). Wulkanity od-
mian kwaśnych i zasadowych są silnie zdeformowane 
i tworzą rozciągające się w kierunku sW–ne pasy wy-
chodni rozdzielane nieregularnymi ciałami tzw. gnejsów 
paczyńskich. zasadowe odmiany wulkanitów występują 
w części zachodniej obszaru badań, w pasie wychodni 
między szczytami gór koszuta, Pliszka i suszyna. zazna-
cza się w nich, lokalnie łukowato wygięty ciąg anomalii 
magnetycznych. Część tych anomalii lokuje się jednak 
nieco na wschód od granic amfibolitów na obszarze 
wychodni tzw. gnejsów paczyńskich wywodzących się 
z wysoko-sodowych granitoidów, prawie pozbawionych 
minerałów zawierających żelazo. istnienie tam anomalii 
może być wytłumaczone obecnością amfibolitów zalega-
jących płytko pod gnejsami paczyńskimi. Drugie pasmo 
anomalii w południowo-wschodniej części mapy (ryc. 2) 
o długości ok. 2,5 km, może świadczyć o zwiększonej 
zawartości magnetytu w głębszych partiach amfibolitów, 
które sąsiadują tam z kwaśnymi metawulkanitami.

interpretację ilościową anomalii zrealizowano poprzez 
wykonanie dwuwymiarowego modelowania wzdłuż 
profilu a–a’ (ryc. 2). Ponieważ litologia, a tym bardziej 
charakterystyka petromagnetyczna skał wywołujących 
modelowane anomalie, nie była znana wykonane zostały 
dodatkowe prace terenowe mające na celu odnalezienie 
wychodni skalnych w obrębie anomalii (punkty badaw-
cze anM1 – 5), a następnie zmierzenie ich podatności 
magnetycznej i ew. opróbowanie na potrzeby dalszych 
analiz laboratoryjnych. Wychodnie takie są zaznaczone 
na rycinie 2. Wyniki modelowania pokazały, że źródłami 
anomalii są niewielkie ciała o bardzo płytkim zaleganiu. 

przErzEczyn

Trzeci z rejonów badań znajduje się we wschodniej 
części bloku przedsudeckiego pomiędzy niemczą a Prze-
rzeczynem zdrojem. Podłoże metamorficzne jest tu 
reprezentowane przez skały strefy tektonicznej niemczy 
tworzącej wąski (4–5 km), południkowy pas przebie-
gający między masywem sowiogórskim na zachodzie, 
a metamorficznym pasmem kamienieckim na wschodzie. 
Ważnym składnikiem są górnokarbońskie granodioryty 
niemczańskie tworzące wydłużone ciała intruzyjne w ob-
rębie skał metamorficznych. 
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Pod względem magnetycznym obszar ten jest zdo-
minowany silną, dodatnią anomalią zarejestrowaną 
zdjęciem półszczegółowym. na południe od rozpatry-
wanej anomalii znajduje się pasmo lokalnych anomalii 
o południkowej rozciągłości, związane z dobrze rozpozna-
nym wiertniczo masywem szklar. W obszarze badań nie 
zrealizowano dotychczas żadnych badań sejsmicznych. 

szczegółowe zdjęcie magnetyczne zostało wykonane 
na obszarze o powierzchni ok. 9.3 km2. Łącznie zrealizo-
wano 1140 pomiarów T na 1080 stanowiskach. Pomiary 
wykonano w regularnej siatce punktów o boku 100 x 100 
m. Mapa wynikowa (ryc. 3) ukazuje anomalię, która jest 
wyraźnie wydłużona w osi północ–południe, a ujemna 
aureola otacza ją od północnego-wschodu i północnego-
zachodu. stromość stref gradientowych ograniczających 
anomalię wskazuje na bardzo płytkie zaleganie ciała 
źródłowego. To, że strefy te słabną (wypłaszczają się) 
w południowej części anomalii sugeruje, że źródło w tej 
części anomalii znajduje się stosunkowo głębiej. 

interpretację ilościową anomalii zrealizowano poprzez 
wykonanie trzech dwuwymiarowych modelowań wzdłuż 
profili (fioletowe linie na rycinie 3). W omawianym rejonie 
jedynymi wierceniami badawczymi są wiercenia hydro-
geologiczne, nawiercające strop podłoża trzeciorzędu. 
Badana anomalia magnetyczna wydaje się stanowić 

przedłużenie pasma anomalnego związanego z serpen-
tynitowym masywem szklar. stąd przypuszczenie, że 
źródłem analizowanej anomalii może być również ciało 
serpentynitowe. Przyjęto dla niego parametry magne-
tyczne uzyskane dla serpentynitu z masywu Ślęży.

jakkolwiek przyjęcie powyższych założeń dało dobry 
wynik modelowania – uzyskano płytkie ciało serpen-
tynitowe wynurzające się w kierunku północnym – to 
założenia te należałoby zweryfikować wierceniem. nale-
ży zwrócić uwagę, że modelowanej dodatniej anomalii 
magnetycznej towarzyszy względnie ujemna anomalia 
grawimetryczna. serpentynity charakteryzują się nato-
miast wysokimi gęstościami, które powinny wywołać 
anomalię względnie dodatnią. Wytłumaczenia względnie 
ujemnej anomalii grawimetrycznej trudno szukać w miąż-
szości lekkich utworów trzeciorzędowych. ich miąższość 
w osi anomalii tj. w otworze Przerzeczyn ii wynosi 9,20 m 
podczas gdy w otworze Przerzeczyn XV, który znajduje się 
już poza anomalią miąższość ta osiąga 58 m, przy czym 
zawiera 10 m węgla brunatnego, co dodatkowo zmniejsza 
średnią gęstość utworów trzeciorzędowych.
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Ryc. 3. Obszar Przerzeczyn – mapa anomalii ΔT opracowana na 
podstawie nowego zdjęcia szczegółowego (fioletowym kolorem 

zaznaczono modelowane profile)
Fig. 3. Przerzeczyn area – a map of ΔT anomalies based on a new 
detailed survey (modelled sections are marked in violet colour)
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Wykorzystanie numerycznego modelu terenu (nMT) 
w interpretacji budowy geologicznej, a w szczególności 
tektoniki, staje się coraz powszechniejsze zarówno na 
świecie (Grohmann i inni, 2007; jordan i inni, 2005), jak 
i w Polsce (konon, Śmigielski, 2006). Dane o wysokiej 
rozdzielczości (min. 4 pkt/m2) np. te pozyskane w ramach 
projektu isok (informatyczny system osłony kraju), po-
chodzące z lotniczego skaningu laserowego (als) jeszcze 
bardziej uwypuklają szczegóły budowy geologicznej. 
obecnie takie dane są coraz powszechniej wykorzysty-
wane m.in. w rozpoznawaniu osuwisk (np. Wojciechowski 
i inni, 2012), czy analizie form geomorfologicznych (np. 
Migoń i inni, 2013).

karpaty fliszowe ze względu na skomplikowaną, 
płaszczowinową budowę geologiczną są dobrym poli-
gonem w zastosowaniu wysokorozdzielczego nMT do jej 
rozpoznania, szczególnie, że model pokrywa na obszarze 
Polski niemal całą ich powierzchnię. We wschodniej części 
polskich karpat występuje duże bogactwo struktur tek-
tonicznych mających swoje odzwierciedlenie w morfo-

logii terenu. analizę morfotektoniczną przeprowadzono 
w pięciu wybranych stanowiskach (ryc. 1), gdzie struktury 
tektoniczne są wyjątkowo dobrze czytelne. Wszystkie 
stanowiska położone są w obrębie płaszczowiny śląskiej 
w centralnej depresji karpackiej (synklinorium jasielskie). 
W niniejszym streszczeniu skoncentrowano się na przed-
stawieniu geometrii niektórych struktur, nie wdając się 
w szczegóły ich ewolucji.

jednym z elementów dobrze rozpoznawalnych na 
wysokorozdzielczym nMT są struktury tektoniczne, tak 
nieciągłe (uskoki, dominujące zespoły spękań) (ryc. 2–6), 
jak i ciągłe (fałdy) (ryc. 4, 5). zarówno badania terenowe, 
jak i dotychczas stosowana analiza satelitarnych (sRTM) 
i lotniczych zdjęć radarowych nie zawsze pozwalały na 
dokładne rozpoznanie ich geometrii.

najpowszechniej obserwowanym przejawem fałdo-
wania jest zmienna orientacja uławicenia (ryc. 2–5). na 
nMT uławicenie jest dobrze czytelne, w szczególności 
na obszarach o zróżnicowanej litologii piaskowcowo- 
-łupkowej ze zróżnicowaną odpornością na wietrzenie. 
odtworzenie orientacji uławicenia jest bardziej dokładne 
i wiarygodne niż na podstawie pojedynczych pomiarów 
terenowych. 

Dobrze rozpoznawalne są również uskoki i strefy 
uskokowe (ryc. 2–4). na obrazach nMT są czasem bardzo 
dobrze czytelne, w większości przypadków wymagają 
jednak szczegółowej analizy wnikliwego i doświadczo-
nego interpretatora. Można również zinterpretować 
lokalizację i przebieg potencjalnych stref nasunięć (ryc. 4). 
stosunkowo najrzadziej widoczne są struktury fałdowe 
(ryc. 4, 5), które miejscami tworzą spektakularne formy, 
jak również zespoły i systemy spękań (ryc. 6), głównie 
o charakterze ciosu.

Stanowisko A – Kalnica (ryc. 2)
litologia i tektonika: warstwy krośnieńskie dolne 

(oddział otrycki) – oligocen. Doskonale widoczna seria 
uskoków, przeważnie o charakterze przesuwczym, le-
woskrętnym, radialnie zmieniających bieg. Pomiędzy 
uskokami pakiety skalne są lekko zrotowane tworząc 
strukturę typu „domina”. Widoczne rozsunięcie biegowe 
osiąga około 100 m. 

Słowa kluczowe:  karpaty zewnętrzne, morfotektonika, wysokorozdzielczy nMT
Key words:  outer Carpathians, morphotectonics, high resolution DeM

Ryc. 1. Lokalizacja wybranych stanowisk
Fig. 1. Location of research sites
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Stanowisko b – góra durna (ryc. 3)
litologia i tektonika: warstwy krośnieńskie dolne 

(oddział podotrycki i otrycki) – oligocen. seria bardzo 
dobrze czytelnego zespołu uskoków przesuwczych 
lewoskrętnych o przeważającej orientacji W–e. Dobrze 
czytelne poprzesuwane pakiety piaskowcowo-łupkowe 
o zróżnicowanej odporności na wietrzenie. Maksymalne 
rozsunięcie biegowe dochodzi do 800 m.

Stanowisko c – Góra Stoły, potok tworylczyk (ryc. 4)
litologia i tektonika: warstwy krośnieńskie dolne 

(oddział podotrycki, otrycki i nadotrycki) – oligocen. 
synklina o geometrii fałdu skrzynkowego. W przegubie 
fałdu widoczne fałdy dysharmonijne. Widoczne również 
potencjalne nasunięcie wzdłuż powierzchni osiowej 
antykliny oraz seria drobnych uskoków przecinających 
północne skrzydło fałdu.

Stanowisko d – Skorodne-Lipie (ryc. 5)
litologia i tektonika: warstwy krośnieńskie dolne 

(oddział podotrycki, otrycki) – oligocen. seria fałdów 
o zróżnicowanej geometrii pociętych przez uskoki prze-
suwcze poprzeczne. Możliwa interpretacja orientacji osi 
fałdów z określeniem kierunków zanurzenia. zróżnico-
wane deformacje w strefach pomiędzy uskokami. Uskoki 
synfałdowe typu tear faults.

Stanowisko E – czarnorzeki – rezerwat „prządki” (ryc. 6)
litologia i tektonika: piaskowce ciężkowickie, eocen. 

Widoczna grupa skałek pocięta zespołem spękań cioso-
wych lub uskoków o orientacji nne–ssW.

uwaGi KońcowE

analiza wysokorozdzielczego nMT w karpatach ze-
wnętrznych daje możliwości bardzo szczegółowej analizy 
budowy geologicznej, nieosiągalnej dotychczasowymi 
metodami. Pozwala również na dokładną lokalizację 
potencjalnych miejsc przeprowadzenia obserwacji te-
renowych w celu rozwiązania różnych problemów geo-
logicznych. 

 Ryc. 2. Seria uskoków w rejonie Kalnicy
Fig. 2. Series of faults in the Kalnica area

Ryc. 3. Zespół uskoków w rejonie góry Durna
Fig. 3. Fault set – Durna mt

Ryc. 4. Fałd skrzynkowy w rejonie góry Stoły, potok Tworylczyk 
Fig. 4. Box fault – Stoły mt , Tworylczyk stream

Ryc. 5. Seria fałdów pociętych przez uskoki w rejonie Skorodne – Lipie
Fig. 5. Series of folds cut by faults between Skorodne and Lipie

Ryc. 6. Skałki w rejonie Czarnorzek – rezerwat „Prządki”
Fig. 6. Series of klippes – Czarnorzeki, „Prządki” reserve
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z porównania obrazu struktur tektonicznych pozy-
skanych z nMT z danymi z dostępnych opracowań i map 
geologicznych (w tym szczegółowej Mapy Geologicznej 
Polski) wynika, że w większości rejonów należy dokonać 
reinterpretacji struktur tektonicznych. Może to spowodo-
wać diametralne zmiany w modelu ewolucji strukturalnej 
poszczególnych regionów: typów i etapów deformacji 
oraz następstwa wiekowego struktur.

Po integracji i kompilacji danych powierzchniowych 
z profilami sejsmicznymi i danymi otworowymi, można 
dokładniej odtworzyć model 3D wgłębnej budowy geo-
logicznej danego obszaru. stwierdzone lokalizacje stref 
uskokowych mogą być potencjalnym miejscem wypły-
wu wód podziemnych o bogatej mineralizacji. z kolei 
dokładniej rozpoznane struktury fałdowe mogą tworzyć 
przy sprzyjającej litologii pułapki strukturalne gazu i ropy. 

Przeprowadzenie analizy morfotektonicznej na pod-
stawie wysokorozdzielczego nMT nie zawsze jednak jest 
możliwe. ograniczenia występują w szczególności na 
obszarach występowania pokryw lessowych, dużej ilości 
osuwisk, miąższej pokrywy zwietrzelinowej czy też mało 
zróżnicowanej litologii fliszu. 
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Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników 
badań prowadzonych nad mineralizacją polimetaliczną 
utworów dolnego cechsztynu, cyklotemu Pz1 (dawniej: 
Werra). Przedstawione badania zostały wykonane na 
próbkach pobranych z rdzeni. Badane otwory są zlokalizo-
wane w obrębie lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 
perspektywicznego Henrykowice, znajdującego się na 
terenie powiatu milickiego, w centralnej części monokliny 
przedsudeckiej. na bazie materiału badawczego w formie 
szlifów oraz nieobrobionych próbek rdzeni wykonano 
pełną analizę mineralogiczną i petrograficzną utworów 
skalnych. opisano okruszcowanie skał, wzajemne relacje 
pomiędzy mineralizacją polimetaliczną a poszczególnymi 
składnikami skał oraz określono przestrzenną strefowość 
występowania siarczków miedzi, która pozwala na wy-
znaczenie kierunków perspektywicznych występowania 
mineralizacji Cu-ag na tym obszarze. 

LoKaLizacja obSzaru badań i obSzaru  
pErSpEKtywicznEGo HEnryKowicE

Geograficznie i terytorialnie obszar badań zlokali-
zowany jest około 15 km na wschód od miasta Milicz, 
na terenie dwóch gmin: Milicz (otwory Henrykowice 4, 
Henrykowice 8 i Henrykowice 9), krośnice (otwór Henry-

Słowa kluczowe:  monoklina przedsudecka, mineralizacja kruszcowa, Milicz, Henrykowice, cechsztyn
Key words:  sudetic Monocline, ore mineralization, Milicz, Henrykowice, zechstein

kowice 15). obszar perspektywiczny Henrykowice znaj-
duje się w północnym sąsiedztwie obszaru utlenionego 
ostrzeszów (oszczepalski, speczik, 2011). 

Teren badań znajduje się w centralnej części mono-
kliny przedsudeckiej (Wagner, 1988, 1994). na obszarach 
oznaczonych na powyższej mapie (ryc. 1), mineralizacja 
występuje powyżej utlenionych utworów wapienia 
podstawowego i białego spągowca. kontynuuje się w kie-
runku północno-wschodnim w stronę strefy redukcyjnej, 
południowo-wschodnim w stronę obszaru redukcyjnego 
surmin oraz na zachód w kierunku Milicza. W obszarze 
badań znajdują się otwory, w których zasobność miedzi 
wynosi ponad 35 kg/m2 – są to otwory Henrykowice 4 
(H4), Henrykowice 8 (H8), Bogdaj 9 (B9), szklarka 3 (s3) 
(oszczepalski, speczik, 2011). Źródłem metali dla mine-
ralizacji kruszcowej było podłoże, silnie zaburzone tekto-
nicznie i zdominowane przez serię aktywnych uskoków 
(Wierzchowska–kicułowa, 1987). skomplikowane syste-
my uskoków, znajdujące się bezpośrednio pod terenem 
badań, brały aktywny udział w tworzeniu i przemianach 
mineralizacji kruszcowej. Procesy odmładzania uskoków 
doprowadziły do powstania dróg migracji dla medium 
transportującego jony metali z głębszych partii podłoża 
w strefy obecnie istniejącej mineralizacji miedziowej 
(Cu-ag).

GEnEza MinEraLizacji poLiMEtaLicznEj  
na tErEniE badań

Przeprowadzone analizy chemiczne, wyniki opisu 
szlifów i rdzeni oraz dane literaturowe pozwalają określić 
prawidłowości, dotyczące mineralizacji polimetalicznej, 
jak np. charakter rozmieszczenia stref geochemicznych. 
Mineralizacja kruszcowa w analizowanych otworach 
występuje głównie obrębie łupka miedzionośnego 
i wapienia cechsztyńskiego. Granica strefy utlenionej 
w badanych profilach znajduje się na różnych poziomach: 
w otworach Henrykowice 4 i Henrykowice 8 – w spągu Bs 
(biały spągowiec), a w otworach Henrykowice 9 i Henry-
kowice 15 – w dolnej części Ca1 (wapień cechsztyński). 
zmienny jest również charakter i forma wykształcenia 
mineralizacji. W otworach Henrykowice 4 i Henrykowice 
8 zaobserwowano bogate okruszcowanie, reprezento-
wane przez chalkozyn, chalkopiryt, digenit, bornit. W ot-
worach Henrykowice 9 i Henrykowice 15 mineralizacja 

Ryc. 1. Fragment mapy obszarów perspektywicznych, 
wyznaczonych w rejonie ostrzeszowskiego pola utlenionego 

(Oszczepalski, Speczik, 2011)
Fig. 1. Maps of prospective areas identified in the area 

of Ostrzeszów oxidized field
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jest zdecydowanie uboższa, chalkozynowo-digenitowa, 
występująca głównie w formie drobnych żyłek.

Uwzględniając sposób wykształcenia mineralizacji 
oraz cechy strukturalno-teksturalne kruszców, można 
przyjąć, że tworzyła się zgodnie z mechanizmem synge-
netyczno-diagenetycznym. Potwierdzeniem powyższego 
wniosku jest relacja pomiędzy pirytami framboidalnymi 
i siarczkami nieżelaznymi oraz ich wzajemne położenie 
w stosunku do skał płonnych. Piryty framboidalne tworzy-
ły się w najwcześniejszym etapie diagenezy i są scemen-
towane lub zastępowane przez siarczki z grupy digenitu 
(otwory Henrykowice 4 i Henrykowice 8), które również 
otaczają piryty framboidalne. To pozwala stwierdzić, że 
podstawowe paragenezy siarczków pierwotnych, które 
były rozproszone w tle skalnym, tworzyły się pomiędzy 
generacją syndiagenetycznego pirytu, a powstaniem 
mineralizacji żyłkowej, będącej efektem procesów tek-
tonicznych na tym obszarze. 

obserwacja rdzeni, charakteryzujących się bogatą 
mineralizacją, pokazuje silne zaangażowanie tektoniczne 
i przemiany diagenetyczne wysokich ciśnień i tempe-
ratury. Wyrazem tego zaangażowania są liczne szwy 
stylolitowe, oczka, żyły i żyłki wypełnione anhydrytem 
lub mieszaniną anhydrytu i soli gorzkich. W otworze 

Henrykowice 9 stwierdzono dużą żyłę anhydrytową o sze-
rokości około 10 cm, której towarzyszą masywne siarczki 
miedzi, grupy chalkozynowo-digenitowej. kryształy tych 
siarczków osiągają nawet 2–3 cm średnicy i stanowią 
mineralizację wtórną, powstałą w wyniku późnodiage-
netycznej aktywacji roztworów hydrotermalnych, które 
migrując, deponowały siarczki w obrębie żyły i jej strefy 
kontaktu ze skałami otaczającymi.

strefy geochemiczne w analizowanych interwałach 
charakteryzuje zmienność w zakresie przestrzennego 
rozmieszczenia oraz intensywność cech diagnostycznych 
(występowanie charakterystycznych grup siarczków). 
najbogatsza mineralizacja występuje w utworach Ca1 i T1 
(łupek miedzionośny) objętych strefą redukcyjną. W gra-
nicach badanego obszaru, w obrębie strefy redukcyjnej, 
występują dwa interwały miedzionośne przedzielone 
interwałem ołowionośnym. W centralnej części tej strefy 
dominuje mineralizacja grupy Cu-s, wyrażona paragenezą 
chalkozynowo-digenitowo-bornitową (ryc . 2), typową dla 
poziomu miedzionośnego. W dolnej części strefy pojawia 
się mineralizacja grupy Cu-Fe-s, pod postacią paragenezy 
digenitowo-chalkopirytowo-pirytowej. W górnej części 
zmineralizowanego interwału stwierdzono paragenezę 
digenitowo-kowelinowo-pirytową, zaś nad nią mine-

Ryc. 2. Wykształcenie minerałów kruszcowych w utworach cechsztyńskiej serii miedzionośnej. 
Siarczki arsenu [as], digenit [di], chalkozyn [chn], kowelin [ko]

Fig. 2. Forms of ore minerals in the rocks of Zechstein copper-series.
 Arsenic sulfides [as] digenite [di], chalcocite [chn], covellite [ko]
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ralizację grupy Cu-as-s, w paragenezie tenantyt–chal-
kopiryt–galena. Górną granicę strefy zmineralizowanej 
stanowi parageneza galenowo-sfalerytowo-pirytowa. 
Wykształcenie poszczególnych siarczków i ich strefowość 
występowania, są powiązane z malejącym potencjałem 
redoks, odmiennymi zdolnościami migracyjnymi metali 
w ośrodku skalnym oraz kierunkowością dostawy metali 
z różnych stref tektonicznych.

Poza obszarem strefy redukcyjnej występuje strefa 
utleniona, oddzielona od redukcyjnej strefą o cechach 
przejściowych. strefa ta osiąga miąższość kilku metrów 
w otworze Henrykowice 15, zaś w pozostałych otworach 
nie przekracza kilku centymetrów. strefa przejściowa 
przecina utwory Bs, Ca0 (wapień podstawowy), T1 i Ca1. 

strefa utleniona posiada typowe cechy, z których 
najbardziej charakterystyczną jest obecność czerwonych 
smug i plam, prawdopodobnie wypełnionych pigmentem 
hematytowym oraz ziarnami tlenków żelaza.

Badane otwory dostarczyły wielu optymistycznych 
przesłanek, wskazujących na występowanie perspek-
tywicznych obszarów miedzionośnych na wschód 
od Milicza. Badania ukazały przestrzenną strefowość 
występowania siarczków miedzi, która najbardziej uwi-
dacznia się w otworach Henrykowice 4 i Henrykowice 8. 
strefowość ta jest wyrażona przewagą siarczków z grupy 

Cu-s w T1 i Ca1, dominacją siarczków z grupy Cu-Fe-s 
w środkowej części Ca1 oraz występowaniem siarczków 
z grupy Cu-as-s w stropie Ca1. Do rozstrzygnięcia pozo-
staje jednak problem propagacji stwierdzonej strefowości 
pionowej w kierunku północno-wschodnim – w stronę 
Milicza i południowo-wschodnim w stronę surmina. na 
podstawie uzyskanych wyników nie można stwierdzić, 
czy badany obszar kontynuuje się w tych kierunkach. 
W celu uszczegółowienia kierunków kontynuacji utworów 
redukcyjnych (stwierdzonych w otworach Henrykowice 
4 i Henrykowice 8) konieczna jest szczegółowa analiza 
wszystkich dostępnych rdzeni, z otworów znajdujących 
się w najbliższym otoczeniu terenu badań.
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krynica-zdrój to znany kurort położony w woj. ma-
łopolskim na pograniczu Beskidu sądeckiego (w Paśmie 
jaworzyny krynickiej) i Beskidu niskiego (w Górach Gry-
bowskich), w dorzeczu potoków: Muszynka, Mochnaczka, 
kryniczanka, Mostysza, Bereścianka i in. Rzeźba omawia-
nego terenu wykazuje ścisłą zależność od odporności skał 
podłoża i przebiegu struktur tektonicznych. Dominują 
tu wydłużone pasma wzgórz o kierunku nW – se, pokry-
wające się z przebiegiem głównie synklin, zbudowanych 
z gruboławicowych piaskowców typu magurskiego. 
W latach 2010–2012 w ramach Projektu soPo na terenie 
miasta i gminy prowadzone były prace inwentaryzacyj-
ne w celu określenia zagrożenia osuwiskowego w tym 
rejonie. kolejne badania wykazały zaskakująco dużą 
zmienność wskaźnika osuwiskowości powierzchniowej 
i podjęto próbę wyjaśnienia tego zjawiska. 

obszar krynicy-zdrój leży w obrębie płaszczowiny 
magurskiej, która w tym obszarze ma przebieg nW–se 
(łuk karpat). zróżnicowanie facjalne i zmienny styl tek-
toniki (orogeneza alpejska) dają możliwość podziału 
płaszczowiny na podjednostki tektoniczno-facjalne, po-
przedzielane dyslokacjami podłużnymi (oszczypko, 1979; 
Węcławik, Wójcik ,1993; Paul, 1993; oszczypko i inni, 1999; 
oszczypko, zuchiewicz, 2007). są to od północy: jednost-
ka raczańska, sądecka (bystrzycka) i krynicka. syntetyczny 
i uproszczony profil litologiczno-stratygraficzny utworów 
fliszowych serii magurskiej dla gminy krynica-zdrój znaj-
duje się poniżej (tab. 1). 

Podczas prac terenowych prowadzonych na terenie 
gminy krynica-zdrój rozpoznano i udokumentowano 336 
osuwisk o łącznej powierzchni 1346,717 ha (13,47 km2), 
co stanowi 9,3% powierzchni całej gminy (op = 9,3%). 
Średnia gęstość osuwisk (G) na terenie badanej gminy 
to 2,31 osuwiska/km2. 

Rejonem wyróżniającym się szczególnie wysokim 
wskaźnikiem osuwiskowości powierzchniowej jest teren 
miasta, na którego obszarze zarejestrowano 162 osuwiska 
o łącznej powierzchni 550,369 ha (5,5 km2). Dysproporcja 
między osuwiskowością miasta i pozostałej części gminy 
stanie się wyraźniejsza kiedy zaznaczymy, iż miasto zajmu-
je powierzchnię blisko 40 km2 i tu występuje blisko połowa 

zarejestrowanych osuwisk. Współczynnik osuwiskowości 
jest tutaj prawie dwa razy wyższy niż jego wartość średnia 
dla całej gminy i wynosi op = 13,75%. natomiast gęstość 
osuwisk na terenie miasta to G = 4 osuwiska/km2. 

W obrębie miasta krynica-zdrój osuwiska grupują 
się w dwa równoległe pasy: północno-wschodni, gdzie 
osuwiska zlokalizowane są w paśmie górskim między 
Huzarami a Hawrylakówką i między Górą Parkową a Górą 
szalone, oraz południowo-zachodni obejmujący osuwi-
ska wykształcone wzdłuż dorzecza Czarnego Potoku po 
Czarny Most i szczawiczne (ryc. 1). są to tereny należące 
do podjednostek: bystrzyckiej na północnym wschodzie 
i krynickiej na południowym zachodzie. jednostki te 
oddzielone są pionową dyslokacją krynicką. osuwiska 
na obszarze miejskim to osuwiska o dużej i bardzo dużej 
powierzchni, obejmujące swym zasięgiem znaczne części 
stoków. są to osuwiska skalno-zwietrzelinowe i skalne, 
rzadziej zwietrzelinowe. osuwiska w tym rejonie cha-
rakteryzują się dobrze wykształconą rzeźbą wewnątrz-
osuwiskową. Mają dobrze zaznaczoną skarpę główną, 
której wysokość najczęściej osiąga wysokość 5–20 m, choć 
nierzadkim zjawiskiem są też skarpy osiągające wysokość 
ok. 30 m. Charakterystyczne dla osuwisk tego rejonu są 
występujące w obrębie koluwiów: różnej wielkości rowy 
osuwiskowe (rozpadlinowe), duża liczba skarp wtórnych 
o wysokościach 1–20 m, wyraźne i szerokie wały i garby 
akumulacyjne, zagłębienia, rumosze skalne, szczeliny, 
podmokłości, jeziorka, źródliska i potoki. Materiał ko-
luwialny jest w głównej mierze detrytyczny. W obrębie 
tych dużych, skalnych osuwisk występują jaskinie, które 
otwierają się u podnóża skarpy głównej lub w obrębie 
rumoszu skalnego. 

największa liczba osuwisk dużych, głębokich, struk-
turalnych, prawdopodobnie rotacyjnych lub mieszanych 
o złożonej budowie wewnętrznej została udokumento-
wana na obszarze występowania warstw magurskich, 
piaskowców z Piwnicznej i piaskowców krynickich wy-
kształconych w facjach piaskowców gruboławicowych 
i łupków. Warstwy te podścielone są warstwami z zarzecza 
lub warstwami hieroglifowymi, które mają charakter fliszu 
cienkoławicowego. Taki układ skał sprzyja osuwaniu się 

Słowa kluczowe:  płaszczowina magurska, tektonika, dyslokacja krynicka, wskaźnik osuwiskowości powierzchniowej,  
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sztywnych, gruboławicowych mas skalnych po bardziej 
plastycznym podłożu piaskowcowo-łupkowym (Bober, 
1980, 1984; Margielewski, 1997, 2009). sprzyjające warunki 
do powstawania i rozwoju osuwisk występują w strefach 
nasunięć i dyslokacji. Dobrym przykładem są tu osuwiska 
powstałe w północno-wschodniej części obszaru gminy 
miejskiej. na podłożu zbudowanym z cienko- i średnio-
ławicowych warstw z Maszkowic i warstw łąckich, wy-
kształciła się duża liczba osuwisk różnej wielkości, w tym 
także osuwisk strukturalnych, dużych, głębokich, rota-
cyjnych. na obszarze położonym bardziej na północny
-wschód, na takim samym podłożu, nie obserwujemy 
już tak dużej liczby osuwisk (okolice Mochnaczki Wyżnej 
i niżnej). Prawdopodobnie jest to wywołane wielokrotnie 
opisywaną (oszczypko, zuchiewicz, 2007; Margielewski, 
1997, 2009; Chrząstowki i inni, 1993; Węcławik, Wójcik, 
1993; aleksandrowicz, aleksandrowicz, 1999) dyslokacją 
krynicką. jest to strefa nasunięcia podjednostki krynickiej 
na bystrzycką. W rejonie krynicy-zdroju ma ona charakter 
pionowego uskoku, który dodatkowo poprzecinany jest 
szeregiem poprzecznych uskoków przesuwczych. liczne 
uskoki i drobne struktury fałdowe im towarzyszące, oraz 

system ciosu, powodują osłabienie i dezintegrację mate-
riału w podłożu, co sprzyja powstawaniu grawitacyjnych 
ruchów masowych. 

Poza miejską częścią gminy krynica-zdrój występuje 
stosunkowo niewielka liczba osuwisk. Także udział osu-
wisk dużych, strukturalnych jest niewielki. Przeważają 
tu raczej małe osuwiska związane genetycznie z erozją 
rzeczną, niż z budową i tektoniką głębokiego podłoża. 
jest to obszar zbudowany z fliszu drobnorytmicznego 
piaskowcowo-łupkowego i łupkowego, ze sporadycznie 
występującymi strefami uskokowymi. Warstwy z Maszko-
wic, warstwy łąckie, łupki pstre i warstwy beloweskie są 
ogniwami, na których występuje mniej osuwisk (Bober, 
1980). Dodatkowo, serie fliszu o przewadze piaskowców 
cienkoławicowych, łupków i margli są mało odporne 
na wietrzenie, stąd niższe wysokości grzbietów górskich 
i mniejsze nachylenie ich zboczy. 

istnieje również prawdopodobieństwo, iż na obszarze 
gminy krynica-zdrój powstanie wielu osuwisk lub ich  
odmłodzenie (np. na Górze Parkowej) może być wy-
wołane przez trzęsienia ziemi (krąpiec, Margielewski, 
2000), które jak podaje oszczypko i zuchiewicz (2007) 

Tab. 1. Syntetyczny i uproszczony profil litologiczno-stratygraficzny utworów fliszowych serii magurskiej dla gminy 
Krynica-Zdrój (wg Chrząstowskiego i innych, 1993; Węcławik, Wójcik, 1993; Paul, 1993)
Tab. 1. Synthetic and simplified lithostratigraphic profile of Magura series for the Krynica-Zdrój commune (after 
Chrząstowski et al., 1993; Węcławik, Wójcik, 1993; Paul, 1993)
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za Pagaczewskim (1972) wielokrotnie nawiedzały okolice 
Piorunki, Czyrnej niżnej, Mochnaczki Wyżnej i niżnej, oraz 
krynicy-zdroju. ostatnie trzęsienia ziemi miały miejsce 
w 1992 i 1993 roku w krynicy-zdroju. epicentra tych 
wstrząsów grupowały się wzdłuż dyslokacji krynickiej 
i związanych z nią uskoków o orientacji nW–se, a ich mag-
nitudy zawierały się w przedziale 2,4–4,7. okolice krynicy 
są trzecim, po Beskidach Morawsko-Śląskich i Beskidzie 
Wysokim, obszarem o silnych trzęsieniach ziemi w Polsce. 

Wiele z tych osuwisk realnie zagraża zabudowaniom 
mieszkalnym, hotelowym, obiektom zabytkowym i sa-
natoryjnym  oraz infrastrukturze drogowej i kolejowej. 
najlepszym przykładem są rozległe, aktywne i okresowo 
aktywne osuwiska na Górze Parkowej, która jest centrum 
życia zdrojowego. na opisywanych osuwiskach posado-
wione są: stacja i tory kolejki wąskotorowej, sieć chodni-
ków i ścieżek rekreacyjnych, altan, kapliczek i pomników 
(architektura Parku zdrojowego). osuwiska te stwarzają 
realne zagrożenie także dla zabytkowego Domu zdrojo-
wego i pięciogwiazdkowego hotelu, które znajdują się 
u podnóża tej góry. 
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Methodology of 3d geological volumetric subsurface model construction  
for modeling of contaminant transport 
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Poster przedstawia metodykę sporządzania wolume-
trycznych modeli 3D podłoża na potrzeby modelowania 
migracji zanieczyszczeń opracowaną w Programie Bez-
pieczna infrastruktura i Środowisko w PiG-PiB. Metodyka 
opiera się o zastosowanie narzędzi do zarządzania bazą 
danych otworów badawczych i sondowań geotech-
nicznych (CPTU, DMT, BaT, DP) oraz wyników badań 
laboratoryjnych (współczynnik filtracji, uziarnienie, kon-
systencja, wytrzymałość na ścinanie z badań w komorze 
trójosiowej, badania edometryczne, etc.) w postaci pro-
gramów Geostar i Geolab. Do dalszego trójwymiarowego 
modelowania budowy geologicznej wykorzystano pakiet 
GeosCene 3D. sporządzane modele 3D wykorzystywane 
są do odwzorowania systemu wodonośnego na potrzeby 

wykonania obliczeń i modelowania komputerowego 
migracji zanieczyszczeń w programach typu ModFlow,  
FeFlow lub Tough2. Przyjęto metodykę zakładającą 
w pierw szej kolejności wykonywanie modelu warstwo-
wego (powierzchniowego), a następnie jego reklasyfikację 
do postaci modelu wokselowego o zdefiniowanym wymia - 
rze woksela (typowa wielkość – 10 x 10 x 0,5 m). Poster 
przedstawia stosowane kryteria wydzielania warstw 
modelu – kompleksów litologiczno-stratygraficznych, 
na podstawie parametrów wiodących, takich jak: litolo-
gia,  geneza, współczynnik filtracji, gęstość objętościowa 
gruntu oraz porowatość. Podano również przyjęty sposób 
interpretacji budowy geologicznej oraz zalecane formaty 
eksportu wynikowego modelu 3D. 

Słowa kluczowe:  modelowanie 3D, model geologiczny, migracja zanieczyszczeń 
Key words:  3D modeling, geological model, contaminant transport
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bioAKuMuLAcjA PiERwiASTKów śLAdowYch w SoSNAch  
zwYczAjNYch (PINUS SYLVeSTRIS L.) PoRASTAjĄcYch obSzAR 

LATERYTowEGo złoŻA Rud Ni w SĄSiEdzTwiE NiEAKTYwNEj huTY
bioaccumulation of trace elements by Scots pines (Pinus sylvestris L.) 

growing on lateritic ni deposits close to an inactive smelter

tomasz Selerowicz
kGHM Cuprum sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, zakład Geologii, ul. Gen. Wł. sikorskiego 2–8, 53-659 Wrocław, Polska; 
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skład chemiczny roślin jest kontrolowany przez szereg 
czynników charakteryzujących środowisko, w którym dana 
flora rośnie, co utrudnia interpretację wyników badań 
biogeochemicznych. Mimo to w literaturze można odna-
leźć liczne zastosowania analiz biogeochemicznych, m.in. 
w ramach prospekcji złóż (Dunn, 2007), czy też w badaniach 
środowiskowych (np. Poikolainen, 1995). W prezentowanej 
pracy postanowiono sprawdzić w jakim stopniu badania 
tkanek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wykazują przy-
datność dla określenia stężenia całkowitego pierwiastków 
zawartych w glebie oraz wykazania ich wrażliwości na 
zanieczyszczenie antropogeniczne. 

na potrzeby badań wytypowano silnie przeobrażony 
w wyniku robót eksploatacyjnych obszar o powierzchni 
0,08 km², znajdujący się na terenie złoża rud niklu „szklary”. 
Porównano zawartości pierwiastków w trzech różnych 
mediach: drewnie z pnia, zewnętrznych partiach kory sosny 
zwyczajnej oraz podłożu, na którym dane drzewo rosło. 

Drewno z pnia pobrano przy pomocy świdra przyrosto-
wego, a korę – poprzez zeskrobanie zewnętrznej warstwy. 
Próbki gleby, bez podziału na poziomy glebowe, opróbowa-
no do 20-30 cm głębokości po uprzednim usunięciu ściółki. 
W miarę możliwości próbki pobierano w siatce 50 × 50 m 
z zagęszczeniem wzdłuż skarpy przecinającej badany obszar. 
W celu uzyskania zmienności dystrybucji pierwiastków 
w profilu pionowym, w pięciu profilach, opróbowano 
metodą bruzdy ciągłej – stromą, pokopalnianą skarpę oraz 
dodatkowo jeden wkop. Łącznie wykonano 173 analizy przy 
użyciu spektrometru mas iCP-Ms. 

Próbki skalne (38) oraz próbki gleby (45) zostały przeka-
zane do laboratorium acmelabs (obecnie Bureau Veritas 
Commodities Canada ltd.). Po odpowiedniej preparatyce 
0,25 g próbki skał poddano rozpuszczaniu kolejno w kwa-
sach: solnym, azotowym, fluorowodorowym i nadchloro-
wym, a następnie przeanalizowano pod kątem zawartości 
60 pierwiastków. Próbki gleby o wadze 0,5 g, po uprzednim 
przygotowaniu, rozpuszczono w wodzie królewskiej i pod-
dano badaniom na zawartość 53 pierwiastków.

Próbki kory (45) badano w activation laboratories ltd., 
gdzie po przemyciu poddano je maceracji i rozpuszczeniu 
w wodzie królewskiej. Podobnie, ale z pominięciem etapu 
mycia, przygotowano próbki drewna (45). Tak przygotowany 
roztwór przeanalizowano na zawartość 62 pierwiastków.

Słowa kluczowe:  biogeochemia, bioakumulacja, sosna zwyczajna (Pinus sylvestris l.), prospekcja złóż, biominitoring
Key words:  biogeochemistry, bioaccumulation, scots pine (Pinus sylvestris l.), mineral exploration, biomonitoring

Uzyskane wyniki porównano przy użyciu współczynnika 
korelacji liniowej Pearsona. Dodatkowo przy użyciu metody 
eD-XRF rozpoznano rozkład pierwiastków w wybranych 
rdzeniach z pni drzew.

Występująca na badanym obszarze gleba, w związku 
ze znajdującym się w podłożu serpentynitem i jego zwie-
trzeliną oraz działalnością górniczo-hutniczą prowadzoną 
w danym rejonie, wzbogacona jest w ni, Co oraz w Cr. 
W porównaniu do serpentynitów oraz zwietrzelin pod-
ścielających przypowierzchniową warstwę, w górnych 
~30 centymetrach gleby doszło również do silnego 
wzbogacenia w Cd, Pb, zn, Mo, Cu i sn. 

Dla prób kory w kilku przypadkach uzyskano bardzo 
wysokie zawartości metali ciężkich, np. rzędu X00 ppm 
ni. na podstawie prostego zliczenia pierścieni przyrosto-
wych w badanych rdzeniach wszystkie drzewa, z których 
pochodziły powyższe próby, porastały badany obszar 
w czasie działania pobliskiej huty niklu. Bardzo silną 
korelację bezpośrednią między pierwiastkami zawartymi 
w korze i glebie uzyskano dla kadmu (r = 0,80). 

anomalne zawartości metali w korze, ich korelacja 
z wiekiem drzew oraz znaczne wzbogacenie gleby 
w niektóre metale (Pb, zn, Cd, Mo, Cu, sn) względem 
skały podścielającej wskazują na silne zanieczyszczenie 
antropogeniczne badanego obszaru spowodowane 
działalnością pobliskiej huty, zamkniętej w 1982 r. kora 
sosny zwyczajnej potwierdziła swoją przydatność do 
celów monitorowania zanieczyszczenia atmosferycznego 
nawet takiego, które wystąpiło na badanym obszarze 
ponad 30 lat temu.

Drewno z badanego obszaru zawiera 3–7 krotnie 
większe (średnie) zawartości niklu w porównaniu do sosen 
z obszarów o glebie niewzbogaconej w nikiel (saarela i inni, 
2005; nilsson, 2000). jednocześnie stwierdzono 1,7–1,28 (dla 
średniej zawartości) i 3,9–2,9 (dla maksymalnej zawartości) 
razy więcej niklu odpowiednio w stosunku do sosen z obsza-
ru zanieczyszczonego działalnością huty (saarela i inni, 2005) 
oraz sosny oddalonej od badanego obszaru o ok. 10 km. 

najsilniejszą korelację bezpośrednią między pierwiast-
kami zawartymi w drewnie i glebie uzyskano dla manganu  
(r = 0,54) i molibdenu (r = 0,51). odnotowano również 
szereg zależności niebezpośrednich, np. stront w drewnie 
i kadm w glebie (r = 0,81). W przeciwieństwie do próbek 
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kory w drewnie nie wykazano związku pomiędzy okresem 
działalności huty, a zawartościami metali. Również rozkład 
zawartości niklu zbadany przy użyciu eD-XRF wzdłuż 
rdzenia pobranego z pnia drzewa nie wykazał znaczących 
zmian, wynikających z wieku poszczególnych pierścieni 
przyrostowych. Pomimo braku związku zawartości niklu 
w drewnie z wiekiem drzewa, antropogeniczny nikiel po-
chodzący z huty może być odpowiedzialny za jego wzbo-
gacenie w ten metal. Wg niektórych autorów, pierwiastki 
toksyczne pochodzenia litologicznego są słabiej przyswa-
jalne dla roślin w porównaniu z pierwiastkami o genezie 
antropogenicznej (Chłopecka i inni, 1996; karczewska, 
1996). z tego też powodu ciężko ocenić poziom wpływu 
naturalnej i antropogenicznej koncentracji niklu w glebie 
na wzbogacenie drewna w powyższy pierwiastek.

Pomimo braku wyraźnej korelacji sosna zwyczajna 
rosnąca na wzbogaconym w nikiel (pochodzenia natural-
nego i antropogenicznego) podłożu wykazuje wzbogace-
nie drewna w ten pierwiastek, co wskazuje na możliwość 
zastosowania badanego materiału dla celów wstępnej 
prospekcji badanego materiału dla celów wstępnej pro-
spekcji złóż lub monitoringu środowiskowego. 
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Wykorzystanie danych lotniczego skaningu lase-
rowego (als) w naukach przyrodniczych jest coraz 
bardziej popularne (Badura, Przybylski, 2005; Chenrai, 
2012; jordan i inni, 2005; Mickelson, 2011; seleem, 2013; 
Wojciechowski i inni, 2015). Po odpowiednim przygoto-
waniu w środowisku Gis, wysokościowy model terenu 
(otrzymany na podstawie danych liDaR) umożliwia pro-
wadzenie badań wielu zjawisk i procesów geologicznych, 
których efekty zaznaczają się na powierzchni terenu. 
Do dziedzin z powodzeniem wykorzystujących zalety 
wysokorozdzielczego modelu terenu należą badania 
geologiczno-strukturalne.

Proponowana procedura jest oparta na schemacie 
(ryc. 1): analiza numerycznego modelu terenu – wyzna-
czenie lineamentów i statystyczna analiza ich przebiegu 
(diagramy rozetowe) – opracowanie mapy gęstości line-
amentów – badania strukturalne w obrębie maksimów 
zagęszczeń (pomiary orientacji struktur planarnych i gę-
stości powierzchniowej spękań) – analiza porównawcza 
wyników analiz w środowisku Gis i badań terenowych. 
Pozwala ona na identyfikację oraz wyznaczenie do tej 
pory nieznanych stref uskokowych, stref zaangażowanych 
tektoniczne lub stref zniszczenia stoków. 

Przedstawiony wyżej schemat postępowania przete-
stowano na obszarze o małej zmienności litologicznej i ni-
skim stopniu skomplikowania struktury podłoża, dobrze 
eksponowanym i pokrytym nalotami als. Rejon badań 
położony jest w obszarze źródłowym Wisły, obejmują-
cym stoki pasm Baraniej Góry i Równicy. Pod względem 
geologicznym znajduje się on w obrębie bloku Beskidu 
Śląskiego. na badanym obszarze odsłaniają się utwory 
płaszczowiny godulskiej reprezentowane przez górno-
kredowe, drobnoławicowe piaskowce i łupki warstw 
godulskich górnych (z poziomem zlepieńców malinow-
skich w stropie) oraz zalegające na nich gruboławicowe 

piaskowce i zlepieńce warstw istebniańskich dolnych. 
Pod względem strukturalnym jest to południowe, poło-
gie skrzydło antykliny szczyrku. Warstwy zapadają pod 
kątem rzędu 10– 30° ku s i ssW, a obszar badań wykazuje 
cechy monokliny, gdzie do położenia warstw nawiązuje 
orientacja dłuższych stoków.

Testowana procedura umożliwiła wyznaczenie 
uskoków zarówno ujętych na mapach geologicznych, 
jak i ukrytych, nieznanych do tej pory stref zniszczenia 
górotworu oraz potwierdzenie ich związku z orientacją 
zespołów ciosu. Przykładem jest, między innymi, zespół 
uskoków równoległych do ciosu podłużnego w stosunku 
do osi regionalnej struktury fałdowej (l), zlokalizowa-
nych na południowym stoku Ramienia Cieńkowa czy też 
równoległe i subrównoległe  do ciosu poprzecznego (T), 
kulisowo odsłaniające się strefy zniszczenia na odcinku 
od Baraniej Góry po Przełęcz salmopolską. Ponadto w re-
jonach objętych maksimami zagęszczeń lineamentów 
stwierdzono występowanie osuwisk skalnych. znamienny 
jest fakt równoległego przebiegu struktur linijnych wzglę-
dem skarp oraz rowów osuwiskowych. z zależności tej 
wynika często rozwój zespołów osuwiskowych o znacz-
nych rozmiarach, głęboko posadowionych w podłożu 
(sikora, 2015). 

otrzymane wyniki wskazują na praktyczny wymiar 
stosowania prezentowanej procedury  w rozpoznawaniu 
między innymi stref odmłodzonych neotektonicznie, 
o podwyższonej szczelinowatości oraz dla prognozowa-
nia obszarów narażonych na skutki wystąpienia wstrzą-
sów sejsmicznych i ruchów masowych. W przyszłości 
planuje się przetestowanie jej w innych rejonach karpat 
(zwłaszcza tych o bardziej skomplikowanej strukturze 
podłoża) oraz na obszarze pozakarpackim (Góry Bardzkie, 
Góry kaczawskie, Garb Tarnogórski). 

Słowa kluczowe:  lineamenty, liDaR, analiza strukturalna, Beskid Śląski, karpaty zewnętrzne
Key words:  lineaments, liDaR, structural analysis, silesian Beskid, outer Carpathians
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 uwARuNKowANiA Rozwoju oSuwiSK NA TLE PodATNości  
oSuwiSKowEj GRzbiETu zAchodNiEGo GóR bARdzKich (SudETY)

Geological condition of landslides against the landslides susceptibility 
of the western ridge of the bardzkie Mountains (Sudetes)

rafał Sikora, tomasz wojciechowski, andrzej piotrowski
Państwowy instytut Geologiczny – Państwowy instytut Badawczy, oddział karpacki, 
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Góry Bardzkie są rejonem szczególnie narażonym na 
występowanie ruchów masowych. na tle stosunkowo 
słabego rozpoznania sudetów pod tym kątem, są one 
cennym poligonem umożliwiającym opracowanie me-
todyki badań osuwisk w sudetach. W Górach Bardzkich 
i ich otoczeniu występują różne typy osuwisk, w tym 
skalne i zwietrzelinowe. Rozpoznanie ich następuje na 
podstawie analiz wysokościowych danych laserowych 
oraz badań terenowych. obecnie zakresem prac objęto 
teren położony w obrębie Grzbietu zachodniego Gór 
Bardzkich, ograniczony dolinami nysy kłodzkiej, Czer-
wionki i Ścinawki. na obszarze tym rozpoznano ponad 
100 osuwisk.

Porównanie danych dotyczących osuwisk z czyn-
nikami geośrodowiskowymi charakteryzującymi stoki, 
pozwoliło określić uwarunkowania geologiczne i morfo-
logiczne występowania osuwisk. Posłużyła do tego mapa 
podatności osuwiskowej Grzbietu zachodniego Gór 
Bardzkich (sikora i inni, 2016) wykonana metodą Weight 
of Evidence (Bonham-Carter i inni, 1989), na podstawie 
której przeanalizowano wpływ litologii, struktury podło-
ża, nachylenia terenu, ekspozycji stoków, odległości od 
cieków i akumulację spływu (flow accumulation). Metoda 
ta z powodzeniem zastosowana została w karpatach 
(Wojciechowski, Wójcik, 2015).

z przedstawionej mapy podatności osuwiskowej 
wynika, że osuwiska rozpoznane na badanym obszarze 
związane są głównie z rejonem występowania osadów 
plejstoceńskich oraz podścielających je górnodewońskich 
i dolnokarbońskich utworów fliszowych struktury. Ruchy 
masowe występują na stokach o ekspozycji sW, W i se 
nachylonych w przedziale 9–24°. znaczenie mają także 
obszary o znacznej akumulacji spływu powierzchniowe-
go. Doliny Wilczej, jaśnicy, Czerwionki, Łącznicy i Ścinawki 
wykazują największą podatność osuwiskową. 

kontynuacją projektu będzie opracowanie mapy po-
datności osuwiskowej dla całego obszaru Gór Bardzkich 
(sikora i inni, 2016). szczególna uwaga poświęcona będzie 
określeniu wpływu struktury podłoża i neotektoniki na roz-

wój i sposób wykształcenia osuwisk. z tego względu wy-
magane będą prace terenowe mające na celu doprecyzo-
wanie lokalizacji i potwierdzenie występowania uskoków  
w podłożu skalnym na podstawie sMGs w skali 1:25 000 
(Cwojdziński, 1974; emerle-Tubielewicz, 1979; oberc  
i in ni, 1994) i sMGP w skali 1:50 000 (Cymerman i inni, 
2015; Cymerman i inni, 2015b). 
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dEFoRMAcjE MEzoPRoTERozoiczNYch i NEoPRoTERozoiczNo- 
-KAMbRYjSKich SKAł MASYwu hASAGT (zAchodNiA MoNGoLiA)  

w świETLE ANALizY MEzo i MiKRoSTRuKTuRALNEj
deformation structures of the Mesoproterozoic and the neoproterozoic- 

-cambrian rocks of the Khasagt Massif (western Mongolia) in the light  
of meso- and microstructural analysis
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Masyw Hasagt znajduje się w zachodniej Mongolii, na 
nW od ałtaju. stanowi on dobrze odsłonięty, sW fragment 
proterozoicznego terranu dzabkańskiego, wchodzącego 
w skład środkowoazjatyckiego pasa orogenicznego (Ba-
darch i inni, 2002; sikora, Wójcik, 2013). Mezoproterozoicz-
ne skały metaosadowe i metawulkaniczne tworzą wąskie 
wychodnie szerokości 4–12 km, o kierunku WnW–ese, 
równoległe do głównego lineamentu mongolskiego. od 
południa utwory te ograniczone są neoproterozoiczną 
intruzją granitoidów Derweldjin nuruu. Północną granicę 
wychodni skał mezoproterozoicznych stanowi zespół 
dyslokacji Bayan Hoyor–Huron showhyn oddzielają-
cych je od neoproterozoicznych klastycznych utworów 
warstw Maikhan Uul, podścielających neoproterozoiczno- 
-kambryjską sukcesję osadową formacji Tsagaan olom. 
ogólny zarys ewolucji strukturalnej badanego obszaru 
przedstawili geolodzy mongolscy (Énhbaár i inni, 2005). 
Przedstawione poniżej wyniki badań pozwalają uściślić 
niektóre aspekty rozwoju strukturalnego sW krawędzi 
terranu dzabkańskiego.

W wyniku analizy mezostrukturalnej w skałach for-
macji Tsagaan olom rozpoznano struktury fałdowe ze 
zginania i nasunięcia wskazujące na przemieszczenia ku 
n do ne, którym towarzyszy szereg mezostruktur (fałdki 
ciągnione, budinaż, kliważ ołówkowy). Po ich utworzeniu 
nastąpiło wsteczne reaktywowanie powierzchni nasunięć 
jako uskoków normalnych o zrzuconych skrzydłach po-
łudniowych. struktury te są dobrze czytelne w skali od-
słonięć i ich analiza nie nastręcza większych problemów, 
a obserwacje potwierdza także analiza makrostrukturalna 
w obszarze Hasagtu.

Większych starań w badaniach wymagały stromo 
zapadające i silnie skliważowane, mezoproterozoiczne 
utwory wulkaniczno-osadowe formacji sharyn nuruu 
i jargait ze względu na utrudniony dostęp do skał od-
słaniających się na stromych ścianach głęboko wciętych 
wąwozów. W skałach tych makroskopowo zaznacza się 
intensywny kliważ osiowy, a tylko w niektórych miejscach 
możliwe jest zaobserwowanie fałdów. W związku z po-
wyższym, przeprowadzono analizę mikrostrukturalną skał 

Słowa kluczowe:  Góry Hasagt, Tsagaan olom, Mongolia, terran dzabkański, środkowoazjatycki pas orogeniczny
Key words:  khasagt Mountains, Tsagaan olom Formation, Mongolia, zavkhan terrane, Central asian orogenic Belt

mezoproterozoicznych w płytkach cienkich, poprzedzoną 
badaniami petrograficznymi (sikora, Madej, 2015). ana-
lizom podlegały orientowane preparaty mikroskopowe 
metamułowców i metatufów ogniwa Hamtyn Hutch 
(formacja sharyn nuruu) oraz fyllitów ogniwa nomgon 
Gol (formacja jargait). 

Badania mikrostrukturalne skał ogniwa Hamtyn 
Hutch wykazały równoległe ułożenie powierzchni fo-
liacji s1 i pierwotnego warstwowania s0. Foliację pod-
kreśla równoległe ułożenie blaszek chlorytu i serycytu. 
W skałach wulkaniczno-osadowych zaobserwowano 
chlorytowe cienie ciśnień wokół niektórych klastów, 
skaleni potasowych oraz kryształów magnetytu. W więk-
szości przypadków cienie te nie wykazują asymetrii, 
co wskazuje raczej na koaksjalny charakter deformacji. 
Miejscami stwierdzono struktury typu s-C podkreślone 
esowato wydłużonymi fragmentami lawy oraz skośnie 
zorientowaną foliację ograniczoną od góry i dołu folia-
cją zorientowaną poziomo. niekiedy wzdłuż foliacji s1 
stwierdzono przemieszczenia porozrywanych jasnych 
lamin zbudowanych z grubszego materiału. asymetria 
badanych struktur wskazuje generalnie na n i ne kierunek 
transportu tektonicznego. obserwowany lokalnie kieru-
nek transportu tektonicznego ku nW wynika z reorientacji 
struktur na młodszych uskokach poprzecznych. Widoczny 
makroskopowo kliważ s2, w płytkach cienkich zaznacza 
się także w formie skośnie ustawionych do foliacji s1, 
ciemnych smug podkreślonych jasnymi łyszczykami, 
które najlepiej są eksponowane w warstewkach frakcji 
ilastej metamułowców.

W przypadku fyllitów ogniwa nomgol Gol stwierdzo-
no zafałdowanie foliacji s1 objawiające się powstaniem 
fałdów załomowych F2 o wergencji północnej. Równo-
legle do powierzchni osiowych tych fałdów wykształcił 
się kliważ osiowy s2, wzdłuż którego powierzchni doszło 
do przemieszczeń ku n. Ponadto zaobserwowano słabiej 
rozwinięte powierzchnie ścięć rejestrujące przemieszcze-
nia ku s. Podkreślające foliację s1 chloryt i serycyt oraz 
obecność chlorytu w cieniach ciśnień wskazują na bardzo 
niski/niski stopień metamorfizmu badanych skał.
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analizy mikroskopowe wykazały, że skały mezopro-
terozoiczne zarejestrowały 3 etapy deformacji. W wyniku 
najstarszej deformacji D1 wykształciła się penetratywna 
foliacja s1. W kolejnym etapie D2 foliacja ta została zafał-
dowana przez fałdy F2. W powierzchniach osiowych tych 
fałdów wykształcił się kliważ osiowy s2. Wergencja fałdów 
i kierunek nasunięć wskazują na transport tektoniczny 
ku n lub ne. z etapem D3 jest związane reaktywowanie 
powierzchni foliacji s2 w postaci wstecznych przemiesz-
czeń ku s. 

zestawienie powyższych wyników z analizami me-
zoskopowymi prowadzi do wniosku, że skały mezopro-
terozoiczne zarejestrowały o 1 etap deformacji więcej 
niż kontaktujące z nimi skały neoproterozoiczno-kamb-
ryjskie. W węglanowo-klastycznych utworach formacji 
Tsagaan olom nie stwierdzono śladów metamorfizmu. 
Formacje mezoproterozoiczne (sharyn nuruu i jargait) 
uległy metamorfizmowi najprawdopodobniej w cza-
sie deformacji D1. Tym samym należy sądzić, że etap 
deformacji D2 skał mezoproterozoicznych był wspólny 
również dla utworów neoproterozoiczno-kambryjskich, 
dla których był on pierwszym etapem. Wspólna deforma-
cja miała charakter fałdowania ze zginania dla utworów 
neoproterozoiczno-kambryjskich oraz fałdowania ze 
ścinania dla ogniw mezoproterozoicznych. Podczas tej 
deformacji doszło do nasunięć w kierunku n, ne. kolejny 
wyróżniony etap deformacji był związany z przemiesz-
czaniem mas skalnych w kierunku s. zapisał się on we 
wszystkich kontaktujących się ze sobą wydzieleniach 
litostratygraficznych. Prawdopodobnie metamorfizm 
i deformacja D1 serii mezoproterozoicznych nastąpiły 

przed otwarciem neoproterozoiczno-kambryjskiego 
zbiornika tsagaanolomskiego, a więc sedymentacją serii 
węglanowo-klastycznej. najstarszą deformację należy 
wiązać z utworzeniem cokołu terranu dzabkańskiego. 
następna deformacja, wspólna dla różnowiekowych grup 
skał, miała miejsce w środkowym kambrze, po zamknięciu 
morza tsagaanolomskiego.
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Rys. 1. Położenie obszaru badań na mapie Mongolii
Fig. 1. Location of the study area on the map of Mongolia
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i PALEoKLiMATYczNE

the occurrence of the Mesoproterozoic banded iron formations (bif)  
in the Khasagt Massif (western Mongolia) and their paleotectonic  

and paleoclimatic significance
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Masyw Hasagtu (zachodnia Mongolia) jest izolowa-
nym, wyraźnie zaznaczającym się w morfologii masy-
wem górskim o rozciągłości WnW – ese. stanowi on sW 
fragment terranu dzabkańskiego (Badarch i inni, 2002), 
którego krystaliczne podłoże składa się z magmowych 
i wulkaniczno-osadowych skał mezo i neoproterozoicz-
nych. W wyniku prac kartograficznych (Wójcik i inni, 2015) 
stwierdzono wśród nich występowanie dwóch typów 
skał silikoklastycznych o charakterystycznej rytmicznej 
laminacji. 

Pierwszy typ związany jest z wystąpieniami wulkanicz-
no–osadowej asocjacji skał mezoproterozoicznych (for-
macja Hamtym Hucz; Énhbaár i inni, 2005) w południowej 
części Hasagtu. Podobne skały rozpoznano także w me-
gabloku tkwiącym w klastycznych utworach środkowego 
dewonu (formacja Tsagaan shorot) po północnej stronie 
gór. Makroskopowo skała składa się z naprzemianległych 
jasnych i ciemnych lamin zbudowanych prawie wyłącznie 
z ksenomorficznego kwarcu. Dla lamin ciemnych typowy 
jest grubokrystaliczny kwarc wykazujący charakterystycz-
ne faliste wygaszanie. Towarzyszą mu liczne hematytowe 
pseudomorfozy po magnetycie lub pirycie. jednak oprócz 

Słowa kluczowe:  wstęgowane rudy żelaza, Hasagt, Mongolia, terran dzabkański, centralnoazjatycki pas orogeniczny
Key words:  banded iron formation, khasagt Mountains, Mongolia, zavkhan terrane, Central asian orogenic Belt

regularnego kształtu nie stwierdzono w nich reliktów 
umożliwiających rozstrzygnięcie, który z wymienionych 
minerałów jest zastąpiony hematytem. Wspomniane 
pseudomorfozy widoczne są także makroskopowo jako 
liczne wyługowania o regularnych kształtach (tzw. box-
werki). Często tworzą one horyzonty wzdłuż niektórych 
lamin, a niekiedy wypełnione są wodorotlenkami żelaza.

