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1. UWAGI WSTĘPNE 

Zlokalizowany na południowo-zachodnim skłonie wschodnioeuropejskiego kratonu basen 

lubelski jest od kilku dekad obiektem zainteresowania geologów, geofizyków, a także 

instytucji zarządzających przemysłem wydobywczym. Mimo przeprowadzonych 

intensywnych badań geofizycznych, geologicznych i penetracji obszaru Lubelszczyzny 

licznymi wierceniami, poglądy odnośnie genezy, ewolucji i stylu budowy basenu lubelskiego 

istotnie się różnią. W wyniku szeroko zakrojonych badań geofizycznych i wierceń 

wykonanych w drugiej połowie XX w., basen lubelski bywa postrzegany jako powstały w 

wyniku orogenezy waryscyjskiej, wypełniony osadami produktywnego karbonu. Rozdziela on 

podniesienie (blok) radomsko–kraśnicki z usuniętą pokrywą karbonu od podniesionego 

skłonu platformy prekambryjskiej. Podkreśla się ekstensyjny charakter tego rowu i głębokie 

zakorzenienie w skorupie ograniczających go nieciągłości tektonicznych.  

Na przełomie wieków w wyniku reinterpretacji danych sejsmicznych i uzyskania 

nowych danych geofizycznych a także przeprowadzanej analizy basenów sedymentacyjnych, 

pojawiła się koncepcja późno-karbońskiej inwersji rowu. 

Przetworzenie danych sejsmicznych z lat 90. i nowsze badania sejsmiczne 

zasugerowały obecność naskórkowych struktur kompresyjnych w obrębie rowu lubelskiego i 
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stały się podstawą opracowania nowego modelu strukturalnego, określającego basen lubelski 

jako waryscyjską pasywną synklinę, której skrzydła uległy wyniesieniu. 

Zmiany poglądów odnośnie modeli tektonicznych basenu lubelskiego dobrze ilustruje 

zamieszczony w recenzowanej pracy załącznik nr 1, będący zestawieniem dotychczas 

opublikowanych modeli tektonicznych basenu lubelskiego, począwszy od modelu 

ekstensyjnego rowu tektonicznego (1972), poprzez model pasywnej synkliny (2002), do 

modelu obrazującego deformacje naskórkowe w brzeżnej części orogenu waryscyjskiego 

(2017). 

Recenzowana praca rozwija model strukturalny zgodny z koncepcją uznającą basen 

lubelski za pasywną synklinę z przejawami deformacji naskórkowych, odkłutą wzdłuż 

spągowej części ilastych utworów sylurskich. 

W artykułach składających się na rozprawę doktorską przedstawiono ilościowy model 

tektoniczny basenu, konstruowany w procesie bilansowania przekroju geologicznego, w 

którym wykorzystano wyniki interpretacji danych sejsmicznych, analizy danych otworowych 

i anomalii siły ciężkości.  

Problematyka i treść przeprowadzonych badań zostały przedstawione w formie 

czterech anglojęzycznych artykułów wieloautorskich, opublikowanych w latach 2018–2020 w 

recenzowanych czasopismach naukowych: Journal of Structural Geology (2 publikacje), 

Annales Societatis Geologorum Poloniae (1 publikacja) i Interpretation (wydawanym przez 

Society of Exploration Geophysicists and American Association of Petroleum Geologists) (1 

publikacja). Jak wynika z załączonych oświadczeń współautorów, Doktorant pełnił rolę 

wiodącą w realizacji trzech publikacji.  

 

2. OMÓWIENIE I ANALIZA TREŚCI ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

Publikacje stanowiące główną merytoryczną część rozprawy doktorskiej poprzedzone zostały 

obszernym, składającym się z czterech rozdziałów, wprowadzeniem w problematykę 

przeprowadzonych badań. Autor zaznajamia w nich czytelników z historią badań 

geofizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań sejsmicznych i otworowych (rozdz. 

2). Prezentuje przegląd istniejących modeli ewolucji tektonicznej basenu lubelskiego (rozdz. 

