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charakteryStyka rozWoJU baSenU doLnopaLeozoicznego 
W reJonie otWorU Wiertniczego Jezioro okrĄgŁe ig 1

profil ediakaru–dolnego paleozoiku otworu Jezioro 
okrągłe ig 1 reprezentuje proksymalną część basenu pery-
bałtyckiego. konsekwencją takiego położenia jest m.in. re-
dukcja miąższości osadów poszczególnych interwałów 
stratygraficznych w stosunku do ich odpowiedników w dy-
stalnej, tj. położonej na zachód, części basenu. znakomicie 
ilustruje to np. czterokrotnie mniejsza miąższość utworów 
kambru w wierceniu Jezioro okrągłe ig 1 niż w położo-
nym ok. 250 km na południowy zachód otworze prabuty 
(120 vs 480 m). innym efektem proksymalnej pozycji oma-
wianego rejonu jest też dominacja facji płytszych, a także 
znaczne luki stratygraficzne, wynikające z częstszych epi-
zodów emersji, typowych dla marginalnych stref basenu. 
należy też podkreślić diachroniczność facjalną osadów, 
szczególnie ważną dla procedur litostratygraficznych.

zespół osadów górnego proterozoiku–dolnego paleo-
zoiku północno-wschodniej polski ogólnie reprezentuje 

sukcesję transgresji morskiej, przekraczającej stopniowo 
północno-zachodnią krawędź kontynentu baltiki (skłon  
perybałtycki). ze względu na zróżnicowaną paleotopogra-
fię i paleotektonikę omawianego obszaru, zapis litofacjalny 
tej sukcesji jest zróżnicowany, co z kolei implikuje niejed-
noznaczność korelacji istniejących dotąd schematów lito-
stratygraficznych z różnych punktów omawianego obszaru. 
inną przeszkodą wiarygodnej korelacji przestrzennej osa-
dów wypełniających basen jest brak jednoznacznie akcep-
towanego schematu chronostratygraficznego dla omawia-
nej sukcesji osadowej.

W sytuacji zarysowanych wyżej trudności w korelacji 
poszczególnych profilów, wydaje się, że najlepszym narzę-
dziem korelacyjnym jest rekonstrukcja trendów zmian śro-
dowiskowych zapisanych w profilu litologicznym, a będą-
cych pochodną wahań eustatycznych. przebieg dyskuto-
wanej transgresji wczesnopaleozoicznej miał pulsacyjny 
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charakter, co znajduje swój zapis w niższej rangi rytmach 
regresywno-transgresywnych. najlepszym narzędziem do 
logicznego przedstawienia tych rytmów jest zastosowanie 
stratygrafii sekwencji, w zakresie sekwencji depozycyj-
nych (depositional sequences), traktów systemowych (sys-
tems tracts) oraz, w miarę dostępności danych, para-
sekwencji depozycyjnych (parasequences). taka strategia 
analityczna pozwala przede wszystkim na ominięcie prze-
szkód w korelacji profilów, wynikających z lokalnego 
zróżnicowania litofacjalnego. 

na podstawie analizy sukcesji dolnego paleozoiku  
z kilkunastu otworów wiertniczych, od najdalej położo-
nego na zachód otworu malbork ig 1 aż po wiercenie Je-
zioro okrągłe ig 1 na wschodzie, opracowano schemat 
stratygrafii sekwencji ediakaru i dolnego paleozoiku syne-
klizy perybałtyckiej (korzeniowska, 2014). Wyniki tych 
badań zastosowano także dla sukcesji dolnego paleozoiku  
z otworu Jezioro okrągłe ig 1.

rozwój sukcesji depozycyjnej dolnego paleozoiku 
na obszarze Jeziora okrągłego

kambr

Sekwencję osadową paleozoiku rozpoczyna kilkume-
trowy pakiet czerwonych piaskowców, leżący niezgodnie 
na mezoproterozoicznym podłożu krystalicznym (fig. 28a). 
Jego pozycja stratygraficzna jest niejasna i nie można wy-
kluczyć, że reprezentuje on tzw. serie żarnowiecką ediaka-
ru (por. Jaworowski, 1982). osady te dość szybko są zastą-
pione szarobeżowymi piaskowcami, często wykazującymi 

warstwowanie przekątne, w tym hcS, miejscami mocno 
zbioturbowane (ichnoskamieniałości Teichichnus i Paleo-
phycus). powierzchnie laminacji miejscami są podkreślone 
cienkimi czerwonymi filmami (fig. 28c).

