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Litofacje, paleoœrodowiska i historia depozycji utworów paleogenu i neogenu
w £êczycach k. Lêborka
Grzegorz Czapowski*, Jacek Robert Kasiñski*
Utwory te zwieraj¹ liczne bioturbacje i morski fitoplankton
oraz oœródki otwornic, podobne jak wystêpuj¹ce w asocjacji
facji przybrze¿a zbiornika morskiego/brakicznego osady delty i bagniska nadmorskiego, o cechach strukturalnych podobnych do ich l¹dowego odpowiednika. Wspomniana ju¿
litofacja deltowa jest reprezentowana przez sublitofacje:
szczytu delty, sk³onu delty i prodelty; buduj¹ j¹ piaski drobno-, œrednioziarniste, ze ¿wirkiem i rosn¹cym udzia³em mu³ku
i licznymi œladami bioturbacji w facjach sk³onu i prodelty. We
wszystkich omawianych facjach w zmiennych iloœciach
wystêpuj¹ fragmenty uwêglonych roœlin, okruchy i³ów wêglistych i ksylitów.
Ustalenie sukcesji litofacji w profilu umo¿liwi³o przedstawienie historii depozycji utworów paleogenu i neogenu
w rejonie £êczyc. Sukcesja wyró¿nionych subfacji w
profilu otworu i ods³oniêcia wskazuje, ¿e na pocz¹tku wczesnego oligocenu (g³êb. 100,3–110 m) w rejonie £êczyc
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Utwory paleogenu i neogenu opisane w rdzeniu wiertniczym otworu £êczyce–Tr (g³êb. 110 m) i w przyleg³ym
ods³oniêciu, bêd¹cym kontynuacj¹ profilu otworu, w miejscowoœci £êczyce ko³o Lêborka, zosta³y datowane na dolny
oligocen, miocen i pliocen (S³odkowska, 2004). Na materiale rdzeniowym i w ods³oniêciu przeprowadzono makroskopowe badania sedymentologiczne, obejmuj¹ce opis zmian
litologii osadu, zespo³ów struktur sedymentacyjnych, postsedymentacyjnych i biodeformacji (œlady dzia³alnoœci
zwierz¹t i roœlin) oraz pomiary kierunków transportu (w
ods³oniêciu). Uzyskane informacje, powi¹zane z wynikami
badañ mikropaleontologicznych (charakter zespo³ów flory,
obecnoœæ oœródek (chitynowych wyœció³ek) otwornic —
Paruch-Kulczycka, 2004) i glaukonitu in situ pozwoli³y
wyró¿niæ w badanych utworach kilku typów litofacji wraz z
sublitofacjami, odpowiadaj¹cych ró¿nym œrodowiskom
sedymentacji, od l¹dowego po morskie.
Œrodowisko l¹dowe reprezentuj¹ nastêpuj¹ce litofacje:
rzeczna i jeziorno-bagniskowa, œrodowisko zaœ morsko/brakiczne — litofacja przybrze¿a morskiego. Wyró¿niona ponadto litofacja deltowa mo¿e byæ zaliczana do obu
œrodowisk, zale¿nie od charakteru zbiornika, w obrêbie
którego siê rozwija³a (kryterium rozdzia³u stanowi sukcesja facji i obecnoœæ morskiego fito- i zooplanktonu).
W obrêbie utworów litofacji rzecznej wydzielono sublitofacje: (1) koryt rzecznych z odsypami, (2) glifów krewasowych oraz (3) odsypów przyujœciowych. Utwory tej
litofacji s¹ zbudowane z piasków drobno- do gruboziarnistych, s³abo i Ÿle wysortowanych, drobnych ¿wirków oraz
mu³ków piaszczystych; cechuje je obecnoœæ zespo³ów skoœnych, warstwowañ horyzontalnych, zmarszczkowych i
soczewkowych, powierzchni erozyjnych oraz zmienny
udzia³ bioturbacji, w przypadku zaœ osadów odsypów przyujœciowych równie¿ obecnoœæ morskiego fitoplanktonu.
Na litofacjê jeziorno-bagniskow¹ sk³adaj¹ siê sublitofacje: (4) otwartej toni i (5) przybrze¿a jeziora oraz (6)
bagienna. Tworz¹ je i³y i mu³ki piaszczyste z domieszk¹
piasków drobnoziarnistych w przypadku litofacji przybrze¿a i z warstwami wêgla brunatnego w przypadku litofacji bagiennej. S¹ one warstwowane horyzontalnie,
zmarszczkowo i soczewkowo, rzadko skoœnie (przybrze¿e), ze zmiennym udzia³em deformacji pogr¹zowych i bioturbacji (czêstsze w utworach przybrze¿a i bagniska). Z
kolei wœród litofacji przybrze¿a zbiornika morskiego/brakicznego wyró¿niono sublitofacje przybrze¿a morskiego oraz
laguny, z których pierwsz¹ tworz¹ piaski drobnoziarniste
œrednio i dobrze wysortowane, z pojedynczymi ziarnami
drobnego ¿wirku i mu³ek piaszczysty; s¹ widoczne warstwowanie horyzontalne, zmarszczkowe i przek¹tne rynnowe,
rozmycia erozyjne i pogr¹zy. Sublitofacjê lagun tworzy i³ i
mu³ek piaszczysty, brak w niej warstwowañ ¿³obistych.