3), a następnie szeroko opisuje przyjętą metodykę pracy (rozdz. 4). W jej ramach przedstawia 

zakres interpretacji sejsmicznej, podkreślając dokonanie dla potrzeb pracy doktorskiej analizy 

kilkuset profili sejsmicznych, dwóch 3D zdjęć sejsmicznych oraz danych stratygraficznych z 

ponad 500. głębokich otworów wiertniczych. Omawiając zakres przeprowadzonych 
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interpretacji Autor zwraca uwagę na konstrukcję sejsmogramów syntetycznych, istotnych dla 

dowiązania refleksów do granic stratygraficznych. Prezentuje, wykorzystywany w pracach 

modelowych, zgeneralizowany profil litostratygraficzny basenu lubelskiego z podziałem na 

kompleksy stratygraficzno - mechaniczne, zaznaczoną pozycją stratygraficzną horyzontów 

sejsmicznych i głównych etapów ewolucji geodynamicznej. Zwraca uwagę na konieczność 

przeprowadzenia konwersji przekrojów sejsmicznych z domeny czasowej do głębokościowej, 

niezbędnych przy konstrukcji modeli geologicznych. 

Osobne podrozdziały „Metodyki prac” poświęcone zostały opisowi metody 

bilansowania przekrojów geologicznych oraz analizie i modelowaniu anomalii 

grawimetrycznych. Wiele miejsca zajmuje opis metody bilansowania przekrojów 

geologicznych jako narzędzia konstrukcji (w tym wypadku) 2D modelu przekroju 

strukturalnego. Model ten, bazujący na danych powierzchniowych i otworowych, powinien 

spełniać określone założenia i reguły geometryczne a równocześnie odzwierciedlać 

rzeczywiste struktury geologiczne. 

W celu przybliżenia czytelnikowi pojęć z zakresu problematyki związanej z 

bilansowaniem przekrojów, autor objaśnia: proces restoracji przekroju, pojęcie odkształcenia 

płaszczyznowego, ważność doboru optymalnej linii przekroju geologicznego i jej zgodności z 

kierunkiem transportu tektonicznego, rolę poprawnej lokalizacji tzw. linii referencyjnej oraz 

zagadnienia związane z umiejscowieniem regionalnego poziomu odkłucia pod deformacjami 

naskórkowymi.  

W procesie bilansowania konstruowany jest model strukturalny, do realizacji którego 

wykorzystuje się algorytmy symulujące procesy deformacji, prowadzące do uzyskania 

poprawnych wyników restoracji przekroju. W formie graficznej Autor ilustruje m.in. 

algorytm i zasadę działania prostego ścinania, posuw fałdowy, płynięcie równoległe do 

powierzchni uskoku, wykorzystywane do restoracji przemieszczenia uskokowego w reżimie 

kompresyjnym. 

Proces bilansowania przekroju geologicznego jest dobrze zilustrowany przez prezentowany 

diagram, przedstawiający bazujące na danych geologicznych i geofizycznych różne etapy 

prac. Obejmują one konstrukcję bazy danych, konstrukcję modelu strukturalnego, restorację i 

modelowanie 3D. 

W ostatnim punkcie rozdziału poświęconego metodyce prac omówiona jest analiza i 

modelowanie anomalii grawimetrycznych. Autor przedstawia w nim podstawowe informacje 

z zakresu metody grawimetrycznej, skupiając się na opisie poprawek stosowanych przy 

obliczaniu anomalii siły ciężkości. Zwraca uwagę na poprawki najczęściej stosowane w 
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praktyce do obliczania anomalii siły ciężkości w redukcji Bouguera; wolnopowietrzną, 

topograficzną i poprawkę na warstwę pośrednią, zwaną także „poprawką Bouguera”. Omawia 

też problemy interpretacyjne związane z rozwiązaniem tzw. zadania prostego grawimetrii 

określanego mianem interpretacji pośredniej i obarczonego wieloznacznością rozwiązania 

zadania odwrotnego i odpowiadającej mu interpretacji bezpośredniej.  

Prace nad modelem dewońsko-karbońskiej ewolucji tektonicznej basenu lubelskiego 

zostały przedstawione w 5. rozdziale rozprawy pt. „Wyniki badań”, na który składają się 

autorskie streszczenia czterech anglojęzycznych artykułów, dołączonych do rozprawy w 

formie kopii oryginalnych publikacji. Streszczenia te, wzbogacone licznymi rysunkami, są 

pomocne w przyswajaniu treści anglojęzycznych publikacji. Do każdego streszczenia 

dołączone jest oświadczenie współautorów, w którym określony został zakres prac 

wykonanych przez Doktoranta w ramach opracowania danego artykułu.  