Drugi typ skały zlokalizowano w obrębie mezopro-
terozoicznej formacji yet ondjer (ekstas). ich wychodnie 
tworzą wyraźne, rozciągające się w kierunku WnW – ese, 
występy skalne na grzbiecie Tchanadman Uul (3087,6 m 
n.p.m.), w północnej części Hasagtu (ryc. 1). W odsłonię-
ciach wyróżniają się warstwy jaspilitowe składające się 
z naprzemianległych lamin czerwonych i ciemnoszarych. 
laminacja jest wynikiem frakcjonalnego uziarnienia skały. 
W laminach szarych dominują ziarna kwarcu o większych 
rozmiarach, a na ogół ostrokrawędziste kształty wskazują 
na jego detrytyczne pochodzenie. W omawianych lami-
nach sporadycznie obecne są tlenki tytanu. laminy czer-
wone są zbudowane z matriksu kwarcowo-hematytowe-
go i poszczególne ziarna są praktycznie nierozróżnialne. 

Ryc. 1. Odsłonięcia wstęgowanych rud żelaza, formacja Yet Ondjer. Grzbiet Tchanadman Uul, Hasagt (fot. R. Sikora, A Wójcik)
Fig. 1. Outcrops of the Banded Iron Formation (Yet Ondjer Formation). Tchanadman Uul mountain ridge, Khasagt Mountains 

(fot. R. Sikora, A. Wójcik)
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PRzEjAwY wYSTĘPowANiA MEzoPRoTERozoiczNYch, wSTĘgowANYch Rud ŻELAzA...

Badane skały stanowią prawdopodobnie wystąpie-
nia wstęgowanych rud żelaza (BiF) typu algoma (Gross, 
1980). jednak jak wynika z opisu mikroskopowego skały 
jaspilitowej, skład jej lamin jest nietypowy. W klasycznym 
BiF’ie laminy ciemne zbudowane są z minerałów żelaza 
(hematyt, magnetyt), a czerwone z kwarcu. sytuacja 
odwrotna, z jaką mamy do czynienia, wskazuje na słabe 
wytrącanie związków żelaza i znaczną dostawę materiału 
detrytycznego. Prawdopodobnie badane skały powsta-
wały w peryferycznych częściach basenu lub istniały 
warunki przejściowe do właściwej sedymentacji BiF’ów 
wynikające ze zbyt małej koncentracji żelaza w wodzie. 

Wątpliwości rozwiać mogą kolejne analizy zebranych 
próbek skalnych oraz szczegółowe prace terenowe. nie-
mniej jednak, wstępne wyniki badań dowodzą istnienia 
podczas mezoproterozoiku na obszarze Hasagtu wa-
runków sprzyjających powstawaniu wstęgowanych rud 
żelaza. Pełne potwierdzenie ich występowania umożliwi 
odtworzenie istotnych zmian paleoklimatycznych i po-
zycji geotektonicznej masywu. Przyszłe badania będą 
kluczowe dla potwierdzenia zlodowacenia, jakie mogło 
towarzyszyć sedymentacji BiF’ów. Przypuszczalnie frag-
menty opisanych skał lub genetycznie z nimi związanych 
występują w formie głazików w obrębie neoproterozoicz-
nych tyllitów formacji Maikhan Uul. Ponadto, współczesne 
występowanie opisanych skał w formie izolowanych 
odsłonięć położonych w znacznej odległości od siebie 
stanowi kolejny dowód na przebudowę strukturalną 
fundamentu terranu dzabkańskiego w późniejszych 
okresach (sikora, Wójcik, 2013; sikora, 2015).
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Bóbr jest najdłuższym lewobrzeżnym dopływem 
odry (271,1 km). analizie poddano dolinę rzeki na Po-
górzach kaczawskim i izerskim wraz z ich najbliższym 
otoczeniem. Pomiędzy jelenią Górą a Wleniem rzeka 
przecina kilka jednostek geologicznych zbudowanych 
z różnowiekowych skał metamorficznych, wulkanicznych 
i osadowych, a przebieg jej koryta nawiązuje kształtem do 
odporności skał podłoża i struktur geologicznych. Wspo-
mniane zróżnicowanie geologiczne podłoża doliny Bobru 
istotnie wpływa na rozwój ruchów masowych. spośród 
kilkudziesięciu rozpoznanych na tym obszarze osuwisk 
zaprezentowano kilka, zdaniem autorów najciekawszych 
z badawczego punktu widzenia.

na odcinku izerskim, między jelenią Górą a Pilcho-
wicami, Bóbr tworzy wąską, głęboko wciętą dolinę, roz-
cinającą wychodnie gnejsów i granitognejsów izerskich 
(wiek protolitu ok. 500 Ma). zbocza doliny osiągają tu 
wysokość kilkudziesięciu metrów (50–80 m). Wstępne 
analizy morfometryczne oparte na wysokościowym mo-
delu terenu (z danych liDaR) i kartograficzne badania 
terenowe nie wykazały zjawisk osuwiskowych w obrębie 
skał metamorfiku izerskiego. osuwiska stwierdzono nato-
miast w obrębie plejstoceńskich utworów pochodzenia 
lodowcowego, które przykrywają skały krystaliczne. 
W dolinach dopływów Bobru rozcinających wzniesienia 
położone na wschód od jeziora Pilchowickiego znajdują 
się dobrze rozwinięte formy z urozmaiconą rzeźbą kolu-
wiów osuwiskowych. szczególną uwagę zwraca zespół 
osuwisk na wschód od Wrzeszczyna w dolinie potoku 
uchodzącego od południa do jeziora Pilchowickiego. Dwa 
największe z nich, znajdujące się na przeciwległych zbo-
czach doliny, tworzą charakterystyczną strukturę „kolistą”. 
koluwia tych osuwisk rozwinęły się w odmiennych typach 
osadów plejstoceńskich. osuwisko po zachodniej stronie 
doliny utworzyło się w glinach lessopodobnych zlodo-
wacenia północnopolskiego, a osuwisko po wschodniej 
– w utworach wodnolodowcowych zlodowacenia połu-

dniowopolskiego (w jego koluwium często występują 
bloki piaskowców i zlepieńców górnej kredy). Pomiędzy 
siedlęcinem a strzyżowcem znajduje się duże aktywne 
osuwisko powodujące uszkodzenia drogi powiatowej 
nr e14. na podstawie sMGs w skali 1:25 000 (szałamacha, 
1978) i sMGP w skali 1:50 000 (Cymerman i inni, 2005) na-
leży sądzić, że w koluwium osuwiskowym znajdują się oba 
typy, wymienionych wyżej, osadów czwartorzędowych.

W podłożu omawianego obszaru przebiega uskok 
śródsudecki o orientacji WnW–ese do nW–se, oddziela-
jący skały metamorfiku izerskiego od metamorficznego 
kompleksu kaczawskiego. Badania terenowe (sikora, 
2006) wykazały, że uskok ten jest nieaktywny od paleo-
zoiku i nie zaznacza się w morfologii terenu. W jego oto-
czeniu znajdują się strefy kataklazy, które współcześnie 
mogą być podatne na rozwój osuwisk ze względu na 
obserwowane, miejscami silne zniszczenie mechaniczne 
skał. Dowodzi tego strukturalne osuwisko znajdujące się 
na lewym brzegu Bobru, poniżej zapory w Pilchowicach. 
Utworzyło się ono w strefie kataklazy dolnopaleozoicz-
nych łupków serycytowo-chlorytowo-kwarcowych jed-
nostki Pilchowic (metamorfik kaczawski) na ne skrzydle 
uskoku śródsudeckiego. osuwisko powstało równolegle 
do przebiegu granic litologicznych i struktur tektonicz-
nych podłoża. koluwium osuwiskowe schodzi do rzeki, 
nieznacznie zmieniając kształt jej koryta. 

inaczej rozwinęły się osuwiska na południowej ścianie 
nieczynnego kamieniołomu bazaltu (neogen) w Pilcho-
wicach, gdzie zachodzą ruchy masowe w formie małych 
osuwisk i osypisk. W skład koluwiów występujących tam 
osuwisk wchodzą niemal wyłącznie fragmenty słupów 
bazaltowych. W kierunku północnym, w dolinie Bobru, 
aż do miejscowości nielestno występują nieliczne, małe 
osuwiska związane z osadami plejstoceńskimi. 

Pomiędzy nielestnem a Wleniem dolina Bobru 
przecina tektoniczny rów Wlenia (o przebiegu nW–se) 
wypełniony skałami osadowymi górnego karbonu, 

Słowa kluczowe:  osuwiska, dolina Bobru, uskok śródsudecki, rów Wlenia, sudety
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permu, dolnego triasu i górnej kredy. na tym odcinku 
doliny udokumentowano kilka osuwisk strukturalnych 
(kowalski, 2016) rozwiniętych w skałach paleozoicznych 
i mezozoicznych oraz kilka płytkich zsuwów w obrębie 
przykrywających je utworów czwartorzędu. osuwiska 
strukturalne związane są z uskokami ograniczającymi 
rów Wlenia (uskokiem południowym i północnym) lub 
uskokami genetycznie z nimi związanymi. obszary 
występowania tego typu osuwisk to Chrośnicki Potok, 
Płoszynka, Świerkowa Dolina, Góra Gniazdo. Wyraźny 
związek osuwisk ze strukturą podłoża na tym obszarze ob-
jawia się głównie rozwojem skarp osuwiskowych wzdłuż 
powierzchni uskokowych. W niektórych przypadkach 
udało się potwierdzić rotacyjny charakter osuwiska (np. 
w Świerkowej Dolinie) lub stwierdzić kilka powierzchni 
poślizgu (se stoki Góry Gniazdo).

na szczególną uwagę zasługuje osuwisko położone na 
lewym brzegu Bobru, powyżej zabytkowego pensjonatu 
„leśny Dwór” we Wleniu. Łatwo ulegające uplastycznieniu 
wkładki mułowców i iłowców w obrębie piaskowców i zle-
pieńców czerwonego spągowca warunkowały powstawa-
nie zsuwów pokryw stokowych. z tego powodu w 2014 
roku stok powyżej pensjonatu umocniono betonowym 

murem oporowym o wysokości około 8 m. jak się okazało 
w podłożu istnieje uskok, a wykonany mur naruszył stabil-
ność stoku. W efekcie, powyżej umocnionego fragmentu 
stoku, rozwinęły się skarpy wtórne i szczeliny ekstensyjne. 
nasilenie ruchów masowych nastąpiło także w wyniku 
obciążenia stoku dodatkowym materiałem skalnym wy-
korzystanym do budowy ścieżek spacerowych. 

Dotychczasowe badania w dolinie Bobru wykazały 
zależność rozwoju osuwisk od budowy geologicznej 
jej podłoża. Przytoczone wyżej przykłady osuwisk 
i uwarunkowania ich rozwoju w odniesieniu do geologii 
podłoża stanowią punkt wyjścia do dalszych badań. na 
Pogórzu kaczawskim stwierdzono wyraźny wpływ struk-
tury podłoża na powstawanie osuwisk i w tym kierunku 
prowadzone będą kolejne analizy. nowym wątkiem ba-
dawczym pozostaje rozwój osuwisk w obrębie osadów 
plejstoceńskich, co stanowi nawiązanie do podobnych 
problemów stwierdzonych w Górach Bardzkich (sikora 
i inni, 2016). Przyszłe badania prowadzone na pozosta-
łych odcinkach doliny Bobru dostarczą istotnych danych 
dotyczących geologicznych uwarunkowań powstawania 
osuwisk w sudetach i na ich przedpolu.

Ryc. 1A. Położenie wybranych osuwisk na izersko-kaczawskim odcinku doliny Bobru na tle budowy geologicznej. Objaśnienia skrótów: 
MI – metamorfik izerski, GK – granit Karkonoski.; MKK – metamorfik kaczawski, NS – synklinorium północnosudeckie,  

RW – rów Wlenia, US – uskok śródsudecki, UPłW – południowy uskok Wlenia, UPnW – północny uskok Wlenia. Osuwiska:  
1 – osuwiska w okolicy Wrzeszczyna, 2 – osuwisko uszkadzające drogę E14, 3 – osuwisko w strefie uskoku śródsudeckiego,  

4 – osuwiska w kamieniołomie bazaltu w Pilchowicach, 5 – osuwisko w dolinie Chrośnickiego Potoku, 6 – Płoszczynka,  
7 – Świerkowa Dolina, 8 – Gniazdo, 9 – osuwisko powyżej pensjonatu „Leśny Dwór” we Wleniu. 1B. Struktura kolista utworzona 

przez zespół osuwisk położonych na wschód od Wrzeszczyna. 1C. Osuwisko w Świerkowej Dolinie
Fig. 1A. Location of landslides in the Bóbr River Valley in the Izerskie and Kaczawskie highlands area based on geology of the region. 
MI – Izera Metamorphic Complex, GK – Karkonosze Granite, Kaczawa Metamorphic Complex, NS – North Sudetic Trough, RW – Wleń 

Grabben, US – Intra-Sudetic Fault Zone, UPłW – South Wleń Fault, UPnW – North Wleń Fault. Landslides:  
1 – circular structure of the landslides near the Wrzeszczyn, 2 – landslide damaging the E14 road, 3 – landslide close to the Intra 

Sudetic Fault Zone, 4 – landslides on the S wall of the basalt quarry in Pilchowice, 5 – landslide in the Chrośnicki Potok valley,  
6 – Płoszczynka, 7 – Świerkowa Valley, 8 – Gniazdo, 9 – Leśny Dwór in Wleń. 1B. Circular structure near the Wrzeszczyn. 

1C. Landslide in the Świerkowa Valley
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W celu określenia niezbędnego zakresu badań nad 
osuwiskowością Gór Bardzkich i związanymi z nią geoza-
grożeniami przeprowadzono analizy map geologicznych, 
topograficznych oraz wysokościowego modelu terenu 
(liDaR). na tej podstawie w najbliższym sąsiedztwie ko-
ryta nysy kłodzkiej zlokalizowano kilkadziesiąt osuwisk, 
spośród których kilkanaście wytypowano do badań tere-
nowych. szczegółowymi badaniami objęto osuwiska po-
łożone w okolicy Podtynia, Morzyszowa, opolnicy i Barda.

Dolina nysy kłodzkiej w Górach Bardzkich ma cha-
rakter przełomu antecedentnego z wyraźnie zaznacza-
jącymi się meandrami. na odcinku od Ławic po sudecki 
uskok brzeżny w okolicy janowca zakola rzeki wcinają 
się w paleozoiczne utwory struktury bardzkiej. Pomiędzy 
Ławicami a Morzyszowem wcięcie koryta rzeki jest na tyle 
silne, że nie obserwuje się klasycznego zróżnicowania 
morfologicznego brzegów wklęsłych i wypukłych. oba 
brzegi są podobnie strome i różnią się tylko wysokością 
względną. klasyczny obraz stromych brzegów wklęsłych 
i łagodnych wypukłych ujawnia się na odcinku od Mo-
rzyszowa po janowiec. 

W wyniku ruchów pionowych i wynoszenia Gór 
Bardzkich na sudeckim uskoku brzeżnym (sroka, 1997; 
krzyszkowski i inni, 2000; Badura i inni, 2003) koryto 
nysy kłodzkiej intensywnie wcina się w skały podłoża. 
W efekcie brzegi wklęsłe są wysokie na kilkadziesiąt 
metrów, często przekraczają 100 m, a niekiedy osiągają 
150 m. Charakterystyczne dla nich są znaczne stromizny 
dochodzące do 70°. Do morfologii skarp głównego koryta 
rzeki nawiązują doliny jej dopływów, rozcinające stoki 
na wklęsłych brzegach meandrów. na rozwój osuwisk 
narażone są zarówno strome i wysokie brzegi rzeki, jak 
i zbocza, mocno wciętych w podłoże, dolin jej dopływów. 

W podłożu doliny pomiędzy Podtyniem a opolnicą 
znajdują się dolnokarbońskie, fliszowe utwory struktury 
bardzkiej (piaskowce szarogłazowe, mułowce i iłowce for-
macji z opolnicy) przykryte osadami czwartorzędowymi 
o różnej genezie. Czwartorzęd reprezentowany jest prze-
de wszystkim przez gliny zwałowe i osady fluwioglacjalne 
oraz wodnolodowcowe z okresu zlodowacenia sanu. 
Utworom tym towarzyszą lessy i gliny lessopodobne 
zlodowacenia północnopolskiego oraz gliny deluwialne 

z rumoszem skalnym (Cymerman i inni, 2015a i b). Między 
opolnicą a janowcem występują głównie skały formacji 
opolnicy z wkładkami łuków typu mikołajowskiego (Cy-
merman i inni, 2015b) oraz przykrywające je piaski i żwiry 
rzeczne tarasów nadzalewowych (zlodowacenia odry) 
i zwietrzeliny (Cymerman i inni, 2015b).

Wykazano, że osuwiska w przełomowej dolinie nysy 
kłodzkiej charakteryzują się zróżnicowaną morfologią 
oraz zasięgiem i powierzchnią koluwiów osuwiskowych. 
Ponadto ustalono zależność pomiędzy wykształceniem 
osuwisk a litologią i strukturą podłoża. W przypadku 
większości osuwisk przemieszczeniom ulegają piaskow-
ce szarogłazowe, mułowce i iłowce formacji z opolnicy 
wraz z zalegającymi na nich osadami czwartorzędowymi. 
W szczelinach podłużnych zaobserwowano ścięcia w ob-
rębie warstw mułowcowych i iłowcowych. W powierzch-
niowych partiach koluwiów występują gliny deluwialne 
z rumoszem skał fliszowych oraz gliny zwałowe z eraty-
kami skał magmowych (gnejsów i bazaltów). niekiedy 
w najwyższych partiach stoków, w skarpach osuwisko-
wych znajdują się wychodnie piasków i żwirów kemów 
(tzw. oz z opolnicy). Większość to osuwiska skalno -   
-zwietrzelinowe powstałe w insekwentnym, konsekwen-
tnym lub złożonym układzie geologicznym. osuwiska 
o dłuższych jęzorach charakteryzują się prawdopodobnie 
zsuwem rotacyjnym. osuwiska rozwinięte na wysokich, 
stromych brzegach rzeki wykazują zsuw translacyjny. nie-
kiedy występował ruch złożony, zwłaszcza gdy osuwisko 
związane jest z osadami czwartorzędowymi gdzie, nastę-
pował również spływ materiału luźnego. obrywy różnej 
wielkości mogą występować w przypadku najstromszych, 
eksponowanych wychodni skalnych. Miały one miejsce 
na skarpie osuwiska potocznie określanego jako „obryw 
Bardzki”. Powyższe informacje znajdują częściowo po-
twierdzenie w badaniach Urbańskiego i innych (2015) wy-
konanych na osuwisku w janowcu. zróżnicowanie rzeźby 
koluwiów osuwiskowych, wynikające z różnorodności 
odmian litologicznych podłoża i jego skomplikowania 
strukturalnego, powoduje, że obserwowane są ciekawe 
formy morfologiczne. W związku z tym, w niektórych 
przypadkach możliwe jest względne zróżnicowanie osu-
wisk na starsze i młodsze. zaprezentowane wyżej wyniki 
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Key words:  landslides, Bardzkie Mountains, nysa kłodzka, Bardo structural Unit, geohazards
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badań były inspiracją do opracowania mapy podatności 
osuwiskowej Gór Bardzkich (sikora i inni, 2016).
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post-Variscan tectonothermal history of the bohemian Massif as constrained 
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Podejmowane sporadycznie na przestrzeni ostatnich 
lat próby rekonstrukcji post-waryscyjskiej ewolucji sude-
tów w oparciu o unikatowy warsztat badawczy oferowany 
przez metody termochronologii niskotemperaturowej 
nie znalazły dotychczas odzwierciedlenia w opracowa-
niu syntetycznego modelu mezo-kenozoicznego etapu 
ewolucji geodynamicznej. W kontekście dostępnych 
opracowań o tej tematyce dla całego Masywu Czeskie-
go (m.in. rejon Gór kruszcowych, masyw łużycki, strefa 
Tepli-Barrandienu, sudety) stworzenie spójnego modelu 
regionalnego stanowi pilną potrzebę i wyzwanie dla 
współczesnej geologii. Tradycyjne schematy ewolucji 
proponowane dla obszaru sudeckiego basenu kredo-
wego w kontekście najnowszych doniesień z zakresu ter-
mochronologii niskotemperaturowej (por. Danišík i inni, 
2012; sobczyk i inni, 2015) oraz petrograficznej analizy 
proweniencji minerałów ciężkich budujących skały płyty 
kredowej (por. Biernacka, józefiak, 2009) wskazują na 
pilną potrzebę weryfikacji dotychczasowych poglądów. 
Dotyczy to zwłaszcza zagadnienia występowania, zasięgu 
i charakteru transgresji morza kredowego w kontekście 
funkcjonowania tzw. wschodniej i zachodniej sudeckiej 
wyspy kredowej mających stanowić obszar alimentacyjny 
dla basenów śród- i północnosudeckiego. Wyniki modelo-
wania numerycznego historii termicznej wskazują, iż za-
sięg strefy występowania sudeckiego basenu kredowego 

był znacznie większy, niż proponują to dostępne obecnie 
tradycyjne modele geodynamiczne, oraz możliwe było 
głębokie pogrzebanie sudetów w tym okresie przekracza-
jące miejscami ~4-6 km. Modelowanie inwersyjne historii 
termicznej wskazuje ponadto na dwa główne okresy 
znajdujące zapis w historii termicznej. odpowiadają one 
przedziałom wiekowym 100–70 Ma oraz 65–45 Ma i mogą 
być korelowane odpowiednio z etapem podgrzania oraz 
chłodzenia przypowierzchniowych warstw litosfery. 
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 PłYTKiE oSuwiSKo TRANSLAcYjNE NA SToKAch śREdNiAKA  
w MASYwiE śNiEŻNiKA (SudETY wSchodNiE) w świETLE dANYch  

GEoRAdARowYch
Shallow translational landslide on Mt. średniak slopes in the śnieżnik Massif 

(East Sudetes) in the light of ground-penetrating radar data

artur Sobczyk, Małgorzata Makoś
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Ruchy masowe są zaliczane do procesów złożonych, 
zachodzących na pograniczu litosfery, pedosfery i tropo-
sfery. zazwyczaj, jako główną przyczynę rozwoju płytkich 
osuwisk translacyjnych wskazuje się intensywne opady 
deszczu (Guzzetti i inni, 2008). Przy kompleksowym roz-
ważaniu problemu powstawania tego rodzaju ruchów 
masowych należy również rozważyć pozostałe czynniki, 
w tym m.in. dostępność materiału możliwego do urucho-
mienia, stopień pokrycia szatą roślinna, budowę geolo-
giczną, sieć drenażu, przekształcenia antropogeniczne 
oraz rzeźbę stoku. W dniu 21 lipca 2011 r. w następstwie 
rozlewnych opadów deszczu o sumie dobowej dochodzą-

cej do 120 mm (Urban i Foremnik, 2013), na stokach góry 
Średniak (1210 m. n.p.m.) w Masywie Śnieżnika na wyso-
kości 1068 m n.p.m. zostało zainicjowane płytkie osuwisko 
translacyjne (ryc. 1a). osuwisko na Średniaku rozwinęło się 
w całości na podłożu skał krystalicznych reprezentowanych 
przez wychodnie gnejsów śnieżnickich oraz podrzędnie 
występujące amfibolity. złożona geneza osuwiska, rozwi-
niętego w tym przypadku nietypowo dla sudetów poniżej 
górnej granicy lasu na stoku zalesionym, była przedmiotem 
badań z zakresu geomorfologii (Parzóch i inni, 2012), den-
drochronologii (Remisz i inni, 2014), leśnictwa i meteorologii 
(Urban i Foremnik, 2013) oraz geologii (Paszkiewicz, 2014). 

Słowa kluczowe:  osuwiska translacyjne, stabilność stoku, radar do penetracji gruntu, Masyw Śnieżnika, 
  sudety Wschodnie
Key words:  translational slides, slope stability, ground penetrating radar, Śnieżnik Massif, east sudetes

Ryc. 1. a – Osuwisko na stokach Średniaka (długość ok. 260 m), górna strzałka wskazuje strefę inicjacji ruchu typu en bloc, u dołu 
widoczne czoło osuwiska z kilkumetrowym profilem przez koluwium odsłoniętym w efekcie rekultywacji drogi leśnej; b – Obszar 

osuwiska (0,75 ha) na tle cyfrowego modelu terenu (LiDAR DEM) wraz z lokalizacją wykonanych profili georadarowych
Fig. 1. a – Landslide on Mt. Średniak slopes (ca. 260 m in length), upper arrow points out at source area of en bloc type movement. 
Landslide toe visible at the bottom of a few metre deep profile through a colluvium deposits as resulted from forest road reclamation; 

b – Landslide area (0.75 ha) delineated on digital elevation model (LiDAR DEM) with a location of GPR profiles
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MEtody badawczE

Prace terenowe zostały zrealizowane z zastosowaniem 
bezprzewodowego radaru do penetracji gruntu Cobra 
Plug-in GPR (ang. ground-penetrating radar) produkcji 
szwedzkiej firmy Radarteam sweden aB. Badania pro-
wadzono anteną nieekranowaną sub-echo 40 o często-
tliwości centralnej 52 MHz, z zastosowaniem sondowania 
w czasie rzeczywistym (ang. real time sampling), ilością 
złożeń 64,000/s oraz TWT (ang. two-way travel time) na 
poziomie 1,600 ns. Wartość stałej dielektrycznej ośrod-
ka sondowania ustalono na poziomie 5, co odpowiada 
literaturowym wartościom referencyjnym (por. Daniels, 
2004) wskazywanym dla skał krystalicznych (granit, 
gnejs). W trakcie sondowania GPR był wykonywany au-
tomatyczny zapis sygnału GPs w oparciu o wbudowany 
moduł jednostki sterującej. Prowadzono również karto-
wanie geologiczne rejonu osuwiska oraz wykonywano 
pomiary orientacji głównych powierzchni nieciągłości 
(foliacja, spękania).

wyniKi

W trakcie prac kartograficznych w strefie źródło-
wej udokumentowana została powierzchnia ścinania 
o orientacji 200/46, wzdłuż której doszło do zerwania 
i przemieszczenia przypowierzchniowych fragmentów 
uprzednio litego podłoża. odsłonięcie to wskazuje na 
częściowy udział ruchu typu en bloc w początkowej fazie 
rozwoju osuwiska, z inicjalną powierzchnią odkucia zloka-
lizowaną ok. 1,5 m p.p.t. w sąsiedztwie granicy pomiędzy 
litą skałą oraz zalegającą powyżej zwietrzeliną stokową. 
W strefie tej stwierdzono również obecność wysięków 
wód gruntowych, których wypływy są związane prawdo-
podobnie z punktową koncentracją wód pochodzących 
ze spływu powierzchniowego i drenażu śródzwietrzelino-
wego w bezpośrednim sąsiedztwie drogi leśnej. 

W celu rozpoznania wgłębnej struktury geologicznej 
podłoża w rejonie osuwiska wykonano 20 profili geora-
darowych, które poprowadzono poprowadzonych w re-
gularnej siatce pomiarowej obejmującej powierzchnię 
analizowanej formy oraz drogę leśną powyżej strefy źród-
łowej (ryc. 1b). Profile georadarowe poddane filtracji i in-
terpretacji były zlokalizowane na drodze leśnej powyżej 
strefy źródłowej (ryc. 2a) oraz u czoła osuwiska w miejscu 
o największej miąższości osadów koluwialnych (ryc. 2b). 
Radarogram GPR1 wykonany w strefie drogi leśnej ujawnił 
obecność licznych powierzchni nieciągłości w płytkich 
horyzontach głębokościowych ok. 4 m p.p.t. została rów-
nież rozpoznana granica skała zwietrzała / lite podłoże, 
której głębokość zmienia się w zakresie od 2,5 do 4 m p.p.t. 
z kolei radarogram GPR20 poprowadzony w strefie czoła 
osuwiska poprzecznie do jego osi podłużnej wykazał 
obecność poziomów refleksyjnych odzwierciedlających 
warstwowanie poszczególnych pakietów różnofrakcyj-
nych osadów koluwialnych. Częściowo została również 
rozpoznana granica pomiędzy lity podłożem a osadami 
koluwium, która wg danych GPR jest położona na głębo-
kości ok. 6,5 m. Uzyskane wartości pozostają w zgodzie 
z danymi kartograficznymi zebranymi w trakcie prac 
terenowych na powierzchni osuwiska.

podSuMowaniE i wnioSKi

Przeprowadzone badania georadarowe oraz kartowa-
nie geologiczne w rejonie płytkiego osuwiska translacyj-
nego na stokach Średniaka w Masywie Śnieżnika wska-
zują na przydatność metody georadarowej dla potrzeb 
analizy obszarów zagrożonych ruchami masowymi. ze 
względu na specyfikę obiektu badań podyktowaną nie-
wielką miąższością osadów stokowych oraz względnie 
jednorodną budową geologiczną, badania GPR okazały 
się być szczególnie przydatne na potrzeby rozpoznania 
stref o podwyższonej podatności na przemieszczenie 

Ryc. 2. a – Profil GPR1 wzdłuż drogi leśnej 
powyżej strefy źródłowej osuwiska. Pionowe 
linie wskazują lokalizację stref zagrożonych 
wzmożoną erozją stokową oznaczone w terenie 
podczas akwizycji danych georadarowych;  
b – Profil GPR20 poprowadzony w strefie 
czołowej osuwiska z uwidocznionymi 
horyzontami refleksyjnymi korelowanymi 
z sekwencyjną zmiennością osadów 
w koluwium osuwiskowym. Przerywana linia 
wyznacza przypuszczalny przebieg granicy 
pomiędzy koluwium osuwiskowym a skałą 
macierzystą
Fig. 2. a – Profile GPR1 alongside a forest 
road located above the landslide head. 
Vertical lines delineate sites affected by 
increased slope erosion as marked in the field 
during data acquisition; b – Profile GPR20 
conducted at the toe of the landslide with 
visible horizontal reflexes to be correlated 
with a sequential diversity of deposits within 
a landslide colluvium. Dashed lines mark a 
theoretical boundary zone between landslide 
colluvium and a parent rock



356

 PłYTKiE oSuwiSKo TRANSLAcYjNE NA SToKAch śREdNiAKA w MASYwiE śNiEŻNiKA...

mas skalnych. sondowania powierzchni osuwiska przy-
niosły zadowalające wyniki głównie w strefie największej 
miąższości materiału koluwialnego umożliwiając m.in. 
wyznaczenie miąższości osadów formujących czoło osu-
wiska. Badania GPR nie umożliwiły wskazania głębszych 
horyzontów refleksyjnych, które mogłyby wskazywać 
na obecność powierzchni nieciągłości w postaci uskoku, 
postulowanego w oparciu o dane pochodzące z badań 
elektrooporowych i sejsmicznych (Paszkiewicz, 2014).

autorzy pragną podziękować firmie MPWik s.a. 
Wrocław za udostępnienie georadaru Cobra Plug-in GPR. 
informujemy, że wykorzystaliśmy dane cyfrowe liDaR 
zgodnie z licencją nr Dio.DFT.Dsi.7211.1619.2015_Pl_n 
wydaną w dniu 7 kwietnia 2015 r. przez Głównego Geo-
detę kraju dla WnozikŚ UWr.
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Monitorowanie elementów środowiska oraz obiektów 
inżynierskich jest w obecnych czasach standardowym 
zadaniem realizowanym przez geodetów. strukturalny 
monitoring geodezyjny jest rozwiązaniem pozwalającym 
na nieprzerwane badanie stanu obiektu (Di Mauro, Van 
Cranenbroeck, 2012). Pozyskane z pomiaru informacje 
pozwalają na reagowanie w czasie rzeczywistym na za-
chodzące zjawiska – nierzadko mogące stanowić zagro-
żenie dla samego obiektu, jego otoczenia, a w niektórych 
przypadkach dla życia ludzkiego.

od dłuższego czasu w systemach monitoringu geo-
dezyjnego, jako sensory pomiarowe, stosowane są instru-
menty niegeodezyjne – w tym urządzenia geotechniczne 
i meteorologiczne. Dane pomiarowe z tego typu urządzeń 
wykorzystywane są do uzupełnienia informacji o stanie 
obiektu pozyskanych z pomiarów sensorami geodezyjny-
mi, zwiększenia dokładności instrumentów geodezyjnych 
a także jako czujniki dostarczające informacji o zachowa-
niu wewnętrznej struktury obiektu (karsznia i inni, 2010; 
Radulescu, 2014).

W pracy przedstawiono przykłady wykorzystania 
sensorów geotechnicznych w systemie monitoringu 
geodezyjnego zainstalowanego na jednym z budynków 

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wykorzysta-
nie sensorów geotechnicznych i meteorologicznych w sy-
stemie monitoringu na tym obiekcie, pozwala na badanie 
jego stanu oraz ewentualnych deformacji i przemiesz-
czeń, a także korelowanie otrzymanych wyników z wa-
runkami atmosferycznymi panującymi podczas pomiaru. 
Przedstawione zostaną wstępne analizy danych z pomiaru 
wraz z dyskusją na temat możliwości ich wykorzystania. 
zaprezentowana zostanie również przyjęta metoda opra-
cowania obserwacji oraz ich interpretacji.
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wprowadzEniE

ocena perspektywiczności formacji i obiektów 
geologicznych jako potencjalnych złóż węglowodorów 
(konwencjonalnych i niekonwencjonalnych) obejmuje 
szereg działań z zakresu m.in.: przetwarzania i interpre-
tacji danych geofizyki wiertniczej, badań laboratoryjnych 
(petrofizycznych, geochemicznych, geomechanicznych), 
makro i mikroskopowych opisów materiału rdzeniowego, 
interpretacji sedymentologicznych oraz przetwarzania 
i interpretacji danych sejsmicznych. 

W tym kontekście działania z zakresu modelowania 
geologicznego oraz modelowania systemów nafto-
wych stanowią: 1) formę syntezy wyników ww. analiz 
cząstkowych, integrowanych w ramach modelu geolo-
gicznego 3D oraz 2) próbę zrekonstruowania procesów 
geologicznych, które doprowadziły do obecnego obrazu 
strukturalnego, jak również przebiegu procesów naf-
towych, których skutkiem jest ropo- lub gazonośność 
danego obszaru. Metody modelowania geologicznego 
(w wariancie statycznym – 3D i dynamicznym 4D) oprócz 
istotnych funkcji integracyjnych i analitycznych pozwa-
lają zmaksymalizować zakres prowadzonej interpretacji 
geologiczno-prospekcyjnej, pozwalającej na uzyskanie 
bardziej szczegółowego stopnia rozpoznania zmienności 
formacji złożowych, ocenę potencjału zasobowego, jak 
również identyfikację stref o korzystnych parametrach.

ModELowaniE GEoLoGicznE 3d

kompleksowość oraz wzajemne zależności procesów 
depozycyjnych, diagenetycznych, tektonicznych i in. po-
wodują, że formacje geologiczne charakteryzuje pewien 
unikalny, przestrzenny rozkład ich cech fizycznych. ogra-
niczony zasób informacji, na podstawie których możliwe 
jest dokonywanie opisów poziomów zbiornikowych 
węglowodorów, w szczególności wyników pomiarów 
bezpośrednich, determinuje konieczność tworzenia nu-
merycznych modeli złóż i obiektów geologicznych, które 
stanowią próbę przybliżenia rzeczywistych rozkładów pa-
rametrów fizycznych ośrodka skalnego (Deutsch, 2002). 

Słowa kluczowe:  złoża konwencjonalne, złoża niekonwencjonalne, model geologiczny 3D, model systemu 
  naftowego 4D, perspektywiczność obszarów złożowych
Key words:  Conventional reservoir, unconventional reservoir, geological model 3D, petroleum systems model 4D,  
  oil and gas prospectiveness

Pod pojęciem modelu geologicznego złoża/obszaru 
prospekcji rozumie się cyfrową, trójwymiarową repre-
zentację struktury złożowej lub formacji geologicznych, 
obejmującą (Deutsch, 2002): a) budowę strukturalną 
obiektu złożowego, ograniczonego powierzchniami sta-
nowiącymi granice stratygraficzne lub litologiczne oraz 
uskokami; b) wewnętrzną architekturę poziomu zbiorni-
kowego, będącą wynikiem np. zróżnicowania facjalnego, 
litologicznego; c) rozkłady przestrzenne parametrów 
petrofizycznych, takich jak porowatość, przepuszczalność, 
nasycenie płynami złożowymi, zailenie, net to Gross.

W zagadnieniach budowy modeli geologicznych 
najczęściej stosowany jest dwuetapowy proces integracji 
danych: 1) w profilach otworów wiertniczych, a następnie 
2) profili otworowych z danymi sejsmicznymi 3D w postaci 
interpretacji strukturalnych, analiz atrybutowych oraz 
wyników zastosowania procedur inwersyjnych. Dane 
sejsmiczne wykorzystywane są jako pośredni nośnik in-
formacji o przestrzennej zmienności cech zbiornikowych 
skał; ich rola w modelowaniu złóż polega na sterowaniu 
rozkładem estymowanego/symulowanego parametru, 
a więc odtwarzaniu charakteru zmienności występującej 
w wykorzystywanym parametrze sejsmicznym (ryc. 1). 

Podejście metodyczne w odniesieniu do konstrukcji 
cyfrowych modeli złóż niekonwencjonalnych nie odbiega 
znacząco od tego jakie wypracowane zostało w okresie 
poprzedzającym zainteresowanie złożami typu shale 
(w formacjach łupków), tight (w piaskowcach lub węgla-
nach zamkniętych) lub też CBM (ang. coal bed methane 
– złoża gazu w pokładach węgla). niemniej jednak spe-
cyfika złóż niekonwencjonalnych wymaga rozszerzenia 
zestawu prognozowanych parametrów, których wartości 
determinują potencjał zasobowy formacji geologicznej, 
jako poziomu zbiornikowego w skałach łupkowych 
lub piaskowcach zamkniętych oraz pozwalają wskazać 
najkorzystniejsze lokalizacje na obszarze poddawanym 
analizie (ang. sweet spots). 

złoża typu „gas/oil shales” występują w skałach łup-
kowych i mułowcowych ze zmienną domieszką kwarcu; 
charakteryzują się ekstremalnie niskimi lub niskimi war-
tościami przepuszczalności międzyziarnowej i niskimi lub 
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Ryc.2. Modele geologiczne złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych: po lewej – złoża konwencjonalne w utworach (od góry) 
miocenu, czerwonego spągowca i dolomitu głównego; po prawej – złoża niekonwencjonalne, od góry kolejno: sylursko-ordowicka 

formacja łupkowa w basenie bałtyckim, piaskowce zamknięte – czerwony spągowiec, pokłady węgla kamiennego – GZW
Fig.2. Geological models of conventional and unconventional reservoirs: the left – conventional reservoirs (from the top) Miocene, 

Rotliegend and Main Dolomite; Right – unconventional reservoirs (from the top): Silurian-Ordovician shale formation in the Baltic Basin, 
tight sandstones – Rotliegend, coal seams gas – Upper Silesian Coal Basin

Ryc. 1. Uproszczony schemat procesu tworzenia numerycznych, statycznych modeli złożowych
Fig.1. Simplified scheme of numerical static modeling process
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umiarkowanymi wartościami porowatości oraz złożonym 
systemem łączności porów, często z obecnością natu-
ralnej szczelinowatości (Worthington, 2010). Przedmio-
tem charakteryzacji jest odmienny zestaw właściwości 
petrofizycznych i geochemicznych, obejmujący: skład 
mineralogiczny, litologię, zmienność facjalną, zawartość 
substancji organicznej (ToC), jej rodzaj (typ kerogenu) 
i stopień termicznego przeobrażenia wyrażany najczęściej 
w skali refleksyjności witrynitu (VR lub R0), porowatość, 
nasycenie gazem, ropą i wodą złożową, pojemność sorp-
cyjną formacji, właściwości geomechaniczne, obecność 
naturalnej szczelinowatości.

złoża typu „tight” występują w skałach piaskowcowych 
lub węglanowych, charakteryzujących się niską prze-
puszczalnością międzyziarnową i zazwyczaj obniżoną 
całkowitą porowatością. W porównaniu do łupków gazo-
nośnych, proces budowy modelu cyfrowego oraz zestaw 
analizowanych parametrów jest bardziej zbliżony do złóż 
konwencjonalnych i powinien obejmować: mineralogię, 
litologię oraz wykształcenie litofacjalne, porowatość, 
nasycenie gazem i wodą złożową, przepuszczalność 
efektywną dla gazu, parametry geomechaniczne – stan 
naprężeń górotworu, kierunek naprężeń, naturalną szcze-
linowatość poziomu zbiornikowego.

 W ramach prac badawczych realizowanych w ostat-
nich latach w iniG-PiB analizie poddawano zarówno 
złoża konwencjonalne w kolektorach piaskowcowych 
i węglanowych, jak również formacje perspektywiczne 
dla występowania niekonwencjonalnych nagromadzeń 
węglowodorów w skałach łupkowych, piaskowcach za-
mkniętych, oraz w pokładach węgla kamiennego. Prace te 
miały na celu dostosowanie metod modelowania formacji 
niekonwencjonalnych, jak również ogólne rozpoznanie 
ich potencjału węglowodorowego (ryc. 2).

ModELowaniE SyStEMów naftowycH

Modelowanie systemów naftowych stanowi oblicze-
niowo-interpretacyjną metodę prospekcji naftowej, której 
celem jest tworzenie dynamicznych, przestrzennych [4D] 

numerycznych modeli basenów sedymentacyjnych, 
obrazujących przebieg i skutki procesów geologicznych 
zachodzących w skali czasu geologicznego. Metoda 
modelowania systemów naftowych czerpie z m.in.: teorii 
powstawania i rozwoju basenów sedymentacyjnych, 
tektoniki i teorii migracji płyt litosfery, wiedzy nt. pola 
cieplnego ziemi i jego zmian w skali czasu geologicznego, 
ewolucji paleoklimatu oraz teorii procesów diagenetycz-
nych i geochemicznych. 

system naftowy, którego strukturalno-parametryczna 
ewolucja jest przedmiotem symulacji, definiowany jest 
jako współwystępowanie zespołu elementów i procesów 
geologicznych, których skutkiem są procesy naftowe. 
elementy systemu naftowego to: skała macierzysta, skała 
zbiornikowa, uszczelnienie, formacje tworzące nadkład, 
drogi migracji, zaś istotnymi procesami są generacja, 
ekspulsja, migracja i formowanie się pułapek oraz aku-
mulacja węglowodorów (Hantschel, kauerauf, 2009; 
Wygrala, 2011). niekonwencjonalne złoża węglowodorów 
w skałach łupkowych (ang. shale) powstają w takich sa-
mych systemach naftowych – różnice stanowi charakter 
interwałów akumulacji węglowodorów, którymi są macie-
rzyste formacje łupkowe o niskich właściwościach zbiorni-
kowych i filtracyjnych. W związku z tym że poszukiwania 
złóż konwencjonalnych wymagają analizy wszystkich 
elementów systemu naftowego oraz procesów takich jak 
ekspulsja, migracja i akumulacji węglowodorów, w pra-
cach prowadzących dla oceny interwałów łupkowych jako 
potencjalnych złóż niekonwencjonalnych, przedmiotem 
szczególnego zainteresowania są parametry i procesy naf-
towe zachodzące w skałach macierzystych, tj.: generacja 
węglowodorów i możliwości retencji w skale łupkowej 
(w przestrzeni porowej oraz w formie adsorbowanej), 
powstawanie porowatości wtórnej wskutek konwersji 
kerogenu w kierunku węglowodorów, kraking wtórny 
oraz rozpraszanie węglowodorów (Uffman i inni, 2014) 
(ryc. 3, 4).

Do najistotniejszych efektów prac z zakresu mode-
lowania systemów naftowych można zaliczyć: 1) bilans 
węglowodorowy systemu naftowego zestawiający ilości 

Ryc. 3. Elementy systemu naftowego; procesy i czynniki ryzyka geologicznego; w ramce zaznaczone elementy i procesy systemu 
naftowego istotne dla poszukiwań złóż w formacjach łupkowych (Hantschel, Kauerauf, 2009, zmodyfikowany)

Fig. 3. Elements of the petroleum system; processes and geological risks; in the frame elements and processes of the petroleum 
system essential for shale formations exploration (Hantschel, Kauerauf, 2009, modified)
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węglowodorów wygenerowanych, węglowodorów któ-
re uległy ekspulsji i retencji w poziomie macierzystym, 
zasięg i wielkość migracji, zasoby zakumulowane w pu-
łapkach konwencjonalnych i formacjach niekonwencjo-
nalnych, ilość węglowodorów która uległa rozproszeniu; 
2) predykcja czasu i dróg migracji węglowodorów ze 
skały macierzystej do poziomów zbiornikowych na tle 
ewolucji strukturalnej basenu, koincydencji czasowej 
zachodzących procesów wraz z prognozą rozmieszcze-
nia i rozmiarów potencjalnych złóż ropy naftowej i/lub 
gazu ziemnego; 3) określenie nasycenia węglowodorami 
macierzystych formacji łupkowych – szczególnie istotne 
w kontekście poszukiwań niekonwencjonalnych nagro-
madzeń węglowodorów; 4) wskazanie obszarów o wy-
sokich perspektywach poszukiwawczych (sweet spots).

PodSuMowANiE

Modele geologiczne 3D złóż węglowodorów umoż-
liwiają podejmowanie świadomych, opartych na wiedzy 
decyzji w trakcie planowania i prowadzenia poszukiwań 
struktur złożowych, eksploatacji odkrytych złóż, jak rów-
nież – w schyłkowym okresie produkcji – planowanie 
prac zmierzających do zwiększenia stopnia sczerpania 
eksploatowanych złóż. 

Ryc.4. Modele systemów naftowych w kontekście rozpoznawania złóż konwencjonalnych (po lewej) i niekonwencjonalnych (po 
prawej) zrealizowanych w Zakładu Geologii i Geochemii, INiG-PIB; po lewej, na górze – dolnopaleozoiczny system naftowy zapadliska 

przedkarpackiego, na dole – system naftowy basenu bałtyckiego; po prawej: formacja łupkowa basenu bałtyckiego
Fig. 4. Petroleum systems models for the appraisal of conventional (left) and unconventional (right) formations accomplished in the 

Department of Geology and Geochemistry, INiG-PIB; left, at the top – Lower Paleozoic petroleum system of Carpathian Foredeep, at the 
bottom - the petroleum system of the Baltic Basin; right: the Baltic Basin shale formations

na podstawie wyników modelowania systemów naf-
towych możliwe jest wnioskowanie nt. dynamiki i skutków 
procesów zachodzących w basenach sedymentacyjnych, 
co z kolei pozwala z większą wiarygodnością wyznaczać 
najkorzystniejsze strefy basenu dla lokowania prac po-
szukiwawczych oraz poddawać ocenie prognostyczne 
zasoby węglowodorów, zakumulowanych w formie złóż 
konwencjonalnych jak i niekonwencjonalnych. 
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Ciężkowicko-Rożnowski Park krajobrazowy jest po-  
 pularnym i odwiedzanym przez turystów regionem 
Polski. Funkcjonuje od 1995 r.. obejmuje obszar ponad 
17 000 ha pomiędzy dolinami Dunajca i Białej, należący 
do południowo-zachodniej części Pogórza Rożnowskiego 
i południowej części Pogórza Ciężkowickiego. jest to rejon 
unikatowy w skali Polski poprzez obecność na niewielkim 
obszarze wielu piaskowcowych form skałkowych. najlicz-
niejsze ich skupisko występuje w okolicach Ciężkowic, 
w rezerwacie „skamieniałe Miasto”, obok którego znajduje 
się pomnik przyrody nieożywionej „Wodospad Czarownic” 
obejmujący jar skalny i 14 metrowej wysokości wodospad. 
inne duże obiekty skałkowe tj. „Wieprzek” w siekierczynie, 
„Diable Boisko” w Pławnej, „Diable skały” na Bukowcu są 
pomnikami przyrody. ich wartość i wyjątkowość została 
podkreślona z jednej strony poprzez ich protekcję praw-
ną, a z drugiej –  kwalifikację do sztandarowych obiektów 
geoturystycznych karpat (np. alexandrowicz, 1970, 2006, 
2008; alexandrowicz, Poprawa, 2000; Doktor i inni, 2010; 
Bartuś i inni, 2012).

Ciężkowicko-Rożnowski Parku krajobrazowy leży 
w karpatach zewnętrznych, które mają budowę płasz-
czowinową. analizowany obszar znajduje się na terenie 
płaszczowiny śląskiej (Cieszkowski i inni, 1991). Profil 
litologiczny tej płaszczowiny obejmuje utwory tzw. ba-
senu śląskiego sensu lato (Golonka, Waśkowska-oliwa, 
2007), który był jednym z basenów występujących 
w mezozoiku i kenozoiku w zachodniej odnodze oce-
anu Tetydy. sedymentacja w basenie śląskim trwała od 
jury do oligocenu (Cieszkowski i inni, 1985). W profilach 
płaszczowiny śląskiej zachowały się głównie sekwencje 
utworów głębokomorskich, które zdominowane są przez 
różnego typu turbidyty. 

skałki piaskowcowe Ciężkowicko-Rożnowskiego Par-
ku krajobrazowego zostały wypreparowane w obrębie 
utworów piaskowca ciężkowickiego, które deponowane 
były podczas wczesnego paleogenu. Budują go kom-
pleksy gruboławicowych piaskowców mające formę 
dużych soczew, rozdzielanych pakietami pstrych łupków 
i cienkoławicowego fliszu – łupkowo-piaskowcowego 
(leszczyński, Radomski, 1994; leszczyński, 1981). na te-

Słowa kluczowe:  geoturystyka, skałki piaskowcowe, piaskowiec ciężkowicki, głębokomorskie środowiska fliszowe
Key words:  geotouristic, sandstone tors, Ciężkowice sandstone, deep water flysch environment

renie parku występuje od jednego do trzech kompleksów 
piaskowcowych (Cieszkowski i inni, 1991, leszczyński 
i Radomski, 1994), przy czym formy skałkowe występują 
w obrębie najwyższego z nich (wieku eoceńskiego), 
o miąższości 170 m (Cieszkowski i inni, 1991).

Formy skałkowe są eksponowanymi fragmentami 
podłoża skalnego, będącymi pozostałością po zwartym 
kompleksie skalnym. z jednej strony ich obecność jest 
świadectwem skali zaawansowanych procesów erozyj-
nych, z drugiej – analiza ich wykształcenia pozwala na 
wgląd w środowiska głębokomorskie sprzed kilkudzie-
sięciu milionów lat. Badania sedymentologiczne skałek, 
zwłaszcza ich tekstur i struktur sedymentacyjnych, były 
podstawą ustalenia genezy tych utworów oraz określe-
nia przestrzennego modelu basenu sedymentacyjnego. 
Wynikiem powyższych analiz było zinterpretowanie 
środowiska sedymentacji tych utworów, jako osadów 
głębokomorskich stożków, w podśrodowisku kanałów 
rozprowadzających i wałów obrzeżających kanał (lesz-
czyński, 1981).

Powierzchnie skałek piaskowcowych na terenie 
Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku krajobrazowego są 
predysponowane do obserwacji cech strukturalnych 
i teksturalnych utworów fliszowych. sprzyja temu m.in. 
selektywne wietrzenie powierzchni piaskowców, które 
bezpośrednio wpływa na zwiększoną czytelność i wyra-
zistość struktur sedymentacyjnych, poprzez uwypuklenie 
ich przebiegu w reliefie powierzchniowym skał. Drugą 
cechą ułatwiającą obserwacje jest możliwość śledzenia 
przebiegu poszczególnych struktur na różnych przekro-
jach pojedynczej skałki, dając ich trójwymiarowy obraz. 
W obrębie występujących tutaj skałek piaskowcowych 
można prześledzić różnorodne struktury sedymentacyj-
ne. są to m.in. zmienne uławicenie, amalgamacja ławic, 
liczne kanały i rozmycia erozyjne, pogrązy, struktury 
depozycyjne w postaci uziarnienia frakcjonalnego czy 
różnych laminacji i warstwowań. Występują tu rów-
nież liczne klasty mułowcowe i toczeńce uzbrojone. 
analiza tekstur pozwala na obserwacje i zdefiniowanie 
charakterystycznych odmian litofacjalnych, np. litofacji 
piaskowców, piaskowców zlepieńcowatych, zlepieńców 
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oraz osadów synsedymentacyjnie zdeformowanych. 
zmienność litofacjalna występuje w profilach pionowych 
pojedynczych skałek, ale warto podkreślić, że obiekty te 
występują zwykle w grupach, co pozwala na obserwację 
zmienności lateralnej litofacji. 

skałki piaskowcowe w Ciężkowicko-Rożnowskim 
Parku krajobrazowym są jednym z najważniejszych skład-
ników, który decyduje o atrakcyjności przyrodniczej tego 
obszaru. stanowią obiekty, które wzbudzają zaintereso-
wanie turystów i wpływają na natężenie ruchu turystycz-
nego w tym rejonie. są elementami wysoce atrakcyjnymi, 
poprzez unikatowość, ciekawą morfologię oraz wyjątko-
we walory estetyczne. na ich potencjał geoturystyczny 
wpływają różnorodne aspekty związane z procesami 
wietrzeniowymi czy tektonicznymi, ale i ich cechy litolo-
giczne, m.in. duża różnorodność oraz wyrazistość tekstur 
i struktur sedymentacyjnych, a także stosunkowo łatwy 
do obserwacji zespół cech typowych dla określonego 
środowiska sedymentacji w obrębie głębokomorskiego 
stożka. skala obserwacji tych cech w skałkach znacznie 
przewyższa analogiczne w ścianach skalnych. odrębnym 
zagadnieniem jest świadomość geologiczna turystów, 
która zleży m.in. od formy promocji i uprzystępnienia 
wiedzy geologicznej. zastosowanie odpowiednich me-
tod prezentacji tej niełatwej wiedzy geologicznej może 
przyczynić się do poznania, zrozumienia i propagowania 
nauk o ziemi. 

zakres możliwości obserwacyjnych oraz idąca za tym 
możliwość poznawacza cech utworów głębokomorskich 
w formach skałkowych Ciężkowicko-Rożnowskiego 
Parku krajobrazowego jest spektakularna. są to obiekty 
predysponowane do studiów litologicznych utworów 
fliszowych. 

Materiał przygotowano dzięki środkom z funduszu 
na działalność statutową aGH um. nr. Ds. 11. 11.140.173. 
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W obszarze lipnika, Wiśniowej i skrzydlnej występują 
utwory tradycyjnie łączone z jednostką podśląską. Rejon 
ten pod względem geologicznym stanowi część większej 
struktury znanej pod nazwą strefy lanckorońsko – że-
gocińskiej, która interpretowana jest jako zespół okien 
tektonicznych w południowej części jednostki śląskiej, 
w których utwory jednostki podśląskiej wyłaniają się 
spod płaszczowiny śląskiej (książkiewicz, 1953, 1972; 
skoczylas-Ciszewska, 1960; Burtan, 1978). W obrębie ba-
danego terenu Burtan (1978) wydzieliła okno Wiśniowej 
oraz okno skrzydlnej. 

zarówno Burtan (1978), jak i skoczylas-Ciszewska 
(1960), wskazują na trudności związane z odczytaniem 
budowy geologicznej tej strefy, związane z jej silnymi 
zaburzeniami tektonicznymi. autorki interpretują ją 
jako zespół łusek w obrębie jednostki podśląskiej, zbu-
dowanych z utworów późnokredowo – paleogeńskich, 
najczęściej silnie zredukowanych tektonicznie. natomiast 
obecność utworów wczesnej kredy (warstw grodziskich, 
wierzowskich, lgockich) w budowie tych okien Burtan 
(1978) tłumaczą, bądź jako efekt ich intensywnego 
przefałdowania z młodszymi poziomami serii podślą-
skiej, bądź jako czapki tektoniczne jednostki śląskiej na 
podśląskiej. z kolei skoczylas-Ciszewska (1960) zauważa, 
że wczesnokredowe warstwy śląskie często przebiegają 
skośnie lub poprzecznie do struktur zaznaczających się 
w jednostce podśląskiej, z czego wnioskuje, że zalegają 
one niezgodnie na powierzchni jednostki podśląskiej, 
w obrębie której zachowane są resztkowe struktury fał-
dowe. natomiast książkiewicz (1972) interpretuje strefę 
lanckorońsko-żegocińską jako strukturę o antyklinalnym 
charakterze, która powstała w efekcie łącznego zafałdo-
wania utworów jednostki śląskiej i zalegającej pod nią 
jednostki podśląskiej. stanowi ona swoiste wypiętrzenie 
między płaszczowiną magurską i śląską. 

z obserwacji terenowych wynika, że jednostka podślą-
ska jest strefą silnie zaangażowaną tektonicznie, w budo-
wie której główny udział mają zmelanżowane utwory, tj. 
miękkie, plastyczne iłowce z fragmentami twardych skał, 
pośród których występują izolowane, ale kartowalne bloki 
będące zwartymi, niezaburzonymi pakietami warstw 
jednej, rzadziej dwóch lub trzech formacji. jednostka ta 

Słowa kluczowe:  utwory chaotyczne, jednostka podśląska, litologia, biostratygrafia
Key words:  chaotic deposits, subsilesian unit, lithology, biostratigraphy

jest przede wszystkim jednostką w sensie strukturalnym, 
o stosunkowo dobrze dających się zdefiniować granicach 
tektonicznych.

W głównej mierze na wspomniane bloki składają 
się skały o czarnej barwie reprezentujące formacje dol-
nokredowe, tj. grodziską, wierzowską i lgocką. Ponadto 
występują bloki zbudowane z utworów, które w dotych-
czasowej literaturze zaliczane były do profilu jednostki 
podśląskiej, np. margle węglowieckie, margle frydeckie 
(książkiewicz i inni, 1962; Burtan, 1978; Waśkowska-oliwa, 
2005), a które są rozprzestrzenione również w innych 
obszarach występowania tej jednostki – ich obecność 
definiuje jednostkę podśląską w sensie facjalnym. Wy-
raźnym elementem są również bloki zbudowane ze skał 
charakterystycznych tylko dla badanego obszaru, tj. 
warstwy godulsko-inoceramowe, piaskowce z Czerwina 
(Burtan, 1978; leśniak i inni, 2005), niepojawiające się 
w innych obszarach występowania jednostki podśląskiej. 

zasadnicza część jednostki podśląskiej zbudowana 
jest ze zmelanżowanych utworów o chaotycznej struktu-
rze typu „bloki w matriks”. są to w głównej mierze iłowce 
z dużą ilością klastów i bloków skał karpackich. Rozmiary 
klastów i bloków wynoszą od centymetrów do 2 - 3 m. są 
one zwykle nieobtoczone i ostrokrawędziste. ze względu 
na charakter strukturalny można wyróżnić dwa rodzaje 
melanży:
•  utwory o typie „bloki w matriks”, czyli de facto brekcje 

będące mieszaniną materiału ilasto-piaszczystego, 
stanowiącego masę podstawową, i materiału grubo-
klastycznego, na który składają się zróżnicowane pod 
względem wielkości i rodzaju litologicznego klasty. 
stosunek obydwu składników może wahać się w bar-
dzo szerokich granicach – od zdecydowanej dominacji 
masy ilastej, po zbliżony udział, a nawet przewagę, 
materiału gruboklastycznego. niekiedy klasty i matriks 
mają podobny charakter litologiczny i granice między 
nimi są niewyraźne. Wewnętrzna struktura osadu 
jest nieuporządkowana. Utwory te zwykle są bardzo 
miękkie i podatne na erozję, najczęściej odsłaniają się 
w dnach potoków;

•  utwory silnie zdeformowane, w których łupki zwykle 
są mocno zmielone, o zatartej strukturze, w obrębie 
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których występują przerwane ławice piaskowców – 
niekiedy przybierając postać budinażu. Piaskowce, 
ale także i łupki często przecięte są gęstą siecią żyłek 
kalcytowych bądź siecią spękań niezabliźniaczonych 
kalcytem.
ze względu na charakter litologiczny utworów zme-

lanżowanych, a przede wszystkim charakter składnika for-
mującego matriks, można w badanym obszarze wyróżnić: 
• melanż o czarnej barwie matriks: złożony wyłącznie 

z ciemnoszarych i czarnych iłowców, w których tkwią 
fragmenty czarnych i ciemnoszarych łupków i pia-
skowców. składnikami tego melanżu są roztarte łupki 
i piaskowce formacji późnokredowych – grodziskiej, 
wierzowskiej i lgockiej;

•  melanż o czarnej i czerwonej barwie matriks: ufor-
mowany przez iłowce o barwie czerwonej i siwonie-
bieskiej wymieszane z iłowcami czarnymi – litologie 
o pstrych barwach tworzą niekiedy wyraźnie od-
dzielone strefy, innym razem występują jako smugi 
pośród czarnych iłowców. iłowce zawierają liczne bloki 
i drobne fragmenty różnorodnych piaskowców. na 
ten melanż składają się czarne osady późnokredowe 
wymieszane z czerwonymi osadami paleoceńskimi;

•  melanż o siwoniebieskiej barwie matriks: w głównej 
masie to siwoniebieskie lub zielononiebieskie iłowce, 
niekiedy z cienkimi smugami iłów czerwonych oraz 
czarnych, w których tkwią fragmenty piaskowców 
typu inoceramowego / hieroglifowego, a także okru-
chy twardych, jasnozielonych margli. niekiedy klasty 
i matriks mają podobny charakter litologiczny i granice 
między nimi są niewyraźne. W strefie podśląskiej ten 
typ melanżu został wyróżniony jedynie w Woli skrzyd-
lańskiej.
 