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Ryc. 1. Profil litologiczno-facjalny osadów górnego neogenu w
ods³oniêciu w £êczycach (wg Kramarskiej i in., 2003)
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powstawa³y osady charakterystyczne dla wybrze¿a morskiego, zdominowane pocz¹tkowo przez subfacjê odsypów przyujœciowych z licznymi powierzchniami
erozyjnymi, wy¿ej zaœ pojawi³ siê zespó³ osadów przybrze¿a i osadów lagunowo-bagniskowych, zwieñczony cienk¹
(25 cm) warstw¹ piaszczystych utworów sk³onu delty. PóŸniej wp³ywy morskie zanik³y i zbiornik wodny nabra³ charakteru jeziora (g³êb. 77,8–100,3 m), z subfacjami otwartej
toni i przybrze¿a, w którego obrêb wkracza³y pocz¹tkowo
delty rzeczne (subfacje sk³onu i prodelty), póŸniej zaœ rozwija³y siê utwory bagniskowe. Nawrót wp³ywów morskich
nast¹pi³ pod koniec wczesnego oligoceniu (g³êb.
31,2–77,8 m), kiedy pojawi³y siê utwory przybrze¿a na
przemian z osadami laguny, w której p³ytszych partiach
rozwinê³y siê bagniska, stanowi¹ce strefê akumulacji
materia³u fitogenicznego. W tej strefie zaznaczy³o siê
okresowo ujœcie rzeki rozbudowuj¹cej deltê, z zachowanymi subfacjami delty i odsypów przyujœciowych. Pomiêdzy
wczesnym oligocenem a miocenem (g³êb. 31,1m) istnieje
luka w zapisie sedymentacyjnym, choæ brak tam œladów
erozji. We wczesnym miocenie (g³êb. 19,5–31,1 m) na
omawianym terenie panowa³y warunki l¹dowe, pocz¹tkowo charakteryzuj¹ce siê wystêpowaniem subfacji rzecznych
(korytow¹ i glifów krewasowych), póŸniej
przechodz¹cych w utwory jeziorno-bagniskowe a nastêpnie zast¹pione przez deltowe. Wp³ywy morskie — przemiana zbiornika jeziornego w rejonie £êczyc w brakiczny
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— zaznaczy³y siê w œrodkowym miocenie (g³êb. 7,5–19,5
m), co potwierdza obecnoœæ morskiego fitoplanktonu w
naprzemianleg³ych utworach deltowo-lagunowych i osadach przybrze¿a. Z kolei w m³odszym miocenie i zapewne
we wczesnym pliocenie (g³êb. 0,0–7,5 m) wp³ywy te
zanik³y i nast¹pi³ nawrót do warunków l¹dowych z postêpuj¹c¹ przemian¹ zbiornika brakicznego w jezioro, w którego obrêb wkracza³y delty rzeczne. Na zmianê warunków
przypada luka w zapisie palinologicznym odpowiadaj¹ca
zonom od VII do XI.
Warunki l¹dowe, zapisane facjami deltowo-jeziornymi
i rzeczno-jeziornymi dominowa³y przez ca³y pliocen, co
ilustruje profil ods³oniêcia w £êczycach (ryc. 1). Chwilowy nawrót warunków brakicznych/morskich (?) zaznaczy³
siê jedynie w m³odszym pliocenie (œrodek profilu
ods³oniêcia) facjami przybrze¿a i odsypów przyujœciowych. Pomiary kierunków transportu w obrêbie tych ostatnich, oparte o analizê zespo³ów skoœnych, w odró¿nieniu
od dominuj¹cych kierunków odczytanych w utworach deltowo-rzecznych (ku po³udniowi), wykaza³y obecnoœæ
podrzêdnych kierunków W–E, rejestruj¹cych silne pr¹dy
wzd³u¿brzegowe, oraz kierunek ku pó³nocy, zwi¹zany z
okresowymi podpiêtrzeniami (wiatrowymi/sztormowymi?) wód — tzw. cofki — w ujœciach rzek, wkraczaj¹cych
do jeziornego/brakicznego zbiornika po³o¿onego na
po³udnie od £êczyc.