Autorską część rozprawy Doktorant kończy obszernym podsumowaniem wyników 

wykonanych badań nad modelem dewońsko-karbońskiej ewolucji tektonicznej basenu 

lubelskiego, wskazując na słuszność koncepcji o udziale późnokarbońskich deformacji 

naskórkowych w geologicznej strukturze basenu. Tezę tę uwiarygodnia wykorzystany 

obszerny materiał badawczy, na który składają się dokumentacje prac sejsmicznych 

wykonanych wzdłuż 300 profili (por. zał. 2), pokrywających badany obszar, dwa 3D zdjęcia 

sejsmiczne, dane stratygraficzne z ponad 500 głębokich otworów wiertniczych (por. zał. 3), 

analiza dziewięciu wybranych horyzontów sejsmicznych o zasięgu regionalnym, ważnych z 

punktu widzenia konstrukcji modeli strukturalnych oraz półszczegółowe zdjęcie 

grawimetryczne obszaru badań. 

 

Najważniejszą częścią recenzowanej rozprawy, stanowiącą podstawowy materiał do 

jej oceny, są cztery opublikowane artykuły (zał. 4–7), szeroko omawiające problematykę 

przeprowadzonych badań i ich wyniki. 

 

Załącznik 4 stanowi artykuł pt. „Application of two-dimensional gravity models as 

input parameters to balanced cross-sections across the margin of the East Craton in SE 

Poland” (Zastosowanie dwuwymiarowych modeli grawimetrycznych jako parametrów 

wejściowych do zbilansowanych przekrojów, przecinających granicę 

wschodnioeuropejskiego kratonu w południowo-wschodniej Polsce), opublikowany w 2018 r. 

w Journal of Structural Geology vol. 116, str. 223–232. Artykuł zawiera siedem ilustracji, a 
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jego bibliografia liczy 34 pozycje. Doktorant jest współautorem rozdziału Rezultaty, 

wykonawcą analizy danych geologicznych z otworów i autorem ilustracji nr 2 i 4. 

Artykuł ten przedstawia rolę 2D modelowania grawimetrycznego, a ściślej 

modelowania gęstościowego, w procesie konstrukcji zbilansowanych przekrojów 

geologicznych. Modelowania rozkładu gęstości w skorupie dokonano wzdłuż profilu 

grawimetrycznego o kierunku SW-NE, którego linię wyznaczają lokalizacje 10-ciu wierceń. 

Profil ten m.in. przecina blok radomsko-kraśnicki, basen lubelski i strefę uskokową Kocka. 

Lokalizację profilu przedstawiono na tle mapy geologicznej (fig. 2) i fragmentu mapy 

anomalii siły ciężkości w red. Bouguera (fig. 3). Dane o gęstościach skał ujęto w formie 

tabelarycznej. Modelowanie grawimetryczne prowadzono etapami, korzystając z programu 

firmy Geosoft GM-SYS
TM

, służącego do obliczania (wprost) efektów grawitacyjnych, 

związanych z zaprojektowanym modelem gęstościowym. Do rozwiązywania odwrotnego 

(inwers) zadania grawimetrii posłużono się procedurą obliczeniową, której podstawy 

teoretyczne znajdują się w opublikowanej w 2012 r. na łamach czasopisma Geophysics pracy 