Wiek poszczególnych komponentów utworów 

zmelanżowanych został ustalony w oparciu o badania 
mikropaleontologiczne. Pobrano 10 prób, które poddano 
maceracji i szlamowaniu w celu uzyskania zespołów ot-
wornicowych. skład zespołów skamieniałości i wynikające 
z niego ustalenia biostratygraficznie korespondują z ty-
pem osadu. Utwory z ciemnych (czarnych, ciemnoszarych, 
szaro-zielonych, szaro-niebieskich, miejscami plamistych 
na zielono) iłowców bezwapnistych zawierają mikrofaunę 
charakterystyczną dla dolnej kredy, z kolei utwory czer-
wonych iłowców (miejscami pstrych z laminami szarych 
iłowców marglistych) zawierają zespoły paleoceńskie, 
a utwory szarych margli i mułowców marglistych (miejsca-
mi szaro-zielonych, brunatnawych) zawierają mikrofaunę 
typową dla eocenu.

zespoły dolnokredowe są relatywnie źle zachowane 
i niezbyt bogate w mikroskamieniałości. W próbach 
szlamowanych obok otwornic występują okrzemki, zęby 
rybie, ośródki radiolarii oraz fragmenty gąbek. zespoły 
otwornicowe zdominowane są przez formy aglutynu-
jące, zawierające typowe gatunki dolnokredowe m. in. 
Glomospirella gaultina Berthelin, Haplophragmoides 
nonioninoides (Reuss), Hippocrepina depressa Vasicek, 
Pseudobolivina variablis (Vasicek), Thalmannammina 
neocomiensis Geroch, Ammobaculoides carpathicus 
Geroch, Ammodiscus infimus Bornemann, Ammodiscus 
infimus Bornemann, Pseudonodosinella troyeri (Tappan), 

Caudammina crassa (Geroch), Gaudryina oblonga zaspe-
lova, Trochammina vocontiana Moullade, Verneulinoides 
subfiliformis Bartenstein. Wiek poszczególnych prób, 
w zależności od jednostkowego skladu skamieniałości jest 
szacowany jako albski, aczkolwiek w wielu przypadkach 
zespoły otwornic pozwałały na mniej precyzyjne ustalenia 
miesczące się w interwale hotterywsko-albskim. 

zespoły paleocenskie reprezentują niezwykle bogate 
zespoły otwornic, głównie bentonicznych aglutynujących 
i wapiennych, ale i planktonicznych, w których różno-
rodność taksonomiczna przekracza 70 rozpoznanych 
gatunków. Wśród otwornic aglutynujących występuje 
typowy dla paleocenu gatunek Rzehakina fissistomata 
(Grzybowski), obok którego rozpoznano wiele innych 
senońsko-paleoceńskich form bentonicznych otwornic 
tj. Annectina grzybowskii (jurkiewicz), Caudammina ovula 
(Grzybowski), Caudammina gigantea Geroch, Dorothia 
pyramidiata (Cushman), Dorothia trochoides (d’orbigny), 
Glomospira diffundens Cushan et Renz, Remesella va-
rians (Glaessner), Tritaxia pyramidiata Reuss, Tritaxia 
cf. amorpha (Cushman), Aragonoa ouezzanensis (Rey), 
Gavellinella danica Brotzen, Pullenia coryelli White. Uści-
ślenie szacowań wiekowych jest możliwe na podstawie 
nie najlepiej zachowanego planktonu, w obrębie którego 
występują acarininy (A. nitida Martin, A. soldadoensis 
(Brönnimann)), Globigeriny (G. cf. primitiva (Finlay), Mo-
rozovelle (M. subbotinae Renz et Morozova, M. cf. aequa 
Cushman et Renz), subbotiny (s. triangularis White, S. 
triloculinoides Plummer, S. velascoensis Cushman, S. trilocu-
linoides Plummer), Parasubbotiny (P. cf. variospira Belford, 
P. varianta subbotina) sugerujące środkowo tanecki wiek 
analizowanych komponentów utworów. 

zespoły eoceńskie zdominowane były przez otwor-
nice planktoniczne, formy bentoniczne były nieliczne. 
najliczniej występowały formy z tzw. dużych subbotin (S. 
corpulenta (subbotina), S. cf. criociapertura Blow, S. eocae-
na (Guembel), S. linaperta (Finlay), S. yeguaensis (Weinzierl 
& applin), S. corpulenta  (subbotina)), oraz marginalnie 
acarininy (A. bullbrooki Bolli, A. cf. collactea (Finlay A.cf. 
praetopilensis (Blow)) sugerując lutecki wiek analizowa-
nych utworów. W obrębie dość różnorodnego zespołu 
otwornic bentonicznych zostały rozpoznane formy tj. Re-
ticulophragmium amplectens (Grzybowski), Eggerelloides 
propinqus (Brady) oraz Cibicides cf. praelopjanicus Mjatliuk 
pojawiające się w karpackim zapisie paleontologicznym 
z początkiem lutetu.

Prace badawcze zostały wykonane dzięki finanso-
wemu wsparciu Funduszu Badań statutowych aGH 
11.11.140.173 oraz narodowemu Centrum nauki (BG2/
shaleCarp/14).
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Rafowe wzgórza Miodoborów, rozciągające się na 
przestrzeni niemal 300 km na obszarze zachodniej Ukra-
iny (między Podkamieniem a nagórzanami nad Dnie-
strem) i północnej Mołdawii, tworzą północno-wschodnie 
obramowanie basenu zapadliska przedkarpackiego. 
Czas powstawania raf, tj. późny baden–wczesny sarmat 
(środkowy miocen), przypada na ważny etap w rozwoju 
Paratetydy. W późnym badenie Paratetyda miała swo-
bodne połączenie z oceanem światowym, a jej wody 
miały normalne zasolenie. lokalizacja pasażu łączącego 
Paratetydę z ówczesnym Morzem Śródziemnym jest wciąż 
przedmiotem dyskusji (studencka, inni, 1998; kováč i inni, 
2007). Połączenie między Paratetydą Środkową a Parate-
tydą Wschodnią było wówczas ograniczone do wąskich 
przesmyków w okolicach dzisiejszej Dobrudży. na granicy 
badenu i sarmatu doszło do zasadniczej reorganizacji 
paleogeografii Paratetydy Środkowej. Połączenie z ob-
szarem śródziemnomorskim niemal całkowicie zostało 
zamknięte, natomiast połączenia między basenami 
wewnątrzkarpackimi a basenami przedkarpackimi zo-
stały znacząco zawężone. Te ostatnie uzyskały szerokie 
połączenie z obszarem Paratetydy Wschodniej, stając 
się jej integralną częścią (studencka, jasionowski, 2011). 

Miodobory stanowią kopalną rafę środkowomioceńską, 
zbudowaną w części osiowej z wapieni krasnorostowo-
ślimakowych górnego badenu oraz z wapieni organode-
trytycznych na skłonach. ich sedymentacja rozpoczęła się 
podczas ostatniej transgresji w historii Paratetydy Środkowej 
(~13,6 milionów lat temu), kiedy to morze wkroczyło daleko 
na rozległe obszary platformy wschodnioeuropejskiej na 
terenie dzisiejszej Ukrainy (kováč i inni, 2007; Górka i inni, 
2012). W licznych kamieniołomach na terenie Miodoborów 
można obserwować rafy górnego badenu, zbudowane 
z plech laminarnych krasnorostów i muszli osiadłego ga-
tunku ślimaka Petaloconchus intortus (lamarck), osiągają 
znaczne rozmiary – niekiedy 100 m wysokości i kilkaset 
metrów długości. 

zamknięcie połączenia Paratetydy z obszarem śród-
ziemnomorskim pod koniec badenu uniemożliwiło 
dalszy rozwój raf krasnorostowo-ślimakowych. Teren 
Miodoborów uległ częściowemu wynurzeniu. Młodsza 
generacja raf serpulowo-mikrobialitowych, która powsta-
ła we wczesnym sarmacie, w wodach silnie przesyconych 
węglanem wapnia, narastała na zerodowanych i skraso-

Słowa kluczowe:  rafy mioceńskie, granica baden/sarmat, małże, Paratetyda, Ukraina
Key words:  Miocene reefs, Badenian/sarmatian boundary, bivalves, Paratethys, Ukraine

wiałych rafach górnego badenu (jasionowski i inni, 2003; 
jasionowski, 2006). Wapienie serpulowo-mikrobialitowe 
tworzą kilkumetrowe, kopułowate masywy, pokryte 
grubymi powłokami inkrustujących organizmów: głów-
nie naskorupiających mszywiołów, a niekiedy również 
krasnorostów. Rafy dolnego sarmatu występują także 
samodzielnie na południowo-zachodnim przedpolu raf 
górnego badenu, gdzie tworzą skaliste wzgórza o wyso-
kości do kilkudziesięciu metrów.

Wśród mieszkańców raf krasnorostowo-ślimakowych 
górnego badenu, stanowiącego największy kompleks 
rafowy w całej Paratetydzie, oprócz bogatego zespołu 
ślimaków i małżów, udokumentowano obecność jeżow-
ców i dziesięcionogich skorupiaków (Górka i inni, 2012). 
liczne są korale hermatypowe. jednakże najbardziej 
zróżnicowaną i dominującą grupę stanowią małże. 
W wyniku badań terenowych na terenie Ukrainy, prze-
glądu kolekcji muzealnych przechowywanych w zbiorach 
Muzeum Geologicznego inG Pan w krakowie i Muzeum 
ziemi Pan w Warszawie, jak też na podstawie danych 
wcześniej publikowanych, stwierdzono występowanie 58 
gatunków, reprezentujących 43 rodzaje (studencka, ja-
sionowski, 2011). na terenie Mołdawii udokumentowano 
występowanie 46 gatunków, należących do 34 rodzajów 
(janakievich, 1977). jednakże większość muszli zbudo-
wanych z aragonitu uległa rozpuszczeniu. zachowały się 
niemal wyłącznie muszle zbudowane z kalcytu, wśród 
których są ostrygi Neopycnodonte navicularis (Brocchi), 
Crassostrea gryphoides (schlotheim), Ostrea digitalna 
(eichwald), rodzaj Lima Bruguiėre, jak też muszle prze-
grzebków z rodzajów Manupecten Monterosato, Giganto-
pecten Rovereto, Aequipecten Fischer i Talochlamys iredale. 
W odróżnieniu od równowiekowych utworów rafowych 
Roztocza, znaleziska muszli przegrzebków są niezwykle 
rzadkie. W badeńskich rafach Miodoborów stwierdzono 
występowanie ciepłolubnych gatunków Manupecten fa-
sciculata (Millet) i Gigantopecten nodosiformis (de serres), 
które nie były dotychczas notowane w utworach rafowych 
górnego badenu Roztocza, natomiast występują w utwo-
rach węglanowych dolnego badenu Polski (studencka, 
studencki, 1988; studencka, 1994).

obserwacje terenowe pozwoliły na wyróżnienie 
w rafach krasnorostowo-ślimakowych górnego badenu 
Miodoborów trzech zespołów małżów: (i) Chama (Psi-
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lopus) gryphoides–Lima (Lima) lima, (ii) Neopycnodonte 
navicularis oraz (iii) Lithophaga–Gastrochaena–Jouanne-
tia. najczęstszym i zarazem najbardziej zróżnicowanym 
zespołem zasiedlającym rafy jest zespół Chama (Psilopus) 
gryphoides–Lima (Lima) lima. oprócz Chama (Psilopus) 
gryphoides linnaeus, gatunku cementującego się musz-
lą do podłoża, występują formy przytwierdzające się 
bisiorem do podłoża, takie jak: Acar clathrata (Defrance), 
Barbatia (Barbatia) barbata (linnaeus) i Lima (Lima) lima 
(linnaeus). Podobnie jak w rafach Roztocza do częstych 
gatunków należy Venus (Ventricoloidea) libella (Rayneval, 
Van de Hecke et Ponzi). Drugi zespół, jednogatunkowe 
nagromadzenia Neopycnodonte navicularis (Brocchi), two-
rzy charakterystyczne budowle ostrygowe kilkumetrowej 
wysokości, zbudowane z masywnych muszli ostryg roz-
rastających się bukietowato ku górze. kopalne budowle 
utworzone przez Neopycnodonte navicularis należą do 
rzadkości. Dotychczas zostały opisane z równowieko-
wych osadów z Roztocza (zdziechowice) i wschodniej 
części basenu wiedeńskiego (Devińska nová Ves), jak 
też z tortońskich (górnomioceńskich) osadów basenu 
sorbas w południowej Hiszpanii. W najwyższej części 
raf badeńskich występuje zespół małżów drążących Lit-
hophaga–Gastrochaena–Jouannetia, zdominowany 
przez przedstawicieli rodzaju Lithophaga Ring, któremu 
towarzyszą ślimaki z rodzaju Diodora j.e. Gray. W rów-
nowiekowych rafach Roztocza małże drążące są bardzo 
rzadko spotykane (Pisera, 1985). 

zamknięcie połączeń Paratetydy z obszarem śród-
ziemnomorskim w końcu badenu spowodowało 
zmniejszenie zasolenia Paratetydy, co doprowadziło do 
wyeliminowania normalnomorskich organizmów ste-
nohalinowych, umożliwiając jednocześnie, w związku 
z brakiem konkurencji, rozwój organizmów eurytopicz-
nych, występujących w zespołach późnobadeńskich 
jedynie podrzędnie. Rozwój ten wyrażał się w gwał-
townym zwiększaniu liczebności, a niekiedy rozmiarów 
osobników. skład gatunkowy zespołów małżowych 
z raf górnego badenu i dolnego sarmatu na obszarze 
Roztocza i Miodoborów dobitnie pokazuje reakcję fau-
ny na czasowe zamknięcie połączeń między Paratetydą 
a obszarem śródziemnomorskim około 13,3 milionów 
lat temu. spośród 116 gatunków małżów zasiedlających 
krasnorostowo-ślimakowe rafy górnego badenu tylko 
trzy gatunki: Mytilaster volhynicus (eichwald), Crassostrea 
gryphoides (schlotheim) i Obsoletiforma vindobonensis 
(laskarew) przetrwały zmianę warunków środowiska na 
przełomie badenu i sarmatu. Rafy wczesnego sarmatu 
były zamieszkane tylko przez ślimaki (przede wszystkim 
przedstawicieli rodzaju Mohrensternia stoliczka, rzadziej 
rodzaju Cerithium Bruguiėre) i 12 gatunków małżów, 
reprezentujących cztery rodziny: Mytilidae, ostreidae, 
Cardiidae i Mesodesmatidae. Rodzina Mytilidae jest re-
prezentowana przez trzy gatunki: Mytilaster volhynicus 
(eichwald), Musculus sarmaticus (Gatuev) i Musculus voro-
ninae studencka. Muszle Musculus sarmaticus należą obok 
sercówek do najczęstszych skamieniałości. natomiast 
muszle przedstawicieli rodziny Mesodesmatidae – Ervilia 
podolica (eichwald) i Ervilia trigonula solokov – są wyjątko-
wo rzadko znajdywane. Rodzinę ostreidae reprezentuje 
tylko Crassostrea gryphoides (schlotheim), przedstawiciel 

rodzaju, który toleruje warunki przybrzeżnych środowisk 
o niepełnym i zmiennym zasoleniu, gdzie tylko nieliczne 
gatunki są w stanie przeżyć.

Cechą charakterystyczną zespołu małżowego, za-
siedlającego rafy serpulowo-mikrobialitowe, jest wysoka 
frekwencja przedstawicieli podrodziny lymnocardiinae. 
Wszystkie gatunki sercówek należą tylko do jednego 
endemicznego rodzaju – Obsoletiforma Paramonova. 
zapewne tak jak współcześnie żyjący przedstawiciele 
rodzaju Cerastoderma Poli, uważanego za jego przodka, 
należały do gatunków żyjących gromadnie i zasiedla-
jących przybrzeżne muliste dno. Współwystępowanie 
serpul i mikrobialitów w takiej skali jak miało to miej-
sce we wczesnym sarmacie Paratetydy jest unikatowe 
w zapisie kopalnym. jedyny znany przykład stanowią 
triasowe budowle mikrobialno-serpulowe z Hiszpanii 
oraz z Włoch, które tworzyły się na szelfie w stresowych 
warunkach środowiska (mezohalinowe i dysoksyczne 
wody). W większości współczesnych i kopalnych osadów 
normalnomorskich serpulidy nie mają dużego znaczenia. 
Masowo występują w środowiskach charakteryzujących 
się wysokim stresem ekologicznym, gdzie rozwój innych 
organizmów jest niemożliwy. 

obserwacje terenowe pozwoliły na wyróżnienie 4 
zespołów sarmackich małżów: (i) Crassostrea gryphoides, 
(ii) Obsoletiforma volhynica–Mytilaster volhynicus, (iii) 
Obsoletiforma sarmatica i (iv) Obsoletiforma lithopodoli-
ca–Musculus sarmaticus. Gatunek Crassostrea gryphoides 
(schlotheim), podobnie jak inne ostrygi wytwarzające 
kalcytową muszlę, należy do organizmów o wysokim 
potencjale fosylizacyjnym i stanowi bardzo istotny 
element skałotwórczy. obecność podobnych budowli 
ostrygowych utworzonych przez gatunek Crassostrea 
gryphoides, zaobserwowano w szeregu odsłonięć utwo-
rów piaszczystych bądź ilastych burdygału (wczesny 
miocen) na obszarze prowincji atlantyckiej (basen Tagu, 
Portugalia), śródziemnomorskiej (basen Rodanu, Francja), 
jak też w równowiekowych iłach ottnangu Paratetydy 
Środkowej (basen Borsad, Węgry). ich rozwój był ściśle 
związany z przybrzeżnymi lagunami, rozległymi deltami 
czy też estuariami. Budowle tego rodzaju zostały po 
raz pierwszy udokumentowane w utworach rafowych 
sarmatu (studencka, jasionowski, 2011). Również po 
raz pierwszy zostały opisane nietypowe asocjacje mał-
żów z rodzaju Obsoletiforma Paramonova z serpulidami. 
serpulidy, będące jedynie składnikiem podrzędnym wa-
pieni rafowych sarmatu, lokalnie mogą tworzyć większe 
budowle. narastające na siebie kępy, mniej lub bardziej 
równolegle ułożonych rurek serpulidów były siedliskiem 
zarówno dla omułków z gatunku Mytilaster volhynicus 
(eichwald), jak i jedynego gatunku sercówki Obsoletiforma 
volhynica (Grischkevitsch). 
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Mezozoiczne kompleksy magmowe karpat ukraiń-
skich od dawna wywołują dyskusję na temat warunków 
ich powstawania, pierwotnej lokalizacji w strukturze 
skorupy ziemskiej i przynależności do asocjacji ofiolito-
wej. W szczególności, odnosi się to ultrabazytowej części 
asocjacji ofiolitowej, która może być jednym z ważniej-
szych źródeł informacji o składzie górnego płaszcza. 
od ultrabazytów, przekształconych w ten czy inny 
sposób w serpentynity, zaczynają się wszystkie profile 
kompleksów ofiolitowych. Dlatego wyjaśnienie procesu 
serpentynizacji jest jednym z ważniejszych problemów 
dotyczących genezy alpinotypnych ultrabazytów. 

na obszarze karpat ukraińskich ultrabazyty repre-
zentowane są przez zserpentynizowane skały, o stopniu 
serpentynizacji od 70 do 100%.

Podczas badań petrograficznych serpentynu rozpo-
znano jego charakterystyczne pseudomorficzne struk-
tury: siatkową – przy zastępowaniu piroksenów przez 
serpentyn (ryc. 1.a); blastoporfirową (ryc. 1.B) z pseu-
domorfozami serpentynu po ortopiroksenie i oczkową 

Słowa kluczowe:  ofiolity, serpentynity, metamorfizm, karpaty, Ukraina
Key words:  ophiolite, serpentinites, metamorphism, Carpathians, Ukraine

strukturę głównej masy tam, gdzie serpentyn zastąpił 
oliwin (ryc. 1.C).

serpentyn zastępuje oliwin i ortopiroksen. W trakcie 
badań pod mikroskopem elektronowym określono jego 
cechy strukturalne oraz skład chemiczny. Wyodrębniono 
trzy morfologiczne typy serpentynu: antygoryt o struk-
turze mikrolaminarnej (ryc. 1.D), grubolaminarny lizardyt 
(ryc. 1.e) oraz włókniste agregaty klinochryzotylu (ryc. 1 F). 
apooliwinowe serpentyny wykształcone są jako mikro-
laminarne antygoryty, które w swoim składzie zawierają  
al, Ca, ni i Fe (ryc. 2.a) oraz grubolaminarne lizardyty, 
w których składzie brak al (ryc. 2.B). z ortopiroksenów 
(enstatyt) powstały serpentyny dwojakiego rodzaju 
– igiełkowo-drobnopryzmatyczny i drobnolaminarny 
lizardyt. Podobnie jak apooliwinowe, serpentyny apopiro-
ksenowe różnią się zawartością takich pierwiastków jak al, 
ni, Cr. W szczególności, igiełkowo-drobnopryzmatyczny 
lizardyt ma bardzo podobny skład do enstatytu i zawiera 
al i Cr przy braku ni, a drobnolaminarny lizardyt cechujący 
się brakiem al, zawiera ni i Cr (ryc. 2.C, D). 

a b c



371

O. Stupka

Ryc. 2. Mikrolaminarny antygoryt pod mikroskopem elektronowym i wyniki jego punktowej analizy (A); grubolaminarny lizardyt pod 
mikroskopem elektronowym i wyniki jego punktowej analizy (B); igiełkowo-drobnopryzmatyczny lizardyt pod mikroskopem elektronowym 

i wyniki jego punktowej analizy (C); cienkolaminarny lizardyt pod mikroskopem elektronowym i wyniki jego punktowej analizy (D)
Fig. 2. Microlaminar antigorite under electron microscope and result of spot analysis (A); coarse laminar lizardite under electron 
microscope and result of spot analysis (B); needle-fine- prismatic lizardite under electron microscope and result of spot analysis  

(C); fine laminar lizardite under electron microscope and result of spot analysis (D)

Ryc. 1. Siatkowa struktura serpentynu po piroksenach, pow. 300 x (A); blastoporfirowa struktura serpentynitu po ortopiroksenie, 
pow. 300 (B); oczkowa struktura serpentynu po oliwinie, pow. 300 x (C); antygoryt o strukturze mikrolaminarnej (D); grubolaminarny 

lizardyt (E); włókniste agregaty klinochryzotylu pod mikroskopem elektronowym (F)
Fig. 1. Mesh texture of serpentine after pyroxene, magnification  300x (A); blastoporphiric texture of serpentine after orthopyroxene, 
magnification 300x (B); augen texture of serpentine after olivine, magnification  300x (C); antigorite with micro laminar texture (D); 

coarse laminar lizardite (E); fiber aggregate of clinochrysotile under electron microscope (F)

d E f
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Podczas badań pod mikroskopem elektronowym 
w antygorycie stwierdzono drobne, różnokształtne wtrą-
cenia stopu żelazistego niklu (kogenitu) (ryc. 3.a) i żelaza 
rodzimego (ryc. 3.B.

kompleksowe badanie skał pozwoliło na stwierdzenie 
obecności fazy gazowej w składzie serpentynitów i ler-
colitów. Wyniki badań przeprowadzonych w ostatnich 
dziesięcioleciach pozwalają sądzić, że proces serpen-
tynizacji związany jest z obecnością gazów w składzie 
hiperbazytów, które są obecne we wszystkich skałach 
magmowych i składają się z wodoru oraz węglowodorów. 
Powstawanie wodorotlenowych grup serpentynitów 
w warunkach głębinowych związane jest właśnie z utle-
nianiem H2 lub CH4, które wchodzą w skład minerałów 
pierwotnych (oliwin, piroksen). W badanych skałach 
(lercolity, serpentynity) stwierdzono, że gazy mają skład 
wodorowo-węglowodorowy, a ich koncentracja zmienia 
się w zależności od rodzaju skały: w lercolitach zawartość 
gazów wynosi przeciętnie: CH4 – 1,82 cm3/kg, H2 – 0,15 
cm3/kg, Co2 – 0,04 cm3/kg, w serpentynitach zaś – СН4 – 
0,18 cm3/kg, Н2 – 0,1 cm3/kg, СО2 – 0,06 cm3/kg. Powyższe 
dane świadczą o tym, że główną rolę odgrywa wodór 

Ryc. 3. Obraz mikroskopowy wtrąceń kogenitu w antygorycie i wyniki jego punktowej analizy (A); obraz mikroskopowy 
wtrąceń żelazistych w antygorycie i wyniki jego punktowej analizy (B); serpentynit o oczkowej strukturze (C)  

(Rzeka Shopurka, Karpaty ukraińskie, pow. 300 x)
Fig. 3. Microscopic inclusion of cogenite in antigorite and result of spot analysis (A); Microscopic iron inclusions in antigorite and 
result of spot analysis (B); augen serpentinite texture (C) (river Shopurka, Ukarainian Carpathian Mountains magnification 300x)

i metan. ich ilość w serpentynitach maleje w porównaniu 
z lercolitami, mogą więc one brać udział i wpływać na 
proces serpentynizacji. 

krystalizacja oliwinu, głównego minerału lercolitów, 
może następować tylko przy podwyższonym parcjalnym 
ciśnieniu w magmie. szczególnie z oliwinem związana 
jest zawartość H2 w hiperbazytach i tym można wyjaśnić 
wzbogacenie w wodór trudnotopliwych resztek o składzie 
ultrazasadowym powstałych z materii płaszcza. system 
hiperbazyt – gaz charakteryzuje się wysokim potencja-
łem redukcyjnym, a w takim właśnie środowisku tworzy 
się lizardyt. ilość wodoru, która znajduje się w systemie, 
wpływa na typ serpentynizacji, która może być oczkowa 
lub całkowita, a ilość wodoru zależy od szybkości wzno-
szenia się materii ultrazasadowej. Przy szybkim wznosze-
niu (intensywnej dyfuzji gazów) serpentynizacja będzie 
miała charakter oczkową, a przy powolnym – całkowity. 
Badane serpentynity mają dobrze wykształconą strukturę 
oczkową (ryc. 3.C). 

Proces wczesnej, oczkowej serpentynizacji zachodzi 
w warunkach redukcyjnych przy wodorowo-węglowo-
dorowym składzie gazów antygorytu w skale i kosztem 

a

b

c



373

O. Stupka

oliwinu powstaje antygoryt – serpentyn i naturalny stop 
o składzie Fe-ni w postaci drobnych skupień w antygo-
rycie (jurkowa, 1991). Proces ten można przedstawić 
wzorem:

ni
6(Mg,Fe)2sio4 + 7H2 + CH4 + 4,5o2 → 3(Mg,Fe)3si2o5[oH]4 

+ 3Mg(oH)2 + (Fe,ni)3C
(oliwin → serpentyn + brustyt + kogenit)

Powstawanie antygorytu w warunkach serpentyni-
zacji o płaszczowej, na głębokości 40-50 km (do 100 km) 
zostało potwierdzone metodami eksperymentalnymi 
i obliczeniami termodynamicznymi (Т = 4500–6000С, 
Р = 13–16 kbar) (Ringwood, 1974; słuckij i inni, 1984; 
Tatsumi i inni, 1984; jurkova, 2011a, b).

znalezisko w serpentynitach asocjacji antygorytu 
z ni potwierdza, że proces serpentynizacji ma charakter 
głębinowy. Powstanie niklowego katalizatora następuje 
w warunkach redukcyjnych na głębokości pod wpływem 
obecności ni w oliwinie (główna masa ni wchodzi w skład 
oliwinu jako izomorficzna domieszka Mg, przyjęta jako 
krzemianowa forma ni w skałach ultrazasadowych) 
zgodnie z reakcjami 1 i 2:

3nio + CH4 + H2 → ni3C + 3H2o    (1) 
ni3C +2H2 → 3ni + CH4     (2)

zgodność cech strukturalnych i składu chemicznego 
różnych typów morfologicznych serpentynów, stwierdzo-

na parageneza antygorytu z żelazistym niklem, którego 
powstanie jest możliwe tylko w warunkach redukcyjnych, 
a także obecność redukcyjnych gazów w składzie serpen-
tynitów, stwarza możliwość rozpatrywania pierwotnej 
serpentynizacji badanych ultrabazytów jako procesu 
głębinowego, początek którego należy wiązać z naru-
szeniem fluidalno-mineralnej równowagi w procesie 
przemieszczania materii płaszcza.
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young platforms – traditionals images and reality
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Termin „młoda platforma” używany był dawniej przez 
tektoników jako kategoria struktur tektonicznych, które 
powstały w procesie rozwoju skorupy ziemskiej na miej-
scu geosynklin w fanerozoiku. To określenie przybrało 
formę aksjomatu i używane było, z wieloma modyfikacja-
mi, przez połowę stulecia przez wielu uczonych. obecnie 
istnieje ponad dziesięć różnych, często przeciwstawnych 
rozszerzonych definicji „młodych platform”. 

Wiadomo, że każda klasa struktur tektonicznych 
charakteryzuje się określonymi cechami jakościowymi, 
charakterystycznymi tylko dla tej klasy. Wyodrębnienie 
„młodych platform” także bazowało na szeregu cechach, 
a mianowicie: 
• powstanie „młodych platform” było poprzedzone 

rozwojem geosynklinalnym. ich plan strukturalny 
tworzył się pod wpływem zróżnicowanych pionowych 
ruchów tektonicznych, które zależały od procesów 
geosynklinalnej górotwórczości;

• profil pokrywy osadowej „młodych platform” charak-
teryzuje się obecnością „kompleksu przejściowego”. 
Powinien on odzwierciedlać szczególny etap przej-
ściowy w geotektonicznym rozwoju skorupy ziemskiej 
„młodych platform” i odpowiadać utworom, które 
położone są między utworami geosynklinalnymi fun-
damentu a pokrywą platformową. 
jednak nie wszyscy badacze podzielali pogląd o ist-

nieniu takich struktur jak „młode platformy”. stille (1919) 
wyróżniał takie obszary pod nazwą „Quasiplatform”,  
kober (1942) – „kratogenu”, a sheinmann (1968) – „regio-
nami finalnego fałdowania”, 

Przestawienie się teoretycznej tektoniki na pozycje 
mobilistyczne zmieniło wyobrażenie o naturze głównych 
procesów geologicznych, a także do budowy i ewolucji 
obszarów, które ciągle traktowane są jak „młode plat-
formy”. 

W tektonicznym podziale Ukrainy tradycyjnie wyróż-
nia się dwie młode platformy: scytyjską i zachodnioeu-
ropejską. Platformę scytyjską wyróżnił Muratow (1955); 
sąsiadowała ona od południa z kratonem wschodnioeu-
ropejskim. Przypuszczano wówczas, że jej fundament 
zbudowany jest z masywów o konsolidacji bajkalskiej, 
rozdzielonych waryscyjskimi i wczesnokimeryjskimi stre-
fami fałdowymi, charakteryzuje się strukturą geosynkli-
nalną i ulegał ewolucji pod wpływem pionowych ruchów 
tektonicznych. Do bajkalidów zaliczano serię zielonych 
łupków (środkowy-górny ryfej, dzisiaj – neopropterozoik), 

Słowa kluczowe:  geotektonika, młoda platforma, waryscydy, kaledonidy, Bajkalidy
Key words:  geotectonics, young platform, variscides, caledonides, baikalides

którą stwierdzono wierceniami w północno-zachodniej 
części Morza Czarnego, na krymie, w zachodnim i cen-
tralnym obszarze przedkaukaskim i uważano je za relikty 
skorupy kontynentalnej. jednak pogląd ten, bazujący na 
poglądach niemobilistycznych, nie został potwierdzony 
(stupka, 2004). Wśród zielonych łupków nie ma skał, które 
by dokumentowały procesy głębokiego pogrążenia ba-
senu w klasycznym ujęciu. Brak też takich skał w profilu 
paleozoiku. Pod względem formacyjnym odpowiadają 
one osadom kontynentalnego szelfu, stoku kontynen-
talnego i jego podnóża. 

znaczącym osiągnięciem ostatnich dziesięcioleci było 
stwierdzenie na tym obszarze płaszczowinowo-fałdowej 
struktury utworów neoproterozoicznych i paleozoicz-
nych, między którymi za pomocą głębokich wierceń 
i grawimetrii, stwierdzono powierzchnię szariażu. Tej 
ostatniej towarzyszą mylonity i ultramylonity, po których 
następowało nasuwanie serii allochtonicznych. Główny 
etap deformacji nastąpił w późnym paleozoiku, kiedy 
do południowego skraju euroameryki przyłączyła się 
Gondwana. Powstała też nasunięciowa koncepcja bu-
dowy kredowo-kenozoicznych serii pokrywy osadowej. 
nasunięcia, wypłaszczając się wraz z głębokością, łączą 
się z główną powierzchnią szariażu. Takie dyslokacje są 
szeroko rozpowszechnione na północno-zachodnim 
obszarze Morza Czarnego, na nizinnym krymie i w Morzu 
azowskim, w obrębie kerczeńskiego i tamańskiego szelfu 
Morza Czarnego, w zapadliskach zachodniokubańskim 
i indolskim. Te fałdowo-nasunięciowe deformacje po-
wstawały w warunkach nacisków tangencjalnych skiero-
wanych od południa i południowego wschodu.

We współczesnej interpretacji platforma scytyjska 
jest uważana za terran, który 1100–950 mln lat temu 
wchodził w skład epigrenwillskiego superkontynentu 
Rodinii. W jego orębie terran scytyjski znajdował się 
w południowych szerokościach geograficznych i przylegał 
do orogenu nilu. Po rozpadzie Rodinii (850–630 mln lat 
temu) terran scytyjski przyłączył się do kratonu wschod-
nioeuropejskiego. W późnym proterozoiku –  wczesnym 
paleozoiku w strefie kolizji ukształtował się pas deforma-
cji, który dzisiaj jest udokumentowany kompleksem zielo-
nych łupków i systemem nasunięć o północnej wergencji 
w obrębie utworów dolnopaleozoicznych.

na mapie tektonicznej zachodniej Ukrainy wydzielana 
jest strefa w kształcie trójkąta, ograniczona nasunięciami 
bełsko-baluczinskim i krakowieckim, wcinająca się mię-
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dzy kraton wschodnioeuropejski i orogen karpacki. W jej 
obrębie, pod poziomo zalegającą mezozoiczną pokrywą 
platformową, stwierdzono zdyslokowane, ujęte w strome 
fałdy (60o–90o) z lustrami tektonicznymi, skały dolnego 
i środkowego paleozoiku. zostały one podzielone na 
strefy bajkalskiej (rostocką) i kaledońskiej (blok Rava Ru-
ska – kokhanivka) konsolidacji i uważane są za fundament 
młodej zachodnioeuropejskiej platformy. Ta ostatnia, 
zdaniem Gareckiego (1981) zajmuje terytorium zachod-
niej i południowo wschodniej europy, ograniczona jest 
od południa frontem alpidów, a od północy nasunięciem 
kaledonidów skandynawskich, od zachodu Pirenejami, 
a od wschodu strefą T-T. jednak obszar ten jako jednostka 
geostrukturalna o hipotetycznej, wczesnej orogenicznej 
historii, nie zyskał uznania w literaturze geologicznej. nie 
jest on wydzielany jako „młoda platforma” na Między-
narodowych tektonicznych mapach europy i świata, na 
tektonicznej mapie europy. 

Waryscydy środkowej i zachodniej europy to uni-
kalny pod względem geologicznym fragment skorupy 
ziemskiej, w którego skład wchodzą struktury różnego 
wieku, różnej budowy i genezy. Ten mozaikowy zespół 
mikropłyt ma genezę kolizyjną i powstał w rezultacie 
wielokierunkowego oddziaływania na siebie kontynen-
tów Gondwany, Baltiki i laurazji. Uformował się on jako 
allochton, w wyniku przemieszczania się terranów i mi-
kropłyt pochodzenia gondwańskiego, które utworzyły się 
po rozpadzie Rodinii i dla których charakterystyczne są 
neoproterozoiczne, grenwillskie i kaledońskie kompleksy 
zmetamorfizowanych,  płytkowodnych na ogół osadów. 
Dzisiaj powszechnie przyjęty jest pogląd europejskich 
tektoników o tym, że ani w bajkalskiej, ani w kaledoń-
skiej epoce tektonicznej na tym obszarze nie powstały 
żadne tektoniczne struktury. już nie wyróżnia się nawet 
strefy o konsolidacji epikaledońskiej w obrębie masywu 
brabanckiego, gdzie badaniami sejsmicznymi w projek-

tach eCoRs i CoCoRP stwierdzono nasunięcie na masyw 
waryscydów, a nie kaledonidów. W trakcie tych samych 
prac w górnych warstwach skorupy ziemskiej stwierdzono 
obecność subhoryzontalnych nasunięć, poniżej których 
skały zalegają poziomo. swiadczy to przeciwko mode-
lowi tektogenezy regionu, który główną rolę przypisuje 
pionowym ruchom blokowym wzdłuż rozłamów. zatem, 
w obrębie zachodniej i środkowej europy brak tych cech, 
które dawałyby podstawy do traktowania tego fragmentu 
skorupy ziemskiej jako „młodą platformę”.

Między frontem waryscydów a strefą T-T wydzielany 
bywa obszar fałdowań bajkalsko-kaledońskich. jednak 
obecność bajkalskich struktur nie została udowodniona. 
Brak też jakichkolwiek danych o istnieniu w obrębie środ-
kowej i zachodniej europy i wzdłuż strefy T-T kaledońskich 
utworów oceanicznych, a także odpowiadających im stref 
epikaledońskiej konsolidacji.

zatem ten zespół cech, którym posługiwano się 
dawniej dla wydzielania w obrębie skorupy ziemskiej 
„młodych platform”, z pozycji współczesnej teoretycznej 
tektoniki okazuje się niewiarygodny. Można więc stwier-
dzić, że obecnie nie ma już podstaw do ich wyróżniania. 
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Pojęcie krytyczności surowca mineralnego jest od-
miennie przyjmowane w różnych krajach świata. Wiąże 
się to ze stopniem wrażliwości i uzależnienia określonej 
gospodarki od dostaw surowca, a zwłaszcza stopnia 
pokrycia zapotrzebowania z własnych źródeł (nieć i inni, 
2014). szczególnie wrażliwe są te wysokozaawansowane 
technologicznie branże, które potrzebują bądź specy-
ficznych minerałów, bądź też surowców o określonej 
czystości lub postaci (granulatu, stopu, czystego metalu). 

Trudności definicyjne określające znaczenie surowców 
były przedmiotem rozważań szeregu autorów (Radwanek
-Bąk, 2011; smakowski, 2011; sermet, auguścik, 2015). 
smakowski (2011), uważa że surowcem krytycznym można 
nazwać tylko taki, który nie ma pierwotnych i wtórnych 
źródeł pozyskania w rozpatrywanym regionie. za surowiec 
deficytowy uważa ten, który jest pozyskiwany ze źródeł 
pierwotnych i wtórnych, natomiast skala jego wydoby-
cia nie zaspokaja potrzeb gospodarki. Używa się także 
terminu surowiec strategiczny, ewentualnie kluczowy 
w ujęciu Galosa i smakowskiego (2014). zdaniem autora 
za surowiec strategiczny/kluczowy należy uważać taki, 
który ze względu na swoje unikalne właściwości nie może 
być zastąpiony innym, ponadto jego podaż odgrywa rolę 
przesądzającą o istnieniu określonej branży wytwórczej. 
Takie cechy wykazuje bursztyn.

znaczEniE burSztynu dLa poLSKi 

Polska jest krajem nierozerwalnie związanym kultu-
rowo z bursztynem. Pierwsze doniesienia o sprzedaży 
polskiego bursztynu pochodzą z okresu wczesnego im-
perium Rzymskiego w związku z istnieniem tzw. szlaku 
bursztynowego, który łączył Gdańsk z Rzymem. Przez 
stulecia wytworzyła się zatem na obszarze Polski nisza 
kulturowa i gospodarcza związana z pozyskiwaniem, 
obróbką, wzornictwem i sprzedażą wyrobów z burszty-
nu. Cały szereg ważnych kulturowo dla świata obiektów 
z bursztynu powstawało w Polsce (bursztynowa kom-
nata, przedmioty liturgiczne, biżuteria). organizowane 
w Gdańsku Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii 
i kamieni jubilerskich aMBeRiF mocno się wtopiły w ka-
lendarz imprez miasta, wzmacniają jego rolę i pozycję 
międzynarodową, są ważnym wydarzeniem gospodarczo
-artystycznym. aMBeRiF to ponad 480 firm z 17 krajów 
i blisko 7 tys. kontrahentów z ponad 50 krajów.

ogólną liczbę osób związanych z przemysłem bur-
sztynniczym (wydobycie, przeróbka, punkty sprzedaży) 
w Polsce można oszacować na poziomie około 100–120 
tys. (bez klientów nabywających wyrobu z bursztynu i ich 
używających). Bez wątpienia zatem istnienie tego sektora 
ma dla Polski istotne znaczenie kulturowe, cywilizacyjne 
i gospodarcze. Utrzymanie możliwości wydobywania 
i zagospodarowania bursztynu jest (powinno być) za-
tem strategicznym celem działania instytucji państwa 
w zakresie geologii, górnictwa, kultury, ale i gospodarki.

Przetwarzanie bursztynu jako kopaliny w wyroby 
jubilerskie jest działalnością bardzo rentowną. Wobec po-
większających się utrudnień w podaży bursztynu w Polsce 
jego cena rośnie i stabilizuje się na wysokim poziomie. 
Ceny bursztynu sprzedawanego przez prywatnych kolek-
cjonerów zmieniały się w zależności od wagi okazu, np. 
dla bryłek o ciężarze 2,5–5 g płacono 960 zł/kg; 5–10 g 
– 2200 zł/kg; 10–20 g – 3900 zł/kg; 20–50 g – 5900 zł/kg, 
a ilość wykorzystywanego do celow jubilerskich burszty-
nu w Polsce szacuje się w latach 2009–2013 na 60–70 
ton bursztynu rocznie (Bilans gospodarki, 2015). Łączna 
ilość bursztynu pozyskiwanego ze zbieractwa plażowe-
go i z nielegalnego wydobycia w Polsce szacowana jest 
obecnie na poziomie 5–6 ton/r (w 2000 r. było to ok. 20 
ton) (Bilans gospodarki 2015).

W roku 2015 służba Celna zatrzymała łącznie 1664,93 
kg bursztynu podczas prób przemytu na granicach ze-
wnętrznych Polski. na licytacjach prowadzonych przez 
izbę Celną w roku 2015 sprzedano łącznie 373,15 kg za-
trzymanego bursztynu (szamałek, 2016a). sprawozdania 
urzędów celnych wykazują, że w 2012 r. skonfiskowano  
na granicy 30 kg bursztynu, w 2013 r. – 140 kg. skala ujaw-
nianego przemytu bursztynu rośnie zatem dynamicznie. 
Wymagać to będzie dodatkowego wysiłku ze strony służb 
celnych i współdziałania z różnymi organami Polski i Ue.

pErSpEKtywy rozwoju wydobycia burSztynu 
w poLScE

 
jednym z fenomenów polskich jest i ten związany 

z bursztynem. oficjalne pozyskanie bursztynu pozostaje 
na bardzo niskim poziomie (choć rosnącym – ryc. 1, jed-
nak nie kompensującym popytu) i składa się z wydobycia 
prowadzonego w ramach poszukiwania i rozpoznania 
geologicznego (w 2015 r. – 1033 kg bursztynu) (szamałek 

Słowa kluczowe:  bursztyn, surowiec strategiczny, surowce deficytowe i krytyczne 
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2016 a) oraz wydobycia w ramach koncesji wydobywczej. 
W roku 2015 ze złoża Przeróbka sl w Gdańsku wydobyto 
130 kg bursztynu (szamałek, 2016 a). 

zainteresowanie poszukiwaniem złóż bursztynu 
w Polsce, a zwłaszcza w województwie pomorskim jest 
bardzo duże, o jego skali niech świadczy fakt, że w tym 
województwie zostało zatwierdzonych 28 projektów 
robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie 
złóż bursztynu. jednak dotychczas wydano tu tylko jedną 
koncesję wydobywczą, uzyskała ją spółka Baltex Minerały 
w 2013 r., na wydobycie metodą odkrywkową bursztynu 
i kruszywa naturalnego jako kopaliny towarzyszącej ze 
złoża Przeróbka sl. natomiast w województwie lubel-
skim zatwierdzono 6 projektów robót geologicznych (na 
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż bursztynu,a także 
na złoże kruszywa z bursztynem jako kopaliną towa-
rzyszącą), zaś w województwie zachodniopomorskim 2 
projekty. należy w tym miejscu podkreślić, że dla części 
inwestorów górniczych ta faza działalności geologicznej 
(poszukiwanie i rozpoznawanie) może być okazją także 
do prowadzenia eksploatacji. zgodnie bowiem z art. 84 
Pgg ten kto wykonuje roboty geologiczne, jest obowiązany 
do zagospodarowania kopaliny wydobytej lub wydoby-
wającej się samoistnie w czasie ich wykonywania. od tak 
wydobytej i zagospodarowanej kopaliny przedsiębiorca 
zobowiązany jest uiścić opłatę eksploatacyjną. Poza 
tradycyjnym już rejonem pozyskiwania bursztynu z re-
jonu Pomorza (zwłaszcza Pomorza Gdańskiego) przyszłe 
wydobycie może być związane z rejonem lubelszczyzny. 
aktywność inwestorów w tym rejonie jest bardzo wysoka, 
a prognozy złożowe przygotowane przez Państwowy 
instytut Geologiczny – PiB bardzo obiecujące, zwłaszcza 
wobec uruchomienia w latach 90. XX wieku wydobycia 
bursztynu na Wołyniu. Bursztyn zbierany jest również 
powierzchniowo w Borach Tucholskich i na kurpiach – 
skala tego działania nie jest znana.

Utrzymanie zdolności wytwórczych polskich bur-
sztynników wymaga zwiększenia podaży bursztynu na 
polskim rynku. Wiele danych w tym zakresie stanowi 
swoistą „ciemną liczbę”. intensyfikacja pozyskiwania bur-
sztynu powinna być prowadzona na wszystkich drogach 

jego dostarczania tj. zbieractwa, wydobycia w trakcie 
realizacji prac poszukiwawczych, wydobycia jako kopa-
liny towarzyszącej wydobyciu kruszyw, importu z Rosji, 
litwy, Białorusi i Ukrainy oraz sprawniejszego wykrywania 
przemytu na polskich granicach. 

niEzbędnE działania 
 
Uwzględniając wszystkie wskazane powyżej okolicz-

ności wydaje się niezbędna potrzeba szerokiej dyskusji 
w środowisku geologicznym, której głównym motywem 
powinno być lepsze zdefiniowanie „krytyczności” surowca 
dla polskiej gospodarki. Wymaga to dalszych prac ana-
litycznych i naukowych, porównań ze światowymi tren-
dami w tym zakresie. Wśród różnych kierunków działania 
należy wyodrębnić potrzeby opracowania i wdrożenia 
szeregu instrumentów prawnych i ekonomicznych. Wśród 
postulowanych instrumentów prawnych wskazywano 
na potrzebę objęcia bursztynu własnością górniczą czyli 
przynależnością jego złóż do skarbu państwa (szamałek 
2016b). Postulat sformułowany przez szamałka (2016b) 
uwzględniony został we wnioskach końcowych konferen-
cji Lubelski bursztyn zorganizowanej w lutym 2015 roku 
w Chełmie przez tamtejszą Państwową Wyższą szkołę za-
wodową (wniosek nr 9). z satysfakcją należy odnotować 
fakt, że w 2016 r. sejm dokonał nowelizacji ustawy prawo 
geologiczne i górnicze pgg i włączył bursztyn w art. 10 
ustawy do kopalin związanych z własnością górniczą. 

 konieczne jest uwzględnienie bursztynu w klasyfikacji 
surowców jubilerskich czy klasyfikacjach surowców mine-
ralnych. W używanych dotychczas klasyfikacjach wskazu-
jących na kamienie szlachetne, półszlachetne i ozdobne 
bursztyn nie jest oficjalnie uwzględniany. ze względu 
na praktykę stosowania, ale też racjonalne przesłanki 
należałoby wydzielić grupę surowców jubilerskich pocho-
dzenia organicznego i włączyć w nią poza bursztynem, 
gagat, perły i korale. oficjalne usankcjonowanie pozycji, 
znaczenia i wartości bursztynu w grupie surowców jubi-
lerskich dałoby kolejny ważny sygnał do wspierania jego 
poszukiwania i zagospodarowania.

Rosnąca cena oraz utrudniony dostęp do zewnętrz-
nych źródeł zaopatrzenia w bursztyn będą z całą pewnoś-
cią zwiększały działania niezgodne z prawem w celu jego 
pozyskania. nielegalna eksploatacja bursztynu (zwłaszcza 
w rejonie pomorskim) ma swoją długą historię. Długa jest 
także historia nieskutecznego przeciwdziałania i ścigania 
za uprawianie tego procederu. Tę sytuację należy zmienić. 
jeśli bursztyn zostanie uznany za surowiec o znaczeniu 
strategicznym, przy już dokonanym włączeniu bursztynu 
w zakres kopalin związanych z własnością górniczą – pro-
ceder nielegalnego wydobycia powinien być w prawie 
karnym odpowiednio uwzględniony. Dotychczas bowiem 
wielkość kar dla zatrzymanych przy nielegalnej eksplo-
atacji bursztynu związana jest z grzywną w wysokości 
5 tys. zł, aresztem do 30 dni i ewentualnymi kosztami 
rekultywacji terenu. Wskazane represje nie są na tyle 
dotkliwe, aby całkowicie zniechęcały do nielegalnej 
działalności. Utrzymujące się dość wysokie bezrobocie 
w rejonie nadmorskim, a zwłaszcza w rejonie lubelskim 
będą czynnikiem zachęcającym do takiej działalności. 
Doświadczenie uczy, że nielegalne pozyskiwanie bur-

Ryc. 1. Wydobycie bursztynu w województwie pomorskim w 
ramach realizacji prac poszukiwawczych (informacja geologa 

wojewódzkiego)
Fig. 1. Amber output in the Pomeranian Region as part of the 

exploration work (information from Provincial Geologist)
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sztynu może być realizowane na drodze szeregu działań 
mających charakter „przykrywki”. Można do nich zaliczyć 
między innymi pozyskiwanie bursztynu przy okazji  
(szamałek, 2016a):
– budowy stawów rybnych, oczek wodnych i podob-

nych obiektów,
– wykonywania studni kopanych i wierconych,
– wydobycia kruszywa na własne potrzeby (art. 4 Pgg). 

Świadomość możliwości wystąpienia, tych i innych, 
działań w celu ominięcia prawa powinna towarzyszyć 
przede wszystkim organom administracji geologicznej 
i górniczej oraz organom ścigania. W rejonie lubelszczy-
zny konieczne jest przeprowadzenie wyprzedzającej 
kampanii edukacyjnej. społeczności lokalne, organiza-
cje ekologiczne, stowarzyszenia obywatelskie powinny 
działać na rzecz propagowania zasad rozwoju regionu 
opartych na wspieraniu przedsiębiorczości, poszanowa-
nia prawa, ochrony środowiska i interesu lokalnego. sama 
świadomość faktu, że opłata eksploatacyjna za wydoby-
cie bursztynu jest dzielona w proporcji 60% należne dla 
gminy (gmin) na terenie której prowadzone jest wydo-
bycie powinna być silnym impulsem na rzecz działania 
legalnego. Wzrost dobrobytu i zamożności gminy i jej 
mieszkańców może być ważnym imperatywem działania

wnioSKi

znaczenie bursztynu w polskiej historii i kulturze jest 
wielowiekowe i bezsporne. Bursztyn, Gdańsk, Polska są 
oczywistymi i właściwymi skojarzeniami. Poza warstwą 
niematerialną (kulturową, historyczną, społeczną, arty-
styczną, duchową) wykorzystanie bursztynu odgrywa 
także znaczącą role ekonomiczną i gospodarczą. Pozytyw-
nie należy ocenić uznanie w 2016 r. bursztynu za kopalinę 
związaną z własnością górniczą i przynależnością jego 
złóż do skarbu Państwa. 

Branża bursztynnicza zatrudnia bezpośrednio 
i pośrednio szereg osób, nie ustępując innym ważnym 
branżom gospodarczym. Pogłębione studia nad rolą i zna-
czeniem surowców mineralnych prowadzą do wniosku 
o potrzebie nowego zdefiniowania znaczenia surowców 
dla gospodarki. Poza obronnością, bezpieczeństwem, 
nowymi technologiami należy uwzględniać także inne 
czynniki wskazujące na niezbędność i znaczenie surowca 
mineralnego. Do surowców strategicznych/kluczowych 
należy zaliczyć w Polsce bursztyn. Taka nowa pozycja 
bursztynu (de facto mająca miejsce od dawna w praktyce) 

wymaga także szeregu kroków dodatkowych. Wśród nich 
należy wymienić potrzebę opracowania nowej klasyfikacji 
surowcowej obejmującej jubilerskie surowce pochodze-
nia organicznego. 

należy dążyć do zwiększenia podaży bursztynu w Pol-
sce celem utrzymania dotychczasowej wiodącej między-
narodowej roli w bursztynnictwie. Pozyskanie to powinno 
być prowadzone na szerszą skalę podczas realizacji prac 
poszukiwawczych i rozpoznawczych lub przy wydobyciu 
jako kopaliny towarzyszącej wydobyciu kruszyw. 

niezbędne stanie się efektywniejsze działanie służb 
geologicznych i górniczych oraz porządkowych dla wyeli-
minowania nielegalnego pozyskiwania bursztynu. istotne 
wydają się być potrzeby w zakresie rozwoju metodyki do-
kumentowania złóż bursztynu. administracja geologiczna 
winna szeroko w tej sprawie współpracować ze światem 
nauki. zagrożenie wzrostem eksploatacji nielegalnej 
bursztynu wymaga dyskusji odnośnie nowych rozwiązań 
w polskim kodeksie karnym bardziej adekwatnych do 
czynionych szkód. 
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wStęp

Wykonywanie szeregu zawodów w Polsce nadal 
wymaga posiadania niezbędnego wykształcenia, 
doświadczenia, a także zdobycia uprawnień poprzez 
zdanie odpowiedniego egzaminu. Tak jest także w przy-
padku zawodu geologa. Polska należy do kilku krajów 
europejskich, w których wykonywanie zawodu geologa 
jest regulowane ustawą. Ustawa Prawo geologiczne 
i górnicze (Ustawa, 2011) określa w artykule 50 ust. 1, że 
osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu, 
dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi powin-
ny posiadać kwalifikacje określone ustawą. kwalifikacje 
geologiczne, są potocznie zwane uprawnieniami geolo-
gicznymi. Proces zdobywania kwalifikacji geologicznych 
wymaga zatem posiadania odpowiedniego opisanego 
w ustawie pgg oraz w rozporządzeniu (Rozporządzenie, 
2016) wykształcenia, wykazaniu przez kandydata, że odbył 
praktykę zawodową oraz zdania egzaminu „kierunkowe-
go” (tematyka związana z kategorią kwalifikacji geolo-
gicznych) i z zakresu prawa geologicznego i górniczego 
oraz ustawy prawo ochrony środowiska (dodatkowo 
w zależności od kategorii kwalifikacji prawa wodnego 
bądź prawa budowlanego). od geologa tylko raz, przy 
przedstawianiu dokumentacji wykazującej spełnianie 
przez niego warunków upoważniających do przystąpienia 
do egzaminu, wymagana jest zatem praktyka zawodowa. 
W trakcie wykonywania zawodu geologa kwalifikowane-
go (posiadającego uprawnienia) nie jest już wymagane 
potwierdzenie wykonywania zawodu. Można zatem 
stwierdzić, że raz nabyte kwalifikacje przyznawane są 
geologowi dożywotnio. W świetle dynamicznie rozwija-
jących i zmieniających się technik badawczych, zwłaszcza 
w zakresie geofizyki i kartowania geologicznego czy 
dokumentowania złóż, takie dożywotne przyznawanie 
uprawnień do wykonywania zawodu odbiega od rozwią-
zań obowiązujących w innych grupach zawodowych (np. 
zawód lekarza). zdaniem autorów czas podjąć dyskusję 
w środowisku geologów, aby ten stan zmienić. 

GEoLoG EuropEjSKi

Federacja Geologów europejskich FeG (ang. Federa-
tion of European Geologists ) wprowadziła do życia pub-
licznego zawodowy tytuł geologa europejskiego eG ( ang. 
european geologist). FeG podobnie jak Polska wymaga od 

kandydatów do tytułu eG wykształcenia oraz praktyki za-
wodowej. jednakże eFG wymaga od posiadaczy tytułu za-
wodowego kontynuowania podnoszenia wiedzy i umie-
jętności oraz wykazywania się zawodową aktywnością 
(http://eurogeologists.eu/eurgeol-title/). eFG stwierdza 
wprost, że tytuł geologa europejskiego oparty jest na 
4 filarach: wykształceniu (ang. Academic Qualification), 
doświadczeniu zawodowym (ang. Professional Experien-
ce), etyce zawodowej (ang. Code of Ethics) oraz ciągłym 
doskonaleniu zawodowym (ang. Continuing Professional 
Development). każdy posiadacz tytułu eG musi corocznie 
przekazywać sprawozdania do centrali eFG wykazujące 
aktywność zawodową (tab. 1). Co istotne każdy eG musi 
otrzymać minimum 60 pkt/rok, aby utrzymać swój tytuł. 
Dodatkowym wymaganiem jest konieczność uzyskania 
rocznie co najmniej 15 punktów z wykonywania praktyki 
zawodowej (PP) oraz zdobycie punktów w co najmniej 
dwóch innych typach aktywności. nieco łagodniejsze 
są wymagania w odniesieniu do posiadaczy tytułu, ale 
nie pracujących zawodowo (na przykład bezrobotnych). 

propozycjE zMian

Problem „dożywotności” kwalifikacji (uprawnień) 
geologicznych był już dostrzegany wcześniej (lipiński, 
2013; szamałek, 2008, 2015), jednak nie znalazł do chwili 
obecnej pozytywnego ustawowego rozwiązania. szybko 
rozwijająca się technologia informatyczna w geologii, 
nowe metody badań, wymagania inwestorów oraz insty-
tucji finansujących poszukiwania złóż kopalin, wreszcie 
opisana wyżej dobra praktyka eFG skłaniają do jak naj-
szybszego zajęcia się reformą dotychczasowego systemu 
kwalifikacji geologicznych. Dodatkowym powodem jest 
fakt, że swoboda przepływu towaru i usług stosowana 
w obrębie Ue umożliwia polskim geologom łatwe pod-
jęcie pracy w krajach Unii. zharmonizowanie polskiego 
systemu z zasadami nadawania tytułu zawodowego eG 
znacznie ułatwiłoby ten proces. Proponuje się zatem 
przyjęcie rozwiązania polegającego na przyznaniu upraw-
nień geologicznych (kwalifikacji) na 5 lat. Po tym okresie 
uprawniony geolog musiałby przedstawić komisji przy 
ministrze (marszałku) wykaz prowadzonych prac oraz 
aktywności. Wśród nich na pewno powinny się znaleźć 
czynności związane z opracowaniem projektów robót 
geologicznych, dokumentacji geologicznych czy wycen 
wartości informacji geologicznej.

Słowa kluczowe:  kwalifikacje geologiczne, prawo geologiczne i górnicze, geolog europejski
Key words:  geological qualifications, geological and mining law, european geologist
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Pożądane/wymagane byłoby jednak, także uczest-
nictwo w profesjonalnych wydarzeniach geologicznych 
typu seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i doku-
mentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń 
czy konferencji tematycznych typu Aktualia i perspektywy 
gospodarki surowcami mineralnymi. Bardzo liczne zmiany 
i nowelizacje prawa geologicznego i górniczego doko-
nywane w ostatnich latach (szamałek, 2015) wymagają 
organizowania przez organy administracji geologicznej 
bądź państwową służbę geologiczną szkoleń z tego 
zakresu. spełniać one powinny funkcje Formal learning 
(tested) stosowanego przez eFG. Coraz ściślejsze powią-
zania polskiej gospodarki z surowcowymi inwestorami 
zagranicznymi, udział polskich geologów w przedsię-
wzięciach za granicą, rosnący problem poszukiwania 
środków finansowych na projekty surowcowe wymaga 
także znajomości innych niż polskie systemów dokumen-
towania złóż kopalin. Chodzi tu zwłaszcza o korzystanie 
z rozwiązań zawartych w joRC Code (nieć i sobczyk, 
2016; szamałek i Wierchowiec, 2015). Ponadto wzorem 
rozwiązań stosowanych m.in. w naukach prawnych, 
w geodezji należy dążyć do wprowadzenia rozwiązań na-
dających uprawnienia geologiczne (kwalifikacje) osobom 
uzyskującym stopień naukowy doktora habilitowanego 
w odpowiedniej dziedzinie geologii (tożsamej lub bliskiej 
kategorii uprawnień) i mającym w tym zakresie znaczący 
dorobek, podobny pogląd wyraża lipiński (2013). 

Potwierdzona aktywność zawodowa realizowana 
w różnych wymaganych obszarach aktywności (zbliżo-
nych lub tożsamych ze stosowanymi przez eFG) byłaby 
podstawą do przedłużania ważności kwalifikacji/upraw-
nień na kolejny okres. sprawą dyskusji w środowisku 
geologicznym byłoby przesądzenie ile lat powinien on 
obejmować (rok, trzy lata, pięć lat). Dostrzeżenie proble-
mu konieczności stałego podnoszenia kwalifikacji i dosko-
nalenia zawodowego powinno być jednym z priorytetów 

działania administracji geologicznej. jej rola w tym zakre-
sie jest zasadnicza i wiodąca. należy jednak podkreślić, 
że to samo środowisko geologów (rada geologiczna, 
państwowa służba geologiczna, odpowiednie komitety 
Polskiej akademii nauk, stowarzyszenia zawodowe PTG, 
siTG) powinno rozpocząć merytoryczną dyskusję na ten 
temat. Wprowadzenie akceptowanych zmian wpłynie 
znacząco na podniesienie prestiżu zawodowego geo-
loga, nada mu charakter zawodu zaufania publicznego 
ciągle weryfikowanego merytorycznie, zapewniającego 
inwestorom bezpieczeństwo realizacji ich projektów 
surowcowych. Ponadto ułatwi dialog z organizacjami 
zawodowymi geologów w europie i na świecie. 
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Maksimum
punktów rok

40 (320 godz.)

30 (30 godz.)
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30 (30 godz.)

1 punkt / 8 godz.

1 punkt / 1 godz.

1 punkt / 1,5 godz.

1 punkt / 2 godz.

1 punkt / 2 godz.

1 punkt / 3 godz.

1 punkt / 1 godz.
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Człowiek, od czasu pojawienia się na danym terenie 
nieustannie go przekształcał, dostosowując go do swoich 
potrzeb. efektem tego były i są przemiany środowiska 
naturalnego. zmiany te mają dwojaki charakter. Mogą 
być one korzystne (zaplanowane), albo też niekorzyst-
ne, które w większości przypadków są nieprzewidziane. 
antropopresja na środowisko naturalne może nastąpić 
w sposób bezpośredni lub pośredni (latocha, Traczyk, 
2006). Bezpośredni zapis jest najbardziej czytelny w kra-
jobrazie. Podstawowymi składnikami tego zapisu, jeśli 
chodzi o przyrodę nieożywioną, są nowe formy rzeźby 
terenu powstałe, przy udziale człowieka (np. grodziska). 
W przypadku przyrody ożywionej zapis jest trudniejszy 
do stwierdzenia w krajobrazie i tym samym jest on bar-
dziej wymagający w analizie (np. zmiana granic lasów, 
zmiana zasięgów roślinności synantropijnej i in.) (latocha, 
Traczyk, 2006). Częścią z badań nad takimi zmianami 
zajmuje się stosunkowo młoda interdyscyplinarna nauka  
– geoarcheologia. jej celem jest możliwie najwierniejsza 
rekonstrukcja warunków środowiskowych, w jakich by-
tował człowiek w przeszłości. Tak też jest w przypadku 
grodu w Grzybowie k. Wrześni, gdzie znajduje się słabo 
jeszcze rozpoznana średniowieczna osada (Hensel, 1948; 
kurnatowska, 2011). Wszelkie badania prowadzone na 
jej terenie są zatem bardzo cenne. należy równocześnie 
podkreślić, iż hipotez i pytań stawianych przez archeo-
logów na temat: 1) funkcjonowania samego grodu, 2) 
przyczyn jego opuszczenia tuż po rozbudowie, 3) zmian 
środowiskowych zachodzących wokół i wpływu na nie 
człowieka w czasach średniowiecznych jest bardzo wiele. 
znaczna część z nich, mimo badań, pozostaje nadal bez 
odpowiedzi. 