W obrębie szarych piaskowców pojawiają się pakiety 
piaskowców i mułowców czerwonej barwy, zwykle są roz-
sypliwe i pozbawione pierwotnych struktur sedymentacyj-
nych (fig. 28b, d–h). ich cechy wskazują na to, że są pro-
duktem subaeralnej diagenezy. ich grubość waha się od 
kilkunastu centymetrów do kilku metrów, natomiast czas 
formowania w warunkach paleogeograficznych baltiki  
w czasie ediakaru–wczesnego kambru mógł sięgać nawet 
200 tys. lat (Liivamägi, 2015). zakres zmian jest różny – od 
dezintegracji skały macierzystej, przez bardzo mocne prze-
barwienie na czerwono, aż po laterytyzację i kaolinizację. 
W profilu kambru wyróżniono pięć wyraźnie rozwiniętych 
regolitów / paleogleb, które dowodzą kilku faz dłuższej 
emersji (regresji) rozdzielających sukcesję morskich osa-
dów klastycznych. mogą one definiować granice sekwencji 
depozycyjnych trzeciego rzędu. 

interpretacja cech litofacjalnych potwierdza, że na  
ba danym obszarze w kambrze dominowało płytko-
morskie środowisko (Jaworowski, 1982) o dosyć wysokiej 
energii, związanej przede wszystkim z aktywnością 
sztormową. region Jeziora okrągłego ulegał epizodycz-
nym wynurzeniom zapisanych horyzontami paleoglebo-
wymi. Wydaje się, że wspomniane wyżej przebarwienia 
powierzchni warstwowania szarych piaskowców mor-
skich (fig. 28c) mogą dowodzić rozmywania tych regoli-
tów w trakcie sztormów lub też w czasie postępującej, 
 kolejnej transgresji.

fig. 28. przykłady płytkomorskich osadów klastycznych kambru dolnego (a–h) i środkowego (i) poddanych 
subaeralnym zmianom diagenetycznym (dezintegracji, laterytyzacji, kaolinizacji) w trakcie wynurzeń 

Skały starsze zawsze z prawej strony marszu. Średnica wszystkich rdzeni – 10 cm. A – kontakt stropu skał krystalicznych prekambru z czerwonymi 
piaskowcami ?kambru dolnego; marsz 1058,0–1064,0 m; B – regolit (r) rozwinięty na piaskowcach kambru dolnego; marsz 1046,0–1051,0 m; c – pias-
kowce beżowe z czerwonymi przebarwieniami z kopułowym warstwowaniem przekątnym (hcS); marsz 1036,0–1042,0 m; D – pokrywy kaolinowe 
rozwinięte na wynurzonych piaskowcach strefy litoralnej; marsz 1029,0–1034,0 m; e, f – pstre osady pokrywy zwietrzelinowe (W) rozwinięte na sza-
rych mułowcach i piaskowcach strefy litoralnej; marsze: 1011,0–1017,0 m (e) i 998,0–1001,0 m (f); g – pokrywy kaolinowe rozwinięte na wynurzo-
nych piaskowcach strefy litoralnej; marsz 970,0–973,0 m; h – pokrywa zwietrzelinowa (W) rozwinięta na szarych mułowcach i piaskowcach strefy  
litoralnej; marsz 956,0–962,0 m; I – płytkomorskie piaskowce beżowe kambru środkowego; marsz 944,0–950,0 m  

examples of the Lower (a–h) and middle cambrian shallow water clastic sediments, that underwent subaerial 
diagenetic processes (disintegration, lateritisation, kaolinisation) 

the older cores always at the left. core diameter – 10 cm. A – contact between the precambrian crystaline rocks with red sandstones of ?Lower cam-
brian; core interval 1058.0–1064.0 m; B – regolith (r) developed upon Lower cambrian sandstones; core interval 1046.0–1051.0 m; c – hummocky 
cross stratified, beige sandstones with reddish films following the sand laminae; core interval 1036.0–1042.0 m; D – residual kaolinite developed upon 
emerged litoral sandstones; core interval 1029.0–1034.0 m; e, f – variegated palaeoealterites (W) developed within grey, litoral mudstones and sand-
stones; core intervals 1011.0–1017.0 m (e) and 998.0–1001.0 m (f); g – kaolinite horizon developed upon emerged litoral sandstones; core interval 
970.0–973.0 m; h – palaeo weathering cover (W) developed within grey litoral mudstones and sandstones; core interval 956.0–962.0 m; I – shallow  
marine beige sandstones of the middle cambrian; core interval 944.0–950.0 m
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ordowik–sylur