G. Barnesa i J. Barrauda.  

W pierwszym etapie modelowania, w trakcie którego wykorzystano wyniki badań 

sejsmicznych refrakcyjnych, refleksyjnych i dane z wierceń, skonstruowano gęstościowy, 

uproszczony (stała gęstość kompleksu osadowego) 2D model skorupy (fig. 5), objaśniający 

przyczyny lubelskiego wyżu grawimetrycznego zróżnicowaniem gęstości w krystalicznym 

kompleksie skorupy, ograniczonym powierzchnią podłoża krystalicznego i granicą Moho. W 

drugim etapie modelowania uproszczony gęstościowy model skorupy wzbogacono, 

przyjmując możliwość zróżnicowania gęstości w kompleksie osadowym i rozwiązując 

odwrotne zadanie grawimetrii. Uzyskano w ten sposób gęstościowy model kompleksu 

osadowego wraz z morfologią stropu kambru (fig. 6). Następnie geometrię stropu kambru 

zaimportowano do modelu zbilansowanego i przetestowano jej zgodność z innymi danymi 

strukturalnymi. Wyniki gęstościowego modelowania zostały wykorzystane w procesie 

bilansowania przekroju geologicznego i umożliwiły konstrukcję dwóch 2D alternatywnych 

strukturalnych modeli kompleksu osadowego (fig.7).  

W obu modelach basen lubelski między strefą uskokową Kocka a blokiem radomsko-

kraśnickim jawi się jako pasywna synklina odkłuta wzdłuż spągowej części ilastych skał 

sylurskich. Różnice zawierające się w stopniu dopasowania obliczonych efektów 

grawitacyjnych, spowodowanych dwoma wyinterpretowanymi modelami gęstościowymi 

kompleksu osadowego do tzw. anomalii różnicowych oraz wyniki przeprowadzonych 

restoracji przekrojów mają konsekwencje tektoniczne. Wskazują na dominująca rolę 
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deformacji kaledońskich na obszarze Gór Świętokrzyskich i bloku radomsko–kraśnickiego w 

przypadku pierwszego modelu lub sugerują dominująca rolę deformacji waryscyjskiej, 

ograniczając deformację kaledońską do obszaru Gór Świętokrzyskich i południowo-

zachodniej części bloku radomsko-kraśnickiego. Jakkolwiek oba wyinterpretowane modele są 

akceptowalne, to drugi model – zdaniem autorów publikacji – lepiej spełnia geologiczne 

uwarunkowania, rozwiązując długo dyskutowany problem dotyczący dystrybucji i 

intensywności kaledońskiej tektoniki na południowo-zachodnim krańcu kratonu na obszarze 

SE Polski.  

 

Tematycznie związanym z omówionym wyżej jest artykuł (zał. 7) pt. „Sequence of 

deformation at the front of an orogen: Lublin basin case study (Poland)” (Sekwencja 

deformacji czoła orogenu: casus basenu lubelskiego), opublikowany w 2020 r. również w 

Journal of Structural Geology vol. 141, str. 1–18. Artykuł zawiera 15 ilustracji i powołuje się 

na 95 pozycji literaturowych. Doktorant jest autorem koncepcji artykułu, wykonawcą 

interpretacji i restoracji strukturalnej, a także autorem rozdziałów: Wstęp, Budowa 

geologiczna, Konkluzje. Jest także współautorem trzech kolejnych rozdziałów: Dane i metody, 

Wyniki, Dyskusja, a także autorem ilustracji nr 1–3, 6, 8–13 i 15, oraz współautorem ilustracji 

nr 4, 5 i 7.  

Publikacja stanowi rozległe studium marginalnej części waryscyjskiego fałdowo-

nasuwczego pasa w granicach basenu lubelskiego. Głównym celem badań było rozpoznanie 

sekwencji powstawania kompresyjnych struktur w procesie skracania pokrywy osadowej. 

Realizacja tego zadania wymagała od autorów publikacji podjęcia szerokiej analizy wyników 

badań geofizycznych, takich jak sejsmika refleksyjna, grawimetria czy geofizyka otworowa.  

Główne części publikacji, opisujące przeprowadzone badania, poprzedzone są odpowiednio 

ukierunkowaną charakterystyką budowy geologicznej obszaru badań. 

Basen lubelski zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie strefy Teisseyre’a-Tornquista 

(TTZ) na południowo-zachodnim skłonie wschodnioeuropejskiego kratonu (EEC), gdzie 

stopniowo zmniejsza się grubość krystalicznego kompleksu skorupy. Pokrywa osadowa 

basenu to przykryty subhoryzontalnymi utworami permsko-mezozoicznymi kompleks 

zdeformowanych skał, złożony z różnowiekowych osadów: od ediakaranu po karbon. 