Gród w Grzybowie znajduje się na pograniczu równi-
ny sandrowej i terasów zalewowych dennych niewielkich 
cieków wodnych. nie pozostaje to bez znaczenia dla 
badań i interpretacji uzyskanych wyników (wszystkie 
rezultaty i interpretacje odnosiły się do wcześniejszych 
map geologicznych czy geomorfologicznych (np. kry-
gowski, 2007 – wersja cyfrowa mapy: https://igig.amu.
edu.pl/__data/assets/pdf_file/0011/164189/krygow-
ski_mapa.pdf ). 

Rozpoczynając badania, głównie sedymentologiczne 
postawiono kilka tez. jedną z nich była teza zakładająca, 
że w przeszłości krajobraz otoczenia grodu był inny od 

Słowa kluczowe:  geoarcheologia, sedymentologia, paleorekonstrukcje środowiskowe, Grzybowo
Key words:  geoarchaeology, sedimentology, palaeoreconstruction, Grzybowo settlement

tego, który znamy współcześnie. obecnie otoczenie i mor-
fologia w sąsiedztwie grodziska jest efektem działalności 
głównie naturalnych procesów, które dominują w kształ-
towaniu rzeźby terenu czyli erozji i akumulacji (ryc. 1). 
nie można pominąć jednak działalności morfotwórczej 
powstałej w sposób antropogeniczny. zaakcentowała 
się ona bowiem szczególnie w okresie wczesnego śred-
niowiecza, gdy gród w Grzybowie rozpoczynał swoje 
funkcjonowanie. Wtedy to podjęto prace ziemne, których 
efektem są do dzisiaj bardzo dobrze widoczne relikty 
obwałowań grodu oraz fosy. Przez wszystkie wieki od 
opuszczenia przez mieszkańców tej osady ulegała ona 
stopniowej degradacji. Wały w sposób naturalny traciły 
swoją wysokość i formę, fosa ulegała zarastaniu roślin-
nością oraz zasypywaniu wskutek akumulacji materiału 
mineralnego i organicznego niesionego przez rzekę stru-
gę. skutkiem tych procesów jest chociażby zmniejszenie 
różnic wysokościowych i łagodniejsze wkomponowanie 
się grodziska w krajobraz Równiny Wrzesińskiej.

Do chwili rozpoczęcia badań w 2012 i 2013 roku prak-
tycznie nie była poznana płytka budowa geologiczna oko-
lic grodziska w Grzybowie. Dane o budowie geologicznej 
można było jedynie zaczerpnąć z ogólnych map geo-
morfologicznych czy geologicznych w skali 1:50 000 oraz 
archiwalnych otworów wiertniczych, gdzie najpłytsze 
osady były często praktycznie pomijane. Przyczyną tego 
był fakt, iż w odróżnieniu od innych tego typu stanowisk 
z Wielkopolski, grodzisko to charakteryzuje stosunkowo 
krótka historia badań, które najpierw koncentrowały się 
na tematyce czysto archeologicznej, później uzupełniane 
były stopniowo o badania interdyscyplinarne.

jednym z głównych celów podjętych tu prac (poza 
odpowiedzią na kilka hipotez założonych przez arche-
ologów) było określenie litologii i stratygrafii osadów 
z grodziska i jego otoczenia oraz próba rekonstrukcji 
środowiska w otulinie grodu w momencie jego budowy 
i użytkowania. zweryfikowano także pogląd o istnieniu 
zbiornika wodnego na zachód od grodu. W trakcie prac 
wykorzystano wyniki analiz archeologicznych, geolo-
gicznych, przyrodniczych, fizyko-chemicznych, zarówno 
archiwalnych, jak i własnych (opolska-jankowska, Waliń-
ski, 2005).

W trakcie prac terenowych i poboru prób do dalszych 
analiz granulometrycznych próbowano m.in. uchwycić 
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przebieg hipotetycznej drogi prowadzącej do grodziska, 
której istnienie zakładają archeolodzy. Przypuszczenia 
oparte są na widocznym obniżeniu terenu w morfologii 
wału grodu (kurnatowska, Tuszyński, 1996, 2003). Prace 
terenowe miały na celu także podjęcie próby potwier-
dzenia hipotezy (również stawianej przez archeologów) 
o pierwotnie innym przebiegu cieku wodnego znajdu-
jącego się bezpośrednio przy wałach (jego „nienatu-
ralny” przebieg zauważalny jest na mapach, np. ryc. 1). 
Problematyczny w podjętych badaniach jest także fakt 
nagłego opuszczenia grodu przez jego mieszkańców, 
czego zapisem są artefakty z terenu osady. odpowiedź na 
to pytanie stała się zatem także celem rozległych badań 
(głównie archeologicznych) prowadzonych w Grzybowie.

Wyniki analiz i ich interpretacje oparto łącznie o 40 
otworów wiertniczych o maksymalnej głębokości 3,9 m, 
wykonanych zarówno w obrębie grodziska, jak i poza jego 
obszarem (ryc. 1). W otworach pobrano łącznie ponad 200 
prób zróżnicowanego osadu do dalszych analiz: sitowej, 
areometrycznej, zawartości węglanu wapnia, zawarto-
ści substancji organicznej oraz analiz radiowęglowych. 
Ponad połowa z wykonanych otworów znajduje się po 
zachodniej i północnej stronie grodziska. związane jest 
to z jednym z postawionych celów badawczych: odpowie-
dzią na pytanie związane z przypuszczalnym istnieniem 
zbiornika wodnego w bezpośrednim sąsiedztwie grodu. 
Wiercenia wykonane w tym miejscu nie potwierdziły 
jednak oczekiwanych nawarstwień organicznych wystę-
pujących na dużej powierzchni, mogących być dowodem 
na istnienie na tym obszarze wspomnianego zbiornika 
wodnego. jedynie w dwóch przypadkach dowiercono 
i przewiercono się przez takie osady, które nie miały 
kontynuacji w otworach sąsiednich, a ich miąższość nie 
była znaczna. stąd też wysunięto przypuszczenie, że 
brak było w tym miejscu zbiornika wodnego, co zakładali 
archeolodzy.

Po przeprowadzeniu wszystkich badań nierozwiązany 
pozostał problem nagłego opuszczenia grodu przez jego 
mieszkańców w stosunkowo krótkim czasie po jego roz-
budowie. W oparciu o przeanalizowany materiał nawier-
cony wokół osady wykluczono jedynie tzw. „przypadek bi-
skupiński”, czyli opuszczenie osady z przyczyn naturalnych 
– podniesienia się poziomu wód otaczającego ją jeziora 
(lamb, 1984; Makohonienko, 1991; Maruszczak, 1998). 

W trakcie badań nie zdobyto bezpośrednich dowo-
dów, które potwierdziłyby istnienie reliktów drogi na 
wschód od grodziska, gdzie obserwowane jest wyraźne 
obniżenie w obrębie wałów. Hipoteza dotycząca traktu 
wychodzącego z grodziska nie została jednak defini-
tywnie odrzucona. Powodem jest fakt, że na głębokości 
ok. 80 cm w poszczególnych wierceniach kilkukrotnie 
trafiano na większe obiekty kamienne uniemożliwiające 
dokonanie głębszych odwiertów. nie otrzymano jednak 
zgody na wykonanie wykopu w celu przebadania osadu. 
Występujący w tamtym obszarze „bruk” być może jest 
pozostałością drogi, tym bardziej, że wykazuje prawid-
łowość w swoim ułożeniu i przebiegu w poszczególnych 
odwiertach. Tą przypuszczalną prawidłowość można 
w przyszłości wykazać metodami geofizycznymi, czy 
też archeologicznymi, zatem obecnie badania, mimo iż 
dokładnie wykonane, wymagają kontynuacji. 
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383

M. Szczepaniak, M. Marcinkowski

Kurnatowska, z., Tuszyński, M., 2003. Gród Wczesnopiastowski 
w Grzybowie pod Wrześnią. [W]: archeologia Powiatu Wrze-
sińskiego, Poznań-Września, 163–185. 

Lamb, h.h., 1984. Climate in the last Thousand years: natural 
Climatic Fluctuations and Change. [W]: The Climate of europe: 
Past, Present and Future (H. Flohn, R. Fantechi), 25–64.

Latocha, A., Traczyk, A., (eds.), 2006. zapis działalności człowieka 
w środowisku przyrodniczym. Metody badań i studia przypad-
ków. Wydawnictwo Gajt, Wrocław. 

Makohonienko, M., 1991. Materiały do postglacjalnej historii 
roślinności okolic lednicy. Część ii. Badania palinologiczne 
osadów jeziora lednickiego – rdzeń i/86i Wal/87. [W]: Wstęp 
do paleoekologii lednickiego Parku krajobrazowego (ed.  
k. Tobolski). Wydawnictwo naukowe UaM, Poznań, 63–70.

Maruszczak, h., 1998. naturalne tendencje zmian krajobra-
zu Polski środkowej w ciągu ostatnich piętnastu stuleci.  
[W]: Przemiany krajobrazu naturalnego Polski (ed. k. Turkow-
ska). acta Geographica lodziensia, 74: 149–160. 

opolska-jankowska, A., waliński, K., 2005. Dokumentacja geo-
techniczna określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu 
projektowanego Muzeum archeologicznego w Grzybowie. 
Poznań. 

https://igig.amu.edu.pl/_data/assets/pdf_file/0011/164189/
krygowski_mapa.pdf

https://www.geoportal.gov.pl 



384

WyzWania Polskiej GeoloGii, s. 384–386, 2016
3. Polski kongres Geologiczny

zESPołY AKRiTARchowE oRdowiKu GóR świĘToKRzYSKich
ordovician acritarch assemblages from the Holy cross Mts.

zbigniew Szczepanik
Państwowy instytut Geologiczny – Państwowy instytut Badawczy, oddział Świętokrzyski, ul. zgoda 21, 25-953 kielce, Polska;

e-mail: zbigniew.szczepanik@pgi.gov.pl

skały ordowickie tworzą bardzo interesujący i ważny 
element trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich. 
Duża różnorodność litologiczna wynikająca ze zróżni-
cowania środowisk sedymentacji, prawie kompletne, 
czasem skondensowane profile i obfitość różnego rodzaju 
skamieniałości czyni skały ordowickie bardzo atrakcyjnym 
przedmiotem badań geologicznych. ordowik jest dla 
współczesnych badaczy okresem szczególnie ważnym, 
w związku z niezwykle intensywnym rozwojem różnych 
grup fauny i flory (Great ordovician Biodiversification 
event), a także możliwością śledzenia procesów paleoeko-
logicznych związanych ze zmianami klimatu. Badania pa-
leontologiczne ordowiku w Górach Świętokrzyskich mają 
długą i bogatą historię, w efekcie których zbadano wiele 
grup faunistycznych i zbudowano użyteczne schematy 
biostratygraficzne. W przeciwieństwie do kopalnej fauny, 
badania mikroflorystyczne miały charakter przyczynkowy 
i dotyczyły tylko nielicznych wybranych fragmentów pro-
filu. W przeciwieństwie do kambru, zespoły akritarchowe 
ordowiku nie mają dużego znaczenia biostratygraficzne-
go, ponieważ licznie występują tu graptolity i konodonty, 
ale są bardzo ważne dla różnego rodzaju analiz paleośro-
dowiskowych i paleogeograficznych.

W ostatnim czasie autor podjął kompleksowe badania 
palinologiczne ordowiku świętokrzyskiego, w efekcie któ-
rych zidentyfikowano w profilu kilka charakterystycznych 
zespołów akritarchowych, które dobrze korelują się z ana-
logicznymi asocjacjami mikroflorystycznym na świecie.

najstarszy z rozpoznanych zespołów reprezentuje 
asocjację ścisłego pogranicza kambru i tremadoku i wy-
stępuje w stropowych partiach profili formacji iłowców 
z Brzezinek. zidentyfikowano go w profilu wiercenia 
jeleniów PiG-1 w przedziale głębokości 150,0–144,8 m. 
licznie występują akritarchy z grupy Diacromorphitae 
i „galeate” typowe dla osadów górnego furongu i trema-
doku. znaleziono tu jednak także szereg taksonów np.: 
Acanthodiacrodium angustum, Actinotodissus formosus, 
Athabascella playfordii, Athabascella rossi, Cymatiogalea 
cuvillieri, Stelliferidium modestum, Stelliferidium polygo-
nophorum, Vulcanisphaera britannica, których obecność 
wskazuje na dolnotremadocki wiek badanych skał. Taka 
charakterystyczna mikroflora akritarchowa ścisłego po-
granicza furongu i tremadoku znana jest z wielu obszarów 
występowania skał tego wieku na świecie (np. Volkova, 
1990; Parsons i anderson, 2000).

Słowa kluczowe:  Góry Świętokrzyskie, ordowik, akritarchy
Key words:  Holy Cross Mts., ordovician, acritarcha, biostratigraphy

kolejny, młodszy zespół mikroflorystyczny ordowiku 
znaleziony został we wkładce ilasto-mułowcowej rozdzie-
lającej pakiety zlepieńców międzygórskich w kamienio-
łomie Międzygórz. Rozpoznano tam liczny, choć niezbyt 
zróżnicowany zespól akritarchowy, w którym dominują 
formy z rodzaju Polygonium wraz z licznymi akritarchami 
o symetrii diakriodalnej oraz „galeate”. Bardzo liczna jest 
tu populacja: Caldariola glabra, obecne są także: Actino-
todissus formosus „Acanthodiacrodium rotundatum” Da-
sydiacrodium tremadocum, Vulcanisphaera cf. britannica, 
V. cf. cirrita. Wszystkie te taksony dowodzą obecności skał 
tremadockich, ale zespół jest stosunkowo mało zróżnico-
wany i zawiera sporo form znanych także z najwyższego 
kambru, np. Izhoria angulata. interpretacja stratygraficzna 
nie może tu być jednoznaczna, ale w zespole nie stwier-
dzono żadnych elementów, które mogłyby wskazywać na 
wiek arenicki, co postulują niektórzy badacze (Chlebowski, 
szaniawski, 1974). Współwystępowanie elementów 
tremadockich i górnokambryjskich oraz brak wielu form 
charakterystycznych dla młodszego, środkowotremado-
ckiego zespołu, może wskazywać na dolnotremadocki 
wiek asocjacji palinomorf z Miedzygórza.

Również tremadok, ale środkowy, reprezentuje ko-
lejny zespół rozpoznany w trzech stanowiskach regionu 
kieleckiego: odsłonięciu zalesie oraz otworach wiertni-
czych szumsko-kolonia 2a, zbrza PiG-3 oraz pojedynczym 
stanowisku z regionu łysogórskiego: odsłonięciu w Pobro-
szynie. zespół ten, po raz pierwszy opisany przez Górkę 
(1969), charakteryzuje się obecnością licznych „galeate“ 
i Diacromorphitae z bardzo charakterystycznymi, liczny-
mi Priscotheca div. sp., Dasydiacrodium longicornutum, 
Stelliferidium modestum, S. stelligerum i wieloma innymi 
gatunkami palinomorf. W asocjacji udało się rozpoznać 
wiele nowych form w stosunku do zespołu, jaki opisywała 
Górka (1969). szczególną uwagę należy zwrócić na fakt 
obecności wielu taksonów znanych ze starszych osadów, 
reprezentujących wyższą część furongu i pogranicze 
kambru i ordowiku, np.: Dasydiacrodium obsonum, Ni-
nadiacrodium dumontii, Acanthodiacrodium angustum, 
Izhoria angulata i inne. zespół ze stanowiska w Pobroszy-
nie nieco różni się od pozostałych asocjacji tego poziomu. 
Formy są znacznie gorzej zachowane (z uwagi na wysoki 
stopień degradacji termicznej). jest w nim także o wiele 
więcej „długowiecznych” form znanych jeszcze z osadów 
furongu.
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kolejny, bardzo charakterystyczny i zdecydowanie 
różniący się od poprzednio opisywanego, zespół ordo-
wickiej mikroflory akritarchowej rozpoznano w osadach 
iłowców reprezentujących fm. iłowców z Brzezin. W ma-
teriale pobranym z wykopu badawczego w Brzezinach 
znaleziono liczny zespół dobrze zachowanych okazów 
acritarcha. Dominują tu dwa typy morfologiczne pali-
nomorf: „baltisphaeridy” i „peteinosphaeridy”. Pierwszy 
z nich reprezentowany jest przez gatunki z rodzaju Bal-
tisphaeridium, pośród których oznaczono: B. annelieae, 
B. bramkaense, B. hamatum, B. hirsutoides, B. longispino-
sum, B. multipilosum, B. plicatispinae, B. podboroviscensis 
i B. pseudocalicispinum. Pośród peteinosphaerodiów roz-
poznano: Peteinosphaeridium exornatum, P. tenuifilosum, 
P. trifurcatum, Rhopaliophora florida, R. mamilliformis i R. cf. 
pilata. Formom tym towarzyszą dosyć licznie akritarchy 
z rodzaju Polygonium, Lophosphaeridium i Multiplicispha-
eridium. Charakterystycznym elementem, który łączy 
opisywaną mikroflorę ze starszymi zespołami, są nieliczne 
“galeate” reprezentowane przez Caldariola glabra oraz 
bardzo sporadyczne występujące akritarchy o symetrii 
diakriodalnej z rodzaju Actinotodissus. Ciekawym, po raz 
pierwszy rejestrowanym w zespołach świętokrzyskich 
faktem, jest pierwsze pojawienie się akritarch należących 
do masowo występującego w młodszych okresach geo-
logicznych gatunku Veryhachium trispinosum.

zespół z Brzezin reprezentuje wiekowo interwał dap-
ping – darriwil, stanowi zupełnie nową, nieznaną wcześ-
niej z obszaru Gór Świętokrzyskich mikroflorę akritar-
chową. Bardzo charakterystyczny i łatwy do rozpoznania 
może być użytecznym narzędziem biostratygraficznym 
w profilach, gdzie nie ma fauny graptolitowej. Tego typu 
asocjacje mikroflorystyczne opisywane są z wielu obsza-
rów występowania skał pogranicza dolnego i środkowego 
ordowiku. nieco podobne zespoły akritarchowe były 
notowane z terenu Polski przez Górkę (np. 1979), chociaż 
zdecydowanie mniej liczne były w nich obecne formy z ro-
dzaju Peteinosphaeridium i Rhopaliophora, a w większym 
stopniu obecne były baltisferidy. inny zespół zawierający 
akritarchy z rodzaju Rhopaliophora rozpoznała Raevskaya 
(Raevskaya i inni, 2004) z obszaru wyniesienia Łeby. 
W europie podobne zespoły mikroflorystyczne są znane 
z osadów pogranicza dolnego i środkowego ordowiku, 
który odpowiada standardowym piętrom daping-darriwil 
tego systemu, na kratonie wschodnioeuropejskim (np.  
Raevskaya i inni, 2006) i w rejonie oslo (Ribecai i inni, 
2000). Można tutaj także dostrzec bardzo duże podobień-
stwo do środkowo ordowickich zespołów znanych z Chin 
i innych obszarów świata (li i inni, 2014).

W profilu otworu wiertniczego szumsko-kolonia 2a 
na gł. 36,0 m znaleziono bardzo liczną, zróżnicowaną 
taksonomicznie mikroflorę akritarchową. Występuje ona 
w osadach mułowcowo-ilastych reprezentujących forma-
cję ze stawów (Trela, 2006) jest to zespół niezwykle liczny, 
utworzony głownie przez duże akritarchy, z wyraźnymi 
bardzo długimi wyrostkami, przez co bardzo różni się od 
innych opisywanych asocjacji i jest łatwy do rozpozna-
nia, nawet w wypadku słabego stanu zachowania form. 
najczęściej występują tu akritarchy z rodzajów: Baltispha-
eridium, Polygonium, Orthosphaeridium, Multiplicispha-
eridium oraz Ordovicidium z nieco mniejszym udziałem 

Peteinosphaeridium, Veryhachium i Ammonidium. jest to 
bardzo typowy zespół środkowego ordowiku opisywany 
między innym obszaru kratonu wschodnioeuropejskiego 
(np. stempień-sałek, 2011), skandynawii (np. Bockelie, 
kjelstroem, 1979). Bardzo podobne zespoły mikroflory 
akritarchowej znaleziono także w osadach zbliżonego 
wieku ze strefy kaledonidów zachodniopomorskich (np. 
szczepanik, 2000; stempień-sałek, 2011). zespół rozpo-
znany w sandbie otworu szumsko 2a cechuje się obec-
nością licznych i bardzo charakterystycznych akritarch. 
nie ma jednak wśród nich form o krótkich zasięgach, które 
mogłyby być wykorzystane do precyzyjnego datowania 
skał, jednak z uwagi na swój łatwy do rozpoznania zestaw 
taksonów, może służyć do wstępnego określania wieku 
badanych skał. Warto zauważyć, że ten typ zdominowa-
nego przez duże palinomorfy o długich wyrostkach, jest 
ściśle związany z paleokontynentem Baltiki i jest bardzo 
dobrym wskaźnikiem paleobiogeograficznym.

najmłodszy z rozpoznanych akritarchowych, repre-
zentujący najmłodsze piętro ordowiku hirnant udoku-
mentowany został w dwóch stanowiskach w profilu 
wiercenia szumsko–kolonia iG-2a oraz we wkopie ba-
dawczym wykonanym w zbrzy. W obu tych wypadkach 
badane osady należą do formacji z zalesia (Trela, 2006). 
znaleziono tutaj dosyć liczny, charakterystyczny zespół 
akritarchowy, w którym bardzo licznie reprezentowane są 
formy z rodzaju Veryhachium. Często można także znaleźć 
drobne Domasia, Deunffia, Leiofusa, Diexalophasis, Tyloto-
palla, Oppilatala, Cheleutochroa. Towarzyszą im zdecydo-
wanie mniej liczne formy z rodzaju Baltisphaeridium oraz 
już tylko pojedyncze Ordovicidium i Peteinosphaeridium. 
Bardzo charakterystycznym elementem tych zespołów 
są licznie występujące formy redeponowane: Frankea, 
Acanthodiacrodium, Actinotodissus, Cymatiogalea, Pri-
scotheca, Timofeevia, Vulcanisphaera. zespół redepono-
wanych akritarch zawiera formy: z furongu, pogranicza 
furongu i tremadoku, tremadoku oraz środkowego 
ordowiku. szczególnie ważne znaczenie ma odnalezienie 
wśród form redeponowanych rodzaju Frankea znanego 
z osadów środkowego ordowiku perygondwańskiej 
paleoprowincji akritarchowej. Można przypuszczać, że 
palinomorfy perygondwańskie w formacji z zalesia – 
podobnie jak w Wielkiej Brytanii, zachodnim Bałtyku, 
Pomorzu i Czechach – zostały redeponowane do osadów 
górnoordowickich ze skał środkowego i dolnego ordo-
wiku w trakcie zamykania morza Tornquista pomiędzy 
Baltiką a avalonią (np. Vecoli i samuelsson, 2001). auto-
chtoniczne palinomorfy stwierdzone w formacji z zalesia 
są powszechnie notowane w osadach hirnantu i można 
je porównać do tzw. zespołu glacjalnego (np. Vecoli, le 
Hérisseé, 2004).
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serie skał mułowcowo-ilastych odsłaniające się na 
południowych peryferiach regionu świętokrzyskiego re-
prezentują dolnokambryjską formację Czarnej (orłowski, 
1975). skały tej jednostki litostratygraficznej od bardzo 
dawna uznawane są najstarsze w regionie, ale ich pozycja 
chronostratygraficzna pozostawała niejasna. W różnym 
czasie i przez różnych autorów były zaliczane do różnych 
interwałów chronostratygraficznych, obejmujących sze-
roki przedział czasu: od ryfeju po najwyższą część kambru 
dolnego. Problem z ustaleniem wieku tej serii skalnej 
wynikał z faktu, że nie znaleziono w niej żadnej fauny 
trylobitowej, a występujące tu nielicznie makroskamie-
niałości mają ograniczone znaczenie biostratygraficzne. 
zaproponowany lokalny schemat biostratygraficzny 
(orłowski, 1987) jest bardzo trudny w praktycznym stoso-
waniu z uwagi na rzadkość występowania skamieniałości 
oraz długie zasięgi form indeksowych. od prawie 60 lat 
skały formacji Czarnej są także przedmiotem badań mi-
kroflorystycznych (Michniak, 1959; jagielska, 1963, 1965; 
kowalski, 1983; Moczydłowska [W:] lendzion i inni, 1982 
oraz kowalczewski i inni, 1987). identyfikacja akritarch 
z rodzaju Baltisphaeridium (obecnie Skiagia) (kowalski, 
1983; kowalczewski i inni, 1987) pozwoliła w latach 80-
tych ubiegłego wieku ponad wszelką wątpliwość zaliczyć 
osady formacji Czarnej do dolnego kambru, ale szczegóło-
wa pozycja chronostratygraficzna tego kompleksu wciąż 
podlegała dyskusjom.

W profilu formacji Czarnej wyróżnia się trzy główne 
nieformalne jednostki litostratygraficzne, od najstar-
szych: warstwy kotuszowskie, jasieńskie i bazowskie. 
Przedmiotem badań, jakie prowadzili autorzy, były dwie 
starsze jednostki, odsłaniające się w rejonie wsi kotuszów 
i jasień. spośród pięciu badanych odsłonięć, w czterech, 
reprezentujących w przybliżeniu pełny profil warstw, 
udało się odnaleźć przydatne dla określenia wieku skał 
zespoły akritarchowe.

najstarszy z badanych zespołów rozpoznany został 
w niewielkim odsłonięciu, w skarpie drogi polnej na 
południe od ostatnich zabudowań kotuszowa. W wystę-
pujących tu mułowcach ilastych rozpoznano mało liczny 
i niezbyt zróżnicowany taksonomicznie zespół, w którym 

Słowa kluczowe:  Góry Świętokrzyskie, kambr, akritarchy, biostratygrafia 
Key words:  Holy Cross Mts., Cambrian, acritarcha, biostratigraphy

dominują formy z rodzajów: Leiosphaeridia, Granomargi-
nata, Comasphaeridium oraz Lophosphaeridium; ten ostat-
ni rodzaj reprezentowany jest przez gatunki z niewielkimi 
wyrostkami. odnotowano także pojedyncze wystąpienia 
charakterystycznych: Fimbriaglomerella membranacea, 
Asteridium tornatum i Pterospermella vitalis. skład takso-
nomiczny omawianego zespołu przypomina asocjację 
zony Asteridium tornatum – Comasphaeridium velve-
tum (Moczydłowska, 1991) wyróżnionej na lubelskim 
skłonie kratonu wschodnioeuropejskiego i rozpoznanej 
także przez jachowicz-zdanowską (2013) na obszarze 
bloku górnośląskiego. zespół z kotuszowa różni się od 
typowej asocjacji tej zony obecnością Fimbriaglomerella 
membranacea. Gatunek ten w schemacie Moczydłowskiej 
pojawia się później, w młodszym poziomie Fimbriaglo-
merella – Skiagia (Moczydłowska, 1991). W omawianym 
odsłonięciu brak jednak bardzo wielu innych taksonów 
charakterystycznych dla tego młodszego poziomu. 
Ponieważ oba wydzielone przez Moczydłowską (1991) 
poziomy: Asteridium – Comasphaeridium i Skiagia ornata 
– Fimbriaglomerella membranacea są zdefiniowane jako 
poziomy zespołowe, a ich definicja bazuje nie na zasięgu 
poszczególnych form, ale charakterystyce zespołu, aso-
cjacja z kotuszowa zdecydowanie bardziej odpowiada 
definicji starszego z wydzielonych poziomów: Asteridium 
– Comasphaeridium. W tej sytuacji skały odsłaniające się 
na południe od kotuszowa wydają się reprezentować 
terenew, a w świetle nowych interpretacji zaproponowa-
nych przez Moczydłowską (Moczydłowska, yin, 2012) być 
może najniższe piętro kambryjskie – fortun.

kolejny, młodszy zespół mikroflorystyczny rozpo-
znany został w odsłonięciach położonych w samej wsi 
kotuszów: koło cmentarza (stawów) oraz na  polach za 
mostem w kotuszowie. szczególnie interesujące z punk-
tu widzenia badań biostratygraficznych jest odsłonięcie 
w skarpie znajdującej się na obszarze pół uprawnych, 
za rzeką Czarna staszowska, na wschód od mostu w ko-
tuszowie. W znalezionym tam dosyć bogatym zespole 
znaleziono kilkadziesiąt okazów Acritarcha. od zespołu 
opisywanego wcześniej asocjacja ta różni się obecnością 
znacznie liczniejszych i bardziej zróżnicowanych morfo-
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logicznie Lophosphaeridium, pośród których dominują 
formy o grubych, krótkich wyrostkach reprezentujących 
gatunek L. truncatum oraz, po raz pierwszy pojawiających 
się w profilu, akritarchach Globosphaeridium cerinum. 
Palinomorfom tym towarzyszą znane z poprzednio 
omawianego zespołu, ale mniej liczne: Leiosphaeridia, 
Tasmanites, Comasphaeridium i Granomarginata oraz 
pojedyncze Fimbriaglomerella, Cymatiosphaera, a także 
prawdopodobnie nowe rodzaje akritarch.

Podobną, choć mniej liczną asocjację mikroflorystycz-
ną odnaleziono w odsłonięciach koło stawu (w rejonie 
cmentarza) w kotuszowie. Podobnie jak w odsłonięciu 
„za mostem” występują to zróżnicowane morfologicznie 
akritarchy z rodzaju Lophosphaeridium z gatunków: 
L. dubium i L. truncatum. Również stosunkowo często 
można odnaleźć Fimbriaglomerella cf. membranacea, 
Comasphaeridium, Granomarginata Pterospermella oraz 
maleńkie akritarchy z rodzajów Asteridium i Heliosphae-
ridium. W odsłonięciu koło stawu po raz pierwszy odno-
towano obecność pojedynczych form, które warunkowo 
zaliczono do rodzajów Ichnosphaera i Skiagia.

zespoły palinomorf pochodzące z omówionych ba-
danych odsłonięć w kotuszowie, podobnie jak ten z od-
słonięcia położonego na południu wsi, charakteryzują się 
cechami przejściowymi pomiędzy dwoma poziomami 
zaproponowanymi przez Moczydłowską (1991): Asteri-
dium tornatum – Comasphaeridium: velvetum i Skiagia 
ornata – Fimbriaglomerella membranacea. W stosunku 
do zespołu starszego, asocjacja z odsłonięć „za mostem” 
i „koło stawu” jest jednak zdecydowanie bardziej zróżni-
cowana. Przede wszystkim dominują tu formy charakte-
ryzujące się wyraźną ornamentacją ciałka centralnego. 
Taki skład taksonomiczny wydaje się wskazywać na po-
dobieństwo omawianej asocjacji palinomorf do młodsze-
go z wymienionych poziomów Skiagia ornata – Fimbria-
glomerella membranacea (Moczydłowska, 1991). Można 
także zauważyć duże podobieństwo do wyróżnionego 
na bloku górnośląskim poziomu BAMA III Ichnosphaera 
flexuosa – Comasphaeridium mollicum (jachowicz-
zdanowska, 2013) oraz wyróżnionego przez jankauskasa 
(jankauskas, lendzion, 1992; jankauskas, Posti, 1994) 
poziomu Baltisphaeridium cerinum. jednak w odsłonię-
ciach z okolic kotuszowa nie ma wcale charakterystycz-
nych form z rodzaju Skiagia, które są immanentnym ele-
mentem zespołów charakterystycznych dla wymienio-
nych poziomów biostratygraficznych, dlatego autorzy są 
gotowi przyjąć, że występujące tu zespoły mikroflory-
styczne odpowiadają niższej części poziomu Skiagia – 
Fimbriaglomerella oraz Ichnosphaera – Comasphaeri-
dium. Przyjmując propozycję korelacji tych poziomów 
akritarchowych ze skalą chronostratygraficzną zapropo-
nowaną przez Moczydłowską (Moczydłowska, yin, 2012) 
można stwierdzić, że reprezentują one młodsze piętro 
terenewu. 

najliczniejsze i najbardziej zróżnicowane zespoły 
akritarchowe rozpoznane zostały w profilu warstw jasień-
skich, które obecnie skąpo odsłaniają się wzdłuż skarpy 
wschodniego brzegu doliny Czarnej, na południe od 
ostatnich zabudowań wsi jasień. Rozpoznano tu w kilku 
próbkach liczny, zróżnicowany zespół akritarchowy, który 
reprezentuje typową asocjację poziomu Skiagia ornata – 

Fimbriaglomerella membranacea (Moczydłowska, 1991). 
licznie obecne są tutaj Leiosphaeridia, Lophosphaeridium, 
Comasphaeridium, Granomarginata, Pterospermella. 
Można tu także znaleźć formy: Fimbriaglomerella memb-
ranacea oraz Globosphaeridium cerinum. Cechą wyraźnie 
odróżniającą ten zespół od zespołów omawianych wcześ-
niej jest obecność kilkunastu egzemplarzy typowych 
akritarch z rodzaju Skiagia z gatunków Skiagia ornata oraz 
S. orbiculare, a także pojedyncze formy z rodzaju Ichno-
sphaera. omawiając zespół z jasienia trzeba koniecznie 
odnotować, że występujące tu Skiagia ornata i Skiagia 
orbiculare występują stosunkowo nielicznie, co różni go 
od zespołów z młodszych kambryjskich formacji skalnych 
z Gór Świętokrzyskich. Bazując na skorygowanym sche-
macie korelacji poziomów bio- i chronostratygraficznych 
zaproponowanym przez Moczydłowską (Moczydłowska, 
yin, 2012) wiek warstw jasieńskich może być odnoszony 
do najwyższego terenewu.

Trzy wyraźnie wyodrębniające się asocjacje mikro-
florystyczne z profilu kotuszów – jasień mogą stać się 
podstawą użytecznego schematu biostratygraficznego 
dla najniższej partii profilu kambru świętokrzyskiego, 
w jakiej nie występują jeszcze trylobity. Ustalenia chro-
nostratygraficzne, które wskazują na obecność terenewu 
w całym profilu kotuszowskim, pozwalają stwierdzić, że 
skały formacji Czarnej stanowią najstarsze odsłonięte 
na powierzchni i udokumentowane biostratygraficznie 
kompleksy skał osadowych w Polsce. 
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Celem prezentowanych badań było poznanie mi-
neralogii i chemizmu glaukonitu obecnego w piaskach 
kwarcowych z domieszką glaukonitu występujących 
w Bronowicach koło Góry Puławskiej (ryc. 1).

W okolicach Góry Puławskiej bezpośrednio na pia-
skach kwarcowo-glaukonitowych są rozwinięte profile 
glebowe (skiba i inni, 2014). Badany glaukonit występuje 
tu w postaci peletów i jest prawdopodobnie jedynym 
krzemianem warstwowym obecnym w materiale macie-
rzystym ww. gleb, co pozwala na przeprowadzenie badań 
nad mechanizmem jego wietrzenia. Prezentowane wyniki 
stanowią fragment większego studium procesów wie-
trzenia glaukonitu w klimacie umiarkowanym. Do oma-
wianych badań wykorzystano glaukonit wyseparowany 
z materiału macierzystego jednego z profili glebowych 
odsłoniętych w Bronowicach. separację przeprowadzono 
za pomocą magnesu neodymowego. Wyseparowany 
glaukonit poddano badaniom z wykorzystaniem dyfrakcji 
rentgenowskiej, spektroskopii Mössbauera, spektroskopii 
absorbcyjnej w podczerwieni, skaningowego mikroskopu 

elektronowego z systemem analizy w mikroobszarze eDs. 
analiza wyseparowanych peletów wykazała, że są one 

zbudowane głownie z glaukonitu odmiany politypowej 
1M, który jest zbudowany z warstwy oktaedrycznej, dwóch 
warstw tetraedrycznych (po jednej po obu stronach war-
stwy tetraedrycznej) oraz przestrzeni międzypakietowej.  
W peletach tych stwierdzono niewielką domieszką 
minerałów pęczniejących stanowiących najprawdo-
podobniej produkt inicjalnego wietrzenia pierwot-
nego glaukonitu. na podstawie wyników analiz eDs 
i Fe2+/Fe3+ obliczono przybliżony sumaryczny wzór 
chemiczny materiału: k0.57Ca0.06 (Fe3+

1.09Fe2+
0.03Mg0.33al0.51 ) 

al0.24si3.76o10(oH)2.
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Ryc.1. Lokalizacja Bronowic
Fig.1. Location of Bronowice
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wStęp

„Meteoryt Morasko” to rezerwat przyrody zlokalizowa-
ny na obszarze Moraska, dzielnicy położonej w północnej 
części Poznania. stanowi jedno z kilkudziesięciu miejsc na 
świecie, dokumentujących upadek meteorytu w osady 
nieskonsolidowane. niepowtarzalność tego miejsca prze-
jawia się w licznych fragmentach meteorytów żelaznych 
znajdowanych na powierzchni oraz w efektach morfolo-
gicznych występujących w północnej części rezerwatu. 
jest to co najmniej 7 kolistych zagłębień, dla których 
współcześnie przyjmuje się dwie hipotezy powstania. 
Pierwsza, zaproponowana przez Pokrzywnickiego (1957), 
mówiąca o genezie impaktowej oraz druga, wysunięta 
przez karczewskiego (1976), opowiadająca się za genezą 
glacjalną (Pokrzywnicki, 1964; Hurnik i inni, 1976).

kratery uderzeniowe (meteorytowe) z obszarów 
o nieskonsolidowanym podłożu charakteryzują się sto-
sunkowo młodym wiekiem. na podstawie dotychczas 
przeprowadzonych analiz palinologicznych i datowań 
radiowęglowych metodą aMs 14C, osadów pobranych 
z kraterów, oraz datowań termoluminescencyjnych, 
skorupy obtopieniowo-wietrzeniowej dla fragmentów 
meteorytu Morasko, ustalono w przybliżeniu wiek upadku 
meteorytu wynoszący około 4970–5300 lat temu (wiek 
kalibrowany) (stankowski, 2008). W trakcie prowadzo-
nych prac terenowych wokół największego krateru 
w kilku otworach badawczych został nawiercony poziom 
paleo gleby. Pobrane próbki przebadano metodą aMs 
14C i ustalono dla nich wieki mieszczące się w zakresach 
4875–5280 i 5300–5460 kalibrowanych lat BP, co potwier-
dza wiek upadku meteorytu Morasko ustalony przez 
stankowskiego (2008) i sugeruje, że upadek meteorytu 
miał miejsce najprawdopodobniej około 5000–5300 lat 
BP (szokaluk i inni, 2015).

Występowanie kraterów meteorytowych w osadach 
nieskonsolidowanych jest rzadkie, a tylko wybrane zostały 
szczegółowo przebadane. Wynika to przede wszystkim 
z faktu, że łatwiej i szybciej są degradowane lub zmienia-
ne przez procesy erozji i akumulacji. Do takich kraterów 
możemy zaliczyć m.in.: Carancas w Peru (kenkmann i inni, 
2009) oraz Whitecourt w kanadzie (Herd i inni, 2008). na 
tej podstawie została podjęta próba przebadania osa-
dów w rejonie potencjalnych kraterów meteorytowych 

Morasko, w celu potwierdzenia genezy impaktowej, a tym 
samym ich unikatowości w skali światowej. 

Przyjmując słuszność genezy impaktowej omawia-
nych zagłębień, prezentowane wyniki mają na celu:
– przedstawienie reinterpretacji budowy geologicznej 

wokół największego krateru uderzeniowego;
– przedstawienie geologicznych wskaźników dla upad-

ku meteorytu Morasko;
– przedstawienie wyników rozprzestrzenienia osadów 

wyrzuconych wokół największego krateru. 

obSzar badań

W ujęciu geomorfologicznym obszar badań leży 
w Północno-Wielkopolskim Pasie Wysoczyznowym, który 
stanowi element dużego regionu jakim jest Wysoczyzna 
Poznańska (krygowski, 1961). na obszarze tym występują 
łuki moren czołowych, które zostały utworzone podczas 
najmłodszego zlodowacenia wisły. Wzgórze, na którym 
zlokalizowany jest rezerwat przyrody „Meteoryt Morasko” 
to Góra Moraska (153,75 m n.p.m.) będąca kulminacyjnym 
punktem moreny czołowej spiętrzonej glacitektonicznie. 
Trzon moreny stanowią iły neogeńskie serii poznańskiej, 
zdeformowane glacitektonicznie podczas starszych 
zlodowaceń, na których zalegają osady glacjalne i flu-
wioglacjalne wieku czwartorzędowego. Po północnej 
stronie moreny czołowej występuje 7 potencjalnych kra-
terów meteorytowych o zmiennej średnicy i głębokości. 
Prowadzone badania zostały skupione w proksymalnej 
części największego krateru a (ryc. 1), którego średnica 
nie przekracza 100 metrów, zaś głębokość wynosi około 
11,5 metra.

MatEriał i MEtody badawczE

Badania terenowe zostały skupione w odległości oko-
ło 100 metrów od krawędzi największego krateru. Wzdłuż 
6 wytyczonych profili, nawiercono 52 otwory (ryc. 2), 
z których pobrano rdzenie o długości od 1,9 do 9,5 metra. 
Łączna długość rdzeni wyniosła 158 metrów. Głębokości 
otworów maleją wraz z oddalaniem się od krateru, tym 
samym najdłuższe rdzenie pobrano w szczytowych par-
tiach wału. Pomiędzy profilami wykonano 260 wierceń 
świdrem ręcznym do głębokości 1 metra każdy (ryc. 2).

Słowa kluczowe:  meteoryt Morasko, wskaźniki impaktowe, osady wyrzucone, sedymentologia 
Key words:  Morasko meteorite impact, impact indicators, ejecta blanket, sedimentology
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W badaniach wykorzystano również 3 wkopy znaj-
dujące się nieopodal krateru. Pobrane rdzenie posłużył 
do opracowania budowy geologicznej wokół kraterów, 
a wspólnie z przeanalizowanymi wkopami pozwoliły 
opracować geologiczne wskaźniki dla upadku meteorytu 
Morasko. Wiercenia ręczne i rdzeniowane wykorzystano 
do opracowania mapy rozprzestrzenienia osadów wyrzu-
conych z największego krateru.

wyniKi

reinterpretacja budowy geologicznej  
wokół największego krateru meteorytowego

szczegółowa analiza makroskopowa rdzeni pozwoliła 
wydzielić cztery dominujące typy osadów występujące 
w otoczeniu największego krateru uderzeniowego. ich 
charakterystyka litologiczno-stratygraficzna przedstawia 
się następująco:

1)  iły neogeńskie występujące w podłożu krateru a i lo-
kalnie na powierzchni;

2)  czwartorzędowe osady piaszczysto-żwirowe z lokalnie 
zachowanym poziomem paleogleby;

3)  czwartorzędowe diamiktony zawierające nieregular-
ne, ostrokrawędziste klasty iłów neogeńskich oraz 
zwęgloną materię organiczną;

4)  czwartorzędowe diamiktony o strukturze masywnej.

Budowa geologiczna badanego obszaru jest bardzo 
złożona. Podstawę kraterów stanowią silnie zdeformo-
wane iły neogeńskie, na których bezpośrednio w różnych 
sekwencjach depozycyjnych występują diamiktony i osa-
dy piaszczysto-żwirowe najmłodszego zlodowacenia. 
opisywane diamiktony i osady piaszczysto-żwirowe są 
mocno zróżnicowane pod względem uziarnienia, a ich 
występowanie jest nieciągłe. Po północnej i południowej 
stronie krateru, w strefie przypowierzchniowej, obser-

Ryc. 1. Mapa topograficzna obszaru badań z lokalizacją 7 kraterów (wg W. Włodarskiego, zmienione przez M. Szokaluk)
Fig. 1. Topographical map of the study area with the location of 7 impact craters (after W. Włodarski, modified by M. Szokaluk)

Ryc. 2. Lokalizacja otworów wiertniczych, gdzie: białe punkty – wiercenia rdzeniowane, czerwone punkty – wiercenia ręczne 
(wg W. Włodarskiego, zmienione przez M. Szokaluk)

Fig. 2. Location of boreholes, where: white dots – core drillings, red dots – hand drillings (after W. Włodarski, modified by M. Szokaluk) 
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wowane jest występowanie iłów neogeńskich w postaci 
odwróconej stratygrafii. W wielu przypadkach granica 
pomiędzy osadami czwartorzędowymi a iłami neogeń-
skimi jest ostra i ma charakter erozyjny. Dla osadów 
glacjalnych granice pomiędzy warstwami litologicznymi 
mają charakter gradacyjny lub erozyjny.

Geologiczne wskaźniki upadku meteorytu Morasko
na podstawie analizy rozkładu i rozprzestrzenienia 

osadów zostały wydzielone 3 główne wskaźniki geo-
logiczne potwierdzające upadek meteorytu Morasko. 
należą do nich:
–  występowanie odwróconej stratygrafii o następstwie 

warstw (rozpoczynając od spągu): iły neogeńskie, 
diamiktony oraz osady piaszczysto-żwirowe, które 
powyżej tworzą sekwencję osadów odwróconych (ryc. 
3a);

–  występowanie na powierzchni diamiktonów z klasta-
mi iłów neogeńskich (ryc. 3B); 

–  występowanie poziomu paleogleby, który charaktery-
zuje się niewielką miąższością (nie przekracza kilku 
centymetrów). jego występowanie zostało odnoto-
wane wyłącznie w bardzo drobnych i drobnych pia-
skach, co może świadczyć o ich dobrym potencjale 
prezerwacyjnym (ryc. 3a i B).

rozprzestrzenienie osadów wyrzuconych wokół  
największego krateru

na powierzchni w obrębie największego krateru a  
wydzielono występowanie 4 typów litologicznych osa-
dów reprezentujących osady wyrzucone z krateru, tzw. 
ejecta:
1.  Dominującym osadem wyrzuconym z krateru jest 

diamikton z klastami iłów neogeńskich. Występuje 
on na całym obszarze, zarówno na stokach i wale 
krateru, jak i w znacznej odległości od jego krawędzi. 
W przypadku stoków, jego występowanie wpływa 
na ich stabilizację i mniejszą podatność na erozję, co 
przejawia się w ich stromym nachyleniu.

2.  Drugim co do powszechności osadem występującym 
na powierzchni jest ił neogeński o odwróconej stra-
tygrafii. jego występowanie nawiercono głównie po 
północnej i południowej stronie krateru, na jego wale 
oraz w odległości nieprzekraczającej 20 metrów od 
tego wału. odwrócona stratygrafia ma to do siebie, że 
wraz z jej występowaniem odnotowujemy zachowany 
poziom paleogleby.

3. Trzecim spośród dominujących osadów są piaski 
o zmiennej frakcji, które nawiercono po północnej, 
północno-wschodniej oraz południowej stronie kra-
teru na jego stokach. Występowanie piasków wpływa 
na mniejszą stabilizację stoku, którego kąt nachylenia 
w tym przypadku jest stosunkowo niski i związany 
z silniejszą podatnością krateru na erozję.

4. ostatnim typem osadu jest diamikton o strukturze 
masywnej. jego występowanie jest bardzo rzadkie, ma 
charakter punktowy i został zlokalizowany wyłącznie 
w dystalnych częściach największego krateru. 

dySKuSja

osady wyrzucone z największego krateru
na podstawie przeanalizowanych wierceń i rozprze-

strzenienia osadów wokół największego krateru mo-
żemy wyróżnić dwa typy osadów wyrzuconych: ejectę 
z wypchnięcia i ejectę balistyczną. Charakterystycznymi 
wskaźnikami dla ejecty z wypchnięcia, która występuje 
w części proksymalnej krateru na jego wale, są:
– odwrócona stratygrafia reprezentowana przez iły 

neogeńskie, diamiktony i osady piaszczysto-żwirowe;
– poziom paleogleby zachowany w drobnych osadach 

piaszczystych.
Cechami charakterystycznymi dla ejecty balistycznej 

jest obecność:
– diamiktonu zawierającego nieregularne klasty iłów 

neogeńskich, których wielkość i ilość zmniejsza się 
wraz z oddalaniem od krateru. osady te można po-
równać do brekcji polimiktycznej, która opisywana 
jest przy upadkach meteorytów w podłoże skalne;

– piasków występujących po północnej, północno-
wschodniej oraz południowej stronie krateru;

– fragmentów zwęglonej materii organicznej w diamik-
tonach; 

– wyraźnej granicy pomiędzy osadami wyrzuconymi 
a osadami sprzed upadku meteorytu, którą podkreśla 
zachowany, nieciągły poziom paleogleby. W wielu 
przypadkach granica ta jest przejściowa i wykazuje 

Ryc. 3. Przykładowe wskaźniki geologiczne osadów wyrzuconych 
z zachowaną paleoglebą, gdzie: A – odwrócona stratygrafia, 

B – diamikton z klastami iłów neogeńskich
Fig. 3. Examples impact indicators of proximal ejecta blanket 

with paleosoil, where: A – reversed stratigraphy, B – diamicton 
with Neogene’s clay clasts
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mieszanie się cząstek wyrzuconych z krateru z niżej 
ległymi osadami piaszczystymi.

Miąższość osadów wyrzuconych z największego krateru
na ogół miąższość osadów wyrzuconych jest coraz 

mniejsza wraz z odległością oddalania się od krateru, 
jednakże ujawnia pewną zmienność. Do tej pory rozpo-
znane osady wyrzucone z krateru mają miąższość w gra-
nicach od 0,3 do 3,0 metrów. osady wyrzucone z krateru 
o miąższości mniejszej niż 0,3 metra nie zostały w chwili 
obecnej potwierdzone.

podSuMowaniE

Rozpoznanie osadów wyrzuconych z krateru nie jest 
prostym zadaniem z powodu złożonej budowy geolo-
gicznej. są one niejednorodne i składają się z wszystkich 
osadów występujących na badanym obszarze. ejecta bali-
styczna jest dominującym osadem wyrzuconym z krateru 
i przejawia podobieństwo do miejscowych diamiktonów. 
jednakże występowanie ostrokrawędzistych klastów iłów 
neogeńskich w osadach glacjalnych powoduje, że są one 
najprostszą cechą diagnostyczną osadów wyrzuconych. 
Ponadto w kilku miejscach w proksymalnej części krateru 
zostało stwierdzone występowanie ejecty z wypchnię-
cia. na chwilę obecną, rozpoznanie ejecty możliwe jest 
wyłącznie w odległości 50 metrów od krawędzi krateru. 
W dalszych pracach polowych i badaniach laboratoryj-
nych rozpoznanie osadów wyrzuconych będzie możliwe 
wyłącznie na podstawie identyfikacji planarnych struktur 
deformacyjnych (PDFs) oraz wykazania szczegółowych 
wskaźników sedymentologicznych dotyczących składu 
ejecty.

Prezentowane wyniki zostały sfinansowane z grant nr 
2013/09/B/sT10/01666 finansowanego przez narodowe 
Centrum nauki, z dotacji dla Młodych naukowców na rok 
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oraz ze środków własnych.

autorka, Monika szokaluk, pragnie złożyć gorące 
podziękowania koleżankom i kolegom, którzy pomagali 
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ratoryjnych. szczególne podziękowania należą się: mgr 
Paulinie Rój, mgr oliwii andrzejewskiej, Mikołajowi kowal-
czykowi, jakubowi sauermannowi, Filipowi Gratkowskie-
mu, Mieszkowi kołodziejowi, Tomaszowi jagodzińskiemu, 
krzysztofowi Muszyńskiemu, andrzejowi jańcowi oraz 
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wprowadzEniE

Metan z pokładów węgla (ang. coal bed methane) to 
naturalnie występujący gaz, zaadsorbowany w mikropo-
rowatej strukturze węgla, a także obecny w stanie wolnym 
w bogatej sieci naturalnych, pionowych i poziomych 
szczelin w węglu (ang. cleats). Metan z pokładów węgla 
stanowi jedno z niekonwencjonalnych źródeł węglowo-
dorów, które do eksploatacji na poziomie uzasadnionym 
ekonomicznie wymaga zastosowania zabiegów stymula-
cji. Wywołana zastosowanymi metodami redukcja ciśnie-

Słowa kluczowe:  metan z pokładów węgla, metody stymulacji, modelowanie geomechaniczne, modelowanie   
  przepływów, zależność przepuszczalności od napreżeń i odkształceń
Key words:  coalbed methane, stimulation treatments, geomechanical modelling, fluid flow modelling, 
  permeability stress and strain dependence

nia w górotworze prowadzi do uwalniania gazu z matrycy 
w procesie desorpcji oraz jego przepływ szczelinami do 
odwiertów.

ocena sukcesu zabiegów stymulacji pokładów węgla 
realizowana jest poprzez sprzężenie modelowania geo-
mechanicznego z dynamicznym modelowaniem prze-
pływów płynów złożowych. Podstawą zarówno modeli 
geomechanicznych jak i dynamicznych jest wcześniej 
opracowany model strukturalny i geologiczne modele 
parametryczne (ryc. 1) pokładów węgla i skał otaczają-
cych.

Ryc. 1. Diagram przedstawiający wzajemne sprzężenie modeli geomechanicznych z dynamicznymi modelami przepływów płynów złożowych
Fig. 1. Chart presenting the idea of fluid flow models coupled with geomechanical models



396

SPRzĘŻoNE ModELowANiE gEoMEchANiczNE z dYNAMiczNYM ModELowANiEM PRzEPłYwów...

ModEL StruKturaLny i pEtrofizycznE  
ModELE paraMEtrycznE

W wyniku kompleksowej analizy i integracji danych 
uzyskano model strukturalny jednej z polskich kopalń 
węgla kamiennego z Górnośląskiego zagłębia Węglo-
wego, w której planowany jest drenaż metanu z pokładu 
węgla zalegającego na głębokości ok. 700 m p.p.m. Do 
jego konstrukcji posłużyły mapy strukturalne spągów 
pokładów węgla, mapa strukturalna elewacji terenu, 
przekroje geologiczne oraz dane otworowe z siedmiu 
otworów wiertniczych, w tym dwóch głębokich, od-
wierconych z powierzchni terenu. Model strukturalny 
obejmował swym zasięgiem warstwy skalne zalegające 
ok. 50 m poniżej odgazowywanego pokładu węgla i sięgał 
do powierzchni terenu. zasięg poziomy modelu wynosił 
ok. 550 m w kierunku n–s i ok. 600 m w kierunku e–W.

na potrzeby modelowania geomechanicznego, na 
podstawie dostępnych profili litologicznych oraz danych 
punktowych, opracowano model facjalny, który następnie 
pozwolił na poprawną parametryzację poszczególnych 
właściwości mechanicznych występujących na terenie 
kopalni typów facjalnych.

Rozkłady przestrzenne parametrów petrofizycznych 
były opracowane na podstawie wyników pomiarów la-
boratoryjnych porowatości i przepuszczalności, przepro-
wadzonych na próbkach węgla pobranych z poddanego 
odgazowaniu pokładu i stanowiły punkty kalibracyjne dla 
pełnego profilu gęstości i porowatości opracowanego 
na podstawie danych geofizyki wiertniczej z otworów 
wiertniczych. Taki zestaw danych w połączeniu z wyko-

Ryc. 2. Rozkłady przestrzenne: efektywnego naprężenia pionowego (u góry z lewej), odkształcenia pionowego (u góry z prawej) 
i strefy zniszczenia (na dole) w mechanizmie rozciągania (niebieski) i ścinania (czerwony)

Fig. 2. 3D distribution of: effective vertical stress (upper left), vertical strain (upper right) and failure zone (lower) in tension 
(blue) and shear (red)

rzystaniem narzędzi geostatystycznych pozwolił na osza-
cowanie zmienności tych parametrów w poszczególnych 
interwałach modelu geologicznego. 

Modelowanie parametrów petrofizycznych zostało 
przeprowadzone przy użyciu algorytmu stochastycznego 
(ang. Gaussian Random Function Simulation), w efekcie 
czego uzyskano 25 różnych realizacji o tym samych praw-
dopodobieństwie. W końcowym etapie modelowania 
wyniki 25 rozwiązań zostały arytmetycznie uśrednione, 
a ostateczny wynik posłużył do modelowania geome-
chanicznego.

ModEL GEoMEcHaniczny

na potrzeby analizy skonstruowano modele geo-
mechaniczne o różnym zasięgu i zagęszczeniu siatki. 
największy model w pełni obejmował obiekt kopalni 
i stanowił podstawę dla opracowywanych mniejszych 
modeli, będących efektem kompromisu między pozio-
mem szczegółowości modelu w strefie przyotworowej 
i w najbliższym otoczeniu obszaru poddanego zabiegom 
stymulacyjnym. 

na podstawie dostępnych danych archiwalnych 
i wyników pomiarów laboratoryjnych, w zasięgu modelu 
strukturalnego, zbudowano modele właściwości spręży-
stych (moduł younga i współczynnik Poissona) (Chang 
i inni, 2006; yienan i inni, 2013) i wytrzymałościowych 
(m.in. wytrzymałość na ściskanie, kąt tarcia wewnętrz-
nego, stała Biota) dla poszczególnych typów facjalnych 
występujących na obszarze modelowanej kopalni. Wa-
runki brzegowe (wartość naprężeń poziomych) i rozkład 

a

C

B
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ciśnienia porowego założono na podstawie literatury 
(Mark, Gadde, 2008). kierunki naprężeń poziomych wy-
znaczono na podstawie głównego trendu sieci spękań 
opisanych w odgazowywanym pokładzie węgla. 

Modelowanie geomechaniczne przeprowadzono 
w zakresie liniowych i plastycznych odkształceń materiału 
skalnego.

Uzyskane w wyniku symulacji geomechanicznej 
przeprowadzonej w symulatorze Visage (schlumberger) 
przestrzenne rozkłady parametrów geomechanicznych, 
w tym naprężeń i towarzyszącym im odkształceń, a także 
informacje o strefach zniszczeń (ryc. 2a, B i C), posłużyły 
następnie do dynamicznych modeli przepływu płynów 
złożowych.

 
dynaMicznE ModELE przEpływów płynów 

złożowycH

Podstawowy model przepływów płynów złożowych 
w analizowanym obiekcie skonstruowano na bazie mode-
lu geologicznego. W tym celu uzupełniono model bazowy 
o właściwości opisujące transport i retencję płynów złożo-
wych w podwójnym systemie charakteryzującym węgiel, 
tj. w jego matrycy i szczelinach. Właściwości te obejmują 
opis przepływów lepkich w szczelinach oraz zjawiska 
dyspersji i dyfuzji w matrycy. Dla tak zdefiniowanego 
modelu przeprowadzono analizę wpływu elementów 
systemu drenażu na właściwości określające efekty pro-
cesu drenażu oraz wykonano symulacje prognostyczne 
tego procesu. elementami systemu drenażu były poziome 
odwierty przewiercające pokład węgla oraz różne metody 
jego stymulacji: hydroszczelinowanie i kawernowanie 
strumieniowe (ang. jet slotting).

stosując opisane wyżej modele geologiczne anali-
zowanego obiektu (pokładu węgla) przeprowadzono 
symulacje opisujące wpływ poszczególnych elementów 
systemu drenażu na stan geomechaniczny pokładu. 
Uzyskane rozkłady naprężeń i odkształceń oraz zasięg 

Ryc. 3. Poziomy przekrój przez model analizowanego pokładu węgla drenowanego pojedynczym poziomym odwiertem wielokrotnie 
stymulowanym układem hydroszczelin. Rozkład stopnia drenażu w płaszczyźnie odwiertu

Fig. 3. Horizontal cross section of the coal seam model with a single borehole stimulated by a uniform set of hydrofractures. 
The distribution of the drainage coefficient in the plane of the borehole

obszarów zniszczeń wykorzystano do wyznaczenia zmian 
właściwości transportowych analizowanego pokładu 
(Carman, 1956; shi, Durucan, 2005). stosując zmodyfi-
kowany model dynamiczny przeprowadzono symulacje 
procesu drenażu metanu z pokładu węgla. Przykładowy 
wynik dla odwiertu stymulowanego wielokrotnymi hy-
droszczelinowaniami przedstawiono na ryc. 3 w postaci 
drenażu zdefiniowanego jako ilość zdrenowanego me-
tanu w stosunku do pierwotnej ilości zaadsorbowanego 
metanu. schemat powyższy zastosowano do badania 
efektów drenażu w zależności od technicznych parame-
trów procesów stymulacji (parametry szczelin, kawern).
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Ciemnoszare (prawie czarne) łupki górnego furongu 
(dolny tremadok – najwyższy kambr) formacji z Brzezinek 
(sensu Trela, 2006) w regionie łysogórskim Gór Święto-
krzyskich są interpretowane jako iły/muły otwartego 
szelfu (jaworowski, sikorska, 2006). W celu sprecyzowania 
warunków i środowiska sedymentacji tych utworów, prze-
prowadzono analizę geochemiczną 50 próbek z otworu 
jeleniów PiG-1, w którym występuje kompleks omawia-
nych łupków o miąższości ok. 130 m.

W badanych próbkach stwierdzono bardzo niską 
zawartość materii organicznej (<0,5% ToC). zakładając, 
że organiczne związki węgla nie zostały utlenione w wy-
niku działania na skały wysokich temperatur i procesów 
metamorficznych (bardzo dobre zachowanie zespołów 
akritarchowych o Tai wskazującym na dojrzałość ter-
miczną z zakresu temperatur nie wyższych niż 150 °C – 
szczepanik, 2007), przyjąć należy, że materia organiczna 
została rozłożona już na etapie diagenezy. Świadczyć to 
może o stosunkowo powolnym stopniu sedymentacji 
oraz istnieniu warunków utleniających w kolumnie wody.

aby określić warunki redox, panujące w trakcie depo-
zycji i diagenezy łupków, zbadano zawartości Mo, V, ni, 
Cr i U które, w warunkach anoksycznych i euksynicznych, 
wytrącają się z wody i akumulują w osadzie. W odniesieniu 
do wszystkich badanych metali nie stwierdzono wzboga-
ceń w stosunku do średnich zawartości występujących 
w łupkach (Wedepohl, 1971, 1991). zastosowano również 
szereg wskaźników paleo-redox, opartych na proporcjach 
wagowych pierwiastków (U/Th, V/(V+ni), V/sc, V/Cr, ni/
Co, ni/V) – wszystkie wskazują na istnienie warunków ok-
sycznych w trakcie depozycji łupków. W związku z dosyć 
niską rozdzielczością wykonanego opróbowania (1 prób-
ka na ok. 3 m) istnieje ryzyko pominięcia krótkotrwałych 
zmian w paleośrodowisku (np. deficytów tlenowych), 

jednak należy przyjąć, że osady tworzyły się w zbiorniku 
otwartym, z łatwą wymianą natlenionych wód, a granica 
redoks występowała poniżej powierzchni woda-osad.