transgresja ordowicka wkroczyła na speneplenizowny 
w czasie długotrwałej emersji ląd. Lukę stratygraficzną, 
powstałą w czasie poprzedzającej emersji, definiuje dwu-
metrowa pokrywa czerwonych mułowców i iłowców rezy-
dualnych, zwieńczająca strop utworów kambru a przykryta 
warstwą osadów wapnisto-piaszczystych (fig. 29a). miąż-
szość zachowanej pokrywy osadowej kambru środkowego 
w profilu otworu Jezioro okrągłe ig 1 sięga zaledwie 11 m. 

transgresja ordowicka miała bardzo szybki przebieg,  
o czym świadczy szybka instalacja systemu depozycji wę-
glanowej (carbonate factory) z bogatym zespołem fauny –
bentonicznej (głównie ramienionogi, małże, trylobity)
i nektonicznej (łodziki). W dolnej części profilu dominują
margle (fig. 29b), które stopniowo są zastępowane wapie-
niami bioklastycznymi (fig. 29c). czerwona barwa dolnego
pakietu wynika najprawdopodobniej z domieszek klastycz-
nych dostarczanych z przylegającego na południu lądu po-
krytego zwietrzeliną laterytową. W miarę postępującej
transgresji, obszar zasilania (ląd) oddalał się, a ilość domie-
szek klastycznych zmalała, stąd też osady wyższej części
sukcesji ordowickiej mają barwę szarą lub jasną (fig. 29d–
g). pojawiające się warstwy muszlowców tempestytowych
dowodzą głębokości zbiornika w zasięgu falowania burzo-
wego (fig. 29d, f). osady te są stopniowo zastępowane
głębszymi osadami – głównie wapieniami gruzłowymi
(fig. 29h), alternowanymi nielicznymi tempestytami dy-
stalnymi. takie zmiany dowodzą trendu pogłębiającego,
który kontynuuje się także w sylurze. Stropowe kilka me-
trów osadów wapiennych cechują horyzonty tzw. spoistych
den (firm grounds), wskazujących na zwolnienie tempa se-
dymentacji węglanowej, związane z dość szybkim proce-
sem pogłębiania zbiornika i zmianą depozycji węglanowej
na drobnoklastyczną, typową dla syluru północnej polski
(fig. 29i).

główne granice i horyzonty korelacyjne

na podstawie badań sedymentologicznych, w obrębie 
pakietu badanych osadów (por. fig. 28) niewątpliwie można 
wyróżnić następujące główne horyzonty korelacyjne (czyli 
granice sekwencji depozycyjnych):

1. między podłożem krystalicznym a pokrywą osadową;
2. poziomy emersji i paleowietrzenia (regolity) w obrę-

bie kambru dolnego i środkowego;
3. powierzchnia emersji pomiędzy piaskowcami stro-

powymi środkowego kambru a kompleksem węgla-
nowym ordowiku;

4. zespół spoistych den, rozwiniętych w obrębie górne-
go kompleksu węglanowego (dolny sylur).

Wyżej zdefiniowane powierzchnie stanowią granice 
sekwencji depozycyjnych trzeciego rzędu (third-order dep-
ositional sequences) i z jednej strony formują zręby sche-

matu stratygrafii sekwencji dolnego paleozoiku syneklizy 
bałtyckiej. z drugiej strony stwarzają możliwość określenia 
geometrii litofacji osadów dolnego paleozoiku w omawia-
nym basenie depozycyjnym.