Kompleks ten jest ograniczony od góry powierzchnią niezgodności waryscyjskiej, zapadającą 

w kierunku południowo-zachodnim. Niezgodność ta spoczywa na paleo-proterozoicznym 

kompleksie skał, którego podłoże, złożone ze skał magmowych i skał średnio i silnie 

zmetamorfizowanych, podnosi się w kierunku południowo-wschodnim. Północno-wschodnia 
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granica basenu lubelskiego jest erozyjna, natomiast południowo-zachodnia, opierająca się o 

blok radomsko-kraśnicki, ma charakter tektoniczny. 

Przeprowadzone w ostatnim dwudziestoleciu intensywne badania geologiczne i 

geofizyczne prowadzone w celu rozpoznania litologii pokrywy osadowej umożliwiły 

Autorowi konstrukcję zgeneralizowanego profilu litostratygraficzego basenu lubelskiego wraz 

z podziałem na kompleksy stratygraficzno-mechaniczne, zaznaczoną pozycją stratygraficzną 

dziewięciu ważnych horyzontów sejsmicznych (H1–H9) oraz głównych etapów ewolucji 

geodynamicznej basenu. W swych rozważaniach Autor zwraca uwagę na rolę skał sylurskich 

w procesie regionalnego odkłucia warstw paleozoicznych i ich waryscyjskiego skrócenia. Nie 

pomija również ważnego zdarzenia o charakterze kompresyjnym jakim była faza bretońska. 

Podczas jej trwania nastąpiła aktywacja zakorzenionych głęboko uskoków oraz erozja o 

wymiarze regionalnym. Powstałe na przełomie dewonu i karbonu uskoki miały bezpośredni 

wpływ na umiejscowienie późno-karbońskich deformacji naskórkowych.  

Dokonane przez Doktoranta konstrukcje zbilansowanych przekrojów geologicznych i 

restoracje umożliwiły analizę zmienności stylu strukturalnego pokrywy osadowej basenu oraz 

rozpoznanie etapów skrócenia tektonicznego. Do szacowania jego wielkości z racji 

wyrazistości zapisu sejsmicznego został wybrany horyzont środkowo-dewoński. Dla realizacji 

wytyczonych w recenzowanej pracy zadań przeprowadzono stratygraficzną interpretację 

sześciu regionalnych transektów (profili) sejsmiki refleksyjnej, które stały się podstawą 

konstrukcji zbilansowanych przekrojów geologicznych. Te ostatnie potwierdzają południowo-

zachodni kierunek zapadania powierzchni niezgodności waryscyjskiej a także powierzchni 

stropowej podłoża krystalicznego. 

Zapadanie ku południowemu zachodowi wykazuje również wyraźnie zaznaczający się 

na przekrojach geologicznych strop ordowiku, ważny w kontekście badań sekwencji 

powstawania struktur kompresyjnych w basenie lubelskim. Zdaniem Autora nachylenie ku 

południowemu zachodowi horyzontu ordowickiego jest głównym elementem definiującym 

kształt klina orogenicznego wzdłuż analizowanych przekrojów. Wykonana przez Doktoranta 

analiza horyzontu ordowickiego wskazuje na obecność NE-SW uskoku, dzielącego basen 

lubelski na dwie różniące się grubością pokrywy osadowej i obszarem części: północno-

zachodnią i południowo-wschodnią. Analiza wyników wierceń pokazuje, że otwory 

wiertnicze zlokalizowane w centralnej części basenu sięgają skał należących do dolnego 

dewonu. Podłoże krystaliczne basenu osiągnięte zostało w otworach zlokalizowanych na 

północny wschód od strefy Kocka.  
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W procesie konstrukcji nowego, strukturalnego modelu basenu wykorzystano również 

metodę grawimetryczną. Obszar Lubelszczyzny pokryty jest półszczegółowym zdjęciem 

grawimetrycznym, którego obrazem jest mapa anomalii siły ciężkości w redukcji Bouguera. 

Anomalie te zostały poddane, zgodnie z opracowaną wcześniej metodyką (por. Mazur et al. 

2018), interpretacji ilościowej wzdłuż dwóch transektów (profili) sejsmicznych, 

zlokalizowanych w północno-zachodniej części basenu. Wyniki interpretacji ilościowej 

umożliwiły konstrukcję gęstościowych modeli krystalicznego kompleksu skorupy oraz  

pokrywy osadowej, pomocnych w opracowaniu zbilansowanych modeli geologicznych. 