W świetle zgromadzonych dowodów należy wyklu-
czyć istnienie warunków euksynicznych, panujących 
w kolumnie wody ponad osadem. Wnioski te mogą wyda-
wać się sprzeczne z panującym powszechnie przeświad-
czeniem, że łupki te tworzyły się w środowisku z dużym 
deficytem tlenowym. za ciemną barwę tych osadów 
odpowiada znaczna zawartość pirytu, który tworzył się 
w osadzie dennym, poniżej granicy redoks.
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stropowa powierzchnia utworów białego spągowca 
na części obszaru lubińskiego złoża miedzi jest uformo-
wana w szereg elewacji i depresji, będących pozostałością 
wczesnopermskich ciągów wydm i dzielących je terenów 
międzywydmowych. Piaskowce anhydrytowe będące 
jedną z odmian litologicznych piaskowców białego spą-
gowca występują wyłącznie na zboczach elewacji, poza 
zasięgiem łupka miedzionośnego (ryc. 1). Taki obraz jest 
charakterystyczny zwłaszcza dla obszaru górniczego ko-
palni Rudna i terenu bezpośrednio do niego przyległego. 
Piaskowce anhydrytowe – w miejscu swego występowa-
nia – odgrywają ważną rolę w rozmieszczeniu mineraliza-
cji polimetalicznej oraz stwarzają bardzo istotne problemy 
w procesie eksploatacji złoża.

Słowa kluczowe:  biały spągowiec, piaskowiec anhydrytowy, anhydrytowe/kaolinitowe ziarna obleczone, wydmy lunett
Key words:  Weissligendes sandstone, anhydritic sandstone, anhydrite/kaolinite coated grains, lunette dunes

Termin „piaskowiec anhydrytowy” jest zwyczajową 
nazwą stosowaną w kopalniach lGoM dla określenia 
zwięzłego, twardego i sztywnego, ciemnoszarego pia-
skowca kwarcowego, zwierającego znaczne ilości spoiw 
siarczanowych – głównie anhydrytu (jarosz, zaleska, 
1977). obok piaskowców anhydrytowych lokalnie wy-
stępują „piaskowce gipsowe” i „piaskowce siarczanowe” 
– anhydrytowo-gipsowe. obie te odmiany obocznie 
przechodzą w piaskowce anhydrytowe lub występują 
jako niewielkie samodzielne ciała. 

Położenie piaskowców anhydrytowych jest bardzo 
charakterystyczne (ryc. 1). Tworzą one najczęściej wąskie 
ciała, z reguły wydłużone zgodnie z osiami elewacji, po 
obu ich stronach. Ciała anhydrytowe układają się w mniej 

Ryc. 1. Mapa położenia elewacji w OG Rudna, piaskowców anhydrytowych oraz ziaren obleczonych (1–7)
Fig. 1. Location map of the Weissliegendes elevations, anhydrite sandstones and coated-granis (1–7)
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lub bardziej regularne pojedyncze lub podwójne ciągi 
o przebiegu nnW–sse. elewacje można śledzić na odcin-
ku do ok. 15 km, a odległość między nimi wynosi od 1,5 
do 3 km. odległość między poszczególnymi szeregami 
ciał anhydrytowych w ciągu podwójnym wynosi od 
kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Podwójne ciągi ciał 
anhydrytowych przechodzą w pojedyncze i na odwrót. 
Często są poprzerywane i niekompletne, granice pomię-
dzy poszczególnymi ciałami w ciągach są mniej ostre niż 
w kierunkach do nich poprzecznych. Poszczególne ciała 
anhydrytowe wykazują podobne wydłużenie (orientację, 
elongację) jak całe ciągi ciał. Miąższość pojedynczych 
waha się od kilkudziesięciu centymetrów do 20 metrów. 
zajmują obszar od kilkuset metrów kwadratowych do 
kilku hektarów. W profilu pionowym występują jako po-
jedyncze warstwy, lokalnie obserwuje się dwie warstwy 
piaskowca anhydrytowego rozdzielone innymi typami 
piaskowca. zasadniczo ilość spoiwa siarczanowego 
w piaskowcach zwiększa się w górę profilu; stopniowo 
od typu kontaktowego w spągu, przechodząc w poro-
we, a w przypadku spoiw anhydrytowych – w bazalne, 
w stropie (Błaszczyk, 1981).

 „Piaskowce anhydrytowe” składają się z całego ciągu 
form przejściowych pomiędzy piaskowcem i anhydrytem, 
w których dwa główne komponenty: silikoklastyczne 
ziarna detrytyczne i anhydryt mieszają się w szerokich 
proporcjach. W praktyce górniczej wyróżniane są: pia-
skowiec o spoiwie anhydrytowym (10–30% anhydrytu), 
piaskowiec anhydrytowy (30–50% anhydrytu) i anhydryt 
piaszczysty (50–70% anhydrytu). Przejścia pomiędzy 
odmianami mają charakter ciągły. obserwowane lokal-
nie "piaskowce gipsowe", przez analogię klasyfikowane 
są jako piaskowce ze spoiwem gipsowym, piaskowce 
gipsowe i gipsy piaszczyste, występują w brzeżnych częś-
ciach piaskowców anhydrytowych, z wyjątkiem elewacji 
Polkowic, gdzie tworzą samodzielne ciała.

Typowy piaskowiec anhydrytowy jest skałą zwartą, 
masywną, ciemnoszarą, makroskopowo bardzo podobną 
do czystego anhydrytu, na ogół bez widocznych śladów 
stratyfikacji. odmiany zawierające mniejsze ilości spoiwa 
– lokalnie obserwowane w stropowej części piaskow-

ców anhydrytowych – są jaśniejsze, mniej zwięzłe, aż 
do rozsypliwych, okazjonalnie ujawniają ślady struktur 
sedymentacyjnych. 

kontakty pomiędzy piaskowcami anhydrytowymi 
a pozostałymi odmianami piaskowców białego spągowca 
są zróżnicowane. W spągu kontaktują się z piaskowcami 
ilastymi, te granice mają przebieg nieregularny, na odcin-
ku kilku metrów różnice miąższości wynoszą od 2 do 4 m 
(jarosz, zaleska, 1977). W stropie piaskowce anhydrytowe 
graniczą najczęściej z tzw. piaskowcami „stropowymi” 
(miąższość do 0,5 m) o spoiwie ilastym, dolomitowym, 
dolomitowo-ilastym albo siarczkowym. Ta granica bywa 
ostra i płaska, może mieć charakter stopniowego przejścia, 
względnie jest nieregularna, pełna zagłębień o cechach 
kontaktu erozyjnego. W piaskowcu stropowym spotyka 
się bloczki piaskowca anhydrytowego. W przypadku 
bezpośredniego kontaktu piaskowców anhydrytowych 
z dolomitami, stwierdzono trojaki charakter granicy: (i) 
płaska powierzchnia kontaktowa, niekiedy wyścielona 
cienką wkładką łupka, (ii) ostry kontakt erozyjny prze-
biegający wzdłuż bardzo urozmaiconej powierzchni, 
powierzchnia ta bywa podkreślona obecnością tlenków 
żelaza lub cienką warstewką łupka, (iii) przenikanie wyżej 
leżących dolomitów w spękaną stropową część piaskow-
ca anhydrytowego na głębokość do kilku centymetrów. 
ostry kontakt erozyjny można śledzić niekiedy na odcinku 
kilku metrów, a amplituda wyżłobień sięga kilkunastu 
centymetrów. 

Boczne granice ciał anhydrytowych mają, na ogół, 
formę stref przejściowych, przy czym szerokość tych 
stref bywa znacznie większa niż w przypadku granic 
spągowych. Bezpośrednia strefa kontaktowa ma zwykle 
szerokość ok. 1 metra, lecz podwyższone ilości anhydrytu 
w spoiwie piaskowców ilastych i węglanowych notuje 
się w odległości kilkunastu metrów od wystąpień pia-
skowców anhydrytowych. spotyka się także bardzo ostre 
granice boczne i mogą one mieć stromy przebieg, kąt 
nachylenia powierzchni granicznej osiąga 45o.

silikoklastyczny szkielet ziarnowy piaskowców anhy-
drytowych nie różni się od pozostałych odmian piaskow-
ców białego spągowca i składa się w przewadze z kwarcu 

Ryc. 2. Model serii złożowej, typowy dla obszaru górniczego kopalni Rudna
Fig. 2. Ore deposit model, typical for the area of the Rudna Mine
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(40–70%), ziaren litycznych (0,5–12%) i skaleni (0,5–15%). 
osad jest drobno- i średnioziarnisty, dobrze wysortowany 
i obtoczony (jerzykiewicz i inni, 1976; nemec, Porębski, 
1977; kaczmarek, 2006). 

W nielicznych próbkach, pochodzących z niższych 
partii piaskowców anhydrytowych – uboższych w cement 
siarczanowy – obserwuje się detrytyczne ziarna anhydry-
towe (ryc. 1), rzadziej ziarna kaolinitowe (ryc. 2) oraz ziarna 
anhydrytowo-kaolinowe. Wszystkie one posiadają, mniej 
lub bardziej regularną, otoczkę węglanową (dolomitową). 
ziarna te mają zbliżone rozmiary (przeciętnie średnica 
wynosi ok. 0,4 mm)   lub są nieznacznie większe od ziaren 
silikoklastycznych, natomiast znacznie lepiej obtoczone, 
większość z nich jest kulista. zdarzają się również ziarna 
nieforemne, np. zbudowane ze zrośniętych kryształów 
anhydrytu. W analizowanych próbkach zawartość zia-
ren z otoczką jest niewielka, waha się od pojedynczych 
okazów w preparacie, do ok. 4% objętości skały w jednej 
próbce. 

Dolomitowe otoczki wokół ziaren są zróżnicowane  
zarówno co do grubości jak i kształtu. obserwuje się 
otoczki: (i) cienkie, równe, zbudowane z serii pojedyn-

czych drobnych, rombowych kryształów dolomitu; (ii) 
grube, nieregularne, zbudowane z kryształów zębo-
kształtnych, ustawionych promieniście do powierzchni 
ziaren; (iii) dwu- i wielowarstwowe, wnikające w porową 
przestrzeń międzyziarnową; (iv) wrastające w jądro ziarna. 
na granicy ziarna (jądra) i otoczki występuje często cien-
ka lamina substancji węglistej(?). W miejscach kontaktu 
ziaren anhydrytowych z ziarnami silikoklastycznymi brak 
jest otoczek lub są one bardzo zredukowane. 

obserwuje się liczne deformacje ziaren anhydryto-
wych i ich otoczek w wyniku kompakcyjnego wciskania 
w nie sąsiednich ziaren. stwierdzono obecność ziaren 
zniszczonych (pokawałkowanych). Te same deformacje 
w przypadku ziaren kaolinowych mają często charak-
ter plastyczny. W kilku przypadkach zaobserwowano 
rozerwanie (rozsadzenie) ziaren anhydrytowych, spo-
wodowane zapewne procesami hydratacji anhydrytu. 
Części ziaren towarzyszy mniej lub bardziej intensywne 
okruszcowanie rozmieszczone wokół nich lub w ich wnę-
trzu do którego minerały kruszcowe przenikały wzdłuż 
powierzchni łupliwości. Często zarysy pierwotnych zia-
ren anhydrytowych widoczne są w zrekrystalizowanym 
cemencie anhydrytowym, dzięki zachowaniu się koliście 
rozmieszczonych drobnych kryształów dolomitu. 

W ostatnim okresie udało się stwierdzić obecność 
pojedynczych ziaren kaolinowych z otoczką w obrębie 
piaskowców ilastych wypełniających depresje. skład 
mineralny ziaren został ustalony metodami tradycyjnej 
analizy mikroskopowej w świetle przechodzącym, a tak-
że z użyciem mikrosondy rentgenowskiej oraz analizy 
katodoluminiscencyjnej. 

intErprEtacja środowiSKowa

Utwory białego spągowca są osadem poligenicznym 
(jerzykiewicz i inni, 1976; Błaszczyk, 1981). zasadnicza 
część obserwowanego profilu powstała w rezultacie 
akumulacji eolicznej, która doprowadziła do powstania 
ciągów form, o charakterze wydm podłużnych lub mega-
barchanów. kształt i orientacja stref elewowanych, a prze-
de wszystkim rozstępy między nimi (długość fali) pozwala 
porównać je ze współczesnymi gigantycznymi wydmami 
typu draa osiągającymi wysokość do 300 m i długość fali 
przekraczającą 1 km (Besler, 2000). Wkraczanie morza 
cechsztyńskiego spowodowało zniwelowanie wysokich 
i stromych form eolicznych oraz redepozycję większo-
ści materiału piaszczystego w strefy międzywydmowe 
(depresje) (Błaszczyk, 1981; Glennie, Buller, 1983; steel, 
1983; strömbäck, Howell, 2002). autorzy interpretowali 
początkowo piaskowce anhydrytowe jako wynik przesią-
kania wody morskiej w wynurzone ponad poziom morza 
ciągi wysp (pierwotnych wydm eolicznych) we wczesnym 
etapie transgresji cechsztyńskiej. jednakże znalezienie 
w piaskowcach anhydrytowych ziaren anhydrytowych, 
a zwłaszcza kaolinowych i kaolinowo-anhydrytowych 
o cechach typowych dla osadów eolicznych zmusza do 
weryfikacji tego poglądu. ziarna eoliczne, a zwłaszcza 
ich skład, w szczególności jednoczesna obecność ziaren 
siarczanowych i ilastych, jest typowe dla wydm typu 
lunett tworzących się współcześnie wokół okresowych 
jezior, np. w australii, namibii, kalahari, White sands  

Ryc. 3. Ziarno anhydrytowe z dolomitową otoczką
Fig. 3. Anhydritic coated – grain

Ryc. 4. Ziarno kaolinitowe z dolomitową otoczką
Fig. 4. Kaolinite coated-granin
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w nowym Meksyku (jacobson i inni, 1988; Chen i inni, 
1995). W utworach kopalnych, eoliczne ziarna anhy-
drytowe zostały stwierdzone w utworach czerwonego 
spągowca w Holandii (Henares i inni, 2014).

 Położenie, kształt i rozmiary ciał piaskowców anhy-
drytowych odpowiadają wydmom lunett, powstającym 
w wyniku wydmuchiwania produktów wysychania 
okresowych jezior, w różnych proporcjach ziaren siliko-
klastycznych, siarczanów i iłów. Współcześnie, stropowe 
części nowopowstałych wydm gipsowych ulegają prze-
kształceniu w masywny gypcrete i gypsite (jacobson i inni, 
1988), zatracając ziarnisty charakter osadu eolicznego. 
Detrytyczne ziarna siarczanowe i ilaste mogą zachować 
się jedynie w głębszych, chronionych przed działaniem 
wody partiach wydmy. Taka interpretacja piaskowców 
anhydrytowych implikuje konieczność przyjęcia hipo-
tezy o krótkotrwałym charakterze pierwszej fazy zalewu 
cechsztyńskiego, po której nastąpiło wycofanie się wód 
z brzeżnych części basenu. Tym samym powstały warunki 
do rozwoju słonych jezior, których produkty były okre-
sowo wywiewane. Dopiero ponowny zalew przyniósł 
rozmycie osadów jeziornych i osadzenie serii łupków 
i osadów węglanowych.

obwódki węglanowe są najprawdopodobniej wyni-
kiem procesów bakteryjnych (BSR) – mających miejsce we 
wczesnej fazie diagenezy – w wyniku których wydzielał 
się siarkowodór (Machel i inni, 1995). Ten siarkowodór 
mógł odegrać znaczącą rolę w tworzeniu siarczków wy-
stępujących sporadycznie jako bogate nagromadzenia 
bezpośrednio poniżej piaskowców anhydrytowych (pia-
skowce chalkozynowe; ryc. 2), jak również przyczynił się 
powstania ubogiej mineralizacji w samych piaskowcach 
anhydrytowych.
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Podatność osuwiskowa to prawdopodobieństwo 
wystąpienia osuwisk na danym obszarze ze względu na 
istniejące warunki środowiskowe i terenowe. określa więc 
szacunkową wartość i wskazuje miejsca predysponowa-
ne do wystąpienia ruchów masowych. Problematyka 
podatności osuwiskowej jest szeroko podejmowana na 
świecie. Również w Polsce w ostatnich latach pojawia 
się coraz więcej prac podejmujących to zagadnienie 
(m.in. Długosz, 2011; kamiński 2007; Małka, 2015; Woj-
ciechowski 2007, 2015). opisywane badania prezentują 
wyniki analizy biernej podatności osuwiskowej, a więc 
wykonanej w oparciu o elementy geologiczne, z przy-
kładowego fragmentu płaszczowiny magurskiej – doliny 
rzeki ochotnicy. związek pomiędzy budową geologiczną 
karpat a obecnością szeroko rozumianych ruchów maso-
wych oraz ich wewnętrznym zróżnicowaniem wykazany 
został przez wielu autorów (m.in. Mastella, 1975; Bober, 
1984; Wójcik, 1997, zabuski i inni, 1999; Margielewski, 
2004) i w ujęciu jakościowym jest w pełni zrozumiany. 
W latach 80. opisany został podział na czynniki bierne 
i czynne (Bober, 1984), mające wpływ na powstawania 
osuwisk. Czynniki bierne, inaczej nazywane pasywnymi, 
zawierają w sobie wspomniany wyżej aspekt geologiczny 
i wynikające z niego elementy morfologiczne. 

W analizie podatności osuwiskowej, zwłaszcza na 
obszarze karpat, gdzie budowa geologiczna odgrywa 
kluczową rolę w procesach osuwiskowych, istotne jest 
nie tylko zdefiniowanie czynników geologicznych, ale na-
stępnie ujęcie ich w sposób ilościowy. Pamiętać należy, że 
finalny produkt – mapa podatności osuwiskowej – przed-
stawia wynik w postaci płaskiej, dwuwymiarowej. Wpływ 
geologii na procesy osuwiskowe to przede wszystkim re-
lacja przestrzenna, trójwymiarowa pomiędzy elementami 
definiującymi budowę geologiczną a morfologią stoku. 

W analizie biernej podatności osuwiskowej zostały 
wykorzystane następujące elementy: litologia, orientacja 
warstw, obecność uskoków i spękań oraz morfologia 
stoku. Dane pochodzą z prac terenowych, uzupełnionych 
o analizę dostępnych materiałów kartograficznych i wy-
sokorozdzielczych modeli terenu. Wymienione czynniki 
zostały ujęte w szereg warstw tematycznych: litologia, 
konsekwentność stoku (relacja uławicenie – orientacja 
stoku), gęstość lineamentów, odległość główna skarpa 

osuwiska –uskok, bloczność, relacja pomiędzy biegiem 
głównej skarpy a głównymi zespołami spękań, nachylenie 
stoku. Uzyskane wyniki porównano z mapą podatności 
wykonaną w oparciu jedynie o archiwalne mapy geolo-
giczne i klasycznie ujęte elementy geologiczne (litostra-
tygrafia zamiast litologii). 

Wnioski z przeprowadzonych analiz wskazują jed-
noznacznie jak ważne jest właściwe zdefiniowanie 
i opisanie elementów budowy geologicznej i ich relacji 
do morfologii stoku w analizie podatności osuwiskowej. 
Podkreślić należy również wagę prowadzenia obserwacji 
terenowych w celu uzupełnienia informacji uzyskanych 
z materiałów archiwalnych.
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Ecotoxicological pilot studies of soil in irrigated fields in wrocław
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Pola nawadniane ściekami są najstarszym rozwiąza-
niem technicznym w oczyszczaniu ścieków komunalnych 
i stanowią naturalną biologiczną glebowo-roślinną 
oczyszczalnię ścieków o stosunkowo wysokiej skuteczno-
ści (Czyżyk, 2014). oczyszczanie ścieków na polach iryga-
cyjnych zachodzi w środowisku glebowym w procesach 
mikrobiologicznych oraz przy udziale roślinności. Proces 
ten polega na usuwaniu zanieczyszczeń organicznych 
i nieorganicznych w wyniku filtracji i adsorpcji zawiesin 
oraz sorpcji związków koloidalnych i biosorpcji związków 
organicznych. zanieczyszczenia trafiające na pola iryga-
cyjne wraz ze ściekami są w znacznej części zatrzymywane 
w glebie, a długotrwała eksploatacja takich obszarów 
skutkuje zmianami parametrów fizycznych i chemicznych 
gleb oraz może wpływać na stan uprawianych roślin (licz-
nar i inni, 2010; Łapczyńska-Pieprz, Łomotowski, 2010). 
Ścieki komunalne są źródłem wielu mikroelementów 
korzystnych dla wzrostu i rozwoju roślin, ale równocześnie 
są też nośnikiem wielu substancji potencjalnie toksycz-
nych, m. in. metali ciężkich. Fitotoksyczne oddziaływanie 
substancji nagromadzonych w glebie obserwowane jest 
jako późniejsze bądź niepełne kiełkowanie nasion oraz 
różnego rodzaju zniekształcenia i ograniczenia rozwoju 
systemu korzeniowego (Baran i inni, 2008).

Celem badań była wstępna ocena ekotoksyczności 
gleb na obszarze Wrocławskich Pól irygacyjnych za po-
mocą mikrobiotestów Phytotoxkit, w których analizuje 
się hamowanie kiełkowania nasion i hamowanie wzrostu 
korzeni roślin.

obiekt badań – Pola irygacyjne znajduje się w północ-
no zachodniej części Wrocławia (osobowice, lipa Piotrow-
ska, Świniary, Rędzin) i obejmuje obszar o powierzchni 
1044,15 ha. oczyszczalnia została założona w 1890 r. 
i działa do tej pory. Przepustowość projektowa tej oczysz-
czalni wynosi 70 tys. m³ na dobę ale obecnie trafiają tu 
ścieki z północnych części Wrocławia w ilości ok. 15 tys. m3 

na dobę. Przez pola przepływa rzeka Trzciana, której 
korytem jest odprowadzana woda z Pól irygacyjnych do 
rzeki odry. na dominującym obszarze występują tu gleby 
lekkie z cechami oglejenia oraz na niewielkiej powierzchni 
również gleby ciężkie, a nawet torfowe (Bogacz, Przy-
bylska, 2010; Łapczyńska-Pieprz, 2012). na skutek dłu-
gotrwałego obciążenia ściekami gleby Wrocławskich Pól 
irygacyjnych charakteryzują się wysokimi zawartościami 

Słowa kluczowe:  gleba, pola irygowane ściekami, ekotoksykologia, fitotoksyczność, Phytotoxkit
Key words:  soil, sewage irrigated fields, ecotoxicology, phytotoxicity

azotu i fosforu, wysoką zawartością substancji organicznej 
i podwyższoną zawartością metali ciężkich, w tym głów-
nie ołowiu, cynku i rtęci w przypowierzchniowej warstwie 
gleby (do 50 cm głębokości) (Czyżyk, 2014).

Próbki gleby do badań pobierane były w roku 2011 
z jedenastu punktów z warstwy przypowierzchniowej 
z głębokości do ok. 15 cm (ryc. 1).

Podczas poboru próbek wykonywano pomiar tempe-
ratury gruntu. Pobrane próbki poddano analizom pH(H2o) 
metodą potencjometryczną. oznaczono zawartość wody 
higroskopowej i suchej masy gleby oraz stratę żarową 
metodą suszarkowo-wagową. oznaczanie straty żarowej 
wykonano w celu oszacowania przybliżonej zawartości 
materii organicznej w próbach gleby. Fitotoksyczność 
prób gleby oceniono korzystając z mikrobiotestów na na-
sionach Phytotoxkit (Phytotoxkit, 2008). W testach wyko-
rzystano nasiona trzech gatunków roślin (dwuliściennych 
Lepidium sativum, Sinapis alba, oraz jednoliściennych, 
Sorghum saccharatum). Fitotoksyczność badanych prób 
gleby została wyrażona hamowaniem kiełkowania nasion 
(%) i hamowaniem wzrostu korzenia (%) w odniesieniu 
do próby gleby kontrolnej. 

Ryc. 1. Lokalizacja punktów poboru próbek gleby na terenie Pól 
Irygacyjnych we Wrocławiu

Fig. 1. Location of soil sampling points in the Irrigated Fields 
in Wrocław
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Temperatura gruntu zmierzona podczas poboru 
prób wahała się od 6 ˚C do 12˚C (średnia 8,75 °C). pH 
gleby wahało się w zakresie wartości lekko kwaśnych 
od 5,47 na stanowisku nr 2 do 6,85 na stanowisku nr 9, 
średnia wyniosła 6,16. zawartość wody higroskopowej 
(Wh) w glebie wyniosła średnio 30,42% i wahała się od 
60,88 % na stanowisku nr 7 do 16,42 % na stanowisku nr 
11. na stanowisku nr 7 zanotowano również najwyższą 
zawartość materii organicznej w glebie (44,57%), z kolei 
najniższą (3,73%) zanotowano na stanowisku nr 5; średnia 
wyniosła 16,24 %. 

Średnią wartość fitotoksyczności prób gleby z Wroc-
ławskich Pól irygacyjnych uzyskano na stosunkowo 
niskim poziomie (1,80%) w przypadku hamowania 
kiełkowania nasion oraz 38,68% w przypadku hamo-
wania wzrostu korzeni. kiełkowanie nasion obserwuje 
się nawet w obecności substancji toksycznych w śro-
dowisku, dopiero później fitotoksyczność przejawia się 
jako zahamowanie wzrostu korzeni (oleszczuk, 2010).  
za jeden z najbardziej wrażliwych wczesnych wskaźników 
fitotoksyczności jest wskazywane hamowanie wzrostu 
korzenia (Fargašová, 1998). W analizach próbek gleby z Pól 
irygacyjnych najsilniejsze reakcje obserwowano właśnie 
w przypadku wskaźnika hamowania wzrostu korzenia, 
gdzie rośliny wskaźnikowe uzyskały wartości średnie 
na poziomie: S. sachcaratum – 29,89%, S. alba – 46,75%, 
L. sativum – 39,41%. 

Wartości obu wskaźników fitotoksyczności różniły się 
znacznie w przypadku każdego z gatunków roślin testo-
wych, a ich wrażliwość wzrastała w następującym szeregu: 
Sorghum saccharatum < Lepidium sativum < Sinapis alba. 
Rośliny dwuliścienne: S. alba i L. sativum charakteryzowały 
się wyższymi wartościami średniej inhibicji kiełkowania 
(odpowiednio: 6,82%, 5,65%) oraz inhibicji wzrostu 
korzenia (odpowiednio: 46,75% i 39,41%.) (ryc. 2 i 3). 
Fitotoksyczność wykazała przestrzenne zróżnicowanie 
na obszarze Wrocławskich Pól irygacyjnych. najwyższą 
średnią wartość fitotoksyczności zanotowano w próbce 
gleby pobranej, ze stanowiska nr 7 (71,33%). jednak na 
stanowiskach nr 3, 4, 7 i 9 średnia fitotoksyczność również 
uzyskała podwyższone wartości, a hamowanie wzrostu 
korzenia Sorghum saccharatum było obserwowane na po-
ziomie powyżej 70%. najniższe wartości fitotoksyczności 
uzyskano w próbkach gleby ze stanowiska nr 10 (12,28%).

zanotowano pozytywny, istotny statystycznie związek 
fitotoksyczności mierzonej hamowaniem wzrostu korze-
nia z zawartością wody higroskopowej oraz z zawartością 
materii organicznej, gdzie współczynniki korelacji wynio-
sły odpowiednio: r = 0,62; p = 0,025 oraz r = 0,72; p = 0,005. 

Wielu autorów, prowadzących badania na obszarze 
Wrocławskich Pól irygacyjnych wskazywało na nagro-
madzenie materii organicznej i kumulację metali ciężkich 
w powierzchniowej warstwie gleby z powodu długo-
trwałego nawadniania ściekami komunalnymi (Bogacz 
i Przybylska, 2010; licznar i inni, 2010; Czyżyk, 2014). 
Wskazywano również na silny związek zawartości metali 
ciężkich, w tym cynku, miedzi, ołowiu i żelaza z materią 
organiczną gleby (kabała, Wilk, 2004; Czyżyk, 2014), co 
może to tłumaczyć zaobserwowany związek fitotoksycz-
ności z zawartością materii organicznej w glebie. 

wnioSKi

1. Fitotoksyczność mierzona hamowaniem wzrostu 
korzenia okazała się bardziej wiarygodnym wskaźnikiem 
niż hamowanie kiełkowania, a wrażliwość nasion wzra-
stała w następującym szeregu: Sorghum saccharum < 
Lepidium sativum < Sinapis alba.

2. Fitotoksyczność wykazywała związek z zawartością 
materii organicznej glebie.

3. zbadane próbki wskazują na zróżnicowanie prze-
strzenne fitotoksyczności na obszarze Pól irygacyjnych 
Wrocławia, a fitotoksyczność gleby Wrocławskich Pól 
irygacyjnych wynika prawdopodobnie z oddziaływania 
metali ciężkich, nagromadzonych w wyniku długotrwa-
łego nawadniania ściekami komunalnymi.

Ryc. 2. Średnie hamowanie kiełkowania nasion Sorghum 
saccharum, Sinapis alba i Lepidium sativumna w próbkach gleby 

pobranych z Pól Irygacyjnych we Wrocławiu
Fig. 2. Average inhibition of seeds germination of Sorghum 
saccharum, Sinapis alba i Lepidium sativum in the samples  

of soil from the Irrigated Fields in Wrocław

Ryc. 3. Średnie hamowanie wzrostu korzenia Sorghum 
saccharatum, Sinapis alba i Lepidium sativum w próbkach gleby 

pobranych z Pól Irygacyjnych we Wrocławiu 
Fig. 3. Average inhibition of root growth of Sorghum 

saccharatum, Sinapis alba i Lepidium sativum in the samples  
of soil from the Irrigated Fields in Wrocław
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ModELowANiE 3d w KGhM PoLSKA MiEdŹ S.A. – SzANSE i zAGRoŻENiA
3d Modeling KGHM polska Miedź S.a. – chances and dangers
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zagadnienie trójwymiarowego modelowania strato-
idalnego złoża miedzi zlokalizowanego na monoklinie 
przedsudeckiej przez wiele lat było przedmiotem go-
rących dyskusji. W pierwszej części prezentacji autorzy 
postarają się przybliżyć historię związaną z geologicznym 
modelowaniem 3D złoża w kGHM Polska Miedź s.a., 
skupiając się przede wszystkim na trwającym obecnie 
projekcie Geodeposit, w ramach którego prowadzone 
są prace wdrożeniowe oprogramowania firmy Datmaine. 
zaprezentowane zostaną cele prowadzonego projektu 
oraz założenia związane bezpośrednio z wdrożeniem 
narzędzi do modelowania 3D oraz planowania i harmo-
nogramowania produkcji górniczej. 

Druga część prezentacji stanowić będzie przegląd 
możliwych zastosowań modelowania 3D w kGHM Pol-
ska Miedź s.a. wypracowanych przez zespół projektowy 
przy użyciu wdrażanych narzędzi Datamine. Przegląd ten 

Słowa kluczowe:  kGHM Polska Miedź s.a., modelowanie geologiczne, planowanie produkcji górniczej
Key words:  kGHM Polska Miedź s.a., geological modeling, mine planning and scheduling

zostanie zwizualizowany licznymi przykładami w trzech 
głównych blokach tematycznych:
• geologiczny model złoża – proces modelowania złoża 

3D uwzględniający:
– import, wizualizację i walidację danych geologicz-

nych,
– budowę modeli strukturalnych złoża miedzi (mo-

del litologii, wyznaczanie granic mineralizacji),
– budowę jakościowych modeli złoża miedzi z za-

stosowaniem metod geostatystyki 3D;
•  model wyrobisk wykonanych – krótkie streszczenie 

dotyczące założeń dotyczących budowy trójwymia-
rowego modelu wyrobisk,

•  planowanie i harmonogramowanie produkcji gór-
niczej – krótkie streszczenie założeń dotyczących 
tworzenia wieloletnich planów i harmonogramów 
produkcji górniczej w oparciu o model złoża 3D. 
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PRzEdwARYScYjSKi biModALNY wuLKANizM w GRuPiE  
MłYNowcA-STRoNiA, SudETY

pre-Variscan bimodal volcanism in the Młynowiec-Stronie Group, the Sudetes
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kopuła orlicko-Śnieżnicka, stanowiąca jednostkę 
tektonostratygraficzną należącą do ne obrzeży Masywu 
Czeskiego oraz geograficznie do sudetów Wschodnich, 
była przedmiotem zainteresowań polskich geologów od 
kilkudziesięciu lat. W toku badań odkryto w jej obrębie 
skały świadczące o fragmentaryzacji północnych krań-
ców Gondwany. Początki tego procesu szacuje się na 
wczesny/środkowy kambr. znaczna liczba prac na temat 
ewolucji tektonometamorficznej, petrologii, geofizyki 
i geochemii skał sudetów ukazała się dotychczas w li-
teraturze. niniejszy abstrakt ma za zadanie wprowadzić 
czytelników w wąską dziedzinę określenia warunków 
środowiskowych towarzyszących przedwaryscyjskiemu 
(wczesnopaleozoicznemu) bimodalnemu wulkanizmowi 
północnych obrzeży Gondwany, w ujęciu całej kopuły 
orlicko-Śnieżnickiej, biorąc pod uwagę zasadowe i kwaś-
ne metawulkanity należące do grupy Młynowca-stronia. 

Grupa Młynowca-stronia stanowi suprakrustalną serię 
skał metaosadowo-metawulkanicznych, zalegających 
na przeważnie ortognejsowym (zawierającym eklogity, 
granulity i migmatyty) podłożu krystalicznym, w skład 
której wchodzi starsza formacja Młynowca (zbudowana 
z metaszarogłazowych paragnejsów z wkładkami orto-
amfibolitów) oraz młodsza formacja stronia (składająca 
się z metapelitycznych łupków łyszczykowych z wkład-
kami marmurów, metariolitowych leptytów/kwaśnych 
metawulkanitów i metabazaltowych amfibolitów) (np. 
Don i inni, 1990; Żelaźniewicz i inni, 2014). Do młodszej 
formacji stronia zalicza się również horyzont kwarcytów. 
Relacje przestrzenne wystąpień kwaśnych i zasadowych 
metawulkanitów sugerują jednoczesną erupcję ich pro-
tolitu we wczesnym paleozoiku oraz wspólną historię 
tektonometamorficzną (np. Żelaźniewicz i inni, 2014). 

Badania metawulkanitów skupiły się dotychczas na 
dokładnym wydatowaniu obu ich typów poprzez analizę 
cyrkonów w leptytach (Murtezi, 2006) oraz wyznaczenie 
izotopowego wieku modelowego sm–nd dla nowo 
zdefiniowanych grup geochemicznych metabazytów 
z powodu braku faz nadających się do ich datowania 
(cyrkonów, monacytu) (Twyrdy, Bełka, 2016). Wyniki te 
pozwoliły na określenie następstwa wydarzeń w obszarze 
skorupowym Gondwany oraz właściwości płaszcza w ob-
rębie wczesnopaleozoicznej strefy subdukcji, której relikty 
są obserwowane nie tylko w kopule orlicko-Śnieżnickiej, 
ale również w innych jednostkach tektonicznych sudetów 
(np. kryza, 1993). 

Słowa kluczowe:  wulkanizm, grupa Młynowca-stronia, kopuła orlicko-Śnieżnicka, orogen waryscyjski, Gondwana
Key words:  volcanism, Młynowiec-stronie Group, orlica-Śnieżnik Dome, Variscan orogen, Gondwana

wyniKi 

Skrócony opis petrograficzny
Zasadowe metawulkanity. W obrazie kartograficznym, 

metabazyty występujące jako łukowate zespoły składa-
jące się z kilku wychodni są zorientowane podobnie jak 
kwaśne metawulkanity i niekiedy naśladują wydłużenie 
marmurów i łupków grafitowych. Większość zasadowych 
metawulkanitów występuje w obrębie metapelitów for-
macji stronia lub paragnejsów formacji Młynowca, ale 
zdarzają się także wychodnie w obrębie podłoża krysta-
licznego. amfibolity są często przeławicone marmurami, 
zawierają ich kilkudziesięciocentymetrowej długości so-
czewki lub stanowią małe enklawy zamknięte w obrębie 
marmurów. ostre granice między kwaśnymi i zasadowymi 
metawulkanitami nie są odsłonięte, ale analizy struk-
turalne pozwalają na wnioskowanie o istnieniu takich 
kontaktów. zarówno w zachodniej (np. ilnicki i inni, 2013), 
jak i we wschodniej części kopuły orlicko-Śnieżnickiej 
zaobserwowano takie asocjacje. Średnio- lub drobnobla-
styczne, masywne, smużyste lub laminowane amfibolity 
w większości są zbudowane z amfiboli, plagioklazów, 
epidotu, zoisytu i podrzędnie tytanitu, kalcytu, chlorytu, 
apatytu i minerałów nieprzezroczystych. laminowane 
odmiany posiadają laminy ciemne bogate w amfibol 
i jasne z przewagą skaleni, a laminację przecinają często 
żyłki prehnitowo-kalcytowe. obserwacje te są zgodne 
z wcześniejszymi ustaleniami badaczy (np. smulikow-
ski, 1979; Wojciechowska, 1986). amfibole wykazują 
zonalność od hornblendy lub aktynolitu w jądrach do 
tschermakitu lub barroisitu (sodowy amfibol) w obwód-
kach (Twyrdy, 2015). Plagioklazy również są zonalne od 
albitu lub oligoklazu w jądrach do oligoklazu lub ande-
zynu albo niekiedy labradoru w obwódkach. szczególny 
skład prezentują gruboblastyczne i porowate amfibolity 
okolic krzyżnika (niedaleko stronia Śląskiego) i Żmijowca 
(niedaleko Śnieżnika), które są zbudowane z amfibolu 
(hornblendy), plagioklazów (oligoklazu i andezynu) ze 
znacznym udziałem epidotu, muskowitu i biotytu, rzadko 
granatu, a więc materiału o składzie łupków łyszczyko-
wych otoczenia lub kwaśnych metawulkanitów (poza 
kwarcem), co bezpośrednio sugeruje lokalne mieszanie 
materiału kwaśnego (prawdopodobnie piroklastycznego) 
i law zasadowych.

Kwaśne metawulkanity. kwaśne metawulkanity to 
przeważnie skały drobnoblastyczne o strukturze lepi-
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doblastycznej, a petrograficznie można je podzielić na 
dwie grupy: leptyty masywne (zbudowane z kwarcu, 
skaleni alkalicznych, plagioklazów, muskowitu, chlorytu 
i podrzędnie biotytu) oraz leptyty biotytowe (zbudowa-
ne z kwarcu, plagioklazów, biotytu, skaleni alkalicznych 
i podrzędnie staurolitu i granatu). ich wychodnie oraz 
relacje strukturalne z metabazytami zostały potwierdzone 
podczas badań terenowych.

GEocHEMia

Zasadowe metawulkanity. amfibolity kopuły orlicko-
Śnieżnickiej doczekały się niewielu opracowań pod 
względem geochemii. na podstawie pierwiastków nie-
mobilne w warunkach metamorficznych, metabazyty 
zakwalifikowano jako albo różnie wzbogacone toleity 
MoRB, albo alkaliczne bazalty o charakterystyce wzbo-
gaconych magm oiB. Wyróżnione zostały niskocyrkono-
we bazyty łuków wysp (iaB) lub niskocyrkonowe bazalty 
wewnątrzpłytowe (WPB). ilnicki i inni (2013) w obrębie 
jedynie zachodniej części kopuły wydzielili cztery grupy 
metabazytów, które częściowo zachowały strukturę po-
duszkową: grupę metabazytów alkalicznych o cechach 
oiB z różną zawartością składnika subdukcyjnego, grupę 
różnie wzbogaconych, radiogenicznych toleitów n-MoRB, 
grupę toleitów e-MoRB oraz grupę zubożonych toleitów. 
Pomimo różnych wydzieleń, w dyskusji badacze są zgod-
ni, że metabazyty doświadczyły jedynie niewielkiej kon-
taminacji, która miała charakter wewnątrzpłytowy. Roz-
bieżnie natomiast przedstawiają się przesłanki interpre-
tacyjne co do sytuacji geotektonicznej od neoproterozo-
iku do ordowiku, czasu uwolnienia stopu protolitu i jego 
ekstruzji w obręb nowo powstałego basenu, w którym 
zachodziła depozycja osadów protolitu grupy Młynowca
-stronia. obecne badania skupiające się na zrozumieniu 
różnorodności sygnatur geochemicznych metawulkani-
tów, sytuacji geotektonicznej oraz aktywności płaszcza 
i związanej z nią produkcją stopów (Twyrdy, Bełka, 2016) 
pozwalają na uproszczenie podziału geochemicznego 
metabazytów i określenie dwóch źródeł magmowych dla 
nowo wydzielonych grup geochemicznych metabazytów: 
DMM dla średnio wzbogaconych T-MoRB oraz pióropusz 
płaszcza dla magm o cechach oiB. 

Kwaśne metawulkanity. Cechy geochemiczne kwaś-
nych metawulkanitów oparte na proporcjach pier-
wiastków niemobilnych wskazują na niewielki udział 
kontaminantów pelagicznych z domieszką materiału 
piroklastycznego (Murtezi, 2006), co może sugerować 
jeden wspólny przedział czasowy erupcji law kwaśnych 
i zasadowych. silne wzbogacenie w Ree jest wskaźnikiem 
silnie zdyferencjonowanego źródła magmowego oraz 
topienia dolnej skorupy kontynentalnej. zarówno dla 
metabazytów, jak i leptytów stwierdzono brak granatu 
w residuum źródeł magmowych, co dla zasadowych me-
tawulkanitów oznacza brak oddziaływania stopów facji 
głębszych niż spinelowo-lherzolitowa, a dla kwaśnych 
metawulkanitów powiązanie ich genezy z dolną skorupą 
kontynentalną oraz aktywną krawędzią kontynentalną. 
Cechy geochemiczne kwaśnych metawulkanitow są po-
dobne do cech gnejsów podłoża krystalicznego (Murtezi, 
2004; Żelaźniewicz i inni, 2014) co pozwala przypuszczać, 

że protolit gnejsów został wygenerowany i z podobnego 
źródła i w tym samym przedziale czasowym.

wiEK

Cyrkony kwaśnych metawulkanitów, które nie odno-
towały wpływu metamorfizmu waryscyjskiego, datowane 
metodą U-Pb pokazały przedział wiekowy 496–507± 
4,8 mln lat (Murtezi, 2004). Modelowy wiek zubożenia 
płaszcza dla metabazytów o cechach T-MoRB wynosi 
0,96–0,87 mld lat natomiast dla metabazytów o cechach 
oiB: 0,91–0,76 mld lat (Twyrdy, Bełka, 2016). Przedziały 
te sugerują, że podgrzanie subdukowanej płyty przez 
plamę gorąca nastąpiło wcześniej niż otwarcie okna 
w tej płycie i wygenerowało skontaminowane wewnątrz-
płytowo stopy T-MoRB. następnie po pęknięciu płyty 
nastąpiła migracja wzbogaconego stopu oiB w obręb 
strefy nadsubdukcyjnej i dalej w obręb skorupy. Wiek 
modelowy (sm-nd), jest interpretowany jako wiek kry-
stalizacji protolitu przy założeniu zamkniętego systemu 
podczas wzniosu magm (co jest potwierdzone bardzo 
małymi zmianami wartościami ∆nb i nb/zr itd. w obrę-
bie grup). Dla grupy T-MoRB wyznaczono wiek 516 ±12 
mln lat, a dla oiB wiek 512 ±15 mln lat (Twyrdy, Bełka, 
2016). Migrujące ku skorupie stopy maficzne zazwyczaj 
powodują jej podgrzanie, co spowodowało utworzenie 
się protolitu leptytów w środkowym i późnym kambrze 
oraz kontynuację spreadingu krawędzi Gondwany do 
utworzenia oceanu Rei w ordowiku. 

wnioSKi

Wyniki aktualnych badań wskazują, że środowisko, 
w którym powstały kwaśne i zasadowe stopy miało cha-
rakter nadsubdukcyjny, a dwa źródła magm (pióropusz 
płaszcza i płytsze źródło DMM) odegrały rolę w powstawa-
niu stopów. zasadowe stopy zostały uwolnione najpierw 
z topienia wycienionej, osłabionej i podgrzanej przez 
migrującą ku powierzchni plamę gorąca subdukowa-
nej płyty, a następnie z powstania okna w subdukowanej 
płycie i migracji gorącej magmy pochodzącej z pióropusza 
płaszcza. suprakrustalne środowisko ekstruzji law obu ty-
pów miało charakter wewnątrzkontynentalnego ryftingu 
inicjalnego, który był rezultatem dostarczenia znacznej 
ilości ciepła z migrującego pióropusza płaszcza, którego 
aktywność zakończyła się w późnym kambrze. Źródłem 
magm kwaśnych natomiast była dolna skorupa kontynen-
talna pod formującym się ryftem, która uległa podgrzaniu 
po otwarciu się okna w subdukowanej płycie. obliczony 
wiek izotopowy dla metabazytów (Twyrdy, Bełka, 2016) 
oraz datowanie cyrkonów w leptytach pozwoliło na po-
wiązanie obu typów magm ze sobą i sugerują ich wspólną 
erupcję w czasie ok. 516–496 mln lat temu.

Dodatkowo, liczne podobieństwa sygnatur geoche-
micznych, izotopowych i geochronologicznych meta-
wulkanitów należących zarówno do formacji Młynowca, 
jak i stronia oraz brak znacznych rozbieżności tych cech 
pomiędzy metawulkanitami wschodniej (metamorfik 
lądka–Śnieżnika) i zachodniej (Góry orlickie i Bystrzy-
ckie) części kopuły orlicko-Śnieżnickiej wskazują na 
ciągłość  sedymentacji protolitu osadowego grupy 
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Młynowca-stronia. Pomimo że skały grupy Młynowca-
stronia oraz podłoża krystalicznego uległy wielofazowej 
ewolucji tektonometamorficznej, cechy geochemiczno-
izotopowe oparte na pierwiastkach niemobilnych w wa-
runkach metamorficznych nie zostały zatarte, a wspólna 
geneza kwaśnych i zasadowych metawulkanitów może 
być efektywnie odczytana.

niektóre z przedstawionych wyników pochodzą z pra-
cy będącej w recenzji autorstwa M. Twyrdy i z. Bełki (2016) 
– Sm–Nd isotopic ages and new insight into geochemical 
records of Early Palaeozoic metabasites from the Orlica-
Śnieżnik Dome (Sudetes, SW Poland, NE Bohemian Massif). 
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od 2003 roku w sposób ciągły są realizowane bada-
nia geologiczne na inwestycjach liniowych integralnie 
związane z weryfikacją szczegółowej Mapy Geologicz-
nej Polski w skali 1:50 000. Podczas realizacji tych prac 
uzyskano szereg nowych danych geologicznych, które 
wykorzystano do reambulacji i weryfikacji tej wydawanej 
seryjnie mapy. Uzyskane nowe dane terenowe mają duże 
znaczenie dla rozpoznania budowy geologicznej, niejed-
nokrotnie większe od punktowych informacji uzyskanych 
z sond i płytkich wierceń, ponieważ uzyskujemy ciągłe 
profile o znacznej niekiedy długości (od kilkuset metrów 
do kilku kilometrów). nowe dane umożliwiają właściwą 
kwalifikację litologiczną występujących tam utworów i ich 
wzajemne relacje, pozwalają też na wykonanie szczegó-
łowej analizy struktur sedymentacyjnych i tektonicznych 
oraz m.in. na określenie środowiska sedymentacyjnego.

Wyniki badań uzyskane z dokumentowania inwesty-
cji liniowych były wcześniej prezentowane na licznych 
konferencjach krajowych, jak: stratygrafia Plejstocenu 
Polski, kongres Geologiczny, sympozjum Glacitektonicz-
ne, Warsztaty sedymentologiczne oraz w publikacjach 
naukowych (Urbański i inni, 2004; kowalska, Urbański 
2005a, b; Urbański, Różański, 2008; Urbański, 2009, 2010).

W trakcie realizowanych prac na inwestycjach linio-
wych prowadzono także działalność informacyjno-pro-
mocyjną, dzięki czemu zadanie to praktycznie w sposób 
ciągły uzyskiwało finansowanie z narodowego Funduszu 
ochrony Środowiska w latach 2003–2016. Dokumentacje 
wykartowanych odcinków autostrad i gazociągów odda-
wane były w formie dokumentacji i sprawozdań w latach 
2004, 2007, 2010, 2013 i 2015. 

Początkowo to zadanie, zakończone w 2004 r., było 
ograniczone do zbierania danych z obszaru Dolnego 
Śląska i ziemi lubuskiej. Dokumentacje oddane od 2007 r. 
obejmowały swym zasięgiem już obszar całej Polski, 
w miejscach gdzie prowadzono ważniejsze inwestycje 
drogowe i kolejowe. oddział Dolnośląski zajmował się 
koordynacją tych prac na terenie całego kraju.

zdaniem autorów pozyskiwanie nowych danych 
geologicznych na obszarach inwestycyjnych powinno 
być podstawowym zadaniem państwowej służby geo-

Słowa kluczowe:  inwestycje liniowe, kartografia powierzchniowa 
Key words:  linear investments, surface cartography

logicznej. Dobrym przykładem właściwego podejścia 
do tych zagadnień jest działalność służby Geologicznej 
Brandenburgii. kartowanie wkopów na inwestycjach 
liniowych jest tam traktowane jako podstawowe zadanie 
tej instytucji. W prawie niemieckim istnieje zapis o obo-
wiązku informowania służby geologicznej o rozpoczęciu 
prac ziemnych przez inwestora. Pracujący tam geolodzy 
mają zatem pełną i wyprzedzającą informację o prowa-
dzonych na większą skalę pracach ziemnych. 

Wobec zakończenia zasadniczego etapu prac geolo-
gicznych nad sMGP w skali 1:50 000, napływ nowych da-
nych geologicznych w odniesieniu do utworów kenozoiku 
stanie się coraz bardziej ograniczony. Powstające przy 
okazji prac ziemnych na inwestycjach liniowych nowe 
profile geologiczne stanowią gotowe źródło informacji 
geologicznych, które nie wymagają żadnych dodatko-
wych nakładów finansowych. jak już wspomniano, ich 
przydatność do analizy geologicznej jest często większa 
od wykonywanych do celów kartografii geologicznej 
sond ręcznych i sond WH. Prowadzenie tych prac doku-
mentacyjnych pozwoli na zredukowanie w przyszłości 
liczby wykonywanych punktów dokumentacyjnych na 
obszarach, gdzie planuje się reambulację arkuszy sMGP. 
obecność długich profili geologicznych powstałych przy 
okazji wykonywania inwestycji liniowych pozwala na 
wykonanie badań litopetrograficznych przy właściwej 
kwalifikacji środowisk sedymentacyjnych. 

Bezpośrednim efektem realizacji omawianego za-
gadnienia jest dokumentacja zawierająca opracowane 
szczegółowe dane z prac terenowych, takie jak: lokalizacja 
odsłonięć, dokumentacja fotograficzna i rysunkowa, pro-
file syntetyczne, wyniki badań laboratoryjnych, charakte-
rystyka zbadanych utworów wraz z komentarzem doty-
czącym odniesień do regionalnej budowy geologicznej 
obszarów, przez które przebiegają realizowane inwestycje 
liniowe. Ważnym efektem rzeczowym prowadzonych 
od kilku lat prac dokumentacyjnych jest stworzona 
baza danych geologicznych zgodna ze stosowaną we 
wcześniejszych opracowaniach strukturą, wzbogacona 
o nowe warstwy informatyczne. została ona umieszczona 
w schemacie bazy danych MG systemu ikaR na stronie 
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internetowej Państwowego instytutu Geologicznego–
PiB. Uzyskane dane będą wykorzystane w przyszłości 
do prac nad reambulacją arkuszy oraz do uzupełnienia 
bazy danych punktów dokumentacyjnych sMGP w skali 
1:50 000. obecnie trwają prace nad integracją obydwu 
tych baz danych.

zdaniem autorów uzyskiwanie nowych danych 
geologicznych z obszarów, gdzie prowadzone są inwe-
stycje drogowe i gazowe, powinno być priorytetowym 
zadaniem Państwowego instytutu Geologicznego–PiB. 
Powinno to znaleźć się w strategii Państwowego insty-
tutu Geologicznego oraz w publikowanych materiałach 
informacyjnych, a także na stronie internetowej. należy 
prowadzić długotrwałą działalność informacyjną, aby 
uświadomić czynnikom decyzyjnym fakt, że po etapie 
końcowym edycji geologicznych map szczegółowych, 
zbieranie nowych danych może być podstawowym zada-
niem służby geologicznej. Celem tych działań mogłoby 
być w przyszłości uzupełnienie polskiego prawa geolo-
gicznego, tak, aby inwestor miał obowiązek informowania 
organów państwowej służby geologicznej o zamiarze 
i prowadzeniu prac ziemnych na większą skalę. należy 
podkreślić, że chodzi tylko o przekazywanie informacji 
o planowanych inwestycjach, a nie wydawanie decyzji, 
jak to ma miejsce w przypadku prac archeologicznych, 
które w sytuacji znalezienia ważnych obiektów mogą 
skutkować nawet wstrzymaniem prac związanych z re-
alizacją inwestycji.

Literatura:

Kowalska, A., urbański, K., 2005a. Wyniki badań geologicznych 
prowadzonych na autostradzie a-4 między Udaninem a leg-
nicą. Przewodnik do ćwiczeń terenowych: specyfika plejsto-
ceńskiej sedymentacji gór i przedgórza. Terenowe Warsztaty 
sedymentologiczne, sudety, 5–9 września 2005, 7–10.

Kowalska, A., urbański, K., 2005b. zmienność warunków se-
dymentacji fluwialnych serii klastycznych w rejonie Bielan 
Średzkich. Przewodnik do ćwiczeń terenowych: specyfika 
plejstoceńskiej sedymentacji gór i przedgórza. Terenowe War-
sztaty sedymentologiczne, sudety, 5–9 września 2005, 11–27.

urbański, K., 2009. Deformacje glacitektoniczne na przedpolu 
sudetów w obrębie blokowych jednostek tektonicznych rejonu 
Wądroża Wielkiego. Prace PiG, 194: 63–74. 

urbański, K., 2010. Deformacje glacitektoniczne na przedpolu 
sudetów – wyniki badań geologicznych prowadzonych na 
inwestycjach liniowych. zeszyty naukowe Uniwersytetu zielo-
nogórskiego, 139, inżynieria Środowiska, 19: 105–118.

urbański, K, Kowalska, A., horbowy, K., Przybylski, b., badura, 
j., cwojdziński, S., 2004. kartograficzne prace pilotażowe 
wzdłuż budowy autostrady a4 między legnicą a Wrocławiem. 
Przegląd Geologiczny, 52: 393.

urbański, K., Różański, P., 2008. zaburzenia glacitektoniczne na 
przedpolu sudetów w strefach aktywnych neotektonicznie 
– wyniki badań geologicznych na inwestycjach liniowych, 
1. Polski kongres Geologiczny, kraków 26–28 czerwca 2008, 
abstrakty, s. 124.

Ryc. 1. Wykartowany profil geologiczny wzdłuż linii kolejowej Węgliniec–Bolesławiec (zdeformowane glacitektonicznie osady 
santonu, neogenu i plejstocenu

Fig. 1. Geological profile made along the Węgliniec–Bolesławiec railway line (glacitectonically deformed sedimnts of Santonian, 
Neogene and Pleistocene)
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Ruchy masowe ziemi na obszarze karpat fliszowych są 
istotnym elementem zagrożeń naturalnych, rzutującym 
na możliwość zagospodarowania terenu oraz jego war-
tość. skala tego zjawiska jest na tyle duża, że nie można 
go pominąć w planowaniu przestrzennym. Poszczegól-
ne obszary karpat są w różnym stopniu poddane temu 
zjawisku. Problem związany z ruchami masowymi ziemi 
najbardziej uwidacznia się jednak na terenach o dużej 
intensywności zabudowy. Do takich obszarów należą 
m.in. gminy Mogilany i Świątniki Górne. Usytuowanie 
na obrzeżu dużej aglomeracji miejskiej jaką jest kraków, 
w połączeniu z wysokimi walorami krajobrazowymi, czyni 
te gminy bardzo atrakcyjnymi na rynku nieruchomości. 
jest to także obszar intensywnie modelowany przez ruchy 
masowe ziemi, co jest związane z ukształtowaniem terenu 
oraz budową geologiczną.

Pod względem geologicznym analizowany obszar 
położony jest w obrębie dwóch regionalnych jednostek 
tektonicznych: karpat zewnętrznych i zapadliska przed-
karpackiego (Żytko i inni, 1988–1989). Charakteryzuje 
się on skomplikowaną budową geologiczną, szczególnie 
w strefach nasunięć tektonicznych. zapadlisko przedkar-
packie jest wypełnione molasowymi osadami miocenu 
(baden), które leżą niezgodnie na starszym paleozoiczno-
-mezozoicznym podłożu. Południowa granica zapadliska 
ma charakter tektoniczny. Wyznacza ją linia głównego 
nasunięcia karpackiego, o przebiegu w przybliżeniu rów-
noleżnikowym. Mioceńskie utwory zapadliska stanowią 
także bezpośrednie podłoże jednostek karpat fliszowych 
(oszczypko, Tomaś, 1985). Utwory fliszowe na omawia-
nym obszarze są zaliczane do płaszczowiny podśląskiej 
i nasuniętej na nią płaszczowiny śląskiej (Paul i inni, 1996). 
Pier wsza  występuje w północnej i środkowej części 
obu tych gmin, druga stanowi podłoże skalne w części 
południowej. 

autor przedstawia przestrzenne rozmieszczenie ob-
szarów osuwiskowych w nawiązaniu do rzeźby terenu 
oraz budowy geologicznej, skalę ich zainwestowania, 
a także przykłady obiektów inżynierskich narażonych na 
negatywny wpływ ruchów osuwiskowych. 

Głównym źródłem informacji o zjawiskach osuwisko-
wych na analizowanym obszarze są obecnie „Mapy osu-

Słowa kluczowe:  ruchy masowe, planowanie przestrzenne, karpaty zewnętrzne
Key words:  mass movement, land-use planing, outer Carpathians

wisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi” w skali 
1:10 000 (Wójcik i Warmuz, 2013, 2014) opracowane 
w ramach projektu soPo. Mapy ta ze względu na skalę 
opracowania zdają się być optymalnym źródłem danych 
dla planistów, a okres sporządzenia pozwala traktować 
je jako informację aktualną. W procesie zarządzania ry-
zykiem osuwiskowym powinny stanowić podstawowy 
elementem analizy ryzyka. 

W trakcie prac wykonywanych w ramach projektu 
soPo w granicach obu gmin zarejestrowano 743 osu-
wiska o łącznej powierzchni 15,5 km2, co stanowi 24% 
tego obszaru. osuwiska występowały na całym omawia-
nym terenie. zaobserwowano duże zróżnicowanie pod 
względem częstotliwości występowania osuwisk, a także 
ich wielkości i charakteru. Rozmieszczenie osuwisk ma 
powiązanie z głównymi jednostkami geomorfologicz-
nymi i zróżnicowaniem litologicznym podłoża skalnego. 
obszary szczególnie predysponowane do powstawania 
osuwisk ciągną się wzdłuż stref nasunięć tektonicznych. 

Wpływ na aktywizację osuwisk ma często antropo-
geniczne przekształcanie terenu. Podczas wykonywania 
ww. map, w granicach osuwisk zlokalizowano powyżej 
1200 budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz 
użyteczności publicznej, a także fragmenty dróg i ele-
menty infrastruktury przesyłowej. obserwowano aktywne 
osuwiska w obrębie nasypów ziemnych oraz sztucznie 
podciętych stoków. 

liczne nowe inwestycje budowlane, prowadzone 
w granicach osuwisk, skłoniły autora do analizy obecnych 
oraz wcześniejszych aktów prawa miejscowego, regulują-
cych kwestie budownictwa i planowania przestrzennego. 
na podstawie analizy zagadnień zagrożeń osuwiskowych 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzen-
nego, sformułowano następujące wnioski:
– uszczegóławiają informację o obszarach osuwisko-

wych w oparciu o nowe informacje,
– zwiększają świadomość społeczeństwa nt. zagrożeń 

wiążących się z zainwestowaniem tych obszarów,
– w odniesieniu do nielicznych obszarów wprowadzają 

bezwzględny zakaz lokalizowania nowej zabudowy, 
– w odniesieniu do większości osuwisk wprowadzają 

rozwiązania połowiczne pozwalające na prowadzenie 
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nowych inwestycji w oparciu o np.: dokumentację 
geologiczno-inżynierską, projekt geotechniczny posa-
dowienia obiektu lub częściowej stabilizacji osuwiska,

– uwzględniają wzrost zapotrzebowania na nowe tereny 
inwestycyjne.

Takie potraktowanie obszarów osuwiskowych jest 
warunkowane presją społeczeństwa, które kieruje się 
dwojakiego rodzaju czynnikami. Czynniki psycholo-
giczne to m.in. chęć posiadania dóbr bez względu na to 
czy będą one wykorzystane, czy większa skłonność do 
podjęcia ryzyka w celu zachowania dobra w stosunku do 
poniesienia kosztów w celu uniknięcia ryzyka, co wynika 
z przeświadczenia, że nieszczęście, które nie przydarzyło 
się dotychczas, nie przydarzy się również w przyszłości. 
Czynniki finansowe koncentrują się na próbie zachowania 
części wartości obszaru pod kątem możliwość wykorzy-
stania działki pod inwestycję, przy spełnieniu określonych 
wymagań obniża wartość działki jedynie o koszt spełnie-
nia tych wymagań.

Przy dużej skali zainwestowania terenów osuwisko-
wych, jaki jest na obszarze gmin Mogilany i Świątniki 
Górne, jedynie zakaz lokalizowania nowej zabudowy 
spowoduje redukcję ryzyka osuwiskowego. Proces ten 
będzie jednak rozciągnięty w czasie na dziesiątki lat. Dal-

sze zaspokajanie popytu na tereny inwestycyjne również 
obszarami osuwiskowymi będzie to ryzyko nieustannie 
zwiększał. 

Literatura 

oszczypko, N., Tomaś, A., 1985. Tectonic evolution of marginal 
part of the Polish Flysch Carpathians in the Middle Miocene. 
Geological Quarterly, 29: 109–128.

Paul, z., Rączkowski, w., Ryłko, w., wójcik, A., 1986. szczegółowa 
mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Myślenice.
Wyd. Geol., Warszawa.

wójcik, A., warmuz, b., 2013. Mapa osuwisk i terenów zagrożo-
nych ruchami masowymi w skali 1:10 000, gm. Świątniki Górne, 
pow. krakowski, woj. małopolskie.