opis sekwencji trzeciego rzędu

ediakar–kambr

W obrębie sukcesji ediakaru–kambru wyróżniono 
sześć sekwencji depozycyjnych rozwiniętych w facjach 
klastycznych, głównie piaskowcowych (pięć sekwencji w 
kambrze dolnym i jedna w kambrze środkowym). granice 
sekwencji stanowią czerwone i brunatne horyzonty wie-
trzeniowe, cechujące się zaawansowanym procesami wie-
trzenia sub aeralnego (np. kaolinizacją), a niekiedy będące 
typowymi paleoglebami. W strefach brzeżnych zbiornika, 
takich jak rejon Jeziora okrągłego, można zauważyć ich 
amalgamację, typową dla traktu niskiego stanu morza 
(LSt), co powoduje, że liczba sekwencji kambru dolnego 
tu wyróżnionych jest mniejsza o 1 od liczby sekwencji 
wyróżnionych w profilach z dystalnych części basenu (ko-
rzeniowska, 2014; nielsen, Schovsbo, 2015) należy przy 
tym zwrócić uwagę, że w zależności od czasu ekspozycji, 
wietrzenie może sięgać do głębokości kilku metrów, po-
wodując przebarwienie osadów tworzonych w środowisku 
morskim, co może stwarzać trudności interpretacyjne do-
tyczące genezy tych osadów. z kolei istnienie tylko jednej 
sekwencji kambru środkowego wskazuje, że przedordo-
wickiej erozji uległ pakiet osadów odpowiadających dru-
giej i trzeciej sekwencji tego interwału z dystalnej części 
basenu (por. nielsen, Schovsbo, 2015).

osady sukcesji transgresywnej (tSt) zwykle są jasnej 
barwy oraz wyróżniają się obecnością glaukonitu i tenden-
cją do stopniowego spadku wielkości ziarna. ich typową 
cechą jest też pojawianie się śladów Teichichnus, Paleophy-
cus i Planolites. fazę wysokiego stanu morzą (hSt) wy-
różnia zmiana trendu w uziarnieniu na grubiejący w górę 
sukcesji. 

ordowik–dolny sylur

pierwsza sekwencja depozycji ordowiku–dolnego sylu-
ru jest określona luką stratygraficzną obejmującą kambr 
górny i część kambru środkowego. bezpośrednio na niej 
leżą margliste i wapienne utwory ordowiku bogate w fau-
nę: trylobity, ramienionogi, krynoidy oraz łodziki. Utwory 
te reprezentują tSt. osady sukcesji tzw. wysokiego stanu 
(hSt) są reprezentowane przez wapienie gruzłowe. 

granicę następnej sekwencji wyznacza kompleks skon-
densowany obejmujący zestaw spoistych den, na którym 
bezpośrednio leżą transgresywne osady: mułowce i iłowce 
syluru (tSt), których resztkowy, 50-metrowy pakiet za-
chował sie po przedpermskiej erozji.
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fig. 29. osady transgresji ordowicko-sylurskiej (a–h – ordowik, i – sylur)

Średnica wszystkich rdzeni – 10 cm. A – wapienie piaszczyste z bioklastami z inicjalnej fazy transgresji morskiej ordowiku; głęb. 942,0 m; B – czer-
wone margle z bioturbacjami Paleophycus (strzałka); głęb. 935,0 m; c – wapienie bioklastyczne z trylobitami (strzałki); głęb. 924,0 m; D – zbiotur-
bowany, tempestytowy wapień bioklastyczny; głęb. 914,0 m; e – kalcysiltyt z bioturbacjami Paleophycus; głęb. 914,0 m; f – tempestyt  muszlowcowy 
z wyraźnym, erozyjnym spągiem; głęb. 897,0 m; g – kalcylutyt z ichnoskamieniałościami Planolites; głęb. 879,0 m; h – typowe wapienie gruzłowe 
z licznymi bioturbacjami; głęb. 861,0 m; I – mułowce syluru z graptolitami; głęb. 835,0 m 

Sediments of the ordovician-Silurian transgression (a–h – ordovician, i – Silurian)

core diameter – 10 cm. A – sandy limestones with bioclasts, representing initial stage of the ordovician transgression; depth 942.0 m; B – red marls 
with Paleophycus ichnofabrica (arrow); depth 935.0 m; c – bioclastic limestones with trilobites (arrows); depth 924.0 m; D – bioturbated bioclastic 
tempestites; depth 914.0 m; e – calcisiltites with Paleophycus ichnofabric; depth 914.0 m; f – bioclastic tempestites with erosional base; depth 897.0 m; 
g – calcilutites with Planolites ichnofabric; depth 879.0 m; h – heavily bioturbated nodular limestones; depth 861.0 m; I – Silurian mudstones with 
graptolites; depth 835.0 m
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