Dzięki jakościowej interpretacji mapy anomalii siły ciężkości przy użyciu, opartej na 

transformacji Fouriera, metody częstotliwościowej i zastosowaniu wysoko przepustowego 

filtru Butterwortha, otrzymano mapę tzw. anomalii filtracyjnych, informujących o rozkładzie 

gęstości i elementach tektoniki skał osadowych. 

Uzyskane za pośrednictwem metod geofizycznych i wierceń informacje i dane 

geologiczne, poprzez konstrukcje zbilansowanych przekrojów geologicznych, stworzyły 

podstawy modelowania struktur geologicznych i podjęcia restoracji przekrojów, realizowanej 

przy użyciu różnego typu algorytmów. Z kolei konstrukcja zbilansowanych przekrojów 

geologicznych umożliwiła analizę zmienności stylu strukturalnego oraz późno-karbońskiego 

skrócenia tektonicznego. Dla obliczenia rozmiaru skrócenia tektonicznego jako horyzont 

referencyjny przyjęto, z uwagi na jednoznaczny zapis sejsmiczny, strop dewonu środkowego. 

W ramach wyników przeprowadzonych badań przedstawiono mapy izobat wybranych 

horyzontów sejsmicznych, ważnych przy szczegółowym opisie późno-karbońskiego fałdowo-

nasuwczego pasa, a mianowicie: niezgodności waryscyjskiej, podłoża karbonu, powierzchni 

stropowej środkowego dewonu i powierzchni stropowej ordowiku oraz mapy izopachytowe 

utworów okresu sylurskiego, epok Ludlow i Przydol. Przedstawiono również, odgrywające 

ważną rolę w opisie fałdowo-nasuwczego pasa, odwzorowania regionalnych zbilansowanych 

przekrojów geologicznych wzdłuż sześciu transektów (profili) sejsmicznych, przecinających 

basen, a także dwóch profili poddanych restoracji, zlokalizowanych w północno-zachodniej i 

południowo-wschodniej częściach basenu. Wśród prezentowanych wyników badań nie 

zabrakło również przekrojów gęstościowych, skonstruowanych w procesie bezpośredniej, 

ilościowej interpretacji anomalii siły ciężkości. Na uwagę zasługuje mapa refleksyjności 

witrynitu, obrazująca poziom dojrzałości termicznej dla skał stropu wizenu i zestawienie 

wyników obliczeń współczynnika ścinania, informującego o stopniowym wzroście 

wytrzymałości na ścinanie poziomu odkłucia w południowo-wschodniej części basenu. 
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Artykuł (zał. 6) pt. „Late Carboniferous thin skinned deformation in the Lublin Basin, 

SE Poland: Results of the combined seismic data interpretation, structural restoration and 

subsidence analysis” (Późno-karbońskie naskórkowe odkształcenia w basenie lubelskim, SE 

Polska: wyniki połączonej interpretacji danych sejsmicznych, strukturalnej restoracji i analizy 

subsydencji), opublikowany został w 2019 r. w Annales Societatis Geologorum Poloniae vol. 

89, str. 175–194. Artykuł ten zawiera 16 ilustracji, a jego bibliografia liczy 76 pozycji. 

Doktorant jest autorem koncepcji artykułu, wykonawcą interpretacji i restoracji strukturalnej 

oraz autorem rozdziałów: Wstęp, Interpretacja danych sejsmicznych, Interpretacja 

strukturalna i modelowanie, Dyskusja, Konkluzje, oraz współautorem rozdziału: Dane i 

Metody. Jest też samodzielnym autorem ilustracji nr 1, 2, 4–9, 14–16. 

Recenzowana praca przedstawia wyniki badań nad strukturą i ewolucją późno-

karbońskich utworów (osadów) na obszarze basenu lubelskiego. Dzięki wysokiej jakości 

danym sejsmiki refleksyjnej skalibrowanej otworowo i nowoczesnym technikom 

modelowania geologicznego, skonstruowano model bazujący na strukturalnej interpretacji, 

przekrojach restoracyjnych, analizach rdzenia i subsydencji.  