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/soPo
wójcik, A., warmuz, b., 2014. Mapa osuwisk i terenów zagrożo-

nych ruchami masowymi w skali 1:10 000, gm. Mogilany, pow. 
krakowski, woj. małopolskie.

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/soPo
Żytko, K., zając, R., Gucik, S., Ryłko, w., oszczypko, N., Garlicka, 

i., Nemčok, j., Eliáš, M., Menčik, E., Stránik, z., 1988-1989. 
Map of Tectonic elements of the Western outer Carpathians and 
their Foreland. [W:] D. Poprawa, j. nemčok (red.) – Geological 
atlas of the Western Carpathians and their Foreland.  Warszawa.



415

WyzWania Polskiej GeoloGii, s. 415–418, 2016
3. Polski kongres Geologiczny

FuNdAcjA “MicRoPRESS EuRoPE” NA RzEcz zAchowANiA PALEoNToLo-
GiczNYch KoLEKcji oTwoRNic – bibLioGRAFiA zbioRów MuzEALNYch

the “Micropress Europe” foundation for saving paleontological foraminiferal  
collections  – bibliography of museum collections

anna waśkowska, Michael a. Kaminski, Sławomir bębenek 
akademia Górniczo-Hutnicza im. st. staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i ochrony Środowiska, 

al. Mickiewicza 30, 30-059 kraków, Polska;
 e-mail: waskowska@agh.edu.pl, kaminski@kfupm.edu.sa; sbebenek@agh.edu.pl

Mikropaleontologia to istotna dziedzina nauk o ziemi, 
dostarczająca wielu danych odnoszących się nie tylko do 
rozpoznania faun w przeszłości geologicznej, ale i szeroko 
wykorzystywana w geologii stosowanej. jedną z grup, 
która powszechnie w procesie diagenezy, przechodzi 
w skamieniałości są otwornice. W związku z wysokim 
potencjałem fosylizacyjnym oraz zasiedlaniem różnorod-
nych środowisk morskich we wszystkich strefach klima-
tycznych są grupą od lat poddawaną szczegółowym ba-
daniom taksonomicznym, dostarczającą wielu istotnych 
informacji służących rekonstrukcjom kopalnych basenów 
morskich. Wykorzystywane są do m.in. do determinacji 
biostratygraficznych, paleoekologicznych w zakresie 
dostępności nutrientów, paleobatymetrycznych, paleo-
temperaturowych i innych. kolejnym istotnym aspektem 
poza powszechnością oraz szerokim spektrum użytecz-
ności jest stosunkowo łatwa i niekosztowna preparatyka.

Pierwsze stosowane studia mikropaleontologiczne 
przy wykorzystaniu otwornic były prowadzone w kra-
kowie pod koniec XiX w. przez profesora Uniwersytetu 
jagiellońskiego józefa Grzybowskiego. Pionierska praca 
została wydana w 1898 roku, przedstawiała wyniki z opra-
cowanej kolekcji kopalnych zespołów otwornicowych 
z utworów karpat zewnętrznych. Mikropaleontologia 
otwornicowa ma około 120 lat tradycji, w tym czasie 
zostały opracowane miliony kolekcji otwornicowych 
z całego świata, na podstawie których zostało opisanych 
kilkadziesiąt tysięcy gatunków kopalnych, ich preferencje 
środowiskowe oraz zasięgi stratygraficzne. Przeanalizo-
wany materiał jest ogromny, a zaangażowanych w studia 
otwornicowe było wielu znamienitych naukowców.

Podstawą wszelkich prac badawczych jest oryginalny 
materiał paleontologiczny, czyli zespół otwornic, który 
zostaje wypreparowany ze skały macierzystej. jest to 
baza do determinacji taksonomicznych oraz dalej za tym 
idących interpretacji. Częściowo kolekcje mikropaleonto-
logiczne są utrwalone w literaturze naukowej, gdzie opra-
cowane, często zilustrowane mikroskamieniałości wraz 
z implikacjami są publikowane, natomiast bezpośredni 
dostęp do materiału badawczego, tak istotny w studiach 
porównawczych, jest utrudniony lub wręcz niemożliwy. 
najczęstszą przeszkodą wglądu w oryginalne zespoły 

otwornicowe jest brak kolekcji (zagubienie, likwidacja), 
który wynika z braku zabezpieczenia tego ważnego 
dla nauki materiału. Tylko niewielka część kolekcji jest 
zachowana w macierzystych ośrodkach badawczych 
(np. kolekcja j. Cushmana w smithsonian institution 
w Waszyngtonie, kolekcja e. Heron-allena w natural 
History Museum w londynie). Problem braku materia-
łów bazowych w mikropaleontologii jest powszechny 
i dotyczy wielu ważnych ze względu na wkład w rozwój 
mikropaleontologii światowej kolekcji opracowywanych 
przez nieżyjących już badaczy. Dlatego jest ważne, żeby 
przedsięwziąć starania w celu zabezpieczenia mikro-
paleontologicznego materiału badawczego, który jest 
naszym dziedzictwem naukowym.

Takie działania podjęła powstała w 2013 roku Fundacja 
Mikropaleontologiczna Micropress europe, która mieści 
się na Wydziale akademii Górniczo-Hutniczej im. stani-
sława staszica w krakowie. W trakcie 3-letniej działalności 
zostało utworzone europejskie Mikropaleontologiczne 
Centrum Referencyjne (European Micropaleontological 
Reference Centre), które posiada obszerną bibliotekę oraz 
oddział muzealny poświęcony opracowanym zbiorom 
kolekcji otwornicowych (ryc. 1). aktualnie zbiór muzealny 
liczy około 12 000 skatalogowanych celek mikropaleo-
ntologicznych z zespołami otwornic oraz kilkadziesiąt 
okazów typowych, tj. holotypy, paratytpy, noeotypy, 
metatypy, topotypy. 

zgromadzone kolekcje są darem lub depozytem 
badaczy, którzy zakończyli analizy w danym temacie 
badawczym. odbiór tego typu aktywności w środowisku 
naukowym jest bardzo pozytywny. zbiór systematycznie 
się rozrasta. 

Ponadto muzeum posiada wiele innych materiałów 
niepublikowanych, np. kolekcje ireny Heller, Günthera 
eickhoffa z paleozoiku niemiec i Usa, Grahama jenkinsa 
z rejsów DsDP i oDP, oraz kolekcje opracowane w ramach 
prac dyplomowych i doktorskich. 

Celem Muzeum Mikropaleontologicznego Micropress 
europe jest:
– pozyskiwanie, zabezpieczanie, archiwizowanie, kata-

logowanie unikatowych okazów typowych taksonów
– pozyskiwanie i zabezpieczanie opracowanych kolekcji 

Słowa kluczowe:  dziedzictwo mikropaleontologiczne, kolekcje otwornicowe, muzealnictwo
Key words:  micropaleontological heritage, foraminiferal collections, museum
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otwornicowych publikowanych i niepublikownych
– udostępnianie środowisku naukowemu oryginalnych 

zbiorów otwornicowych dla badań porównawczych 
lub dalszych prac analitycznych

– zgromadzenie w jednym ośrodku kolekcji otwornico-
wych z różnych basenów sedymentacyjnych fanero-
zoiku

– rozpowszechnienie informacji naukowej na bazie 
zgromadzonego materiału.

naukowcy chętnie przekazują swoje autorskie mate-
riały w załączeniu z publikacjami, jeśli takie się ukazały. 
aktualnie w muzeum znajdują się kolekcje otwornicowe 
do prac zamieszczonych poniżej:
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wStęp

obecny system zaopatrzenia w wodę miasta Wrocła-
wia bazuje głównie na ujęciu infiltracyjnym Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji (MPWik) oraz 
na wodach powierzchniowych rzeki oławy. Produkcja 
wody przez zakład Produkcji Wód (zPW) na Grobli (wody 
infiltracyjne) oraz zPW Mokry Dwór (wody powierzchnio-
we) kształtuje się odpowiednio na poziomie ok. 61 tys.  
i 60 tys. m3/d. obszar, na którym skupiony jest pobór wód 
podziemnych pochodzenia infiltracyjnego, obejmuje 
tereny wodonośne – 1026 ha położonych zarówno na 
terenie miasta Wrocławia (213 studni, Qmax = 39,6 tys. 
m3/d), jak i gminy Święta katarzyna (357 studni, Qmax 
= 62,16 tys.m3/d). nowa koncepcja eksploatacji MPWik 
zakłada ograniczenie dostępnej powierzchni jedynie do 
Gminy Wrocław, czyli ok. 3,4 km2 (ryc. 1).

Słowa kluczowe:  tereny wodonośne, modelowanie numeryczne, zaopatrzenie w wodę
Key words:  water-bearing areas, numerical modeling, water supply

Rozwiązanie zadania zostało zaproponowane na 
modelu hydrogeologicznym mającym na celu testowanie 
wydajności systemu infiltracyjnego w różnych warunkach 
pracy obecnie działającego ujęcia. Do badania bilansu 
wodnego terenów wodonośnych wybrano pakiet Visu-
al Modlfow, bazujący na kodzie Modflow (McDonlad,  
Harbaugh, 1988). konstrukcję modelu numerycznego 
poprzedza etap polegający na opracowaniu ilościowym 
i jakościowym koncepcji funkcjonowania systemu hydro-
geologicznego (tzw. model koncepcyjny).

ModEL KoncEpcyjny SyStEMu  
HydroGEo LoGicznEGo

W ramach konstrukcji modelu koncepcyjnego według 
andersona i Woessnera (1992) określa się: układ zasilania 
przepływu i drenażu wód podziemnych, granice systemu 

Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badań
Fig. 1. Location of research area
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hydrogeologicznego oraz dokonuje się schematyzacji 
parametrów hydrogeologicznych. obszar objęty bada-
niami modelowymi (6,68 km2) stanowi północną część 
terenów wodonośnych, obszaru intensywnej eksplo-
atacji wód podziemnych i ich sztucznego zasilania za 
pośrednictwem stawów, rowów infiltracyjnych i cieków 
powierzchniowych (ryc. 2). 

układ zasilania, przepływu i drenażu  
wód podziemnych

W analizowanym obszarze wody podziemne wystę-
pują w czwartorzędowej warstwie wodonośnej o niskiej 
miąższości od 6,4 m do 13,4 m podścielonej kilkuna-
stometrową warstwą glin. zwierciadło swobodne wód 
podziemnych lub lokalnie napięte stabilizuje się na 
głębokościach 0,8–1,2 m w dolinach oławy, do 2–3,5 m 
w rejonach podniesionych. Przepływ wód podziemnych 
następuje ku odrze. Warstwa jest dwudzielna: w stropie 
przeważnie dominują piaski średnio i drobnoziarniste, zaś 
w partiach spągowych – pospółki i żwiry. na znacznych 
fragmentach powierzchni terenu występują niezbyt miąż-
sze słabo przepuszczalne, pozakorytowe osady mułowe, 
gliny piaszczyste i iły pokrywy, a lokalnie nasypy antro-
pogeniczne. Wymienione osady tworzą zespoły facjalne 
szczegółowo opisane przez Wojewodę i innych (2016).

zasilanie wód podziemnych pochodzi głównie ze 
sztucznej infiltracji oraz w następnej kolejności – z opa-
dów atmosferycznych i dopływów bocznych. W badanym 

Ryc. 2. Tereny wodonośne w granicach obszaru badań
Fig. 2. Water-bearing areas within research boundaries

obszarze istnieją 22 stawy zasilane grawitacyjnym prze-
pływem wód (ryc. 2). Do warstwy wodonośnej infiltrują 
również wody odry, oławy oraz starorzeczy. Parametry 
stawów infiltracyjnych były badane w trakcie ich moder-
nizacji w latach 1990–1994 (koślacz i inni, 2002). 
na podstawie ich wyników, można przyjąć uśredniony 
schemat pionowej strefowości osadów:
–  spąg osadów korytowych: 3,45 m pod poziomem 

lustra wody
–  miąższość osadów korytowych: 0,4 m
–  współczynnik filtracji osadów korytowych: 0,1 m/d

Wielkość zasilania atmosferycznego można oszaco-
wać na podstawie stopień izolacji warstwy wodonośnej 
od powierzchni terenu, jako procent opadu z roku 2014 
(582 mm), który zbliżony jest do średniej dla wielolecia 
2004–2014.

 W zależności od litologii utworów przypowierzch-
niowych, przyjęto następujące wskaźniki infiltracji: piaski 
i żwiry: 30% (175 mm), mułowe osady zalewowe: 10% 
(58 mm).

Wzdłuż stawów są rozmieszczone studnie drenujące, 
pracujące w grupach, w układzie lewarowym, których 
wydajność w 2014 roku wyniosła w sumie 25 944,5 m3/d.

naturalny układ hydrodynamiczny w czwartorzędo-
wej warstwie wodonośnej uległ silnemu odkształceniu. 
Mapa zwierciadła wód podziemnych stanowiąca wynik 
kalibracji modelu odzwierciedla stan średni z roku kalen-
darzowego 2014 w oparciu o miesięczne pomiary, łącznie 
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w 48 dostępnych piezometrach (ryc. 2). Przepływ wód 
następuje w kierunku centrów drenażu tworzonych przez 
studnie oraz w kierunku północno-zachodnim.

określenie granic systemu hydrogeologicznego
Granice systemu hydrogeologicznego powinny za-

pewniać względną minimalizację wymiany wód z obsza-
rem położonym poza systemem oraz brak oddziaływań 
zewnętrznych przy testowaniu wymuszeń. obszar objęty 
analizą modelową rozciąga się między odrą na północy 
a rzeką zieloną na zachodzie (ryc. 2). Granica wschodnia 
ma sztuczny charakter i nawiązuje do zasięgu bilanso-
wanych terenów wodonośnych. Górną granicę stanowi 
powierzchnia terenu, zaś dolną spąg wodonośnych 
utworów czwartorzędowych.

Schematyzacja parametrów hydrogeologicznych
schematyzację przeprowadzono na podstawie infor-

macji z archiwum MPWik we Wrocławiu, z Centralnego 
Banku Danych Hydrogeologicznych HyDRo oraz Bazy 
Danych Geologiczno-inżynierskich PiG-PiB (atlas Geo-
logiczno-inżynierski Wrocławia). Wykorzystano również 
wyniki najnowszego modelu geologicznego (Wojewoda 
i inni, 2016) oraz sondowania MRs, pozwalające na okre-
ślenie uśrednionych parametrów filtracyjnych. informacja 
obejmowała wyniki wierceń i badań przeprowadzonych 
w 215 otworach. zarówno model geologiczny, jak i hy-
drogeologiczny sporządzone są w państwowym układzie 
współrzędnych 2000 (strefa 6).

wydzielenie i agregacja warstw wodonośnych  
oraz opracowanie rozkładu współczynnika filtracji

W oparciu o model geologiczny (Wojewoda i inni, 
2015) zidentyfikowano jedną warstwę wodonośną wieku 
czwartorzędowego, od spągu ograniczoną tzw. gliną sza-
rą – pakietem glin piaszczystych miąższości 8–15 m (strop 
glin na gł. od 6,4 m do 15,7 m). zróżnicowanie współ-
czynnika filtracji w pionie uśredniono, przyjmując średnią 
ważoną, otrzymując współczynnik filtracji, porównywalny 
z tym z próbnych pompowań. Dla 127 badań otrzymano 
średnią 39,7 m/d, przy względnie niskim zróżnicowaniu 
(kmin = 9,5 m/d, kmax = 76,2 m/d).

ModEL nuMEryczny

Dyskretyzacja obszaru modelu została dokonana 
w siatce o stałym kroku wynoszącym 12,5 m, tworzącą 
układ 302 kolumn i 297 wierszy (łącznie 89 694 bloki 
obliczeniowe). 

określono zewnętrzne i wewnętrzne warunki brze-
gowe modelu. Warunek brzegowy ii rodzaju typu Q = 0 
przyjęto na granicy dolnej modelu (strop glin szarych). 
Warunek brzegowy ii rodzaju typu Q = const przyjęto 
w postaci stałego zasilania powierzchniowego, jako infil-
trację efektywną. Warunki brzegowe iii rodzaju (mieszane) 
zastosowano w celu odwzorowania wpływu zwierciadła 
wody powierzchniowej na poziom wód podziemnych 
oraz wpływu granic zewnętrznych. Warunkiem brzego-
wym iii rodzaju zostały odwzorowane rzeki odra, oława, 
stawy infiltracyjne i ciek zielona.

wyniki kalibracji modelu
kalibracja została przeprowadzona metodą kolejnych 

przybliżeń na podstawie 42 otworów reprezentujących 
stan średni z roku 2014. Średni bezwzględny błąd dopa-
sowania wyniósł 0,22 m, maksymalny 0,56 m. W wyniku 
kalibracji nieznacznie zmieniono rozkład współczynnika 
filtracji (k). Wynikowy bilans modelu (tab. 1) domyka się 
sumą ok. 28,3 tys. m3/d. Dodatnia strona zdeterminowana 
jest (85%, ok. 24 tys. m3/d) zasilaniem z wód powierzch-
niowych (w tym stawów infiltracyjnych). Po stronie ujem-
nej przeważają studnie (92% ok. 25,9 tys. m3/d).

otrzymany bilans wskazuje, że granice zewnętrzne 
modelu o sztucznym charakterze (przepływy boczne) 
mają na niego stosunkowo niski wpływ, co podnosi wia-
rygodność obliczeń.

Tab. 2. Udział wód powierzchniowych w zasilaniu terenów 
wodonośnych 
Tab. 2. The share of surface water in the supply/enrichment 
of aquifer level

Wody pow. Zasilanie [m3/d] Udział [%]

Odra 2389 10

Oława 9581 40

Zielona 1401 6

Stawy 10646 44

najistotniejszymi źródłami zasilania z wód powierzch-
niowych (tab. 2) są stawy infiltracyjne (44%, 10,6 tys. m3/d) 
oraz oława (9,6 tys. m3/d). Mniej istotną rolę odgrywają 
odra oraz zielona (wraz z dopływem bocznym). infiltracja 
opadów atmosferycznych (2,1 tys. m3/d) stanowi wobec 
wód powierzchniowych znikome źródło zasilania. opi-
sane proporcje pomiędzy poszczególnymi elementami 
wskazują, że sezonowość i zmiany roczne opadów nie 
mają bezpośredniego wpływu na wydajność studni.

Tab. 1. Bilans wodny modelu po kalibracji
Tab. 1. Water balance model after calibration

Dopływy Odpływy

m3/d % m3/d %

Zasilanie 2148,5 7,6 – –

Wymiana z wodami pow, (w tym stawy) 24016,4 84,9 2352,6 8,3

Studnie 0,0 0,0 25944,2 91,6

Przepływ boczny 2127,0 7,5 12,9 0,0

Suma 28292,0 100,0 28309,7 100,0

Rozbieżność 17,7 0,1
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prognozy intensyfikacji eksploatacji
Początkowo przeanalizowano cztery warianty usytuo-

wania nowych ciągów studni drenujących przy uwzględ-
nieniu aktualnie funkcjonujących źródeł zaopatrzenia 
(odry, oławy i stawów infiltracyjnych). W pierwszej wersji 
(syMi) wzbogacono istniejącą infrastrukturę o barierę 
studni zlokalizowaną wzdłuż odry (gr. iVa), w drugim 
przedłużono ciąg studni wzdłuż oławy (gr. Via), w trze-
cim symulacja polegała na dalszej rozbudowie systemu 
studni (Vib) wzdłuż oławy i południowo-wschodniej 
granicy modelu. 

obecnie (stan średni w roku 2014) otrzymano wydaj-
ność 25 949 m3/d, przy syMi – 28 274 m3/d, syMii – 30086 
m3/d, syMiii – iii 35724 m3/d (wzrost o 38%).

z powodu braku zaspokojenia niezbędnej wydajności 
(ok. 56,4 tys. m3/d), przeprowadzono symulację (syMiV) 
powiększenia istniejącego systemu o nowe stawy infiltra-
cyjne oraz ciągi drenarskie, zgodnie z założeniami, że ciągi 
drenarskie będą ułożone ok. 1,5 m nad spągiem  warstwy 
wodonośnej, zaś nowe dreny i stawy zlokalizowane 
będą w obszarach korzystnych pod względem budowy 
geologicznej (Wojewoda i inni, 2016), uzyskując wydaj-
ność 65 287 m3/d. Depresje wygenerowane tą metodą 
osiągają 8 m (ryc. 3) i doprowadzają do spadku (a nawet 
zaniku) wydatku z pozostałego (obecnie funkcjonujące-
go) obszaru.

dySKuSja i wnioSKi

Tematem opracowania są zagadnienia ilościowe, nie-
mniej na pierwszy plan wysuwa się problem jakości wód. 
Wody infiltracyjne wrocławskich terenów wodonośnych, 
dzięki kilkutygodniowemu przebywaniu w piaszczysto-
żwirowych utworach, oczyszczają się, nabierając cech 
wód podziemnych (Ciężkowski i inni, 1989). Wzmożona 
i nadmierna eksploatacja na ograniczonej powierzchni, 
wytwarzanie głębokich lejów depresji przy wysokiej 
eksploatacji rzędu 40–50 tys. m3/d może doprowadzić do 
negatywnych zmian jakości wód objawiających się znacz-
nym wzrostem zwartości żelaza, manganu i innych sub-
stancji. Głęboki lej depresji, przekraczający połowę słupa 
wody stanowi potencjalne źródło zaburzenie równowagi 
hydrochemicznej (Macioszczyk, Dobrzyński, 2002). Uru-
chomienie nowych punktów poboru wzbudza nowe kie-
runki napływu wód z rejonów zachodnich, leżących poza 
terenami wodonośnymi, pokrytych zabudową mieszkalną 
oraz usługową. W świetle przytoczonych faktów, pozyska-
nie żądanej ilości zasobów jest obarczone znacznym ry-
zykiem. Wszelkie działania wymagają ostrożności, a silne 
odkształcenia kierunków przepływu wód podziemnych 
powinny być poprzedzone rozbudową systemu monito-
ringu. na obecnym etapie badań nie można wykluczyć, że 
pożądana wydajność z nowego, ograniczonego obszaru 

Ryc. 3. Wynik symulacji poboru 65,3 tys. m3/d (SYMIV)
Fig. 3. A simulation outcome of extraction 65.3 thousand m3/d (SYMIV)
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możliwa jest do osiągnięcia z zachowaniem marginesu 
bezpieczeństwa za pomocą nowych rozwiązań (np. studni 
promienistych). ze względu na wysoki stopień komplika-
cji pola hydrodynamicznego nowe rozwiązania powinny 
być wstępnie weryfikowane na podstawie modelu  
hydrogeologiczny oraz wyniki monitoringu.
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wprowadzEniE

Wody geotermalne stanowią szczególny rodzaj wód 
podziemnych, osiągających na wypływie temperaturę co 
najmniej 20°C (Dowgiałło i inni, 2002). Dzięki specyficzne-
mu składowi chemicznemu i właściwościom fizycznym, 
wody te zostały uznane za cenną kopalinę, która posiada 
zastosowanie do celów balneologicznych, rekreacyjnych 
oraz jako źródło energii cieplnej. 

jednym z najbardziej perspektywicznych obszarów 
występowania wód geotermalnych w Polsce jest niecka 
łódzka, w której ich najważniejszym kolektorem są utwory 
kredy dolnej. Występowanie wód geotermalnych na ob-
szarze niecki łódzkiej znane było od wieków. już w XViii 
wieku w okolicy Pełczysk i solcy Wielkiej, z wycieków 
ciepłych wód zasolonych produkowano sól kuchenną. 
opisywane były również ciepłe źródła na terenie Łodzi 
i ozorkowa (kolago, 1951). obecnie w regionie łódzkim 
wody geotermalne, występujące w utworach kredy 
dolnej, są wykorzystywane w celach balneologicznych 
w Uniejowie i Poddębicach (tab. 1). 

Powszechnie uważa się, iż zróżnicowanie wartości 
mineralizacji i typów hydrochemicznych wód geoter-
malnych w utworach kredy dolnej niecki łódzkiej należy 
wiązać głównie z intensywnością oddziaływania tempe-
ratura–woda–skała oraz z czasem trwania tego procesu. 
zauważa się również, że w odróżnieniu od innych zna-
nych wód tego typu, szczególnie dotkliwy jest tu brak 
interpretacji danych hydrogeochemicznych. literatura 
monograficzna dotycząca wód geotermalnych niecki 
łódzkiej nie jest szczególnie bogata. należy tu wymienić 
jedynie opracowania Góreckiego (2006) i Wiktorowicz 
(2014). Wstępną ocenę warunków hydrochemicznych 
zbiorników wód geotermalnych niecki łódzkiej oraz 
możliwości ich wykorzystania przedstawiła Wiktorowicz 
(2011). Celem niniejszej pracy jest uzupełnienie proble-
matyki hydrochemicznej oraz ocena stopnia nasycenia 
wód w stosunku do wybranych faz mineralnych. 

zaryS budowy GEoLoGicznEj obSzaru badań 

niecka łódzka stanowi centralną część jednostki 
wyższego rzędu synklinorium szczecińsko-łódzko- 
-miechowskiego, będącej południowo-wschodnim frag-
mentem bruzdy polsko-duńskiej. Występujące tu utwory 
powstały w wyniku subsydencji permsko-mezozoicznej. 

Słowa kluczowe:  wody geotermalne, hydrogeochemia, niecka łódzka, modelowanie hydrogeochemiczne 
Key words:  geothermal waters, hydrochemistry, basin of Łódź, hydrogeochemical modelling

istotną cechą budowy jednostki jest występowanie 
w głębokim synklinalnym obniżeniu antyklinalnych wy-
piętrzeń związanych z cechsztyńskimi wysadami solnymi, 
rozdzielonych synklinami. struktury zostały poprzecinane 
uskokami powstałymi w orogenezie alpejskiej, co do-
prowadziło do utworzenia wielu rowów tektonicznych 
i zrębów (Dadlez i inni, 2000) (ryc. 1). 

Piętro kredy górnej budują utwory facji marglistej 
z wkładkami wapieni. kredę dolną tworzą serie iłowców 
i mułowców, przechodzących w stropowej części w osa-
dy piasków i piaskowców drobno- i średnioziarnistych. 
sumaryczna miąższość osadów kredowych w części 
osiowej niecki wynosi od 2000 do 2400 m i jest znacznie 
zredukowana w obrzeżeniach struktury do około 200 m.

typy cHEMicznE wód tErMaLnycH  
w utworacH KrEdy doLnEj niEcKi łódzKiEj 

na podstawie analizy składu chemicznego wśród wód 
geotermalnych występujących w utworach kredy dolnej 
jednostki niecki łódzkiej wyróżniono trzy podstawowe 
typy chemiczne. stwierdzono, iż badane wody wykazują 
pionową zmienność hydrogeochemiczną, typową dla 
basenów sedymentacyjnych. strefowość charakteryzuje 
się wzrostem mineralizacji wraz z postępem głębokości 
i wzrostem temperatury oraz zmianą składu jonowego 
wód geotermalnych, zgodnie z sekwencją: 

HCo3–Ca →HCo3–na→ Cl–na.
Pierwszy typ wód geotermalnych HCo3–Ca, stwierdzo-

ny został w ujęciach najpłytszych, na głębokościach od 
50 do 928 m na terenie ozorkowa i Łodzi. analizowane 
wody charakteryzują się najniższą mineralizacją kształtu-
jącą się w przedziale od 0,20 do 0,37 g/dm3. Temperatura 
wód na wypływie wynosi od 17,0 do 22,8°C. zawartość 
jonów HCo3

– waha się w granicach od 0,15 do 0,19 g/dm3, 
a kationu Ca+ wynosi od 0,04 do 0,05 g/dm3 . 

Drugi typ wód geotermalnych HCo3–na, obserwowa-
ny jest na głębokościach od 1478 do 2101 m w ujęciach 
położonych w Poddębicach. Mineralizacja wód waha 
się od 0,30 do 0,43 g/dm3, a temperatura od 65 do 71°C. 
stężenie jonów HCo3

– kształtuje się od 0,25 do 0,37 g/dm3, 
a kationu na+ wynosi od 0,07 do 0,14 g/dm3. 

Trzeci typ wód geotermalnych Cl–na, występuje 
w najgłębszej części zbiornika kredy dolnej na głębo-
kościach ponad 1230 m w ujęciach wód geotermalnych 
Uniejowa oraz otworach badawczych. obserwowane 
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tu wody charakteryzują się najwyższymi wartościami 
mineralizacji, dochodzącymi nawet do 109 g/dm3 oraz 
temperaturą od 50 do 73°C. jon Cl– występuje w ilościach 
od 0,40 do 64,53 g/dm3, a zawartość na+ wynosi od 0,11 
do 37,56 g/dm3 (tab. 2). 

anaLiza wSKaŹniKów naSycEnia Si

oceny związku między chemicznym składem wód 
geotermalnych w utworach kredy dolnej niecki łódzkiej 
i mineralną zwartością skał wodonośnych, dokonano 
na podstawie wartości wskaźnika SI (Saturation Index), 
które obliczono przy użyciu programu komputero-
wego PHReeQCi, wykorzystując bazę danych wateq4f 
(Parkhurst, appelo, 1999). Przyjęto, że stanowi bliskiemu 
równowadze, odpowiadają wartości wskaźnika SI w prze-
dziale ±5%log kT. Wykonane obliczenia dostarczyły sze-
regu wartości wskaźników nasycenia, które zestawiono 
w tabeli 2. interpretację stanu nasycenia ograniczono do 
najważniejszych minerałów skałotwórczych, budujących 
ośrodek wodonośny. 

na podstawie uzyskanych wyników ustalono, że stan 
równowagi hydrogeochemicznej wód geotermalnych 
zbiornika kredy dolnej kształtują głównie minerały krze-
mionki (SI kwarcu od –0,40 do 0,47), będącej podstawo-
wym składnikiem skał zbiornika, oraz węglanu wapnia  
(SI kalcytu od –0,92 do 2,14), który występuje w ilościach 
akcesorycznych. stan niedosycenia zaobserwowano 
względem minerałów z grupy skaleni (SI od –5,38 do 0,19), 
anhydrytu (SI od –3,17 do 0,88) i illitu (SI od –4,58 do –0,66).

Ustalono również, że bez względu na głębokość 
występowania  w zbiorniku wodonośnym, fazę rozpusz-
czaną stanowi halit, będący składnikiem ewaporatów 
obserwowanych w obrębie całej struktury niecki łódzkiej, 
przy czym zauważa się, że wody geotermalne występują-
ce w strefie aktywnej są silnie niedosycone tą fazą (SI od 
–8,41 do -7,02). natomiast głębiej, dla typów wód Cl–na, 
wartości wskaźnika nasycenia znacznie się zwiększają (SI 
od –5,11 do –1,53), co pozwala przyjąć tezę o formowaniu 
sie wód w wyniku mieszania się wód meteorycznych i po-
chodzących z rozpuszczaniu, pokładów soli chlorkowych 
(Bojarski i inni, 1976; zuber, Grabczak, 1985; Dowgiałło 
i inni, 2007). 

Ryc. 1. Budowa geologiczna niecki łódzkiej wraz z lokalizacją otworów ujmujących wody geotermalne (na podstawie Dadlez i inni, 2000)
Fig. 1. The geological background in the Basin of Łódź with the position of geothermal waters intakes (after Dadlez et al., 2000)
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B. Wiktorowicz

zaznaczyć również należy, że wszystkie badane wody 
są silnie przesycone fazami mineralnymi z grupy łyszczy-
ków, np. takimi jak mika (SI od 0,49 do 5,12). Minerały te 
mogą wykazywać tendencję do wytrącania się z roztwo-
rów, co stanowi poważne zagrożenie dla funkcjonowania 
instalacji geotermalnej. 

podSuMowaniE

niecka łódzka uważana jest za jeden z najbardziej 
perspektywicznych rejonów dla pozyskiwania energii 
geotermalnej z wód podziemnych. Wykonana analiza 
hydrogeochemiczna dostarczyła wielu nowych infor-
macji dotyczących warunków tworzenia i krążenia tych 
wód geotermalnych. określono w sposób ilościowych 
dominujący wpływ wykształcenia litologicznego środo-
wiska skalnego na formowanie się ostatecznego składu 
chemicznego wód termalnych. Potwierdzone zostały 
również dotychczasowe poglądy dotyczące genezy 
badanych wód.
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wStęp

Świętokrzyskie wody lecznicze znane i cenione są już 
od XiV wieku ze względu na interesujący skład chemicz-
ny i właściwości zdrowotne. stopniowo rozpoznawane 
i w coraz szerszym zakresie eksploatowane, stały się 
podstawą lecznictwa uzdrowiskowego w Busku-zdroju 
i solcu-zdroju (Herman, Gągol, 1994). W Polsce wody 
lecznicze uznawane są za kopalinę i podlegają przepisom 
prawa geologicznego i górniczego. Rejon świętokrzyski 
jest szczególnym przypadkiem występowania na nie-
wielkiej przestrzeni kilkudziesięciu ujęć wód leczniczych, 
eksploatujących wody siarczkowe, solanki i wody geoter-
malne (ryc. 1; tab.1).

W niniejszej pracy przedstawiono hydrochemiczną 
charakterystykę wód leczniczych regionu ze szczególnym 
uwzględnieniem ich różnorodnego i cennego składu 
chemicznego.

 zaryS warunKów wyStępowania  
świętoKrzySKicH wód LEczniczycH

Świętokrzyskie wody lecznicze występują wyłącznie 
w obrębie jednej jednostki geologicznej – niecki mie-
chowskiej. struktura stanowi rozległą brachysynklinę 
wypełnioną mezozoicznymi osadami, podłożem której 
są zdyslokowane utwory (stupnicka, 2007). na zacho-
dzie nieckę miechowską ogranicza jednostka monokliny 
śląsko-krakowskiej, natomiast na wschodzie – masyw Gór 
Świętokrzyskich i górnokarbońska niecka górnośląska. 
na południu utwory opisywanej struktury przykryte są 
przez mioceńskie osady zapadliska przedkarpackiego.

 zgodnie z regionalizacją wód mineralnych i leczni-
czych Polski, świętokrzyskie wody lecznicze występują 
w obrębie prowincji karpackiej, w regionie zapadliska 
przedkarpackiego (Chowaniec i inni, 2007). 

cHaraKtEryStyKa fizyKocHEMiczna  
świętoKrzySKicH wód LEczniczycH 

na podstawie chcarakterystyki podstawowych pa-
rametrów chemicznych wyróżniono podstawowe typy 
chemiczne świętokrzyskich wód leczniczych występujące 
w obrębie trzech różnowiekowych serii skalnych. 

Słowa kluczowe:  wody siarczkowe, wody geotermalne, solanki, niecka miechowska, wody lecznicze
Key words:  supphurous waters, geothermal waters, saline waters, basin of nida, medicinal waters

Pierwszą wyróżnioną serię skalną stanowią wapie-
nie i margle neogenu, z których ujęto w miejscowości  
Piestrzec wody siarczkowe typu so4–HCo3–Ca. analizo-
wane wody charakteryzują się najniższą mineralizacją, 
kształtująca się w przedziale od 2,0 do 2,5 g/dm3 i zawar-
tości siarkowodoru do 4,7 mg/dm3. skrócony zapis składu 
chemicznego wody siarczkowej z otworu Dar natury 
w Piestrzcu przedstawia się następująco:

 Drugim kolektorem świętokrzyskich wód leczniczych 
są margle oraz piaski i piaskowce kredy górnej. Pod 
względem chemicznym są to wody siarczkowe typu Cl–na 
i Cl–so4–na, znane  z uzdrowiska Busko-zdrój, solec-
-zdrój i las Winiarski oraz ostatnio udokumentowane 
ujęcie siarczkowych wód geotermalnych typu Cl–so4–na 
w Cudzynowicach. Wody lecznicze w utworach kredy 
górnej charakteryzują się zróżnicowanymi wartościami 
mineralizacja wód od 11,4 do 21,9 g/dm3. zawartość siar-
kowodoru kształtuje się od 6,8 do 340,0 mg/dm3. Cechą 
charakterystyczną wód siarczkowych zbiornika kredy 
górnej jest występowanie jodu. skrócony zapis składu 
chemicznego badanych wód, na podstawie formuły 
kurłowa, przedstawia się następująco: 

Trzecim z wyróżnionych kolektorów leczniczych świę-
tokrzyskich wód leczniczych są utwory węglanowe jury 
górnej, gdzie zanotowano najwyższe wartości minerali-
zacji, dochodzące nawet do 67,0 g/dm3. W utworach tych 
zlokalizowane zostały ujęcia wód siarczkowych typu 
Cl–na w Wełninie i solanek typu Cl–na w Busku-zdroju. 
skrócony zapis składu chemicznego, na podstawie formuły 
kurłowa, przedstawia się następująco dla:
–  wody siarczkowej z ujęcia Malina w Wełninie:

–  solanek eksploatowanych otworami: B15-Henryk, 
B19-Małgorzata w Busku-zdroju:
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GEnEza świętoKrzySKicH wód LEczniczycH 
w świEtLE dotycHczaSowycH badań 

Geneza świętokrzyskich wód leczniczych była 
przedmiotem badań wielu autorów. Wcześniejsze 
poglądy przyjmują, że są to prawdopodobnie wody 
reliktowe zmieszane z siarczanowo-siarczkowymi 
wodami krążącymi w szczelinach i pustkach kraso-
wych gipsów (kulikowska, 1976). Pogląd ten został 
potwierdzony pierwszymi badaniami izotopowymi 
wykonanymi dla wód siarczkowych występujących 
w uzdrowiskach Busko-zdrój i solec-zdrój (Dow-
giałło, 1973). jednak nowsze badania nad pocho-
dzeniem wód siarczkowych Ponidzia wykazały, że 
świętokrzyskie wody lecznicze tworzą dwa systemy 
krążenia (Grabczak i inni, 1987). Wody „systemu 
płytkiego” posiadają skład trwałych izotopów tlenu 
i wodoru, taki, jak wody współczesne, a więc pocho-
dzenie ich należy wiązać z okresem ostatniego inter-
glacjału lub interstadiału. natomiast wody „głębokie-
go systemu” posiadają „cięższe” składy izotopowe, co 
wskazuje na ich pochodzenie z infiltracji w ciepłych 
klimatach przedplejstoceńskich, występujących po 
ostatniej transgresji morskiej w miocenie (Grabczak 
i inni, 1987; zuber i inni, 1997). 

Dodatkowych danych dostarczyły wyniki modelo-
wania hydrochemicznego wód siarczkowych rejonu 
solca-zdroju (lipiec, Wiktorowicz, 2010). Ustalono, że 
zasadnicze formowanie się składu chemicznego wód 

siarczkowych zachodzi w obrębie osadów węglanowych 
jury i kredy górnej oraz w utworach gipsowych, stanowią-
cych ich nadkład. stwierdzono również, że wartości bliskie 
punktowi nasycenia ma także grupa skaleni, głównie albit 
i adular, co może świadczyć o związku wód siarczkowych 
z podłożem krystalicznym. Uwzględniając zróżnicowane 
środowisko skalne występowania świętokrzyskich wód 
leczniczych, można przyjąć za liszkowską (1982), że 
główne składniki badanych wód pochodzą z procesów 
rozpuszczania skał nieistniejącej już facji solnej, o której 
piszą Chowaniec i inni (2009), siarczanowej oraz węgla-
nowej. Dodatkowo zachodzą procesy wymiany jonowej 
z minerałami ilastymi, prezentowane przez kulikowską 
(1976) oraz Grabczaka i innych (1987). 

podSuMowaniE

Region świętokrzyski należy do jednego z obszarów 
w Polsce, w którym koncentrują się najliczniejsze wypły-
wy wód leczniczych. Pod względem chemicznym są to 
wody siarczkowe typu so4–HCo3–Ca, Cl–na i Cl–so4–na, 
solanki typu Cl–na oraz siarczkowe wody geotermalne 
typu Cl–so4–na. Wody wypływają w obrębie trzech pięter 
różnowiekowych serii skalnych: neogenu, kredy górnej 
i jury górnej. za główny czynnik determinujący stopień 
mineralizacji badanych wód uznać należy różnorodność 
środowiska skalnego, który uwarunkowany jest głównie 
przez procesy współdziałania wód podziemnych ze śro-
dowiskiem skalnym.

Ryc. 1. Występowanie wód leczniczych i potencjalnie leczniczych w województwie świętokrzyskim 
Fig. 1. Location of medicinal waters from the Holy Cross area and potencially medicinal
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lokalizacja osuwisk zależy głównie od uwarunkowań 
geologicznych i geomorfologicznych. Współwystępowa-
nie tzw. czynników biernych, rozumianych jako właściwo-
ści stoków niezmiennych w określonym czasie, określa 
predyspozycje stoku do osunięć. Ruchy masowe wywo-
ływane są czynnikami aktywnymi, przez które należy 
rozumieć zewnętrzne zjawiska i procesy oddziaływujące 
na stoki (zabuski i inni, 1999). W 2010 roku na obszarze 
polskiej części karpat miały miejsce liczne zdarzenia 
osuwiskowe, określane później „katastrofą osuwisko-
wą”. W wyniku intensywnych opadów atmosferycznych 
uruchomionych zostało ponad 1300 osuwisk. jednym 
z rejonów szczególnie dotkniętych ruchami masowymi 
w tym czasie był obszar wokół jeziora Rożnowskiego. Dla 
prawobrzeżnej strefy jeziora, pomiędzy Gródkiem nad 
Dunajcem a kurowem, przeprowadzono szczegółowe 
badania uwarunkowań geologicznych występujących 
tam osuwisk wraz z analizą czynnika aktywnego jakim 
był opad atmosferyczny. 

obszar badań o powierzchni 27,86 km2 charakteryzuje 
się bardzo złożoną budową geologiczną (ryc. 1). znajdu-
je się on w strefie nasunięcia płaszczowiny grybowskiej 
na śląską, na którą z kierunku południowego nasunięta 
jest płaszczowiny magurska (Burtan, skoczylas-Ciszewska, 
1964; Burtan i inni, 1992). zmienność litologiczna osadów 
fliszowych jest bardzo duża, a wydzielenia są silnie sfał-
dowane i pocięte uskokami. sytuacja ta sprzyja powsta-
waniu osuwisk. W ramach prac projektu soPo, na bada-
nym obszarze zinwentaryzowano 219 osuwisk o łącznej 
powierzchni 6,5 km2. Prace terenowe poprzedzały anali-
zy numerycznych modeli terenu wygenerowanych na 
podstawie danych z lotniczego skaningu laserowego.

analizę opadu atmosferycznego oparto o dostępne 
dane dotyczące sum opadów z naziemnej sieci pomia-
rowej iMGW-PiB, jednocześnie wykorzystując po raz 
pierwszy w tego typu analizach dokładne dane za całko-
wity okres opadów z sieci radarów meteorologicznych. 
Rozdzielczość danych radarowych pozwoliła dokładnie 
przeanalizować zarówno rozkład przestrzenny czynnika 
aktywnego (rozdzielczość przestrzenna danych 1 km), jak 
również jego zmienność czasową. Wykorzystanie danych 
radarowych pozwoliło określić dokładną relacją pomiędzy 
czynnikami biernymi i aktywnymi.

Słowa kluczowe:  osuwiska, zagrożenia osuwiskowe, opad atmosferyczny
Key words:  landslides, hazard landslide, precipitation

Wcześniejsze analizy poszczególnych przypadków wy-
sokich opadów na badanym terenie, mimo ich złożoności, 
pokazują wyraźną zależność, pomiędzy występowaniem 
ruchów masowych, przede wszystkim od sekwencji 
i czasu trwania sytuacji opadowych. W maju 2010 roku 
zanotowano na badanym obszarze po raz pierwszy we 
współczesnym okresie pomiarowym przypadek opadu 
rozlewnego trwającego ciągle ponad 20 dni. a sumy opa-
dów za okres przekraczały często ponad 300 mm (ryc. 2).

analizę czynników biernych przeprowadzono tylko 
dla stref aktywnych określonych modelem różnicowym 
bazującym na danych z lotniczego skaningu laserowego 
(ryc. 3; Wojciechowski, Wójcik, 2015). Dla obszaru badań 
wykonano dotychczas trzy tego typu pomiary. Pierwszy 
z nich wykonano 1 kwietnia 2010 roku (Borkowski i inni, 
2011; Wojciechowski i inni, 2012), drugi 2 lipca 2010 roku. 
Trzeci nalot przeprowadzono w ramach projektu isok, 
gdzie część północną obszaru badań zmierzono 11 listo-
pada 2011, natomiast część południową 1 maja 2013 roku. 
Powtarzalność pomiaru umożliwiła obliczenie modelu 
różnicowego, a otrzymany obraz deformacji powierzch-
ni terenu, należy wiązać z „katastrofą osuwiskową” jaką 
obserwowano w 2010 roku. Dane różnicowe wykazały, 
że uaktywnionych zostało 119 osuwisk, o łącznej po-
wierzchni 0,85 km2. obniżenie powierzchni terenu, zwią-
zane najczęściej ze strefami oderwania objęło 631 449 m3 
materiału skalnego, który skumulowany został w postaci 
jęzorów osuwiskowych, podnosząc powierzchnię terenu 
o 642 788 m3 koluwium.

Do badania uwarunkowań osuwisk wzięto pod uwagę 
następujące czynniki bierne: litologię, tektonikę wyrażo-
ną odległością od dyslokacji, spadki terenu, ekspozycję 
stoków, szorstkość powierzchni oraz akumulację spływu 
powierzchniowego. szorstkość ze względu na silną 
zależność warunkową ze spadkami nie uwzględniono 
w dalszych analizach. Wszystkie dane ujednolicone 
zostały do wspólnej georeferencji, następnie porówna-
no z obniżeniami terenu w strefach oderwania, które 
otrzymano w wyniku analizy modelu różnicowego 
(Wojciechowski, Wójcik, 2015). obliczenia przeprowa-
dzono bazując na metodzie statystyczne Woe (Weights of 
Evidence; Bonham-Carter i inni, 1989; Mrozek, 2013) opar-
tej na prawdopodobieństwie Bayesa. Wyniki wykazały 
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Ryc. 2. Mapa rozkładu opadów na podstawie danych radarowych IMGW-PIB (1.05–1.06 2010)
Fig. 2. Map of distribution of precipitation on the basis of radar data IMGW-PIB (1.05–1.06 2010)

Ryc. 1. Mapa geologiczna obszaru badań (na podstawie Burtan, Skoczylas-Ciszewska, 1964;
Wojciechowski, Wójcik, 2015)

Fig. 1. Geological map of study area (after Burtan, Skoczylas-Ciszewska, 1964; Wojciechowski, Wójcik, 2015)
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(tab. 1), że osuwiska najczęściej tworzą się w warunkach 
występowania w podłożu piaskowców gruboławico-
wych, warstw hieroglifowych, łupków zielonych, łupków 
i piaskowców warstw hieroglifowych oraz piaskowców 
gruboławicowych należących do warstw krośnieńskich 
w strefach przyuskokowych (do 300 m od dyslokacji tek-
tonicznych). osuwiska najczęściej obejmują dolne partie 
stoków w miejscach gdzie nachylenie przekracza 18°. nie 
bez znaczenia dla ruchów masowych jest również ekspo-
zycja stoków, gdzie podatniejsze okazują się stoki n i e.  
W tabeli 1 przedstawiono główne składowe czynników 

Rys. 3. Różnicowy numeryczny model terenu – fragment Gródka 
n. Dunajcem (Wojciechowski, Wójcik, 2015)

Fig. 3. Differential Digital Terrain Modwel – part of Gródek 
n. Dunajcem (Wojciechowski, Wójcik, 2015)

Tab. 1. Ranking wpływu czynników biernych na występowanie osuwisk rejonu Gródka nad Dunajcem

Czynnik bierny Klasa czynnika Waga

Spadki 30°< 2,206620

Litologia Piaskowce gruboławicowe – warstwy hieroglifowe 1,710397

Litologia Łupki zielone 1,677654

Spadki 27°–30° 1,671558

Litologia Łupki i piaskowce – warstwy hieroglifowe 1,537504

Spadki 24°–27° 1,318956

Litologia Piaskowce gruboławicowe – warstwy krośnieńskie 1,249652

Litologia Margle globigerynowe 0,888655

Litologia Łupki menilitowe 0,705923

Spadki 21°–24° 0,672808

Ekspozycja N 0,543193

Tektonika 100–200 m 0,462493

Tektonika 50–100 m 0,407933

Spadki 18°–21° 0,407238

Akumulacja spływu Strefa 1 (dolna część stoków) 0,319543

tektonika 200-300 m 0,161722

tektonika <50 m 0,090424

Ekspozycja E 0,017556

 

biernych wraz z ich wagą wpływu na lokalizacje osuwisk 
badanego obszaru.
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cEL i przEdMiot badań oraz najważniEjSzE 
HipotEzy

konodonty są powszechnie wykorzystywane do 
badań paleooceanograficznych i paleoklimatycznych 
paleozoiku i triasu. Wartości izotopów tlenu mierzone 
w konodontach służą do obliczania temperatury wody 
morskiej, a w rezultacie do rekonstrukcji zmian klimatu 
w minionych epokach geologicznych (joachimski, 2009). 
konodonty jako niewielkie fosforanowe elementy aparatu 
szczękowego wymarłej grupy morskich strunowców od-
znaczają się niewielkimi rozmiarami od 1 do 5 mm oraz 
budową lamelarną. laminy są ułożone w konodontach 
koncentrycznie – kolejne warstewki fosforanu wapnia 
mają charakter lamin przyrostowych odkładanych od 
strony zewnętrznej w trakcie wzrostu zwierzęcia, po-
dobnie jak szkliwo w zębach współczesnych kręgowców. 
zazwyczaj liczba lamin przyrostowych waha się od 40 
do 70 w zależności od wielkości konodonta. Według 
interpretacji Dzika (2008), kolejne laminy przyrostowe ko-
nodontów odkładały się dzień po dniu aż do osiągnięcia 
przez zwierzę dojrzałości, to jest po około 2 miesiącach. 

Dotychczas podstawą większości pomiarów izotopów 
tlenu w konodontach była analiza masowa wielu elemen-
tów konodontowych (w miarę możliwości należących do 
tego samego rodzaju) pozyskanych z pojedynczej próbki, 
a następnie zhomogenizowanych do fosforanu srebra. 
W efekcie otrzymywano uśrednioną wartość δ18o dla 
całej próbki. Takie podejście wyklucza jednak możliwość 
wykrywania różnic w składzie izotopowym pomiędzy 
poszczególnymi konodontami, jak również w poszcze-
gólnych laminach pojedynczych okazów. Dopiero wraz 
z rozwojem bardziej precyzyjnych urządzeń analitycznych 
typu sHRiMP możliwe stały się analizy składu izotopów 
tlenu w mikroobszarze, umożliwiając wejrzenie w struk-
turę izotopową konodontów. Wśród bardziej efektownych 
przykładów takiego podejścia są analizy konodontów 
ordowiku i syluru (Wheeley i inni, 2012) oraz triasu (Trot-
ter i inni, 2015), które jasno pokazują niejednorodność 

Słowa kluczowe:  konodonty, struktura geochemiczna, izotopy, dewon 
Key words:  conodonts, geochemical structure, isotopes, Devonian

izotopową tak w obrębie jednego konodonta, jak też 
pomiędzy różnymi okazami. 

Główna hipoteza badawcza, którą próbujemy zwe-
ryfikować w niniejszym projekcie, zakłada, że zmiany 
struktury chemicznej konodontów następują w kolejnych 
laminach przyrostowych przy zachowaniu jednorodności 
poszczególnych lamin. W konsekwencji zakładamy, że wa-
hania składu izotopów tlenu, ale także wahania zawartości 
pierwiastków głównych i śladowych oraz ziem rzadkich 
w poszczególnych laminach przyrostowych są efektem 
procesów zachodzących w środowisku życia zwierzęcia 
lub zachodzących po jego śmierci. jeśli główna hipoteza 
zostanie udowodniona, w dalszej kolejności trzeba będzie 
rozstrzygnąć, która z następujących hipotez pomocni-
czych jest najbardziej wiarygodna:
1. zmiany chemizmu i temperatury wody morskiej po-

wodowały sekrecję kolejnych lamin przyrostowych 
o nieco inne strukturze chemicznej;

2. zmiana trybu życia konodontów – przemieszczania 
w różne strefy zbiornika morskiego o odmiennej 
charakterystyce chemicznej – powodowały sekrecję 
niejednorodnych chemicznie lamin przyrostowych;

3. sekrecję fosforanu wapnia była uwarunkowana me-
tabolicznie;

4. niejednorodność chemiczna jest rezultatem póź-
niejszych zmian diagenetycznych zachodzących 
w wyniku przegrzania konodontów pogrzebanych 
w osadach. 
Poniżej prezentujemy test, który pozwoli zweryfiko-

wać postawione hipotezy. Celem niniejszego projektu, 
realizowanego w ramach badań statutowych Państwo-
wego instytutu Geologicznego – Państwowego instytutu 
Badawczego nr 61-2401-1501-00-0, jest analiza składu 
izotopów tlenu i zawartości pierwiastków głównych i śla-
dowych w laminach przyrostowych konodontów na przy-
kładzie okazów z górnego dewonu Gór Świętokrzyskich.

Dowiedzenie jednorodności i unikalności chemicz-
nej kolejnych lamin przyrostowych konodontów jest 
zadaniem stosunkowo prostym – wystarczy wykonać co 
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najmniej dwa przekroje chemiczne poprowadzone od 
środka konodonta (punktu początkowego wzrostu) do 
jego brzegów i poprzecznie względem lamin przyrosto-
wych i porównać wyniki z tożsamych lamin. Większych 
trudności nastręcza jednak sprawdzenie, w jakim stop-
niu zmiany chemizmu środowiska, migracja czy zmiany 
sposobu odżywiania/dostępności pożywienia zwierząt 
konodontonośnych wpływały na strukturę chemiczną 
ich elementów szkieletowych. Problem ten wymaga 
zgromadzenia przynajmniej kilku kolekcji konodontów 
zawierających okazy powstałe dokładnie w tym samym 
czasie: muszą to być elementy szkieletowe zwierząt żyją-
cych niemal co do dnia „w tej samej chwili”. Tylko wówczas 
można będzie dowieść, że ewentualne (najlepiej bardzo 
charakterystyczne i unikatowe) zmiany chemiczne do-
tknęły bądź nie poszczególnych okazów, taksonów czy 
zespołów. W najlepszym przypadku wskazane byłoby 
zidentyfikować charakterystyczne ekskursje chemiczne, 
które dałoby się odnaleźć w różnych konodontach. Pew-
ność, że konodonty z różnych taksonów są jednowiekowe, 
dają okazy wypreparowane chociażby z koprolitów albo 
z warstw powstałych w wyniku zdarzeń nagłych, jak np. 
warstwy sztormowe. 

na potrzeby niniejszych badań wypreparowano trzy 
kolekcje konodontów pochodzących z górnego dewonu 
Gór Świętokrzyskich. Dwie próbki pochodzą z niewiel-
kich enklaw ziarnistych, które występują w poziomie 
kellwasser w profilu Płucek koło Łagowa, następna zaś 
została wypreparowana z poziomu wapieni ziarnistych 
famenu (poziom dolny marginifera) w profilu antykliny 
zbrzy (Wójcik, 2012). listę oraz liczebność konodontów 
podsumowuje tabela 1.

siedem wyselekcjonowanych okazów konodontów 
poddano analizie składu pierwiastków głównych, śla-
dowych i ziem rzadkich w przekrojach poprzecznych 
względem ich lamin przyrostowych. analizy zostały 
przeprowadzone z użyciem mikrosondy elektronowej 
ePMa (elektron microprobe analysis) CaMeCa sX 100 
w rozdzielczości 5μm. W 15 okazach przeprowadzono 
analizy izotopowe z wykorzystaniem mikrosondy jonowej 
sHRiMP iie/MC. Rozdzielczość analiz przeprowadzonych 
z użyciem wiązki jonów cezu (Cs+) do jonizacji selektyw-
nie wybranych fragmentów na powierzchni konodonta 
wyniosła 15μm przy głębokości penetracji wiązki < 5μm. 
stosunek izotopowy 18o/16o został wyrażony jako δ18o Vs-
MoW. Wszystkie analizy geochemiczne przeprowadzono 
w laboratorium analiz w Mikroobszarze PiG-PiB. niektóre 
wyniki tych analiz zostały podsumowane w tabeli 2.

N
r p

ró
bk

i

Takson

Zawartość wybranych pierwiastków (% wag.)
δ18O

Na F Sr Cl S Ce

śr. min. max. śr. min. max. śr. min. max. śr. min. max. śr. min. max. śr. min. max. śr. min. max.

1

Polygnathus webbi 0,44 0,22 0,75 4,46 4,07 5,39 0,55 0,39 0,85 0,02 0,01 0,05 0,06 0,03 0,16 0,01 0,00 0,06 17,42 16,73 17,78

Polygnathus webbi 0,60 0,47 0,73 4,40 3,68 4,76 0,56 0,48 0,63 0,01 0,00 0,03 0,04 0,01 0,06 0,01 0,00 0,06 17,76 17,17 18,70

Palmatolepis subrecta 0,34 0,26 0,43 4,18 3,82 4,59 0,49 0,37 0,66 0,04 0,03 0,05 0,09 0,05 0,20 0,03 0,00 0,10 18,63 18,07 19,12
Icriodus alternatus 
alternatus

brak danych

19,17 18,21 20,26
Icriodus alternatus 
alternatus 18,37 17,92 18,80

Ancyrodella curvata 17,85 17,47 18,66

2 Icriodus alternatus 
alternatus 0,40 0,25 0,53 4,13 3,85 4,64 0,96 0,57 1,41 0,04 0,01 0,09 0,07 0,02 0,16 0,01 0,00 0,05 19,05 18,96 19,89

3
Palmatolepis 
glabra lepta 0,50 0,37 0,57 4,19 3,81 4,48 0,75 0,49 1,24 0,03 0,02 0,05 0,07 0,03 0,12 0,01 0,00 0,05 19,67 19,31 19,89
Palmatolepis 
infelxoidea 0,40 0,36 0,50 4,00 3,69 4,26 0,56 0,47 0,71 0,06 0,03 0,07 0,11 0,07 0,15 0,02 0,00 0,06 18,68 18,14 18,96

Takson
Liczebność konodontów / liczba analizowanych okazów

próbka 1 próbka 2 próbka 3

Polygnathus webbi 10 / 3

Palmatolepis subrecta 3 / 2

Ancyrodella curvata 3 / 1

Icriodus alternatus alternatus 7 / 3 6 / 2

Palmatolepis triangularis 8 / 2

Palmatolepis glabra lepta 15 / 3

Palmatolepis inflexoidea 3 / 1

poziom stratygraficzny linguiformis triangularis dolny marginifera

piętro fran famen

Tab. 1. Skład taksonomiczny i liczebność analizowanych konodontów
Tab. 1. Taxonomy and number of analysed conodonts

Tab. 2. Struktura chemiczna i izotopowa wybranych konodontów górnego dewonu Gór Świętokrzyskich
Tab. 2. Chemical structure and isotope composition of selected Upper Devonian conodonts from the Holy Cross Mountains
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intErprEtacja i wnioSKi

konodonty mają strukturę węglanowego fluoroapa-
tytu o niestechiometrycznym wzorze zbliżonym do Ca5

na0.14(Co3)0.16(Po4)3.01(H2o)0.85F0.73 (Wheeley i inni, 2012). 
W konodontach górnego dewonu z Gór Świętokrzyskich 
stwierdzono jeszcze obecność śladowych ilości strontu, 
chloru i siarki, a spośród ziem rzadkich tylko cer rzadko 
przekraczał granicę wykrywalności. 

struktura chemiczna w obrębie poszczególnych oka-
zów konodontów jest niejednorodna, chociaż stabilna 
w poszczególnych laminach przyrostowych: profile che-
miczne wykonane wzdłuż przekrojów poprowadzonych 

od środka konodonta do jego krawędzi – poprzecznie 
do lamin przyrostowych – są ze sobą zbieżne w po-
szczególnych okazach (ryc. 1). Podobną prawidłowość 
można zauważyć w danych z izotopów tlenu, choć należy 
podkreślić, że analizy te zostały wykonane z mniejszą 
rozdzielczością. 

Biorąc pod uwagę uśrednione wartości z całych kono-
dontów, to okazy pochodzące z tej samej próbki odznaczają 
się odmiennym składem chemicznym oraz różnicami w za-
wartości izotopów tlenu, bez względu na to, czy należą do 
tego samego gatunku, czy nie (tab. 2, ryc. 1). jeśli prześledzić 
jednak strukturę poszczególnych okazów, można zauważyć, 
że konodonty tego samego gatunku mają swój unikato-

Rys. 1. Zmiany izotopowe i chemiczne w dziennych laminach przyrostowych górnodewońskich konodontów
Fig. 1. Changes in isotopic and chemical composition in daily growth increments of the Upper Devonian conodonts
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wy profil chemiczno-izotopowy, ale charakterystyczny  
tylko i wyłącznie dla danej próbki (patrz okazy Polygna-
thus webbi na ryc. 1). oznacza to, że okazy tego samego 
gatunku wypreparowane z młodszej próbki mają podobny 
względem siebie profil chemiczno-izotopowy, różny jednak 
od swoich starszych przedstawicieli. Teoretycznie, badając 
kolejno coraz młodsze okazy tego samego gatunku, moż-
na zrekonstruować charakterystyczny (gatunkowy) profil 
chemiczny dla dłuższego interwału, niż tylko kilkadziesiąt 
dni wzrostu pojedynczego konodonta. Pozostaje wyjaśnić, 
dlaczego ten profil jest inny dla różnych gatunków. od razu 
należy wykluczyć hipotezę diagenetyczną oraz problem 
preparatyki – inaczej wszystkie konodonty z danej próbki 
powinny nieść podobny profil albo chociaż trend chemiczno
-izotopowy. Trudno przypuszczać również, aby zaważyły 
tutaj względy metaboliczne uwarunkowane ontogene-
tycznie – inaczej profil chemiczny tego samego gatunku 
byłby niezmienny w czasie. Również mało prawdopodobne 
wydają się znaczące zmiany w środowisku życia zwierząt 
konodontonośnych – wahania δ18o w poszczególnych oka-
zach odzwierciedlają zmiany temperatury wody morskiej 
około 5°C, co wydaje się mało prawdopodobne w ciągu 
kilkudziesięciu dni. Takie różnice w sygnaturze izotopowej, 
jak też zmiany chemizmu, mogły jednak nastąpić, jeśli 
założyć, że zwierzęta konodontonośne przemieszczały się 
w różne strefy zbiornika morskiego – np. żerowały na róż-
nych głębokościach. Dlaczego jednak wszyscy przedstawi-
ciele tego samego gatunku mieliby żerować dokładnie na 
tej samej głębokości w tym samym czasie? Czy zwierzęta 
konodontonośne pływały w ławicach? To również wydaje 
się mało prawdopodobne, jeśli zwrócić uwagę, że – chociaż 
trendy izotopowe i chemiczne w poszczególnych okazach 

danego gatunku w próbce są bardzo podobne – to wartości 
bezwzględne parametrów są różne. To tak jakby wszystkie 
zwierzęta tego samego gatunku zanurkowały w tym samym 
czasie, ale każde na inną głębokość. na razie uzyskane 
wyniki należy zinterpretować jako efekt preferencji pokar-
mowych poszczególnych gatunków (odpowiedzialne za 
różną sygnaturę chemiczno-izotopową różnych gatunków 
w tej samej próbce) oraz zmian w napływie/dostępności 
pokarmu w czasie (które wyjaśniają odmienną strukturę 
chemiczno-izotopową tych samych gatunków w różnocza-
sowych próbkach). 
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z ponad 50 000 osuwisk dotychczas zarejestrowanych 
na obszarze polskich karpat fliszowych, kilkadziesiąt 
zagraża zabudowie zabytkowej, sakralnej i cmentarzom 
(tab. 1–3). zagrożenia te przejawiają się występowaniem 
spękań, zarysowań i naruszeń konstrukcji poszczególnych 
obiektów wywołanych ruchami masowymi mas skalnych 
występujących w ich podłożu. szczególnie spektakularne 
zjawiska wystąpiły po powodziach i towarzyszących im 
osuwiskach w latach 2000–2015. zagrożone i częściowo 
zniszczone obiekty podlegały w okresach późniejszych 
pracom zabezpieczającym, a  koszty stabilizacji osuwisk 
były ogromne. 

