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.UTW()RYKARBO~ti W CBOROWICACH' NA POŁUDNIE OD KRAKOwA
.Vi ,ramaChp~ soli Ikamiennej prowadZo- '
,nych !Pl'Ze'Z Q:akład Złóż Soli' LnstytutuGęologicznego ,
,'na ·obszarze tPm:edgórŻa Kar.pa.t mstaly- podjęte między
inn1lDi" prace Wiertoicze między Skawilną a , Bary, C'.leln..Zadan1em ItY'ch prac bY'ło wy-Jałnienie na tym
',' Odcioku ,stosunków 'geologicznych międzY' ~aeunięciem
,flisZli kal'Paddego, utworami miocenu wypełniającymi' .tapad1isko przedkarpackie i pogrątQD1D1 starszym
podłoźem. W szczeg61nQIŚci ' zaś Prace te miały' na celu
WY-kJrrcle' ewedtualnY'ch : stref, wzDogaceni~ osadów
mioceńskich Vi sól kamien.ną.
'
, 'Po ,wYlkona.niu ' pły.fkichwierceń kartującYch wy-'ty~łfarlę p08Zuk1Waw~. skieroWaną prosWpadle
. do dOminującego biegu wamtw miocenu i fliszu i za· ·.· 372·

łożono na niej rfI'zY

.

wiercei:da

poszu1dwa\VICze.w~;

załoteń . miały' . .one przewiercić uiwory- . iniocenu •
i osiWnąć stal'BZe' podłoże - jurajskie. Istollniewll-

.!pienie jul'ajskie zoetaly- napotkane kolEdno w .skki. nie na głębokości 146,8 m, w Brrzyczynie ' Domejoa
głębokpścl 252;0 m,' w Ltberiawi.e na ' głębokośei

. 165,8 m i wreszcie w·ChorowiJcach koło Mogilna .na
głębokości 417,0 m.
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Szczególnie interesującą serięprZewierclł&W6t '
w Chorowicacll, załoiony nabrzefJnej strefie nasunię.- .
cia karpackiego. Mianowicie, po przabiciu I\1tworów:
fliszu do .ok. 136 mi nastfPlie miocenu do ok. 417 m ;
. .wszedł 011 w serię ,wapielli jurajsk1ch da1.eko ,wcZ~;~.
. śniej, n1i tii~ tego naosół spodzl9\'VaD.o. · .
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1:;:::;-.:'.1' ~ez EQJ3 ~4 ~5
~ichefuatyczny profn geologicznyM.ogUmny - SJcotni'1oi, 1 - azwartor.zęd, Z - tr.zedonzęd .(iły - iły .zgłpsem),
,
3 - kreda - flisz karpacki, 4 - ;ury:ł., 5 - karbon
,
.
.
", Z ana.lizy materiałów arehiwaln,ych, a zwłaszcza prorilu .otworu oowierOOnego VI Rzeszotarach oraz w zestawieniu ich' z danymi z Wymienianych lIlajlIlowszych
'wierceń okazało się, że WtIIlieją realhne szan;se lIla przewierCenie utworÓW jurajSkilch i osiągnięcie podł.ooa
paleozoicznego na głębokości będącej w .zasięgu mo-·
żiiwości t!;echnicZIIlych wiertJnilcy ustawiOlIlej "\\7 Chora--.
wicach~ 'Utwory jurajskie zOstałY tu osi_ięte już na
głębokości 417'· m, czyJ.i w odniesieniu do' poziomu
•. mOTza o 'blisko 350 llD wyżej' niż wRzeszotarach. Po. nieważ zaś' miąŻ'SZość serii' wapieni' jurajskich w RZe:. szCJtarach wynosiła dk:. 105' m, a wykształcenie facjal.' ••.. ne stroPOWJIlCh panUi tych serii było w obu przypadk9Ch alD.a1ogilczne, naileżiłło się spodziewać spą.gu JUTY
na głębokOŚci .dkoło. 530 nl.· .
. :. Przewldywan.i.a potwierdziły się caikowicie. boWiem
pO' przebiciu "Serii ubworów j1lTa'jSldch o miąższości ok.
li 7 m złożonych głÓWillie zwapiem białych wraz
.. czterometro~ą ławicą piaskOwca vi .sPągu, 06iągnię-

to podłoże paleOzoiOZllle wykształcane' jaJko doilno-ka1'ibońskie iłowce margli-ste, piaSkowceszaTe ze
zwęglaną .typową morą oraz· w~tenie "ciemnoszare
z florą. ."
Tak. więc wiercenie w ChorowiIcacli. {1955 r.) jest
da.1s.zym dowodem tego; ~ karbÓIi .niecki. górno-ślił
sltieJ sięga dalej lIla V\1Schód, 1Iliż' to mama' było są.,.
dzić na podstawie danych z wiercenia w Nowych Dro-,
gach . (1942 r.). Szczególną zaś wartość. wiercenia
wChorowicach podnOSi jes!llCze jego wy:jąibk:owe' po_o
. łoźenie, które' pozwoliło na stwierdzenie w jednYm'
profilu u'i1w~ów czterech formaCji geolOllPcznYCh jad':
nocze9nie.
Przedstawiony scbemaf3'1cznie IPrzekroj wzdłu1:' Unii
poszukiwawczej Mcigilany-SkOltn;iki Hu1rtTuje budowę
geologi.eżną oma,wialliego .odcinka; wSkazując na dość
łagodne' i jednosta,jne po8iFążam.ia eię podJdŹa' jurajskiego ku południowi arii 'pod brzeg nawnięcia klirpaQkiego.
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