Dysponując informacjami zdobywanymi na bieżąco, 
chcemy pokazać najciekawsze naszym zdaniem, ale 
też bardzo trudne do wykonania zabezpieczenia oraz 
trudności z jakimi spotkali się dokumentujący osuwiska 
geolodzy i projektanci. Finansowanie prac naprawczych 
odbywało się w latach 2004–2009 z funduszy „pożyczki 
eBi”, a następnie z funduszy budżetu państwa. 

osuwisko pod świątynią św. jana w dukli. osuwisko 
jest częścią dużego kompleksu osuwiskowego występu-
jącego na wschodnich stokach wzniesienia Góry zaśpit 
(ryc. 1). Po długim okresie zastoju osuwisko odnowiło się 
na wiosnę 2000 roku, przez co zagrożony zniszczeniem 

Słowa kluczowe:  polskie karpaty fliszowe, zagrożenie osuwiskowe, zabytki, kościoły, cmentarze 
Key words:  Polish flysch Carpathians, landslide threat, monuments, churches, cemeteries

Tab. 1. Zagrożone klasztory, kościoły i kaplice
Tab. 1. Threatened monasteries, churches and chapels

Nazwa DG-I PTB STABILIZACJA Uwagi 

Bielanka 

Wieliczka monitoring OK PIG-PIB 

Siercza tak tak tak 

Rajbrot 

Porąbka Uszewska 

Istebna – Kubalonka 

Kończyce Wielkie 

Witów monitoring OK PIG-PIB 

Klece – Mszana Dolna 

Paleśnica – Zakliczyn 

Wilczyska – Bobowa tak tak tak 

Świebodzin – Pleśna 

Jodłowa 

Piotrkowice 

Wieprz 

Michałowskie – Grybów 

Rozdziele – cerkiew tak tak tak monitoring POLTEGOR 

Brzeźnica 

Roztoka – Łabowa 

Leluchów – cerkiew monitoring OK PIG-PIB 

Podegrodzie tak 

Wola Rokietnicka 

Piszczki – Ochotnica Dolna 

Pikulice 
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Sławęcin tak 

Zbylitowska Góra 

Kopalina – Tarnów 

Falkowa – Nowy Sącz monitoring OK PIG-PIB 

Różanka tak 

Niewodna tak tak tak tak 

Krzeszów n. Sanem tak tak tak 

Kruhel 

Przemyśl 

Dukla tak tak tak monitoring POLTEGOR 

Sanok klasztor i kościół 

Borek Stary – Kościół i Klasztor OO. 
Dominikanów tak tak tak 

Ryc. 2. Kompleksowe zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska Św. Jana wg. opracowań ITB 
(Łukasik i inni, 2012, zmodyfikowano i uzupełniono według wiadomości własnych)

Fig. 2. Comprehensive protection and stabilization of Św. Jan landslide after studies of ITB 
(Łukasik, et al., 2012, modified and supplemented with autors knowledge) 

Ryc. 1. Rozmieszczenie zagrożonych zniszczeniem obiektów zabytkowych, sakralnych i cmentarzy na obszarze polskich Karpat 
fliszowych. Dane pochodzą z zasobów witryny internetowej projektu SOPO prowadzonej przez PIG-PIB i wiadomości własnych autorów 
Fig. 1. Distribution threatened the destruction of historic buildings, churches and cementaries in the area of Polish Flysch Carpathians. 

The data come from the resource website SOPO Project conducted by PGI -NRI and supplemented with autors knowledge
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Miejscowość DG-I PTB STABILIZACJA Uwagi 

Iwkowa tak tak tak zniszczone 38 grobów 

Koźmice Wielkie 

Bochnia 

Tymbark 

Tymbark I wojna 

Czchów 

Laskowa 

Piekarczykówka – Mszana kaplica cmentarna 

Nowe Rybie kaplica cmentarna 

Jankowa – Bobowa kaplica cmentarna 

Wilczyska tak tak tak 

Borowa – Zakliczyn I wojna 

Biecz tak I wojna 

Biecz tak I wojna 

Libusz Dolna – Niwa 

Lipnica Wielka 

Siedliska – Tuchów I wojna 

Jurków – Lanckorona 

Kluszkowce 

Rajcza 

Góra – Rozwienica kaplica cmentarna 

Podegrodzie tak 

Świątkowa kaplica cmentarna 

Przemyśl – komunalny tak tak tak naruszonych 170 grobów 

Przemyśl – Krzemieniec kaplica cmentarna 

Przemyśl – Kruhel kaplica cmentarna 

Sławęcin tak monitoring OK PIG-PIB 

Buczyna – Tarnów 

Kopalina – Tarnów 

Łęki Górne 

Kąkolówka 

Niewodna tak tak tak 

Bartkowa – Posadowa kaplica cmentarna 

Żegocina stary cmentarz 

Wielopole Skrzyńskie tak tak tak kaplica cmentarna 

Frysztak 

Bystra – Szymbark 

Myślenice 

Góra Pustki I wojna 

był kościółek Św. jana z Dukli. Przyczyną odnowienia była 
infiltracja wód roztopowych w okresie zimy oraz wiosenne 
opady atmosferyczne. 

Podczas prac zabezpieczających we wzgórze wbito 
blisko sto mikropali, które połączono oczepem żelbe-
towym. Fundamenty kościoła wzmocniono trzema 
metalowymi klamrami pod posadzką, a w miejsce dużej 
kamiennej groty z cudownym źródełkiem powstały trzy 
mniejsze zabezpieczające obiekt (Łukasik, Wysokiński, 
2001). Wybudowano też nowe ujęcia wody ze źródełka 
w skrzyni odciążeniowej poniżej oraz powiększono plac 

modlitw, gdzie podczas uroczystości gromadzą się wierni. 
Równolegle z pracami stabilizacyjnymi osuwiska została 
zamontowana kolumna inklinometryczna, w której pro-
wadzone są pomiary (Bednarczyk, 2012). 

odnowienie osuwiska w 2002 roku pod „Domem 
Pielgrzyma” spowodowało dalsze zagrożenie dla kościółka 
Św. jana i terenu już stabilizowanego. stabilizacja całego 
osuwiska została wykonana w latach 2003–2005 ze środ-
ków „pożyczki eBi” i objęła konstrukcyjne wzmocnienie 
palami wierconymi w rejonie skarpy osuwiska oraz drenaż 
głęboki „francuski” na całym jęzorze osuwiska. 

Tab. 2. Zagrożone i niszczone cmentarze
Tab. 2. Threatened and destroyed cemeteries
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Nazwa DG-I PTB STABILIZACJA Uwagi

Pałac w Sękowej tak tak tak  

Grodzisko w Tarnowie    monitoring OK PIG-PIB 

Grodzisko w Trepczy     

Karpacka Troja tak tak tak  

Zamek w Jaśle – Podzamcze     

Rynek w Krośnie tak tak tak  

Pałac w Zatorze     

Twierdza Przemyśl     

Kopiec Kościuszki tak    

Bielsko Biała Zamek     

Rynek starego miasta w Sanoku tak tak tak  

Bielsko Biała – zabytkowe centrum     

Dwór w Znamirowicach
     

Ciekawym, ale bardzo trudnym do zabezpieczenia osu-
wiskiem niszczącym cmentarz było osuwisko z 2010 roku 
w miejscowości iwkowa na Pogórzu karpackim (Trzpis, 
2015). Uruchomienie osuwiska nastąpiło pośrednio w wy-
niku bu  dowy stadionu „orlika” poniżej niego, wraz z wy-
cięciem starodrzewu pomiędzy cmentarzem na stoku, 
a stadionem na wypłaszczeniu terasowym. Powstałe na 
terenie cmentarza osuwisko zniszczyło 38 grobów oraz za-
groziło kolejnym. Prace stabilizacyjne były bardzo trudne.  
Trudności były związane już z wykonaniem dokumentacji 
geologiczno -inżynierskiej w obrębie samego cmenta-
rza, gdyż przemieszczenia gruntu sprawiały trudności 
przy wykonywaniu potrzebnych do udokumentowania  
wierceń. 

z przedstawionych powyżej zestawień wynika, że 
znaczna część obiektów sakralnych, zabytkowych i cmen-
tarzy uległa uszkodzeniu w wyniku naturalnych przyczyn 
związanych z grawitacyjnym przemieszczaniem mas skal-
nych. jednak niektóre zagrożenia są związane z aktywnoś-
cią człowieka, głównie z tworzeniem nasypów przy takich 
obiektach lub też z dodatkowym obciążeniem gruntów 
w osuwiskach już występujących a nie uwzględnionych 
w procesie inwestycyjnym. ograniczenie zabudowy ist-

niejących osuwisk jest podstawowym warunkiem unik-
nięcia w przyszłości wydatkowania ogromnych środków 
pieniężnych, gdyż zabezpieczanie i stabilizacja jednego 
osuwiska wynosi niekiedy od 2,0 do 5,0 mln złotych. 
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Tab. 3. Zagrożone obiekty zabytkowe
Tab. 3. Endangered historic building
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Podjęto próbę opracowania dydaktycznej publika-
cji internetowej o skałach i minerałach znajdujących 
się w kolekcji Muzeum Geologicznego PiG-PiB w skali 
makro i mikro. zbiory muzealne liczą około 500 tys. oka-
zów skał, minerałów i skamieniałości (Mizerski, Urban, 
2000), a wśród nich znajduje się wiele bardzo cennych. 
zaledwie 1% z nich (około 5 tys.) jest udostępniony 
zwiedzającym. skały i minerały są prezentowane przede 
wszystkim na wystawie Materia ziemi, stanowią również 
ważną część wystawy surowce Mineralne Polski, ale ze 
względów oczywistych są stałym elementem wszystkich 
pozostałych ekspozycji geologicznych. Wiele kolekcji lub 
pojedynczych okazów zostało opracowanych naukowo 
(Wołkowicz, jackowicz, 2011 i inne). zbiory, w różnej for-
mie, są prezentowane na stronie internetowej Muzeum 
Geologicznego PiG-PiB (skurczyńska-Garwolińska, 2013).

Przygotowywana publikacja, obejmująca grupę wy-
branych skał i minerałów, umożliwi odwiedzającym stronę 
internetową Muzeum Geologicznego PiG-PiB inne spoj-
rzenie na zbiory, gdyż dotychczas kolekcja muzealna była 
pokazywana jedynie w skali makro. Możliwość zajrzenia 
do „wnętrza” skały lub minerału wzbogaci jej walory edu-
kacyjne. Upowszechnienie przygotowywanej publikacji 
w internecie będzie stanowić cenny materiał poznawczy, 
łatwo dostępny nie tylko dla uczniów gimnazjów i liceów. 

 zaplanowane prace są wykonywane przy pomocy 
dostępnego w PiG-PiB sprzętu mikroskopowego. ich 
efekty umożliwią również przyjrzenie się pracy geologa
-petrologa i wskażą, jak różnorodne badania mikrosko-
powe można wykonywać w PiG-PiB i jakie są ich efekty 
poznawcze. 

Planowane jest wykorzystanie przygotowanych ma-
teriałów także w innych formach działalności Muzeum 
Geologicznego, np. w ekspozycji muzealnej czy w lekcjach 
internetowych. 

Przy przygotowywaniu opisów skał, minerałów i me-
tod badawczych przyjęto zasadę korzystania z podsta-
wowych podręczników z zakresu mineralogii i petrografii 
(Bolewski, Manecki, 1993; klein, Hurlbut, 1999; Żaba, 2014; 
Blat i inni, 2006 i inne).

opracowując schemat prezentacji przyjęto zasadę, że 
informacja główna ma być krótka, natomiast wiadomości 
szczegółowe, często bardzo ważne i ciekawe, będą roz-
wijały się po kliknięciu odpowiedniej ikonki. 

W przypadku minerałów przygotowano zwięzłe infor-
macje wprowadzające, między innymi takie jak: 
– definicja minerału, kryształy i ich własności, geneza, 

pokrój; 
– własności fizyczne kryształów (twardość, ciężar właści-

wy, łupliwość, przełam). Bardziej szczegółowo opisano 
barwę, własności optyczne, luminescencję; 

– metody badania minerałów przezroczystych i nieprze-
zroczystych (przedstawiono bardzo ogólnie). skupio-
no się jedynie na metodach, którymi posługiwano się 
przy opracowaniu materiału.
Do opisu starano się wytypować minerały reprezenta-

tywne dla każdej, zwłaszcza ważniejszej grupy mineralnej 
(podział według składu chemicznego), ale też wybierano 
minerały w pewien sposób atrakcyjne, takie jak: złoto, 
grafit, piryt, chalkopiryt, molibdenit, galena, sfaleryt, ha-
lit, fluoryt, magnetyt, hematyt, rutyl, kasyteryt, goethyt, 
kalcyt, dolomit, syderyt, baryt, anhydryt, apatyt, granaty, 
cyrkon, epidot, pirokseny (augit, egiryn), amfibole (horn-
blenda, aktynolit–nefryt), kaolinit, łyszczyki (muskowit, 
biotyt), minerały z grupy kwarcu, skalenie (plagioklazy, 
mikroklin) i inne. 

W przypadku skał, tytułem wprowadzenia podano 
definicję skały, krótko opisano cechy charakterystyczne 
skał, takie jak skład, struktura, tekstura, przedstawiono 
podział genetyczny skał. 

Do opisu wybrano, między innymi: granitoid, syenit, 
gabro, bazalt, piroksenit, tuf, piaskowiec, chalcedonit, 
wapień, dolomit, gnejs, łupek, amfibolit, marmur, hornfels, 
granulit, kwarcyt, a także meteoryt. W wielu przypadkach, 
by nie niszczyć cennych okazów geologicznych, korzysta-
no z preparatów wykonanych z okazów opracowanych 
wcześniej przez pracowników instytutu, pozyskiwano też 
od nich ciekawe zdjęcia mikroskopowe. 

Ponieważ w przygotowywanych tekstach nie jest moż-
liwe uniknięcie specjalistycznych, trudnych określeń, stąd 
też konieczne stało się opracowanie słowniczka, na wzór 
zamieszczonego na stronie internetowej PiG-PiB Jedna 
Ziemia, w części poświęconej kamieniom szlachetnym: 
http://www.jednaziemia.pl/

Wzór opisu minerałów i grup mineralnych jest na-
stępujący:

Grupa mineralna (krótko opisana)
a w niej scharakteryzowane najważniejsze minerały, 

Słowa kluczowe:  kolekcja muzealna, skały, minerały, edukacja, prezentacja internetowa
Key words:  museum collection, rocks, minerals, education, internet online presentation
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wg schematu:
1. Wzór, skład, domieszki.
2. zdjęcia makroskopowe i mikroskopowe (min. 2). 

zdjęcia powinny ilustrować specyficzne cechy mi-
nerału. W przypadku większej ilości powinny być 
dołączane, jako załącznik, do poszczególnych cech, 
jako ich ilustracja. 

 Przy opisie zdjęć powinna być informacja o innych 
minerałach widocznych na zdjęciu i ogólnej lokalizacji.

3. Forma, bez szczegółów.
4. Własności fizyczne (twardość, gęstość, łupliwość).
5. Własności optyczne (barwa – makro, barwa w płytce 

cienkiej, anormalne barwy interferencyjne... – wszyst-
ko, co jest istotne, ale niezbyt skomplikowane).

6. Własności chemiczne.
7. Przeobrażenia.
8. Rozpoznawanie (prosto).
9. Występowanie (w jakich skałach, środowiskach) – linki 

do skał. 
10. Występowanie w Polsce (jeśli istotne).
11. Występowanie na świecie (przy niektórych).
12. Ciekawostki, zastosowanie.

Wzór opisu skał: 
13. 1. zdjęcia makroskopowe i mikroskopowe (min. 2). 

zdjęcia powinny ilustrować charakterystyczne cechy 
skały, należy podać ogólny wiek i lokalizację.

14. Typ genetyczny, środowisko.
15. struktura, tekstura.
16. skład chemiczny, mineralny, barwa.
17. Występowanie w Polsce.
18. Występowanie na świecie.
19. Ciekawostki, zawartość składników użytecznych, 

zastosowanie.

Przykładowy opis skały, bez zdjęć:
GranuLit

typ genetyczny, środowisko
Granulit jest skałą metamorficzną, powstałą w wyniku 

metamorfizmu regionalnego starszych skał magmowych 
lub osadowych, w warunkach facji granulitowej, a więc 
w wysokich temperaturach (700-1000oC) i wysokich 
ciśnieniach (0,4-1,3 GPa). Granulity powstają w głębo-
kich strefach skorupy ziemskiej w wyniku częściowego 
odprowadzenia ze skał sodu, potasu, krzemu, tlenu 
i wody, co prowadzi do wzrostu koncentracji magnezu, 
żelaza, wapnia, tytanu i manganu. Uwolnione składniki 
migrują do wyżej zalegających skał powodując ich gra-
nityzację. ze względu na skład chemiczny wyróżnia się 
granulity kwaśne, obojętne, zasadowe i ultrazasadowe, 
a ze względu na podobieństwo ich składu do składu skał 
magmowych - granulity granitowe, syenitowe, norytowe, 
itp. najbardziej rozpowszechnione są odmiany granitowe, 
dla których skałą stratotypową są granulity saksońskie, 
opisane jako pierwsze.

cechy petrograficzne
zabarwienie granulitów granitowych jest blade – 

kremowe, popielate, różowawe, beżowe, struktura gra-

noblastyczna, najczęściej drobno- lub średnioblastyczna, 
tekstura foliacyjna, wyrażona obecnością wydłużonych 
soczewek lub lamin kwarcu. istnieją także granulity o folia-
cji podkreślonej smugami innych minerałów (np. biotytu), 
granulity o teksturze bezładnej, nie wykazujące foliacji, 
jak również granulity warstwowane. Barwa granulitów 
pochodzących od skał zasadowych i ultrazasadowych 
jest ciemnoszara lub szarozielona.

Skład mineralny
skład granulitów kształtuje się w zależności od składu 

protolitu oraz warunków jego metamorfizmu (ciśnienia 
i temperatury). najpospolitsze granulity granitowe są zbu-
dowane z kwarcowych wstęg, przecinających mozaikowy 
zespół drobnych blastów skaleni (skaleni potasowych, 
albitu i oligoklazu) i kwarcu, którym towarzyszą pojedyn-
cze blasty granatu, dystenu, piroksenu, syllimanitu, rutylu 
i spinelu; są to granulity wysokich ciśnień. z protolitu 
maficznego w niskich ciśnieniach powstają granulity 
złożone z plagioklazów, oliwinu i kordierytu, a w średnich 
– z plagioklazu i ortopiroksenu.

występowanie w polsce 
Granulity wchodzą w skład fundamentu krystalicz-

nego północno-wschodniej Polski; na powierzchni ziemi 
odsłaniają się niewielkie jednostki tych skał w Górach 
sowich i w okolicach Gierałtowa.

występowanie na świecie
Wielkie masywy granulitów budują fundamenty 

krystaliczne platform prekambryjskich, np. na tarczy bał-
tyckiej, brazylijskiej, kanadyjskiej; znaczące objętościowo 
bywają również wystąpienia tych skał w korzeniowych 
partiach łańcuchów górskich. Granulity znane są z ka-
nady, Usa, Grenlandii, Półwyspu kolskiego, syberii, Pół-
wyspu indyjskiego, australii, antarktydy, afryki, Brazylii, 
szkocji, niemiec, Czech, szwajcarii i Włoch.
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Pozostałości po poszukiwaniach i eksploatacji rud 
uranu w sudetach wciąż budzą wiele emocji. z jednej 
strony są to emocje negatywne, wynikające z obaw co 
do ich szkodliwego wpływu na środowisko naturalne 
i zdrowie okolicznej ludności. z drugiej strony były rów-
nież wiązane pewne nadzieje z tym, że na hałdach tych 
znajduje się tyle uranu, że warto z nich pozyskiwać ten 
surowiec energetyczny. 

W latach 2011–2013 spenetrowano wszystkie te 
obiekty, na których w latach 1948–1967 prowadzono pra-
ce ziemne (sztolnie, szyby, w mniejszym stopniu szybiki 
i rowy poszukiwawcze). 

Po wstępnej inwentaryzacji pozostałości po poszuki-
waniach i eksploatacji rud uranu przeprowadzono wizje 
lokalne tych obiektów. Wykonano wówczas szczegółowe 
pomiary wszystkich stwierdzonych hałd. Łącznie spene-
trowano 31 rejonów z 74 hałdami, których historia jest 
związana z prospekcją i eksploatacją uranu. 48 obiektów 
związanych jest z uranem jako kopalina główna, w po-
zostałych przypadkach uran był kopaliną towarzyszącą, 
a kopalinami głównymi były rudy polimetali, żelaza lub 
węgiel. Połowa z tych obiektów (16 rejonów z 37 hałdami) 
znajduje się na bloku karkonosko-izerskim. W zdecydo-
wanej większości przypadków są to obiekty związane 
ze złożami i przejawami żyłowej mineralizacji uranowej, 
gdzie nagromadzenia rudne makroskopowo znacznie 
wyróżniają się od skały płonnej. sprzyjało to dobrej se-
lekcji rud w procesie eksploatacji. stosowana procedura 
ręcznego segregowania rud powodowała, że na hałdy 
odpadowe praktycznie nie dostawały się skały bogato 
okruszcowane. stąd też zawartości uranu, jakie uzyskano 
w wyniku opróbowania hałd, są niskie, a większości przy-
padków bardzo niskie, nie rokujące jakichkolwiek szans 
na możliwość odzysku uranu. Wszystkie hałdy zostały 
obmierzone za pomocą ręcznego urządzenia GPs typu 
Garmin. Cyfrowanie hałd i obliczanie powierzchni wyko-
nano, wykorzystując oprogramowanie Gis – Mapinfo v. 
9.0. Wykorzystano mapy topograficzne w skali 1:10 000 
zamieszczone w Geoportalu (serwis WMs). objętości 
obliczono wykorzystując pomiary polowe oraz dane 
geodezyjne zawarte w Geoportalu. Masę obliczono 
w oparciu o przyjętą średnią gęstość nasypową dla tego 
typu skał. W sumie ze wszystkich obiektów pobrano 175 
wielopunktowych próbek skał. na każdą próbkę składało 
się około 10 podpróbek. ilość próbek była uzależniona 
od wielkości obiektu. należy również podkreślić to, że 

Słowa kluczowe:  uran, hałdy pouranowe, sudety
Key words:  uranium, post-uranium piles, the sudetes

masę hałd stanowią okruchy skał i one powinny być 
przedmiotem analiz chemicznych. Wyniki próbek gleb 
i zwietrzeliny nie dają wiarygodnych danych, nie stano-
wią podstawowej masy hałd, mają natomiast zdolność 
koncentrowania uranu ługowanego z rozkruszonych skał 
zalegających na hałdach.

zawartości uranu dla większości z badanych obiektów 
są bardzo niskie, wahają się w przedziale od kilku do 
kilkudziesięciu g/t uranu, co przy niewielkich rozmiarach 
większości hałd sprawia, że obliczanie ilości znajdującego 
się w nich uranu jest niecelowe. koncentrując się na naj-
bardziej interesujących obiektach obliczono, że na hałdzie 
w Podgórzu (sztolnia nr 19a) znajduje się około 11 ton 
uranu, w rejonie Wlenia, łącznie na kilku hałdach znajdu-
je się nieco ponad 9 ton uranu, na hałdzie w Grzmiącej 
znajduje się ok. 3,5 t, a na hałdach w Radoniowie (dużej 
i małej) 4 t. na hałdzie w okrzeszynie znajduje się około 
3,2 t uranu, który jest związany z materią organiczną, 
co jest elementem utrudniającym jego odzysk. Łącznie 
w pięciu obiektach znajduje się około 30,9 t uranu. Takie 
dane uzyskano, obliczając zasoby uranu według średniej 
arytmetycznej zawartości uranu, natomiast przy przyjęciu 
do obliczeń ilości uranu znajdującego się na tych hałdach 
parametru mediany lub średniej geometrycznej ilości te 
są znacząco niższe i wynoszą odpowiednio 11,76 i 12,03 t. 

W wyniku wizji terenowych stwierdzono, że na wielu 
hałdach była lub jest prowadzona ich eksploatacja na 
kruszywo, najczęściej przez lasy Państwowe, a pozyska-
ny materiał jest wykorzystywany do utwardzania dróg 
leśnych. Część hałd, zwłaszcza te położone w terenach 
górzystych, jest zarośnięta i wkomponowana w krajobraz. 
Przeprowadzona analiza geośrodowiskowa wykazała, że 
zdecydowana większość hałd jest zlokalizowanych na 
obszarach objętych prawną ochroną, co przynajmniej 
z prawnego punktu widzenia ogranicza dowolność 
w przekształcaniu krajobrazu. najczęściej są to obszary 
objęty dyrektywą siedliskową, rzadziej ptasią, w ramach 
natury 2000.

Wykonane analizy zawartości uranu w wodach wy-
pływających z wyrobisk po górnictwie uranowym mogą 
być wysokie (ponad 100 µg/l U w wycieku ze sztolni 19a 
w kowarach Pogórzu), lecz po połączeniu z większym 
ciekiem stężenia te spadają. W większych rzekach (Bóbr) 
uran jest rozcieńczany i wychwytywany przez osady 
rzeczne. należy ponadto zwrócić uwagę na fakt, że na 
zawartość uranu w wodach powierzchniowych i osadach 
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wodnych może mieć wpływ jego obecność w naturalnym 
górotworze. jednak duże nagromadzenie pozostałości po 
górnictwie uranowym w rejonie kowar, stwierdzone wy-
sokie zawartości uranu w wyciekach z niektórych sztolni, 
oraz stwierdzone relatywnie wysokie zawartości uranu 
i niektórych innych metali ciężkich (np. arsenu) w osadach 
wodnych jedlicy powodują, że wody powierzchniowe 

i osady wodne cieków tego obszaru powinny być objęte 
systematycznym monitoringiem.

Praca ta została zrealizowana w ramach strategiczne-
go projektu badawczego nCBiR „Technologie wspoma-
gające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej”, zadanie 
nr 3 pt.: „Podstawy zabezpieczenia potrzeb paliwowych 
polskiej energetyki jądrowej”.
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józef Morozewicz, dyrektor powstałego w 1919 r. 
Państwowego instytutu Geologicznego, uzasadniając 
wówczas potrzebę zaprojektowania nowej siedziby 
instytutu podkreślał, że ma ona posiadać: „muzeum, 
które by pomieściło możliwie kompletny zbiór okazów 
kopalnych, na ziemiach polskich znalezionych, oraz które 
by przechowywało oryginały i rzeczowe dowody rozpraw 
naukowych, przez P.G.I. drukiem ogłaszanych.” niemal od 
momentu utworzenia Państwowego instytutu Geolo-
gicznego zaczęto gromadzić kolekcje geologiczne pod 
kierownictwem naczelnego kustosza jana Czarnockiego. 
Czarnocki ofiarował muzeum niezwykle wartościowe 
zbiory, gromadzone na obszarze Gór Świętokrzyskich. 
Do zbiorów Muzeum również dołączono kolekcje geo-
logiczne z Muzeum Przemysłu i Rolnictwa oraz zbiory 
z Politechniki Warszawskiej. ogółem, już w 1920 r. zostało 
zgromadzonych ponad 130 tys. okazów, w znacznej części 
oznaczonych i opatrzonych etykietami. Wśród nich były 
zbiory j. samsonowicza, s. kontkiewicza, k. kowalew-
skiego, P. Radziszewskiego i innych geologów. W 1939 r. 
rozpoczęła się rejestracja zbiorów w księdze nabytków. 
Po wojnie rejestrację w księdze nabytków rozpoczęto 
w 1946 roku. W 1947 r. muzeum wzbogaciło się o nowe 
kolekcje ze szkoły Górniczej w Wałbrzychu, reprezentują-
ce różnorodną faunę od syluru do trzeciorzędu i florę od 
dewonu do karbonu z Dolnego Śląska. W 1957 r. zostały 
uporządkowane i skatalogowane 23 ocalałe przedwojen-
ne zbiory zagraniczne, które w latach 20. i 30. pozyskano 
w ramach wymiany, darów czy też zebranych przez geo-
logów w czasie wyjazdów służbowych. Większość zbiorów 
muzealnych została zgromadzona dzięki badaniom geo-
logicznym, prowadzonym przez instytut na terenie całego 
kraju, które doprowadziły do odkrycia wielu ważnych dla 
gospodarki narodowej surowców mineralnych. W latach 
1945–1975 w konsekwencji niebywałego wzrostu prac 
wiertniczych, muzeum znacznie powiększyło swoje zbiory 
wskutek napływu naukowo opracowanych materiałów 
geologicznych z głębokich wierceń. 

Ówczesny system rejestracji kolekcji jak i obecny, 
obejmował sześć działów. odrębny dział stanowią szlify 
(płytki cienkie) – preparaty do badań mikroskopowych 
w świetle przechodzącym. zbiory w Muzeum Geolo-
gicznym, zgodnie z obowiązującym systemem rejestracji 
okazów, są podzielone na sześć działów rejestrujących 

okazy oraz jeden dział rejestrujący szlify. obecnie muze-
um przechowuje 211 kolekcji z Działu surowców (i), 1809 
kolekcji z Działu paleozoologiczno-stratygraficznego (ii), 
87 kolekcji z Działu paleobotaniczno-stratygraficznego 
(iii), 621 – z Działu mineralogiczno-petrograficznego (iV), 
84 – z Działu zbiorów dokumentacyjnych do szczegóło-
wego zdjęcia geologicznego (V), 86 – z Działu zagadnień 
geologii dynamicznej i zbiorów różnych (Vi) oraz 1254 
kolekcji szlifów, które zostały przekazane do narodowego 
archiwum. jako kolekcję traktuje się pewną całość zbio-
rów związanych z określonym tematem. Przechowywane 
w muzeum kolekcje eksponują pełny zakres materiałów 
naukowych dotyczących budowy geologicznej Polski 
i nadal są uzupełniane. 

kolekcje z Działu surowców prezentują całe spektrum 
surowców mineralnych zebranych w Polsce i poza grani-
cami kraju. W 1939 r. w Dziale i zarejestrowane zostały 
3 kolekcji, zaś większość kolekcji zebrana po ii wojnie 
światowej, które odzwierciedlają cały proces poszukiwań 
surowców mineralnych w Polsce. Badania nad występo-
waniem złóż soli kamiennej poza zapadliskiem przedkar-
packim, prowadzone jeszcze przed 1939 r. w kłodawie 
na kujawach, doprowadziły do odkrycia w tym rejonie 
w 1947 r. wysadowego złoża solnego. W 1952 r., stanisław 
Pawłowski wraz z zespołem odkrywa złoża siarki w mio-
cenie zapadliska pzedkarpackiego. To pierwsze odkrycie 
instytutu o znaczeniu światowym, uruchomiło polski 
przemysł siarkowy. W 1954 r. w sudetach, w pobliżu sta-
nisławowa odkryto jedno z największych w europie złóż 
barytu; trzy lata później rozpoczęto jego eksploatację. od 
1955 trwały również poszukiwania złóż miedzi na mono-
klinie przedsudeckiej. W maju 1957 r., w otworze siero-
szowice iG-1, odkryto łupek miedzionośny, a wraz z nim 
złoże miedzi oraz srebra, które zostało udokumentowane 
w 1959 r. przez zespół jana Wyżykowskiego. odkrycie 
i udokumentowanie złóż rud miedzi między lubinem 
a Głogowem stworzyło warunki dla powstania przemy-
słu miedziowego. W latach 1954–1960, w wyniku prac 
grawimetrycznych i wiertniczych, prowadzonych przez 
zbigniewa Wernera, na kujawach odkryto kolejne wysady 
solne. Prace poszukiwawcze, realizowane z inicjatywy 
edwarda Ciuka w osadach mioceńskich na niżu Polskim 
(1952–1960), doprowadziły do udokumentowania wielu 
złóż węgla brunatnego, w niektórych o bardzo dużych 

Słowa kluczowe:  Muzeum Geologiczne PiB-PiB, kolekcje, publikacje naukowe
Key words:  Geological Museum of PGi-nRi, collections, scientific publications
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zasobach. odkrycie złoża polihalitu w rejonie zatoki 
Puckiej to wynik intensywnych prac geologicznych PiG, 
prowadzonych w latach 1964–1970. największym sukce-
sem w grupie surowców energetycznych było odkrycie 
w latach 70. XX w. złóż lubelskiego zagłębia Węglowego. 
W latach 90. ubiegłego stulecia rola surowców mineral-
nych w gospodarce narodowej zaczęła wzrastać. Dotyczy 
to zwłaszcza surowców energetycznych (węgla kamien-
nego i brunatnego), metalicznych (rud miedzi, cynku 
i ołowiu) oraz surowców budowlanych  (piasków, żwirów 
i surowców ilastych). Przechowywane kolekcje z Działu 
surowców stanowią próby dokumentacyjne dla różnego 
rodzaju przeprowadzonych prac poszukiwawczych.

kolekcje z Działu ii – paleozoologiczno-stratygraficz-
nego zbierany były jako materiał dokumentacyjny dla 
szczegółowych map geologicznych i otworów wiertni-
czych tak i jako materiał badawczy fauny kopalnej. W la-
tach 1945–1975 w konsekwencji niebywałego wzrostu 
prac wiertniczych, muzeum znacznie powiększyło swoje 
zbiory wskutek napływu naukowo opracowanych mate-
riałów geologicznych z głębokich wierceń. opracowane 
kolekcje posłużyły podstawą stratygraficzną profilów 
geologicznych z wierceń, które od 1972 r. zostały opubli-
kowane w serii wydawniczej „Profile Głębokich otworów 
Wiertniczych.” niezwykle ważne znaczenie przy opisaniu 
profili głębokich otworów i przygotowaniu ich do pub-
likacji mają szlify.

zbiory fauny kopalnej (Dział ii) obejmują skamieniało-
ści bezkręgowców i kręgowców. spis powstałych publika-
cji dotyczący bezkręgowców z poszczególnych okresów 
wiekowych można znaleźć w „katalogach skamieniałości” 
(tom ii) i „atlasach skamieniałości przewodnich i charak-
terystycznych” (tom iii) z serii wydawniczej PiG „Budowa 
Geologiczna Polski”.

Muzeum Geologiczne PiG–PiB dysponuje bogatymi 
zbiorami kopalnych kręgowców, obejmujących ryby 
dewońskie, tropy płazów i dynozaurów, zaś największe 
zbiory stanowią szczątki ssaków plejstoceńskich. Tylko 
z jednej kolekcji j. Czarnockiego (MUz.PiG 5.ii) powstało  
4 publikacji, dwie z nich opublikowano w  latach 1934–1939 
przez z. Gorizdro-kulczycką, trzecią – w 1957 r. przez 
j. kulczyckiego, czwartą – w 2004 r. przez T. Woroncową-
Marcinowską i P. szreka. 

obecnie istnieje ponad 60 kolekcji plejstoceńskich 
ssaków, część z nich nadał potrzebuje opracowania. 
W tym celu prowadzone zostały prace badawcze (Wo-
roncowa-Marcinowska i inni, 2013) w celu uzyskania 
taksonomicznych i anatomicznych oznaczeń kości ssaków 
zgromadzonych ponad 80 lat temu wraz z ustaleniem ich 
pozycji stratygraficznej i genezy osadów , gdzie znalezio-
no kości. Wiek osadów uzyskano na podstawie publikacji 
opisujących tereny ze stanowiskami, analizy szczegóło-
wych map geologicznych w skali 1:50 000 i materiałów 
archiwalnych oraz datowania radiowęglowego wybra-
nych szczątków, na podstawie próbek, które muzeum 
udostępniło badaczom w różnych latach (nadachowski 
i inni, 2011; Croitor i inni, 2014; Pawłowska, 2015).

Wśród zbiorów flory kopalnej (Dział iii) równie jak 
i w zbiorach innych działów większą wartość naukową 
stanowią kolekcję autorskie oraz zbiory, które posłużyły 
do napisania prac monograficznych z opisami nowych 

gatunków (kolekcje 11.iii.–15.iii.). niezmierną wartość 
naukową mają zbiory niemieckiego badacza H. Weylan-
da z 1931 (11.iii.), reprezentujące rzadką florę dewońską 
z Reńskich Gór Łupkowych i Czech. okazy z kolekcji 12.iii. 
stanowią oryginały górnodewońskiej flory do dwóch prac 
znakomitych botaników pierwszej połowy XX wieku w. 
Gothana i F. zimmermanna: „Die oberdevonflora von 
liebichau und Bögendorf (niederschlesien)” z 1932 r. 
i „Weiteres über die alt-oberdevonische Flora von Bögen-
dorf – liebichau bei Waldenburg“ z 1937 r. 

znaczący wkład w powiększenie zbiorów Muzeum 
o charakterze naukowym wniosła j. Raniecka-Bobrowska, 
przekazując do muzeum 18 kolekcji flory liściowej, me-
gasporowej i nasiennej, przeważnie z miocenu. kolekcje 
17.iii.  „Trzeciorzędowa flora z osieczowa nad kwisą”  
i 22.iii. z kopalni smogóry i osieczowa, przekazane do 
muzeum w latach 1948–1949, przedstawiają pięknie 
zachowaną w postaci odcisków roślinność wiecznie zie-
lonych lasów dębowo-laurowych, z charakterystyczną 
obecnością palm, która panowała wówczas w warunkach 
tropikalnego i subtropikalnego klimatu. kolekcja została 
opublikowana w 1962 r.

Wśród kolekcji z działów paleozoologiczno-straty-
graficznego (ii) i paleobotaniczno-stratygraficznego (iii) 
holotypy stanowią najcenniejszy zbiór okazów opubliko-
wanych (68 publikacji). Muzeum przechowuje 244 okazy 
holotypów i paratypów należących do 65 kolekcji z Działu 
ii i 3 kolekcji z Działu iii. największa liczba holotypów (22 
okazy) została opisana w monograficznym opracowaniu 
zbiorów trylobitów j. Czarnockiego przez z. kielan (kolek-
cja 2.ii. „Trylobity ordowicki z Wólki i Brzezinek”).

o siedem kolekcji opublikowanych w ostatnich latach 
wzbogacił się Dział Vi, reprezentujący różne ciekawe 
zagadnienia. Wśród jego autorów warto wymienić G. 
Pieńkowskiego i k. jaworowskiego.

zbiory Muzeum Geologicznego nadal pozostają źród-
łem badań dla wielu naukowców. najczęściej dla celów 
naukowych wypożyczane są kolekcje z Działu ii oraz iV. 
niżej zaprezentowana niewielka część z badanych kolek-
cji. W 2006r. po zbadaniu 50 wypożyczonych okazów a. 
Matyja i. a. Wierzbowski dokonali zmian w nomenklatu-
rze kolekcji s. Tyski z 1960 r. pt. „stratygrafia malmu z ot-
woru Pasłęk iG i, ark. elbląg” 506.ii.1–1220. aneks do ko-
lekcji 506.ii. ze zmianą nomenklatury 16 okazów został 
dołączony do wykazu szczegółowego. zmiana nomen-
klatury miała miejsce po zbadaniu kolekcji głowonogów 
H. Makowskiego j. Czarnockiego (Woroncowa-Marcinow-
ska, 2006, 2011). T. Woroncowa-Marcinowska przeprowa-
dziła analizę czterech nowych niepublikowanych gatun-
ków j. Czarnockiego z 1936 r. i po raz pierwszy ustaliła 
obecność przedstawicieli Balviinae w profilu kowala w Gó-
rach Świętokrzyskich. k. Pawłowska z UaM w 2011 r. 
prowadziła oznaczenia kości ssaków plejstoceńskich z nie 
opracowanych kolekcji ssaków plejstoceńskich (Pawłow-
ska, 2015).

naukowcom z anglii w 2014 r. na ich prośbę zostały 
udostępnione okazy kambryjskich skamieniałości (kolek-
cja 1432.ii), wcześniej opublikowane przez k. lendzion 
(Daley, legg, 2015).

Część z najlepiej zachowanych skamieniałości flory 
liściastej z Dolnego Śląska (kolekcje 29.iii. i 45.iii.) została 



449

T. Woroncowa-Marcinowska 

zbadana przez badaczy czeskich i a. Halamskiego z insty-
tutu Paleobiologii Pan (kvaček i inni, 2015).

okruch okazów z kolekcji 5.iV.48 i 5.iV.18 z rejonu 
dawnej kopalni rud żelaza i uranu w kowarach zostały wy-
korzystane do oznaczenia wieku molibdenitów w świetle 
badań izotopowych Re-os (Mikulski, stein, 2012). zbiory 
Muzeum Geologicznego nadal pozostają nieustającym 
źródłem badań dla wielu naukowców.
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Geologia to nauka kojarząca się zdecydowanej więk-
szości społeczeństwa z przykładami skał, minerałów i ska-
mieniałości, które można oglądać na różnego typu wy-
stawach o charakterze przyrodniczym. jednak geologia 
to szereg obiektów w terenie, których nie da się zamknąć  
w ograniczonej przestrzeni sal muzealnych i ekspozycyj-
nych. opuszczone wyrobiska, odsłonięcia, wychodnie, 
ostańce skalne, jaskinie, wywierzyska i ponory, to tylko 
niektóre z abiotycznych komponentów środowiska 
przyrodniczego będących z jednej strony świadectwem 
procesów zachodzących w odległej przeszłości ziemi, 
a z drugiej pozostających w ścisłej zależności z jego bio-
tyczną częścią. Dlatego też Muzeum Geologiczne PiG-PiB 
od wielu lat rozwija i prowadzi nowy rodzaj działalności – 
tzw. Muzeum pod chmurką, polegającej na projektowaniu 
i tworzeniu punktów (GeoTrop), ścieżek geoturystycznych, 
geoparków, a także ośrodków edukacji geologicznej 
zlokalizowanych na obszarze całego kraju. Dzięki temu 
geologia poznawana jest nie tylko przez wydobyte ze 
swojego naturalnego otoczenia okazy – pozbawione 
w ten sposób tła środowiskowego, lecz również z jego 
uwzględnieniem i historią. Daje to wówczas możliwość 
w miarę pełnego zrozumienia praw natury.

Słowa kluczowe:  geoturystyka, geoedukacja, geopunkt, geopark, earthCache
Key words:  geoturism, geoeducation, geopoint, geopark, earthCache

jednym z podstawowych „produktów” z szerokiej ofer-
ty geoturystycznej PiG-PiB jest GeoTrop (Woźniak, 2011). 
To popularno-naukowa tablica informacyjna wyjaśniająca 
wybrane zagadnienia geologiczne, charakterystyczne 
dla miejsca, w którym jest posadowiona. zrealizowano 
ich już ponad 20. Przykłady GeoTropów zobaczyć można 
na oficjalnej stronie internetowej PiG-PiB w dziale geo-
turystyka (http://www.pgi.gov.pl/uslugi/geoturystyka/
tablice-informacyjne.html).

Ścieżki geologiczne to trasy wycieczkowe oznaczone 
specjalnymi symbolami i tablicami ułatwiającymi dotarcie 
do najciekawszych miejsc danego regionu, prezentu-
jące walory geologiczne, krajobrazowe i przyrodnicze. 
W Państwowym instytucie Geologicznym zrealizowano 
już kilkanaście projektów ścieżek rozmieszczonych 
w różnych obszarach Polski (krzeczyńska, Woźniak, 2011). 
Przy doborze ich lokalizacji kierowano się wartością 
merytoryczną punktów dokumentacyjnych, ich dostęp-
nością, a przede wszystkim atrakcyjnością turystyczną 
i potencjałem dydaktycznym poszczególnych obiektów. 
Projekty tworzone były z wykorzystaniem istniejących 
materiałów naukowych i archiwalnych, a także wiedzy 
i doświadczenia pracowników merytorycznych PiG-PiB.

Ryc. 1. Kamieniołom Kielniki – ścieżka geoturystyczna w Olsztynie. Fot. P. Krzeczyński
Fig. 1. Kielniki quarry – geotouristic path in Olsztyn. Photo by P. Krzeczyński
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nowym, bardzo obiecującym kierunkiem działań 
prowadzonych przez PiG-PiB w ramach geoturystyki jest 
opracowywanie tzw. wirtualnych ścieżek geologicznych 
(Woźniak, 2011). są to formy audiowizualnego przekazu 
interaktywnego, imitujące spacer w rzeczywistym, ściśle 
określonym terenie przy użyciu komputera podłączonego 
do sieci internetowej. Wędrówka składa się z dowolnej 
liczby przystanków w których można się „rozejrzeć” – 
zobaczyć pełną panoramę okolicy oraz „podejść” do 
określonych, interesujących punktów – przeczytać 
tablicę informacyjną, obejrzeć ilustracje, animacje lub 
zdjęcia. Pomiędzy przystankami i punktami zwiedzający 
porusza się w sposób dowolny, wedle własnego uznania. 
Choć żartobliwie nazywane „przygodą dla leniwych”, 
geologiczne ścieżki wirtualne pełnią wieloraką rolę. są 
specyficzną formą reklamy – stanowią doskonałą zachętę 
do odwiedzenia danego regionu lub zaplanowania w nim 
dłuższego pobytu. Możliwość wcześniejszego zapoznania 
się turystów, a także opiekunów wycieczek z przebiegiem 
trasy oraz treściami tablic informacyjnych, pozwala im 
przygotować się merytorycznie i technicznie (odpowied-
nie obuwie, dodatkowe wyposażenie – latarki, młotki, 
okulary ochronne itp.) do zwiedzenia wybranego obszaru 
w rzeczywistości. Pamiętajmy też, że dla osób starszych, 
bądź dotkniętych niepełnosprawnością ruchową, „wirtu-
alne spacery”, to jedyny nie raz sposób opuszczenia domu, 
dzięki któremu poznać mogą piękno i różnorodność 
polskiej przyrody geologicznej. już teraz, nie wstając 
zza komputera możemy przenieść się w malownicze 
Góry Świętokrzyskie, albo na słoneczną jurę krakowsko-
Częstochowską, czy też zwiedzić dolinę Pasłęki, drugiej co 
do wielkości rzeki Mazur (http://www.pgi.gov.pl/uslugi/
geoturystyka/sciezki-geoturystyczne.html).

W ostatnich latach stworzono plany dwóch nowator-
skich ośrodków edukacyjnych w jaworznie oraz olsztynie 
(woj. śląskie). z inicjatywy administracji geologicznej 

Ryc. 2. Centrum Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie. Fot. Urząd Miejski Jaworzno
Fig. 2. Eco-Geological Education Centre GEOsphere in Jaworzno. Photo by City hall Jaworzno

Miasta jaworzna i oddziału Górnośląskiego PiG-PiB 
w sosnowcu, powstał kompleksowy projekt utworzenia 
w obrębie nieczynnego kamieniołomu sadowa Góra 
Centrum edukacji ekologiczno-Geologicznej Geosfera 
(Woźniak i krzeczyńska, 2014). Docelowo składać się ono 
będzie z dwóch stref: muzealno-dydaktycznej (wewnątrz 
budynku) oraz edukacyjnej (zewnętrzna – ścieżka geolo-
giczna). Dla ruchu turystycznego ośrodek udostępniony 
został (etap i projektu) 14 czerwca 2014 roku. Wizyta 
w Geosferze pozwala wszystkim geoturystom wzbo-
gacić umiejętność formowania wyobrażeń dotyczących 
przyrody, nie tylko na podstawie informacji uzyskanych 
w szkole, na uczelni, czy też opisów w podręczniku lub 
prasie. jest też sposobem weryfikacji wiedzy teoretycznej 
w oparciu o własne spostrzeżenia.

Przedsięwzięcie nazwane roboczo aQUaPaRk jU-
Rajski, to owoc współpracy Gminy olsztyn z pracow-
nikami Muzeum Geologicznego PiG-PiB w Warszawie 
oraz oddziału Górnośląskiego w sosnowcu (Woźniak, 
2011). Głównym celem jest w tym przypadku stworze-
nie obiektu typowo rekreacyjnego, łączącego w sobie 
rozrywkę z edukacją geologiczną. W trójpoziomowym, 
wkomponowanym w ostaniec skalny budynku; oprócz 
zjeżdżalni wodnych, jakuzzi, podziemnych rzek oraz 
basenów z rekonstrukcjami raf jurajskich, przewidziano 
obszary ekspozycyjne skomponowane w formie labiryntu 
małych pomieszczeń. Wystawy mają w szczególny sposób 
przemawiać do wyobraźni, a ich motywami przewodnimi 
będą: biocenoza jurajska oraz zjawiska krasowe.

Cała koncepcja, zarówno dla Geosfery jak i aQUa-
PaRkU jURajskieGo, zakłada ograniczenie wiedzy 
specjalistycznej i encyklopedycznej, na rzecz w miarę 
pełnego wyjaśnienia wszelkich zjawisk i procesów – tzw. 
przejście z wiadomości na umiejętności. Planowane inter-
aktywne wystawy mają łagodnie wprowadzić wszystkich 
zwiedzających w świat geologii. Różnorodne sposoby 
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(formy) ekspozycji, począwszy od efektownego zapre-
zentowania oryginalnych okazów muzealnych, poprzez 
elementy sensoryczne, modele (w skali 1:1) i płaskorzeźby 
przeznaczone do dotykania, po wykorzystanie nowo-
czesnych, interaktywnych technologii informatycznych, 
sprawią, że wystawa przyciągnie uwagę zwiedzających 
w każdym wieku.

o ile przyjmuje się, że podstawowym produktem geo-
turystycznym jest GeoTrop, to za najbardziej złożony i za-
awansowany uznać należy geopark. na podstawie wyni-
ków badań i obserwacji poczynionych przez pracowników 
PiG-PiB podczas prac terenowych, trzy obszary w Polsce 
otrzymały oficjalny status geoparku europejskiego – Łuk 
Mużakowa oraz krajowego – Góra Św. anny i karkonoski 
Park narodowy z otuliną (Woźniak i inni, 2011).

Łuk Mużakowa to jedna z najpiękniejszych na świecie 
spiętrzonych moren czołowych. Turystycznymi atrak-
cjami parku są też wyrobiska górnicze z XiX i XX wieku 
oraz siarczanowo-żelazowe źródła mineralne tworzące 
różnokolorowe jeziorka. Góra Św. anny, jeszcze 17 mln 
lat temu była aktywnym stratowulkanem, podobnym do 
Wezuwiusza. Dziś jest jednym z ważniejszych punktów 
geoturystycznych w Polsce. W bliskim otoczeniu góry 
znajdują się ciekawe typy skał, skamieniałości, przejawy 
metamorfizmu, działalności wód i lodowców. odsłonięcia 
skalne na obszarze karkonoskiego Parku narodowego 
umożliwiają poznanie wielu skał metamorficznych i mag-
mowych oraz składających się na nie minerałów, a także 
zjawisk geologicznych dokumentujących spektakularne 
wydarzenia, które zdarzyły się tu podczas ostatnich 500 
milionów lat.

obiekty te pozwalają spojrzeć w przyszłość naszej 
planety poprzez pryzmat procesów, które kształtowały 
jej środowisko w przeszłości. odkrywanie tajemnic zie-
mi, zapoznanie się z treścią tablic, a także bliski kontakt 
z geologią w terenie rozbudza, szczególnie wśród mło-
dego pokolenia, chęć poznania najbliższego otoczenia 
i świata. Geoparki są też atrakcyjnymi miejscami realizacji 

lekcji przyrody lub geografii, które na długo zapadają 
w pamięci młodzieży.

Geocaching to międzynarodowa zabawa polegająca 
na szukaniu „skarbów”, powstała w połowie 2000 roku 
(Woźniak, krzeczyńska, 2015). jej początki były skromne. 
Dzisiaj miliony ludzi na całym świecie wędrują z odbior-
nikiem GPs w ręku i odkrywają różnego rodzaju skrytki 
poznając przy okazji ciekawe miejsca, obiekty architek-
toniczne, historyczne, sakralne, zabytki techniki, a także 
przyrodnicze i geologiczne.

W 2004 roku australijski geolog Gary lewis wpadł na 
pomysł stworzenia EarthCache’a – geologicznej zagadki, 
którą rozwiązać można jedynie podczas wycieczki tere-
nowej. Po 11 latach stały się one oficjalnym programem 
edukacyjnym powołanym do życia przez Geological 
society of america. Dydaktyczny charakter „ertkeszy” 
(spolszczona nazwa używana przez uczestników zabawy) 
wynika bezpośrednio z ich formy. nie są to skrytki fizyczne 
– pojemniki, skrzynki itp. W tym przypadku koordynaty 
prowadzą graczy w miejsca, w których zobaczyć można 
różnorodne geologiczne ciekawostki, np. jaskinie, gejzery, 
uskoki, antykliny, nieczynne kamieniołomy, skały, mine-
rały, skamieniałości i wiele innych. Państwowy instytut 
Geologiczny-Państwowy instytut Badawczy w 2014 roku 
został oficjalnym, drugim na świecie po Geological so-
ciety of australia, patronem merytorycznym programu 
EarthCache. od tej pory większość zakładanych w kraju 
geoskrytek wykorzystuje wyniki badań naukowych pro-
wadzonych przez pracowników PiG-PiB, a tym samym 
przyczynia się do popularyzacji stanowisk geotury-
stycznych wśród rodzimych i zagranicznych graczy. od 
momentu założenia na świecie pierwszego EarthCache’a, 
Polska pod względem ich ilości w danym kraju plasuje 
się na czwartym miejscu po Usa, niemczech i Czechach. 
jednak nasze rodzime „ertkesze” zyskują coraz większe 
uznanie wśród graczy, a w związku z tym zakładane są 
szybko i w stosunkowo dużych ilościach. ich wysoka ja-
kość napędza dodatkowo rozwój turystyki indywidualnej 

Ryc. 3. Ściana główna kamieniołomu Amfiteatr – Góra Św. Anny. Fot. R. Sikora
Fig. 3. The main wall of the Amfiteatr quarry – The St. Anne’s Mountain. Photo by R. Sikora
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również poza okresem wakacyjnym. oczywiście bardzo 
ważny jest w tym przypadku ich aspekt edukacyjny. 
skrytki te wzbudziły zainteresowanie wielu graczy, którym 
jeszcze kilka lat temu geologia jawiła się jako mało zrozu-
miała i skomplikowana dziedzina nauk o ziemi (Woźniak, 
krzeczyńska, 2015).

z satysfakcją możemy stwierdzić, że dzięki projektom 
realizowanym przez PiG-PiB, stwarzamy wiele okazji do 
zapoznania się szerokiej grupy społeczeństwa z prawdzi-
wą, konkretną geologią poprzez bezpośrednie „dotknię-
cie świata przyrody” – skały, minerału, skamieniałości. Tą 
drogą wspieramy wszystkich w budowaniu ich rzetelnej 
wiedzy.
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neoproterozoic-Lower cambrian carbonate formations in the Hasaght area 
(western Mongolia)
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Utwory węglanowe rejonu Hasaght (zachodnia Mon-
golia) są związane z rozwojem basenu zawhańskiego 
(Énhbaár i inni, 2005). Po wycofaniu lądolodu z omawia-
nego terenu, basen zawhański został wypełniony przez 
neoproterozoiczne wapienie formacji Tsagaan oloom 
a następnie przez kambryjskie osady węglanowo-kla-
styczne formacji Bayan Gol. skały te są związane z gwał-
townym ociepleniem klimatu u schyłku neoproterozoiku. 
leżą one bezpośrednio na utworach lodowcowych,  
a ich kontakt jest powierzchnią erozyjną (MacDonald 
i inni, 2009). Reprezentują je wapienie, dolomity oraz 
marmury lub zmetamorfizowane w mniejszym stopniu 
„wapienie cukrowate”. Między nimi występują mułowce 
i iłowce. Wapienie i dolomity są zarówno cienko, jak 
i grubo-ławicowe, detrytyczne oraz masywne – występują 
jako budowle rafowe. Wapienie cukrowate odsłaniają 
się przeważnie płatami na kontaktach z dewońskimi in-
truzjami granitoidowymi. W wyniku podgrzania przez 
intruzje magmowe wapienie uzyskały charakterystyczną 
cukrowatą strukturę.

Utwory formacji Tsagaan oloom powstały na przeło-
mie neoproterozoiku i dolnego kambru (ryc.1). od dołu 
są ograniczone przez tillity, których wiek był określany 
przez wielu badaczy (khomentovsky, Gibsher, 1996; Bra-
sier i inni, 1996; MacDonald i inni, 2009; Wójcik, sikora, 
2012) i waha się w przedziale 600–760 Ma. Górne warstwy 
formacji Tsagaan oloom zawierają mikroskamieniałości 
Anabarites trisulcatus i Purella antiqua występujące na 
przełomie późnego ediakaru i wczesnego kambru (wiek 
nemakit-Daldynian) (Markova,1975; Missarzhevskii, 
1989; Brasier i inni, 1996). zatem sedymentacja osadów 
węglanowych rozpoczęła się na przełomie kriogenu 
i ediakaru, a skończyła na przełomie ediakaru i kambru. 
na podstawie badań izotopowych U–PB–Th oraz pomia-
rów stosunków izotopowych strontu, ovchinnikova i inni 
(2012) określili wiek osadów węglanowych z formacji 
Tsagaan oloom na 630 Ma. nad nią zalega kompleks 
dolnokambryjskich osadów węglanowo klastycznych 
formacji Bayan Gol (ryc. 1).

obserwacje formacji Bayan Gol zostały przeprowa-
dzone w dolinie Chojt-szarain-Gol, natomiast formacji 
Tsagaan oloom w dolinie Bayan-Gol. zarówno w neopro-
terozoicznych, jak i dolnokambryjskich skałach obserwo-

Słowa kluczowe:  neoproterozoik, kambr, Mongolia, węglany
Key words:  neoproterozoic, Cambrian, Mongolia, carbonate

wano struktury biogeniczne i sedymentacyjne związane 
z działalnością organizmów, przyrostem osadu, trans-
portem, występowaniem sztormów oraz z wahaniami 
poziomu morza – cyklami transgresji. Do najciekawszych 
z nich należą:

Stromatolity: występują zarówno w neoproterozo-
icznej formacji Tsagaan oloom, jak i w utworach dol-
nokambryjskich formacji Bayan Gol. W profilu utworów 
dolnokambryjskich poligonalne maty glonowe występują 
cyklicznie, w spągowych częściach ławic wapieni średnio- 
i gruboławicowych, zwykle tuż powyżej granicy z mu-
łowcami i rozpoczynają cykl węglanowy. sporadycznie 
pojawiają się również w stropowej części warstw wapieni. 
W odsłonięciach obserwowano je na powierzchniach 
międzyławicowych (ryc. 2). struktury te makroskopowo 
nie wykazują charakterystycznego dla stromatolitów war-
stwowania, jednak równoległe do warstwowania ułożenie 
oraz kształt wskazują na pochodzenie biosedymentacyj-
ne. na powierzchni stromatolitów są widoczne niewielkie 
szczeliny, niektóre z nich wtórnie wypełnione są przez 
kalcyt. W środkowej części profilu Bayan Gol obserwowa-
no też maty sinicowe, w których struktura warstewkowa 
była widoczna makroskopowo. Powstanie stromatolitów 
jest związane z działalnością sinic w płytkim środowisku 
morskim. obserwowane szczeliny z wysychania wskazują 
na okresowe wynurzanie powierzchni stromatolitów 
w wyniku wahań poziomu morza. 

onkoidy: w najwyższej części profilu formacji Bayan 
Gol, w wapieniach średnioławicowych występują sporych 
rozmiarów onkoidy. ich średnica waha się od kilku mili-
metrów do ponad 2 cm. są to kuliste formy o wyraźnie 
koncentrycznie narastających warstewkach, które są 
wynikiem biochemicznego wytrącania węglanu wapnia 
przez sinice porastające ziarno mineralne. skrajnie płytkie 
środowisko zapewniające ciągły ruch i toczenie ziaren 
w wyniku falowania doprowadziło do utworzenia form 
o znacznych rozmiarach.

tempestyty: osady sztormowe występują w środko-
wej części profilu Tsagaan oloom. W warstwie wapienia 
jest widoczne przejście od jaśniejszych laminowanych 
siltytów po ciemniejsze, zaburzone (i zbioturbowane?) 
lutyty, stopniowo ku górze przechodzące w rudyty. klasty 
ciemniejszego wapienia tkwią w jaśniejszym kalcysiltycie, 
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podobnym do tego ze spągu warstwy. klasty są wydłużo-
ne i słabo obtoczone, ułożone bezładnie, ale główny trend 
wskazuje na ułożenie zbliżone do poziomego (zgodne-
go z warstwowaniem) (ryc. 3). Granica laminowanego, 
jaśniejszego wapienia z ciemniejszym nie jest równa, 
ponadto „ciemne wapienie” też są zaburzone. Tempe-
styty są trudne do odróżnienia od osadów spływowych. 
erozyjne struktury denne, wydłużenie klastów oraz ich 
częściowo równoległe ułożenie pozwalają przypuszczać, 
że zdeponowany osad jest wynikiem sztormów.

wapienie ze żwirami: w wapieniach formacji Bayan 
Gol, w różnych częściach profilu, występują pojedyncze, 
średnioobtoczone żwiry węglanowe ułożone równolegle 
lub skośnie do warstwowania, przeważnie o spłaszczo-
nym, dyskoidalnym kształcie. Cyklicznie powtarzające się 
warstwy z otoczakami, wskazują że sedymentacja miała 
miejsce blisko brzegu basenu zawhańskiego.

riplemarki falowe: w dolnej części profilu Tsagaan 
oloom na powierzchni ławicowej obserwowano niewiel-
kie zmarszczki o stosunkowo symetrycznych profilach 

Ryc. 1. Syntetyczny profil utworów formacji Tsagaan Oloom i Bayan Gol
Fig. 1. Synthetic profile of the Tsagaan Oloom and Bayan Gol formation

Ryc. 2. Stromatolity na powierzchni międzyławicowej
Fig. 2. Stromatolites in interbeds surface
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i lekko zaokrąglonych grzbietach. są podłużne i lekko 
faliste. niektóre z nich rozwidlają się. ich kształt i symetria 
w profilu wskazuje na związek z falowym ruchem oscy-
lacyjnym. zmarszczki falowe były obserwowane tylko 
w dolnej części profilu Tsagaan oloom.

obserwowane struktury odzwierciedlają zmiany 
środowiska sedymentacji. spokojna sedymentacja umoż-
liwiała rozwój wapieni masywnych i struktur sinicowych 

(stromatolity, onkoidy). etapy spokojne zaburzane były 
przez sztormy (tempestyty). Większość obserwowanych 
struktur wskazuje na płytkie środowisko sedymentacji, 
powyżej strefy falowania (onkoidy, stromatolity, ripple-
marki).
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Ryc. 3. Osady sztormowe
Fig. 3. Tempestite
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 Muzeum Żup krakowskich w Wieliczce powstawało 
etapami, począwszy od 1951 r. Wówczas to, z inicjatywy 
alfonsa Długosza, twórcy i długoletniego Dyrektora tej 
placówki zorganizowano w komorze „Warszawa”, na iii 
poziomie kopalni wielickiej, pierwszą wystawę typu mu-
zealnego. W 1966 r., z okazji 1000-lecia państwa polskiego 
udostępniono ekspozycję zwiedzającym. Bez wątpienia 
ważną datą dla podziemnej ekspozycji Muzeum było 
wpisanie w 1976 r. kopalni soli Wieliczka na listę zabytków 
krajowych, a dwa lata później tj. w 1978 r. na Pierwszą 
Międzynarodową listę Światowego Dziedzictwa UnesCo. 

Powołanie Muzeum stworzyło warunki do badań nad 
historią górnictwa solnego w Polsce, w szczególności 
prowadzenia szeroko zakrojonych badań geologicznych, 
mających na celu jak najlepsze poznanie warunków 
powstania tego wyjątkowego na skalę światową dwu-
dzielnego złoża solnego. Wyniki badań publikowane są 
zarówno w wydawnictwach naukowych, jak i populary-
zatorskich (m.in. albumy, przewodniki, katalogi zbiorów), 
a poczynając od 1965 r. w periodyku „studia i Materiały 
do Dziejów Żup solnych w Polsce” – wydawanym przez 
Muzeum Żup krakowskich Wieliczka. 

obecnie zabytki muzealne ściśle związane z wielickim 
złożem i jego wielowiekową eksploatacją gromadzone są 
w zbiorach: Geologicznym, archeologicznym, Techniki 
Górniczej, kartografii, sztuki, etnografii, archiwum oraz 
w tzw. zbiorach specjalnych. Muzeum posiada podziem-
ną trasę muzealną, a także ekspozycję w średniowiecznym 
zamku Żupnym. stanowi największe górnicze muzeum 
w europie. Wyjątkowość tego miejsca potwierdza fakt 
dopisania w 2013 r. zamku Żupnego wraz z kopalnią soli 
w Bochni do listy UnesCo.

Muzeum współpracuje z wieloma zewnętrznymi 
instytucjami oraz osobami prywatnymi podczas przy-
gotowywania wystaw o szeroko pojmowanej tematyce 
geologicznej. organizowane są ekspozycje czasowe z cy-
klu „skarby ziemi” mające na celu popularyzację wiedzy 
na temat różnych obiektów przyrodniczych (minerałów, 
skał, skamieniałości). Dotychczas prezentowane wystawy 
w tym cyklu to m.in.: „Świat minerałów”, „Barwy skalnych 
wnętrz – sekrecje mineralne”, „od łodzika do amonita – 
życie utrwalone w skałach”, „kwarc”. 

Ponadto współorganizujemy wystawy z zewnętrznymi 
instytucjami. W ramach współpracy prezentowano na 

terenie Muzeum m.in.: „Dzieje i blask bursztynu”, „z czego 
kraków budowano”, „Podziemne krajobrazy”. Przygoto-
wano również mobilne ekspozycje dotyczące złoża soli 
w Wieliczce i Bochni, udostępniane w innych ośrodkach 
muzealnych. 

W ramach dydaktyki odbywają się zajęcia edukacyjne 
dla dzieci i młodzieży szkolnej: m.in. „Wielicki Solny Skarb” 
– wchodzący w program solnej akademii Dziecięcej, 
a także zajęcia pt. „Skały Słone jak Sól”. Celem warsztatów 
jest przekazanie wiedzy na temat pochodzenia różnych 
odmian skał, ze szczególnym uwzględnieniem wielickich 
soli. atrakcyjności dodaje bogato ilustrowana tabela 
stratygraficzna przybliżająca procesy powstawania i for-
mowania się naszej planety wraz z ewolucją organizmów. 
Uczestnicy zajęć poznają skały poprzez dotyk, a szczegóły 
mogą dostrzec przy użyciu szkła powiększającego.

Pracownicy Działu Geologicznego prowadzą penetra-
cje w kopalniach w Wieliczce i w Bochni, podczas których 
dokumentowane są odsłonięcia oraz pozyskiwane okazy 
minerałów i skał. Prowadzone są również badania tereno-
we i aktualizowany jest stan powierzchniowych stanowisk 
geologicznych. W kręgu zainteresowań Działu są również, 
poza mioceńskimi złożami solnymi, starsze cechsztyńskie 
złoża soli, a także inne ośrodki górnicze na terenie Polski.

Muzeum gromadzi i udostępnia dotychczasowe 
wyniki badań, a także współpracuje ze środowiskiem 
studenckim i naukowym przy opracowywaniu prac dyplo-
mowych. Posiada bogate zbiory okazów geologicznych 
i paleontologicznych, a najstarsze z zachowanych mate-
riałów kartograficznych dotyczących geologii pochodzą 
z początków XiX w. 

Dział Geologiczny Muzeum sprawuje opiekę nad dwie-
ma stałymi ekspozycjami umieszczonymi na iii poziomie 
kopalni. Pierwsza, starsza ekspozycja ulokowana w komo-
rze Maria Teresa iii i zatytułowana „Geologia złóż soli ka-
miennej i siarki” powstała w 1966 r. ekspozycja ujmuje 
całość zagadnień związanych z mioceńską formacją solo-
nośną okolic Wieliczki i Bochni. Różnorodność skał wraz 
z charakterystycznymi zjawiskami geologicznymi, mapy 
oraz przekroje mają na celu w sposób przystępny wyjaś-
nienie budowy złóż. Podobnie przedstawiono kopalnię 
w swoszowicach – jako dawny ośrodek wydobycia siarki, 
a także sole formacji cechsztyńskiej z rejonu kujaw m.in. 
z nieistniejących już kopalń w inowrocławiu i Wapnie. 

Słowa kluczowe:  muzeum, geologia, sól, dydaktyka, badania naukowe
Key words:  museum, geology, salt, didactics, scientific research
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Druga wystawa, zatytułowana  „Geologia złóż solnych 
Polski”, została udostępniona zwiedzającym w 2005 r., 
w komorze Russegger Vi. zaprezentowano tu bogactwo 

skupień minerałów i skał solnych wraz z najcenniejszymi 
okazami halitu pochodzącymi z unikatowego podziem-
nego rezerwatu, a mianowicie Grot Kryształowych.
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ocENA PARAMETRów FiLTRAcYjNYch iłów wARwowYch z PoLiGoNu 
PLEcEwicE Koło SochAczEwA w wARuNKAch IN SITU

assessment of permeability parameters of varved clays from plecewice  
near Sochaczew from in situ tests

piotr zawrzykraj
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, instytut Hydrogeologii i Geologii inżynierskiej,  

ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, Polska; e-mail: piotr.zawrzykraj@uw.edu.pl

W publikacji przedstawiono wyniki pomiarów cha - 
rak terystyk filtracyjnych odnoszących się do iłów za-
sto iskowych. Badania obejmowały przede wszystkim 
testy w warunkach in situ. W tym celu wykorzysta-
no piezometr BaT oraz dylatometr Marchetti’ego. 
na podstawie wymienionej aparatury ustalono zmien-
ność współczynnika wodoprzepuszczalności kh oraz 
przeanalizowano obserwacje ciśnienia porowego wód 
gruntowych u0 w profilu pionowym. ośrodek gruntowy 
objęty badaniami stanowią iły warwowe z okresu zlodo-
wacenia wisły, które cechuje swoista tekstura warwowa. 
W ramach programu badawczego wykonano 17 testów 
wodoprzepuszczalności przy użyciu sondy BaT oraz  

6 oznaczeń współczynnika wodoprzepuszczalności kh 
na podstawie testów dyssypacji DMTa. Wyniki badań 
polowych zostały zestawione z rezultatami badań la-
boratoryjnych, gdzie ustalono zawartość frakcji iłowej 
w profilu geologicznym poprzez analizy areometryczne. 
Między pomierzonymi wartościami współczynnika wodo-
przepuszczalności w kierunku poziomym kh iłów zastoi-
skowych a zawartością frakcji iłowej uzyskano zależność 
o wysokim współczynniku korelacji. zaproponowano 
również formułę, która pozwala na prognozowanie współ-
czynnika wodoprzepuszczalności w iłach warwowych 
opartą na krzywej stabilizacji ciśnienia porowego u0.

Słowa kluczowe:  piezometr BaT, dylatometr Marchetti’ego, współczynnik filtracji, dyssypacja ciśnienia porowego, 
  iły warwowe
Key words:  BaT piezometer, Marchetti dilatometer, hydraulic conductivity, pore pressure dissipation, 
  varved clays
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śRodKowoSYLuRSKiE wYMiERANiE GRAPToLiTów (zdARzENiE  
LuNdGRENi) w świETLE bAdAń GEoFizYczNYch i MiKRoFAcjALNYch  

– wYNiKi wSTĘPNE
Geophysical and microfacies analysis of mid-Silurian graptolite extinction 

(lundgreni event) – preliminary results

Lidia zenkner, wojciech Kozłowski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, Polska;

e-mail: lidia.zenkner@uw.edu.pl

wStęp

Graptolity planktoniczne (Graptoloidea) są jednymi 
z najważniejszych skamieniałości przewodnich dla or-
dowiku i syluru. ich szerokie rozprzestrzenienie na całym 
świecie, szybka ewolucja i krótki czas trwania poszcze-
gólnych gatunków pozwalają na szczegółowy podział 
facji łupkowych na poziomy biostratygraficzne. W za-
pisie kopalnym fauny graptolitowej obecny jest szereg 
zdarzeń, w trakcie których niejednokrotnie dochodziło 
do wyeliminowania kilkudziesięciu procent taksonów 
tych zwierząt (Melchin i inni, 1998). Wiele z tych zdarzeń 
nosi znamiona masowych wymierań, prowadzących 
do bezpowrotnego znikania z zapisu kopalnego całych 
rodzajów, pozostawiając jedynie pojedyncze gatunki, 
zwykle o prostej budowie, wykazujące w interwałach 
postkryzysowych efekt karłowacenia. szereg kryzysów 
fauny graptolitowej zbiega się w czasie z globalnymi 
zmianami poziomu morza. niektóre wymierania wy-
stępują bezpośrednio przed zdarzeniami izotopowymi 
(Cie – Carbon Isotope Excursions), charakteryzującymi się 
silnymi pozytywnymi ekskursjami stosunku stabilnych 
izotopów węgla (δ13C). koincydencja radykalnego spadku 
zróżnicowania graptolitów z szeregiem innych anomalii 
wymusza kompleksowe podejście do problemu i okre-
ślenie wzajemnych relacji przyczynowo-skutkowych 
pomiędzy poszczególnymi czynnikami.

jednym z największych kryzysów fauny graptolitowej 
było zdarzenie C. lundgreni (koren’, 1987), nazywane także 
„wielkim kryzysem”. Rickards (1978) pisał, iż graptolity 
w homerze były bliższe wyginięciu niż podczas wielkiego 
wymierania pod koniec ordowiku. Wymieranie home-
ryjskie objęło ok. 95% gatunków, a do późnego homeru 
przetrwały jedynie pristiograptidy, do których w fazie 
przetrwania dołączyły oportunistyczne gothograptidy. 
Wymieranie to bezpośrednio poprzedza ekskursję izo-
topów węgla związaną z globalnym zdarzeniem Mulde. 
zdarzenie to wywarło wpływ na akritarchy, radiolarie, 
konodonty oraz ryby (Calner, 2008). Brak jest natomiast 
dowodów na to, aby w wyniku tego zdarzenia ucierpiały 
organizmy bentoniczne. Według Porębskiej i innych 

Słowa kluczowe:  graptolity, wymieranie lundgreni, sparoidy, zdarzenie Mulde
Key words:  graptolites, lundgreni extinction, sparoids, Mulde event

(2004) zdarzenie lundgreni w polskiej części basenu bał-
tyckiego szczególnie mocno dotknęło graptolity i zwią-
zane było z zaburzeniami produktywności i eutrofizacji 
oraz rozwojem warunków anoksycznych. z kolei koren’ 
i Urbanek (1994) wskazali zmiany poziomu morza jako 
główny czynnik sprawczy kryzysu środkowo homeryj-
skiego. Celem obecnie prowadzonych badań jest analiza 
przyczyn i przebiegu wymierania lundgreni w oparciu 
o dane geofizyczne i mikrofacjalne z utworów wenloku 
polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej. 

budowa GEoLoGiczna

analizie poddane zostały rdzenie wiertnicze z ot-
worów olsztyn iG-2, Prabuty iG-1, kaplonosy iG-1 oraz 
Tłuszcz iG-1. Profile olsztyn i Prabuty usytuowane są 
w obrębie syneklizy perybałtyckiej, otwór kaplonosy 
znajduje się w obniżeniu nadbużańskimi, natomiast 
Tłuszcz – w obrębie obniżenia podlaskiego. Utwory 
syluru w polskiej części szelfu paleokontynentu Baltiki 
powstawały w kilku strefach sedymentacji, stanowiących 
pasy charakteryzujące się odmienną litologią osadu. skały 
obecne w profilu olsztyn, Prabuty i Tłuszcz reprezentują 
pas sedymentacji głębokowodnej dystalnego szelfu, 
natomiast profil kaplonosy był w nieco płytszej części 
zbiornika. 

MEtody badawczE

Pomiary spektrometrycznego promieniowania gam-
ma (sGR) zostały wykonane bezpośrednio na rdzeniu 
wiertniczym przy użyciu przenośnego spektrometru 
promieniowania gamma z rozdzielczością trzech po-
miarów na metr/skrzynkę. Podatność magnetyczna (Ms) 
była mierzona przy pomocy przenośnego kappametru 
co 10 cm. analizie mikrofacjalnej zostały poddane po-
lerowane szlify wykonane z próbek rdzeni wiertniczych. 
W celu ułatwienia identyfikacji ziaren węglanowych, 
płytki cienkie zostały zabarwione alizaryną.
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wyniKi i dySKuSja

We wszystkich profilach wenlok wykształcony jest 
głównie w postaci skał ilastych i mułowcowych (tzw. 
łupków graptolitowych) z nielicznymi wkładkami wapieni. 
zawartość składników węglanowych wyraźnie wzrasta 
w najwyższym wenloku, przy czym najwyższa jest w ot-
worach olsztyn i kaplonosy. Według Tomczyka (1977) 
badany interwał obejmuje poziomy graptolitowe: C. lun-
dgreni, T. testis, G. nassa, C. ludensis – P. dubius, S. spinosus –  
P. gotlandicus, N. nilssoni – C. colonus, L. progenitor. Wery-
fikacja interpretacji biostratygraficznej z zastosowaniem 
pdziału proponowanego przez Porębską i innych (2004) 
wykazała obecność siedmiu poziomów graptolitowych:  
C. lundgreni, T. testis, M. flemingi – P. dubius, P. dubius,  
P. dubius – G. nassa, C. deubeli – C. praedeubeli, C. luden-
sis, N. nilssoni oraz L. progenitor. Chronostratygraficznie 
wskazują one górny wenlok (homer) oraz najniższą część 
ludlowu.

Wyniki pomiarów geofizycznych wykazały silną ne-
gatywną anomalię promieniowania gamma i podatności 
magnetycznej, której maksimum przypada na granicę 
poziomów flemingi-dubius/dubius. obydwie ekskursje są 
synchroniczne i dwudzielne, przy czym górna anomalia 
jest słabiej wykształcona niż dolna. W obrębie poziomów 
flemingi-dubius oraz dubius występuje widoczna makro-
skopowo anomalia facjalna, charakteryzująca się obec-
nością mikrolaminowanych skał o podwyższonej zawarto-
ści węglanów. Górna część facji laminowanej pozbawiona 
jest niemal całkowicie graptolitów. Powyżej występuje już 
tylko jeden gatunek – Pristiograptus dubius o silnie zre-
dukowanej wielkości rabdozomu. analiza płytek cienkich 
wykazała obecność w obrębie facji laminowanej licznych 
warstewek złożonych z ziaren kalcytu, połączonych w po-
dłużne agregaty. Podobne ziarna („sparoidy”) zostały 
odnotowane w ludlowie, w interwale związanym z wy-
mieraniem kozlowski i zdarzeniem lau (kozłowski, 2015) 
i zinterpretowane jako suspensoidy, czyli syngenetyczne 
ziarna kalcytowe, precypitujące w przypowierzchniowych 
warstwach wody przy udziale picocyanobacterii. silne 
podobieństwo facji laminowanych związanych ze zdarze-
niem lundgreni i kozlowski wskazuje na analogiczne wa-
runki powstawania anomalii homeryjskiej i ludfordzkiej. 
Pomiędzy agregatami „sparoidowymi” występują nagro-
madzenia pyłu kwarcowo-dolomitowo-muskowitowego 
tkwiącego w tle złożonym z minerałów ilastych i materii 
organicznej. obecność mikrolaminacji wynika z naprze-
miennego ułożenia warstewek kalcytu i detrytycznego 
pyłu. zawartość detrytycznego dolomitu i kwarcu rośnie 
w profilu od środkowej części poziomu testis, osiągając 
maksimum w poziomie flemingi – dubius. Przyczyną ne-
gatywnej anomalii geofizycznej jest najprawdopodobniej 
„rozcieńczanie” osadu przez detrytyczne ziarna dolomitu 
i kwarcu, a maksymalnie niskie wartości sGR i Ms, od-
notowane w facji laminowanej, wynikają z masowego 
pojawienia się ziaren kalcytu. Pojedyncze wkładki „spa-
roidów” występują także poniżej, jednakże w tym inter-
wale nabierają znaczenia skałotwórczego. zatem interwał 
odznaczający się specyficznym wykształceniem facjalnym 
i silnie negatywnymi wartościami Ms i sGR przypada na 
kulminacyjny punkt wymierania graptolitów. Dostawa 

dolomitu, kwarcu i muskowitu zachodziła przypuszczal-
nie drogą transportu eolicznego. Wskazuje na to przede 
wszystkim obecność ziaren inkorporowanych w agregaty 
kalcytowe, ślady erozji na powierzchni ziaren dolomito-
wych oraz ich duży stopień wysortowania. Czynnikiem 
odpowiedzialnym za wzmożoną dostawę eoliczną było 
prawdopodobnie osuszenie klimatu w niskich szerokoś-
ciach geograficznych w związku z krótkotrwałą ingresją 
lądolodu na Gondwanie. Choć nie jest do końca pewne, 
czy w środkowym sylurze miały miejsce zlodowacenia, 
znane są osady glacjalne, np. z Boliwii, których położe-
nie w profilu może sugerować wiek homeryjski (loydell, 
2007). Prawdopodobny związek pomiędzy wymieraniem 
graptolitów a epizodem glacjalnym był już sugerowany 
w kontekście glacieustatycznego obniżenia poziomu 
morza w wenloku (koren’ i Urbanek, 1994). obecność 
podczas wymierania anomalnych facji, interpretowanych 
jako związane ze zmianami klimatycznymi, zdaje się po-
twierdzać związek pomiędzy fluktuacjami klimatycznymi 
a spadkiem zróżnicowania graptolitów. 

Początkowo dostawa materiału eolicznego była 
niewielka, niemniej dostarczane substancje odżywcze 
pozwoliły na rozkwit graptolitów w poziomie testis. 
Wzrost liczebności acritarcha zaraz przed wymiera-
niem odnotowany w rdzeniu Bartoszyce iG-1 (Porębska 
i inni, 2004) również mógł mieć związek ze wzmożoną 
dostawą składników odżywczych z lądu. intensyfikacja 
procesów eolicznych mogła prowadzić do powstawania 
na powierzchni wody warstewek pylastych, które sta-
nowiły jądra krystalizacji kalcytu. Wzmożona produkcja 
kalcytu mogła powodować zahamowanie dopływu 
światła słonecznego do niższych partii kolumny wody, 
co doprowadziło do zahamowania rozwoju fitoplankto-
nu i wyeliminowania graptolitów żyjących poniżej strefy 
krystalizacji „sparoidów”. Wymieranie przetrwały jedynie 
proste formy przystosowane do życia blisko powierzchni 
wody (pristiograptidy), których prosta budowa umoż-
liwiała wykorzystywanie nawet niewielkich zasobów 
pożywienia i zapobiegała splątaniu kolonii wśród licznie 
występujących przypowierzchniowych mat mikrobial-
nych. natomiast grupy preferujące niższe partie kolumny 
wody, jak wyspecjalizowane cyrtograptidy oraz masywne 
monograptidy, nie przetrwały stresu środowiskowego. 
opustoszałe nisze ekologiczne były następnie zapełniane 
przez początkowo skarłowaciałe pristiograptidy, które 
z czasem zaczęły występować masowo i dały początek 
późniejszym liniom ewolucyjnym.

Warto zauważyć, iż kolejne wymieranie graptolitów, 
które miało miejsce w ludfordzie (zdarzenie kozlowski), 
również oszczędziło pristiograptidy, co wskazuje na ich 
odporność na powtarzające się w sylurze stresowe wa-
runki środowiska. Również podobna anomalia facjalna 
zidentyfikowana w interwale ludfordzkiego wymierania 
graptolitów sugeruje cykliczny charakter opisywanych 
zmian środowiskowych.

podSuMowaniE

zintegrowana analiza danych paleontologicznych, 
geofizycznych i mikrofacjalnych rzuca nowe światło na 
zagadkę sylurskich wymierań graptolitów, wskazując na 
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związek powstawania syngenetycznych ziaren kalcyto-
wych z zaburzeniami w rozwoju fauny graptolitowej. Dal-
sze badania będą obejmowały analizę profili wenloku pod 
kątem zarówno fauny graptolitowej, jak i szczegółowego 
charakteru geochemicznego utworów towarzyszących 
wymieraniu lundgreni, celem stworzenia kompleksowego 
modelu zdarzenia.

Badania zostały sfinansowane w ramach grantu naro-
dowego Centrum nauki no. UMo-2012/05/B/sT10/00571.
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wStęp

Utwory czerwonego spągowca, ze względu na obecne 
w nich złoża gazu, są od dziesięcioleci przedmiotem inten-
sywnych badań geologicznych (Deczkowski, 1977; such, 
1996; Maliszewska, kuberska, 1996; Buniak, Mikołajewski, 
1997; Darłak i inni, 1998; kiersnowski, 1998; Biernacka 
i inni, 2006; kuberska i inni, 2008). Współcześnie obszar 
występowania tych utworów, dotychczas kojarzony ze 
złożami konwencjonalnymi, budzi zainteresowanie rów-
nież pod kątem złóż niekonwencjonalnych (ang. tight 
gas). Przeprowadzono analizy petrograficzno-granulo-
metryczne dla ponad 400 próbek. każda z przebadanych 
próbek została przypisana do jednej z 4 wyróżnionych 
facji: eolicznej, fluwialnej, plaji (jeziornej) oraz tzw. bia-

Słowa kluczowe:  czerwony spągowiec, petrografia, granulometria, facje
Key words:  Rotliegend sediments, petrography, granulometry, facies

łego spągowca. W celu zbadania zależności pomiędzy 
składem mineralnym szkieletu ziarnowego, rodzajem 
spoiwa, porowatością, rozkładem uziarnienia a środowi-
skiem depozycji, przeprowadzono korelację uzyskanych 
danych. otrzymane wyniki, w połączeniu z danymi 
petrofizycznymi, stanowią bogatą pulę informacji, które 
będą wsparciem w konstruowaniu cyfrowych modeli 3D.

MatEriał badawczy i obSzar badań

Charakterystykę petrograficzną piaskowców czer-
wonego spągowca oparto o wyniki analizy planime-
trycznej, wykonanej dla 408 próbek pochodzących z 32 
odwiertów, natomiast dla celu analizy granulometryczej 
wykorzystano wyniki badań dla 495 próbek z 42 otworów.  

Ryc. 1. Badany obszar na tle utworów czerwonego spągowca na terenie Polski (Papiernik i inni, 2010)
Fig.1. Study area within the polish Rotliegend sediments (Papiernik et al., 2010)
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Dla większości próbek dysponowano kompletem wy-
ników petrograficznych i granulometrycznych. analizę 
planimetryczną i granulometryczną wykonano przy 
użyciu mikroskopu optycznego nikon eclipse lV100 Pol, 
połączonego z cyfrową kamerą i zestawem komputero-
wym z zainstalowanym oprogramowaniem do cyfrowej 
analizy obrazu nis-elements BR 3.0. obszar badań, wraz 
z naniesionymi wydzieleniami facjalnymi utworów czer-
wonego spągowca przedstawiono na ryc. 1.

 W obrębie analizowanych próbek wyróżniono szereg 
typów litologicznych. są to głównie arenity (kwarcowe, 
subarkozowe, sublityczne i lityczne), a rzadziej bogatsze 
w ilasto-żelazistą matriks waki (kwarcowe, subakrozowe 
i sublityczne). Większość (niemal 75%) próbek stanowiły 
arenity i waki o genezie eolicznej.

SzKiELEt ziarnowy i Spoiwo

szkielet ziarnowy analizowanych skał jest zbudowany 
z ziaren o frakcji od gruboziarnistego pyłu do średnioziar-
nistego piasku. ziarna wykazują zmienny stopień obto-
czenia, od ostrokrawędzistych do dobrze obtoczonych. 
szkielet ziarnowy jest zwarty. Tekstura jest najczęściej 
bezładna, aczkolwiek gdzieniegdzie obserwuje się cha-

rakterystyczne laminy grubszego materiału w obrębie 
frakcji drobniejszej.

W składzie szkieletu ziarnowego dominuje kwarc 
(35–84% obj.). Drugim istotnym składnikiem są litoklasty 
skał magmowych, metamorficznych oraz osadowych. 
Udział litoklastów jest bardzo zmienny i może osiągać 
nawet 35% obj. (średnio 8% obj.). W szkielecie ziarnowym 
badanych arenitów i wak stosunkowo często obserwuje 
się ziarna skaleni. są to zarówno skalenie potasowe (mi-
kroklin), jak również plagioklazy (albit, oligoklaz). Udział 
skaleni nie przekracza 11% obj., osiągając średnią zawar-
tość na poziomie ok. 4% obj. W analizowanych skałach 
spotyka się również łyszczyki (muskowit) oraz minerały 
akcesoryczne (cyrkon, turmalin, apatyt) i nieprzeźroczyste 
(tlenki żelaza). są one dość częste, aczkolwiek występują 
w bardzo niewielkich ilościach.

W przestrzeni porowej analizowanych skał wyróżnić 
można szereg różnego typu spoiw. są to w głównej 
mierze: ilasto-żelazista matriks oraz cementy – ilasty 
(illit, chloryt), węglanowy (kalcyt, dolomit), siarczanowy 
(anhydryt) oraz kwarcowy.

 Średnie udziały głównych składników szkieletu ziar-
nowego i spoiw w odniesieniu do wydzieleń facjalnych 
przedstawiono na ryc. 2.
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Ryc. 2. Średni udział % najważniejszych składników szkieletu ziarnowego oraz spoiw w odniesieniu do wydzieleń 
facjalnych dla badanych próbek

Fig. 2. Average % content of the most important skeletal and cement components in relation to facies

Ryc. 3. Wpływ kompakcji i cementacji na utratę pierwotnej porowatości dla utworów facji eolicznej i fluwialnej 
(Lundegard, 1992, zmieniony)

Fig. 3. Porosity loss due to compaction and cementation for aeolian and fluvial sediments(Lundegard,1992, modified)



465

K. Ziemianin

ogółem eoliczne fluwialne plaja biały sp.
000

005

010

015

020

025

030

035

040

cementy
porowatość

ud
zi

ał
 %

Ryc. 4. Średni udział % cementów oraz porowatości w odniesienu do wydzielonych facji
Fig. 4. Average % content of cements and porosity within different facies

porowatość

analizowane próbki charakteryzują się zmienną po-
rowatością – od bliskiej zeru do 20,5% obj. (średnio 6% 
obj.). największą średnią porowatość zaobserwowano 
w próbkach facji białego spągowca i facji eolicznej (od-
powiednio 8 i 7% obj.), najmniejszą natomiast (<1% obj.) 
dla utworów plaji (ryc. 4). 

analizowane skały ulegały procesom diagenetycznym 
(kompakcja, cementacja, rozpuszczanie, zastępowanie, 
przeobrażanie), spośród których na redukcję pierwotnej 
porowatości największy wpływ miały kompakcja i cemen-
tacja (ryc. 3). W obrębie badanych próbek na utratę pier-
wotnej porowatości, w większości przypadków, większy 
wpływ miała kompakcja niż cementacja. Proces kompakcji 
jest dominujący dla 68% próbek, podczas gdy cementacja 
przeważa jedynie w co trzeciej próbce.

anaLiza GranuLoMEtryczna

Wśród przeanalizowanych próbek zdecydowanie 
dominują utwory o frakcji drobnoziarnistego i bardzo 
drobnoziarnistego piasku (po ok. 49%), podczas gdy inne 
granulacje nie przekraczają 1%.

stopień wysortowania w połowie przebadanych pró-
bek jest umiarkowanie dobry. Dość znaczny udział mają 
również próbki o umiarkowanym (21,8%) oraz dobrym 
(26%) stopniu wysortowania, a zdecydowanie mniej 
liczne są próbki, gdzie parametr ten odpowiada słabemu 
wysortowaniu (1,8%). 

interesujące jest porównanie podstawowych parame-
trów granulometrycznych w stosunku do przynależności 
facjalnej. i tak parametr średniej średnicy w przypadku 
utworów eolicznych odpowiada w głównej mierze utwo-
rom zarówno drobno- jak i bardzo drobnoziarnistym (po 
ok. 49%). Utwory bardzo drobnoziarniste zdecydowanie 
dominują w facji fluwialnej oraz jeziornej (plaja), gdzie 
osiągają odpowiednio 83% oraz 71%. Większe średnice 
(utwory drobnoziarniste) dominują natomiast w przypad-
ku utworów białego spągowca (65%).

Utwory eoliczne wykazują przewagę skał o umiarko-
wanie dobrym stopniu wysortowania (49%), przy czym 
próbki o dobrym i umiarkowanym wysortowaniu są 

również dość liczne (ok. 25%). Utwory fluwialne są prze-
ważnie dobrze (44%), bądź umiarkowanie dobrze (50%) 
wysortowane, co jest wynikiem zbliżonym do utworów 
białego spągowca (dobrze wysortowane – 39%, umiarko-
wanie dobrze – 51%). Wśród przebadanych próbek skały 
powstałe w środowisku jeziornym wykazują największy 
udział ziaren umiarkowanie dobrze wysortowanych 
(71%).

KorELacjE pEtroGraficzno-GranuLoMEtrycznE

Wykonano analizę korelacyjną, która uwzględniała 
składniki szkieletu ziarnowego (kwarc, skalenie, litokla-
sty, minerały akcesoryczne i nieprzeźroczyste), spoiwa 
(matriks, autigeniczne minerały ilaste, węglany, siarczany, 
autigeniczny kwarc), porowatość oraz parametry granu-
lometryczne – średnia średnica, wysortowanie, skośność 
oraz spłaszczenie. 

najsilniejsze zależności (współczynnik korelacji >0,5 
lub <-0,5) zaobserwowano dla kwarcu, matriks ilasto-żela-
zistej oraz parametrów średniej średnicy i wysortowania. 
Udział kwarcu maleje wraz ze wzrostem udziału matriks 
ilasto-żelazistej (wsp. korelacji -0,52), natomiast udział 
matriks ilasto-żelazistej rośnie wraz ze zmniejszaniem się 
średniej średnicy (wsp. korelacji 0,63).

zauważalne zależności (wsp. korelacji >0,4 lub <-0,4) 
występują również pomiędzy kwarcem, skaleniami, lito-
klastami oraz średnią średnicą. i tak:
– porowatość rośnie wraz ze wzrostem udziału kwarcu 

(wsp. korelacji 0,41);
– udział kwarcu spada wraz ze spadkiem wielkości ziaren 

(wsp. korelacji -0,48);
– udział skaleni jest powiązany z udziałem litoklastów 

(wsp. korelacji 0,40);
– porowatość spada wraz ze wzrostem udziału węgla-

nów.
Literatura

biernacka, j., Leśniak, G., buniak, A., 2006. Wpływ kompakcji i ce-
mentacji na właściwości zbiornikowe piaskowców eolicznych 
czerwonego spągowca z obszaru monokliny przedsudeckiej. 
Prace iGniG, 134: 1–67.

buniak, A., Mikołajewski, z., 1997. Środowiska depozycyjne, pe-



466

chARAKTERYSTYKA PETRogRAFiczNo-gRANuLoMETRYczNo-FAcjALNA uTwoRów czERwoNEgo SPĄgowcA...

trografia i diageneza osadów czerwonego spągowca w rejonie 
Poznania. Geologos, 2: 201–214.

darłak, b., Kowalska-włodarczyk, M., Kobyłecka, A., Leśniak, G., 
Such, P., 1998. Przegląd wyników badań właściwości zbiorni-
kowych i filtracyjnych wybranych skał zbiornikowych basenów 
młodopaleozoicznych niżu Polskiego. Prace PiG, 165: 147–153.

deczkowski, z., 1977. Budowa geologiczna pokrywy permsko-
mezozoicznej i jej podłoża we wschodniej części monokliny 
przedsudeckiej (obszar kalisko-częstochowski). Prace iG,  
82: 1–63.

Kiersnowski, h., 1998. architektura depozycyjna basenu czerwo-
nego spągowca w Polsce. [W:] analiza basenów sedymentacyj-
nych niżu Polskiego. Prace PiG, 165: 113–128.

Kuberska, M., Maliszewska, A., Grotek, i., 2008. Diageneza 
a rozwój przestrzeni porowej w piaskowcach górnego czer-

wonego spągowca Pomorza zachodniego. Biul. Państw. inst. 
Geol., 430: 43–64.

Lundegard, P.d., 1992. sandstone porosity loss – a “big picture” 
view of the importance of compaction. journal of sedimentary 
Petrology, 62: 250–260.

Maliszewska, A., Kuberska, M., 1996. Cementacja piaskowców 
czerwonego spągowca a ich porowatość i przepuszczalność. 
nafta-Gaz, 52: 365–373.

Papiernik, b., Górecki, w., Pasternacki, A., 2010. Wstępne wyniki 
modelowań przestrzennych (3D) parametrów petrofizycznych 
skał podczas poszukiwań stref występowania gazu zamknię-
tego w polskim basenie czerwonego spągowca. Przegląd 
Geologiczny, 58: 352–364.

Such, P., 1996. Model fizyczny przestrzeni filtracji basenu czerwo-
nego spągowca. Prace iGniG, 88: 1–82.



467

WyzWania Polskiej GeoloGii, s. 467–468, 2016
3. Polski kongres Geologiczny

 MiNERALoGiczNA chARAKTERYSTYKA PSTRYch uTwoRów wYSTĘPujĄcYch 
w zMiENioNYch SERPENTYNiTAch MASYwu SzKLAR

Mineralogical characteristics of the mottled deposits from the altered  
serpentinites of the Szklary Massif

Małgorzata ziobro, Michał Skiba
Uniwersytet jagielloński, instytut nauk Geologicznych, ul. oleandry 2a, 30-063 kraków, Polska; 

e-mail: malg.ziobro@o2.pl

wStęp

Celem niniejszej pracy było rozpoznanie składu 
mineralnego nieopisywanych dotąd pstrych utworów 
występujących w masywie szklar. na podstawie uzy-
skanych wyników podjęto również próbę interpretacji 
genezy ww. utworów.

Masyw szklar znajduje się na bloku przedsudeckim, 
w południowej części strefy dyslokacyjnej niemczy, która 
rozciąga się południkowo pomiędzy blokiem sowiogór-
skim na zachodzie, a pasmem kamienieckim na wscho-
dzie (Mazur, Puziewicz, 1995; Żelaźniewicz i inni, 2011). 
jest on zbudowany głównie z zserpentynizowanych 
perydotytów i poprzecinany niewielkimi żyłami aplitów 
i pegmatytów oraz sporadycznie lamprofirów (niśkiewicz, 
1967). Pokrywa go warstwa zwietrzeliny in situ typu late-
rytowego oraz kaolinowego o miąższości 1–76 m, wieku 
neogeńskiego (niśkiewicz, 2000; kierczak, 2013).

Próbka badanych pstrych utworów została pobrana 
w latach 90. XX w. z niewielkiego odsłonięcia znajdujące-
go się w górnej części pokrywy zwietrzelinowej z północ-
nej części dawnego wyrobiska „Marta” nieczynnej kopalni 
niklu w szklarach (Michalik, inf. ustna). obecnie miejsce 
to jest trudne do precyzyjnego wskazania ze względu na 
zapełznięcie części stoków i zarastanie wyrobiska.

MatEriał i MEtody badań

Przedmiotem badań był fragment słabo zwięzłej, drob-
noziarnistej skały osadowej o charakterystycznym pstrym 
zabarwieniu w postaci jasnofioletowych oraz zielonkawo-
-brązowych plam. Wzdłuż ich kontaktu występuje cienka 
(ok.1 mm), lecz wyraźna warstwa o barwie białej. Po roz-
kruszeniu skały widać, że biała odmiana materiału tworzy 
ciągłą otoczkę wokół materiału barwy zielonobrązowej. 
W odsłonięciu można było zaobserwować, że główną 
masę skały stanowi materiało barwie fioletowej, nato-
miast materiał zielonobrązowy występuje w niej w formie 
silnie wydłużonych soczewek (Michalik, inf. ustna). 

Fragment okazu zawierający wszystkie trzy odmiany 
barwne zachowano w celu wykonania preparatów mi-
kroskopowych. z pozostałej części wydzielono niewielką 
ilość każdej z odmian, uzyskując trzy próbki (białą Mz i, 

Słowa kluczowe:  masyw szklar, pstre utwory, minerały ilaste, kaolinit, mika
Key words:  szklary Massif, mottled clays, clay minerals, kaolinite, mica

fioletową Mz ii i zielonobrązową Mz iii). Próbki te zosta-
ły zbadane za pomocą dyfraktometrii rentgenowskiej 
(preparaty dezorientowane oraz preparaty orientowa-
ne nasycone jonami na+), spektroskopii absorpcyjnej 
w podczerwieni, mikroskopii optycznej oraz mikroskopii 
elektronowej skaningowej z systemem mikroanalizy eDs.

wyniKi

W obrazie mikroskopowym całej skały widać, że gra-
nice między poszczególnymi odmianami materiału są 
wyraźne, nie ma także przerw w jasnej warstewce obecnej 
między odmianą fioletową, a zielonobrązową. Główną 
masę skały stanowi kaolinit, występujący najczęściej 
w formie dobrze wykształconych agregatów tworzących 
tzw. książeczki kaolinitowe (kamar shah i inni., 2008). na 
widmie w podczerwieni jest obecne słabo zaznaczające 
się pasmo 3600 cm-1, które wskazuje na występowanie 
podstawień Fe3+ za al3+ w strukturze kaolinitu (Russel 
i Fraser, 1994), co potwierdzają też analizy chemiczne 
wykonane za pomocą eDs. 

Wszystkimi metodami zidentyfikowano również 
kwarc. Tworzy on widoczne w obrazie mikroskopowym 
niezbyt duże, niewłasnokształtne ziarna, które nie wy-
kazują falistego wygaszenia światła. jest rozproszony 
nieregularnie wśród kryształów kaolinitu.

W próbce fioletowej zidentyfikowano hematyt za-
znaczający się w postaci pojedynczego refleksu (Chen, 
1977; Downs i Hall-Wallace, 2003) na dyfraktogramach. 
W obrazie mikroskopowym jest on widoczny jako bardzo 
drobnokrystaliczna, czerwona masa rozproszona wśród 
ziaren kaolinitu. W obrazie seM widać, że tworzy on grud-
kowate skupienia składające się z płytkowych kryształów.

Dyfraktogramy preparatów orientowanych wszyst-
kich próbek wykazały obecność miki (Chen, 1977; 
Downs i Hall-Wallace, 2003), przy czym w odmianie 
białej i fioletowej jest to śladowa ilość. Próbka zielo-
nobrązowa zawiera jej więcej, co zaznacza się również 
w preparacie dezorientowanym szerokim refleksem ok. 
10 Å oraz refleksem (060) odpowiadającym wartości 
1.531 Å, który może sugerować, że jest to mika triokta-
edryczna. Minerał ten zaobserwowano także w obrazie 
seM próbki zielonobrązowej, gdzie występuje bardzo 
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licznie wśród kaolinitu, najczęściej w postaci kryształów 
o kształcie zbliżonym do heksagonalnego oraz jako płytki 
i naskorupienia. analizy chemiczne wykazały, że jest to 
glinokrzemian żelaza i manganu, a także potasu.

Próbka biała Mz i zawiera prawdopodobnie chloryt 
(pojedynczy refleks na dyfraktogramie preparatu orien-
towanego). Ponadto w obrazie seM tej próbki zaobser-
wowano jasne grudkowate skupienia minerału zawiera-
jącego głównie Ti, zatem są to być może tlenki tytanu.

wnioSKi

Badaną skałę określono jako kaolin ze względu na jej 
wyraźnie osadowy charakter oraz występowanie kaolinitu 
jako dominującego składnika. Widoczne pod mikrosko-
pem optycznym oraz skaningowym własnokształtne, 
książeczkowe formy tego minerału świadczą o tym, że 
główny materiał zwietrzeliny powstał na miejscu. zgadza 
się to z badaniami rdzeni wiertniczych i próbek przepro-
wadzonymi w masywie szklar przez niśkiewicza (1967), 
który zaobserwował ciągłe przejście między pokrywą 
zwietrzelinową a niezwietrzałą skałą. skałą macierzystą 
omawianej zwietrzeliny mogły być opisywane przez 
niśkiewicza (1967) żyły bogatych w plagioklazy aplitów 
lub pegmatytów, w odkrywkach silnie skaolinizowane.

Fioletowe zabarwienie materiału pochodzi od rozpro-
szonego w jego obrębie drobnokrystalicznego hema-
tytu. Barwa zielonobrązowego materiału jest związana 
z obecnością drobnokrystalicznej miki bogatej w żelazo. 
Trioktaedryczny charakter tej miki może sugerować jej 
powstanie w procesach zachodzących po intensywnym 
wietrzeniu chemicznym, które doprowadziło do ufor-
mowania fioletowego kaolinu. Miki trioktaedryczne są 
niezbyt odporne i nawet przy stosunkowo mało inten-
sywnym wietrzeniu ulegają przemianom w wermikulit 
(np. skiba, 2007). zatem najbardziej prawdopodobnym 
wydaje się, że zawierające tę mikę wydłużone struktury 
o barwie zielonobrązowej z białą otoczką powstały na sku-
tek oddziaływania roztworów hydrotermalnych infiltrują-

cych wcześniej powstałą zwietrzelinę kaolinową. jednak 
w celu pewniejszego określenia genezy opisywanych 
utworów należałoby przeprowadzić dalsze badania obej-
mujące obserwacje terenowe oraz bardziej szczegółowe 
badania mineralogiczne poszczególnych składników 
omawianych skał.
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Celem badań jest poznanie wpływu obszaru zurba-
nizowanego na chemizm wód podziemnych. Przykła-
dem jest położone na terenie kielc największe ujęcie 
komunalne kielce-Białogon. W granicach samego miasta 
znajduje się około 40% obszaru zasilania ujęcia. studnie 
ujęcia czerpią wodę ze szczelinowo-krasowego, środko-
wo- i górnodewońskiego zbiornika wód podziemnych 
(wapienie, dolomity), który ze względu na strategiczne 
znaczenia dla zaopatrzenia miasta w wodę posiada rangę 
głównego zbiornika wód podziemnych (GzWP nr 417 
kielce) (ryc. 1), (kleczkowski, 1990; Prażak, 1994, 2012; 
Białecka i kaczor-kurzawa, 2015). 

Słowa kluczowe:  obszar zurbanizowany, chemizm wód, ujęcie wody kielce-Białogon
Key words:  urban area, water chemistry,  kielce-Białogon water intake

kierunki zmian chemizmu wód podziemnych roz-
poznano na podstawie wyników analiz chemicznych 
z okresu ostatnich dwudziestu lat, które zostały wykonane 
i udostępnione przez Wodociągi kieleckie sp z o.o. Do 
opisu tych zmian wybrano kilka parametrów fizyko- 
-chemicznych wody, tj. przewodności elektrolitycznej, 
pH, azotynów, azotanów, siarczanów i chlorków. są to 
podstawowe wskaźniki charakteryzujące chemizm wód 
podziemnych, których niewielki wzrost zawartości może 
wskazywać na oddziaływanie zanieczyszczeń antropoge-
nicznych (Górski, 2001). 

Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badań
Fig. 1. Location of the study area
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Parametry te zostały wybrane do oceny wpływu 
zanieczyszczeń z powierzchni terenu na wody ujęcia 
kielce-Białogon, ponieważ zawartość ich zazwyczaj nie 
przekracza wartości dopuszczalnych dla wód pitnych 
i dlatego są one często pomijane w identyfikacji zagrożeń 
ze strony oddziaływania antropogenicznego.

stan zanieczyszczenia wód podziemnych na ujęciu 
w kielcach-Białogonie był już wielokrotnie przedmio-
tem badań z powodu obecności substancji ropopo-
chodnych, co zostało podsumowane w pracy Prażaka 
(2012). zagrożenie dla jakości tych wód badano także 
ze względu na znajdujące się blisko ujęcia gleby utwo-
rzone na odpadach przemysłowych, np. w rejonie 
dawnej Huty aleksander (obecnie kielecka Fabryka 
Pomp „Białogon” sa) – (Świerszcz, Prażak, 2014). Pomi-
mo że badania gleb wykazały, że są one zanieczysz-
czone metalami ciężkimi (głównie zn, Pb, Cu, Cr), to 
jakość wód na ujęciu nie uległa pogorszeniu. jest to 
związane z warunkami środowiskowymi tych gleb  
o odczynie słabo kwaśnym lub obojętnym, co nie sprzyja 
wymywaniu i dalszej migracji substancji szkodliwych do 
wód podziemnych.  

Wśród wybranych wskaźników fizyko-chemicznych 
wyraźny wzrost stężenia zaobserwowano głównie w przy-
padku przewodności elektrolitycznej i chlorków.

Przewodność elektrolityczna. Wykazuje stały trend 
wzrostu we wszystkich studniach ujęcia, szczególnie 
od 2008 roku (ryc. 2). największy wzrost jest widoczny 
w studni nr 1/iV, w której zmieniała się od 486 µs/cm do 
691 µs/cm (tab.1).

Chlorki. Wzrost ich stężenia ma miejsce w studniach nr 
1/ iV, 1/iVa, 1/iiia, Vi b i Vii,  (ryc. 3). najwyższą ich zawartość 
stwierdzono w wodzie ze studni nr Vii, gdzie dochodzi 
ona do 60 mg/dm3. studnia ta jest położona w bliskim 
sąsiedztwie infiltrującej w tym miejscu rzeki silnicy, która 
jest odbiornikiem spływających z terenu miasta wód desz-
czowych. największy wzrost stężenia chlorków po roku 
2008 zaobserwowano natomiast w położonej również 
w pobliżu rzeki studni nr 1/iV. 

Minimalne i maksymalne stężania chlorków w wodzie 
z wybranych studni ujęcia podano w tabeli 2. najmniejszą 
ich zawartość w badanym okresie stwierdzono w wodzie 
ze studni nr Vi (5 mg/dm3), natomiast maksymalną w stud-
ni nr Viii (58 mg/dm3).

Ryc. 2. Zmiany przewodności wody ze studni ujęcia Kielce-Białogon
Fig. 2. Changes of water conductivity of wells from Kielce-Białogon intake

Tab. 1. Zestawienie statystyczne przewodności wody z wybranych studni ujęcia Kielce-Białogon z okresu 1994–2014
Tab. 1. Statistical  statement of water conductivity from selected wells of Kielce-Białogon intake in the period 1994-2014

Przewodność
[µS/cm]

Studnie ujęcia Kielce-Białogon

1/IVa 1/IV 2/IV b VIII 1/IIIa 3/II VI b VI IX VII

Liczba analiz 149 149 150 148 103 155 149 150 141 74

Wartość średnia 564 589 452 700 459 468 468 399 652 629

Wartość minimalna 484 486 399 628 404 408 390 312 566 563

Wartość maksymalna 635 691 509 762 521 538 644 485 716 652

Wartość dopuszczalna przewodności elektrolitycznej w wodzie do picia – 2500 [µS/cm]
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Tab. 2. Zestawienie statystyczne stężenia chlorków w wodzie wybranych studni ujęcia Kielce-Białogon z okresu 1994-2014
Tab. 2. Statistical juxtaposition of Cl concentration in water from selected wells of Kielce-Białogon intake from period 1994-2014

Chlorki
[mg/dm3]

Studnie ujęcia Kielce-Białogon

1/IVa 1/IV 2/IV b VIII 1/IIIa 3/II VI b VI IX VII

Liczba analiz 245 240 245 242 173 248 243 244 229 169

Wartość średnia 29 35 17 41 22 26 24 17 29 44

Wartość minimalna 17 23 12 14 14 10 17 5 23 19

Wartość maksymalna 43 53 26 58 32 35 40 27 41 57

Wartość dopuszczalna chlorków w wodzie do picia – 250 [mg/dm3]

Wykonane badania jednoznacznie wykazują wpływ 
terenu zurbanizowanego na skład chemiczny wód pod-
ziemnych, szczególnie infiltrujących wód powierzchnio-
wych. zaobserwowany w badanym okresie (1994–2014) 
wyraźny wzrost przewodności elektrolitycznej i zawarto-
ści chlorków w wodzie ze studni ujęcia jest jednak jeszcze 
na tyle niewielki, że po uwzględnieniu także innych włas-
ności woda spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu 
Ministra zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (z późniejszymi 
zmianami) w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.)  
i może być używana bez uzdatniania.
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The early sarmatian bryozoans are important 
constituent of the carbonate buildups of the northern 
Carpathian Foredeep of se Poland and western Ukraine. 
The cyclostomes and cheilostomes are particularly 
well-represented in the facially different sediments 
of the serpulite-microbialites, organodetritic, and 
silty-marly deposits of the Medobory Hills situated be-
tween Ternopil and kamianets Podilskyi. The bryozoan 
bioconstructions differentiated in size and form show 
patchy distribution, multilamellar colony growth-form, 
low taxonomic diversity and limited constructional role 
as frame-builders. The most conspicuous element in 
the reefs contributes to the frame builders among the 
algae-dominated cryptic microhabits, formed by the 
superimposed, densely packed calcareous algal lami-
nae, which act as a baffler and binder, associated with 
bryozoans as well as other organisms such as serpulids, 
and vermetids (fig. 1c-f ). 

schizoporellids in the Medobory ecosystem perform 
the main constructional role and their multilamellar 
constructions are evidentally formed by the Schizopore-
lla tetragona Reuss, 1848, particularly in north-central 
part of the Medobory Ridge (Maksymiwka and novosil-
ka, western Ukraine, fig. 1c-f ). Schizoporella tetragona 
(Reuss, 1848) builds an erect sizeable or giant, massive, 
lamellar buildups, which are composed of hundreds of 
laminae and topographically widespread through the 
tens of kilometers, forming the main rigid multilamel-
lar framework variable in shape and dimensions in 
the Medobory reef-complex, whose zoaria exceeding 
up to some dozen or so cm in height (fig. 1 c-e). They 
show a rhythmic growth pattern and are composed 
of series of self-overgrowing layers varies from 20 up 
to more than 100 in number, fluctuating in thickness 
from 0.4-0.6 mm. a high diversity of solitary encrusters 
such as serpulids possibly belonging to Hydroides ge-
nus (see Harzhauser and Piller, 2003), foraminifers and 

Key words:   bryozoans, early sarmatian, facies, environment, Paratethys
Słowa kluczowe:  mszywioły, wczesny sarmat, facje, środowisko, Paratetyda

ostracods incorporated into these colonies is probably 
connected with a periods of dormancy or cessation of 
growth of these colonies. Within the colonies there are 
a few sequences of laminae of a length varying from 
0.4 to 1.4 cm, which may mark the sedimentological 
cycles, probably connected with the fluctuations in 
the sedimentary environment of the sarmatian basin 
(fig. 1e-f ). in the thin-section the colonies are usually 
oriented horizontally as superposed, slightly bended or 
loosely packed laminar or concentric sheets with rather 
rare associated organisms confined to the interlaminar 
spaces (fig. 1 d, f ). 

a small, dome-shaped colonies and laminar struc-
tures of Schizoporella tetragona up to 1-2 cm in length 
were recognized in the southern Poland, Roztocze area 
(Małecki, 1978; see also fig. 1a) and in the marginal 
part of the Medobory Rigde (in the south of the ridge, 
in Verbka Quarry; see fig. 2 a-b, f ) as well as they were 
documented from Grafenberg in styria (fig. 2c-e). The 
multilammellar colonies of the Schizoporella tetragona 
spongitiformis described by Bobies (1957) from the 
Panonian Basin are spatially restricted and they form 
only small, multilamellar colonies (see fig. 2e) similarly 
as the type specimen - Schizoporella spongitiformis 
saulea-Bocec from the eastern serbia, (see Bobies, 1957, 
p. 87-88), however, in the eastern Paratethys (former 
Bessarabia) it forms the biozones in the vast areas of 
Moldavia and Romania (Ghiurca and stancu, 1974). 

The modular structure of the bryozoan colonies, 
which build the calcareous skeletons, allows to use 
these organisms as so called “fossil facies”. also, they are 
often called environmental biomarkers (see kaselowsky 
et al., 2002), because the colony form and taxonomic 
composition may reflect the changes of the environ-
mental parameters and depositional conditions. 

The multilamellar schizoporellids, which belong to 
the membraniporiform morphotype such as similar to 
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Fig. 1.  a-f. Schizoporella tetragona. a.  fragment of the zoarial surface showing the linear arrangement of zooecia, apertures, avicularia and 
well-marked boundaries of zooecia, scale bar 200 μm; b.  fragment of the zoarial surface showing the ovicelled zooecia (ov) and mostly 
paired avicularia, scale bar 200 μm; c.  fragment of the colony showing the growing margin, scale bar 200 μm, d.  group of zooecia with 
a paired suboral avicularia, scale bar 100 μm; e.  thin-section through the boundstone including a small clump of a hemispherical colony 
in the centre, scale bar 1 mm; f.  longitudinal section through the multilamellar colony of Schizoporella tetragona (Reuss, 1848), showing 
the regular superposed zooecial layers, scale bar 0.1 mm. a-b, f- Verbka, Miodobory, western Ukraine; c-e. Grafenberg, Styria, Austria, a-f. 

Central Paratethys.

crustones, which contribute to the frame construction 
and small dome-shaped, similar to globstone type 
colonies as well as laminar, peat-shaped, mushroom-
shaped, plate-like ones are connected with environ-
mental factors such as current intensity (hydrodynamic 
regime) and availability of substratum, and it seems 
to depend on their location in the sarmatian basin, 
where the colonies grew (see also nebelsick, 1989). 

The bryozoan growth forms can be correlated with 
various environmental factors such as water depth, 
substrate, water energy and sedimentation rate. The 
presence of membraniporiform as well as celleporiform 
morphotypes may suggest the shallow marine setting, 
moderate to high energy environment and relatively 
slow sedimentation rates of the early sarmatian basin 
in the Western Ukraine. The origin of the bryozoans 
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may be connected with the transgressive series of the 
lower sarmatian in the top of a reef in the underlying 
Upper Badenian coralline algal-vermitid reefs (Hara 
and jasionowski, 2012). Frequently, massive colonies 
are developed in a high energy environment with 
rocky or coarse sandy bottoms in shallow and warm 
water, which occur at the base of a transgressive series 
(Walter, 1991). 

Fig. 2.  a-f. Schizoporella tetragona. a.  thin-section through the fragment of the rock massive showing the irregular, linear concentrations 
of the multilamellar bryozoan colony, scale bar 7 mm, Dąbrowa, Roztocze (SE Poland), MUZ PIG 1696.II.21. b.  thin-section of the fragment  
of the massive rock, showing an irregular concentration of the multilamellar bryozoan colony, scale bar 3 mm, Verbka, MUZ PIG 1696.II.22;  
c.  exposed surface of a massive rock showing a distinct outline of the multilamellar colony, scale bar 1 cm, d. .longitudinal section through 
the multilamellar colony of Schizoporella tetragona, c-d. MUZ. PIG 1696.II.1. Novosielka, Miodobory western Ukraine; e. external surface of 

a massive rock with an outline of a multilamellar colony, scale bar 1 cm; Novosielka;  f.  thin-section showing the same multilamellar structure 
of the Schizoporella tetragona, Maksywinka, e-f. Miodobory, western Ukraine, Central Paratethys. b-f, Lower Sarmatian, MUZ. PIG. 1696.II.3.

The multilamellar growth of the bryozoan colonies 
is known in many sedimentary settings through the 
Cenozoic, and Schizoporella is the only genus producing 
the multilamellar colonies in the sarmatian deposits of 
the Medobory. similar dome-shaped celleporarid and 
schizoporellid multilayered, vertical structures have 
been described in a wide range of the fossil and Recent 
cheilostomes known from such regions as e.g. Mediter-
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ranean europe (spain, France, italy), north africa, aus-
tralia, the Red sea, Thailand and antarctica (Moissette 
and Pouyet, 1991; Hara, 2001; Hageman et al., 2003). 

The aspect of the bryozoan paleobiology, connect-
ed with the multilamellar, probably seasonal and cyclic 
growth, represented by the schizoporellid morphotype 
is helpful to define a hypothetical model of coloniza-
tion of the sarmatian basin of the Central Paratethys by 
the bryozoans, taking into account a number of factors 
classified as a local, regional and global ones. Usually, 
the development of the schizoporellids and cellepo-
rarid colony growth-patterns occurs in the spatially 
restricted, transitional, geologically short-term settings, 
where most of the bryozoans are not able to cope (see 
Hageman et al., 2003).
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Techniki termowizyjne zwiększają możliwości 
i zakres badań przeprowadzanych w terenie. za-
stosowanie metod termowizyjnych pozwala na 
bezinwazyjne badanie środowiska naturalnego, co 
jest szczególnie przydatne na obszarach objętych 
ścisłą ochroną. Przy użyciu kamery termowizyjnej 
można wykonać pomiary w podczerwieni wybranych 
aspektów przyrodniczych oraz antropogenicznych,  
a uzyskane obrazy (termogramy) poszerzają możli-
wości pomiarowe obserwowanych obiektów i zjawisk 
niewidocznych dla oka ludzkiego - szczególnie, gdy 
obiekt pomiarowy znajduje się daleko od obserwatora 
lub bezpośredni dostęp do niego jest utrudniony m.in. 
ze względu na trudne warunki ukształtowania terenu.

W przypadku obszarów polarnych - spitsbergenu 
(archipelag svalbard) obserwujemy bardzo dobre 
warunki do prawidłowego przeprowadzenia pomiaru 
w podczerwieni, m.in.:

- stałe naświetlenie (lub jego całkowity brak);
- zróżnicowana emisyjność poszczególnych obiek-

tów;
- dobra widoczność (mała ilość pary wodnej w po-

wietrzu, duże i jednorodne powierzchnie terenu, mało 
urozmaicona szata roślinna).

Dodatkowo rejon badań jest aktywny morfologicz-
nie ze zróżnicowanymi formami terenu wynikającymi  
z działalności procesów termoerozyjnych i wytopisko-
wych (Migoń i kasprzak, 2013). 

obserwacje w podczerwieni były prowadzone 
w ramach Wypraw Polarnych Politechniki Wrocław-
skiej na spitsbergen w latach 2008 – 2015. kamera 
termowizyjna znalazła zastosowanie m.in. w: szaco-
waniu miąższości osadów pokrywających moreny 
i identyfikacji tzw. „jądra lodowego” moreny czołowej 
lodowca Werenskiolda, obserwacji stref mieszania 
się wód słodkich z wodami morskimi, obserwacji 
i dokumentowaniu wypływów wód termalnych – 

źródło orvina (jamtvei i inni, 2006), poszukiwaniu  
i dokumentowaniu miejsc wystąpienia nowych wy-
pływów wód w rejonie czoła lodowca Werenskiolda 
- źródła kavka 1 i kavka 2 (Grudzińska i inni, 2016), 
określenia liczebności kolonii alczyków (Alle Alle) 
w pobliżu polskiej bazy polarnej w Hornsundzie (Gru-
dzińska i inni, 2016; Ciężkowski i inni, 2013).

na obszarach wysokogórskich i górskich o utrud-
nionym dostępie ze względu na ukształtowanie terenu, 
kamera termowizyjna jest użyteczna w analizie okre-
ślenia granic pomiędzy śniegiem (lodem) a podłożem 
skalnym. Technika ta pozwala na określenie granic 
zasięgu występowania wieloletniej zmarzliny. Badania 
w podczerwieni w tym zakresie prowadzone były w Ta-
trach Wysokich w okolicach koziej Dolinki (kędzia i inni, 
1998) i są kontynuowane przez naukowców z katedry 
Geomorfologii Uniwersytetu Śląskiego w katowicach. 

Termowizja sprawdza się również w badaniach 
nad termiką pokrywy śnieżnej (zwłaszcza dynamiki 
zmian temperatury w jej obrębie). Pomiary zostały 
przeprowadzone w sudetach w oparciu o szurfy 
ukazujące poszczególne warstwy pokrywy. War-
stwy te są doskonale widoczne na wykonanych 
termogramach. W szybki sposób można określić 
temperaturę na powierzchni szurfu (w tym w każ-
dej ze składowych warstw). Dodatkowo technika ta 
umożliwiła zaobserwowanie zjawisk perkolacji wody  
i innych mediów (w tym zanieczyszczeń) w pokrywie 
śnieżnej (kępski i inni, 2016).

szybkość i łatwość pomiaru oraz prosty sposób 
analizy otrzymanych termogramów sprawia, że ka-
mera termowizyjna jest świetnym narzędziem wspo-
magającym prace terenowe. Pozwala na obserwacje 
zjawisk niewidocznych do tej pory dla ludzkiego oka 
i wskazanie miejsc „interesujących” – wymagających 
dalszej analizy.

WyzWania Polskiej GeoloGii
appendix, s. 5–8, 2016

3. Polski kongres Geologiczny
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