  Celem opracowania modelu było zidentyfikowanie czynników kontrolujących styl 

deformacji warstw późno-paleozoicznych i estymacja początkowej miąższości warstw 

karbońskich. Zasadniczą część artykułu Doktorant poprzedza ciekawym zestawem map, na 

którym obszar Polski przedstawiony jest na tle zmieniających się w czasie konfiguracji paleo 

kontynentów, ryftów i stref kolizji. Lokalizacja poddanych interpretacji przekrojów 

sejsmicznych przedstawiona została na tle mapy geologicznej, pozbawionej utworów 

permsko-mezozoicznych i kenozoicznych.  

Interpretacja profili sejsmicznych pozwoliła uzyskać informacje o charakterze budowy 

tektonicznej utworów paleozoicznych i neoproterozoiku. Interpretacji poddano 5 profili 

sejsmicznych o łącznej długości 240 km i 3D zdjęcie sejsmiczne, zajmujące powierzchnię 213 

km
2
, usytuowane w południowo-wschodniej części basenu. W północno-zachodniej części 

basenu, której południowo-wschodnią granicę stanowi kres strefy uskokowej Kocka, 

zlokalizowano 3 profile sejsmiczne, natomiast w części południowo-wschodniej 2 profile 

wraz z 3D zdjęciem. Na bazie syntetycznych sejsmogramów zinterpretowano 9 regionalnych 

horyzontów sejsmicznych, związanych z granicami stratygraficznymi. Po skonwertowaniu do 

głębokości, zinterpretowane regionalne profile sejsmiczne wykorzystano do sekwencyjnej 

restoracji. Za przykład może tu służyć zbilansowany przekrój geologiczny, zlokalizowany w 

północno-zachodniej części basenu. Profil ten przecina w swym północno-wschodnim 

fragmencie strefę uskokową Kocka, a następnie basen lubelski, strefę uskokową Ursynów-
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Kazimierz i blok Radom-Kraśnik. Wzdłuż tego profilu Doktorant dokonał rekonstrukcji 

paleo-miąższości warstw karbońskich, restoracji późno-karbońskich i późno-dewońskich 

odkształceń oraz restoracji i paleomiąższosci warstw prekarbońskich. Restoracja strukturalna 

umożliwiła oszacowanie wielkości poziomego skrócenia wzdłuż profilu na ok. 10 km dla 

późno-karbońskiego etapu skracania i 0,5 km dla późno-dewońskiej aktywności tektonicznej. 

Wyniki restoracji porównano następnie z wynikami modelowania subsydencji, 

wykonanego dla jednego z głębokich otworów wiertniczych. Badania ujawniły, że podczas 

skrócenia w późnym karbonie i pojawienia się naskórkowych deformacji główną rolę 

poziomu odkłucia wyżej leżących i niepodatnych na odkształcenia warstw dewonu i karbonu 

spełniała gruba warstwa plastycznych łupków sylurskich. W północno-zachodniej części 

basenu ważną rolę odegrała strefa uskokowa Kocka, gdzie silnie wyniesione podłoże 

wyznaczyło zasięg naskórkowych deformacji warstw dewońskich i karbońskich. 

Równocześnie przyczyniło się ono do wzrostu miąższości podatnej na odkształcenia warstwy 

łupków sylurskich, przyjmujących styl deformacji przypominający strukturę typu 

„mushwad”, charakterystyczną dla pasa fałdowo-nasuwczego Appalachów. 

W południowo-wschodniej części basenu lubelskiego podłoże krystaliczne wynurza 

się kierunku północno-wschodnim, podobnie jak spoczywające na nim warstwy paleozoiczne. 

Charakterystyczne dla tej części basenu jest wyraźne zmniejszenie miąższości warstw 

sylurskich pełniących ważną rolę poziomu odkłucia dla młodszych skał paleozoicznych. 

Dodatkowo wyniki wykonanej przez Doktoranta interpretacji 3D zdjęcia sejsmicznego nie 

wykazują obecności NW-SE uskoków przesuwczych. 

 

Artykuł (zał. 5) pt. „Fracture pattern of the Lower Paleozoic sedimentary cover in the 

Lublin Basin of southeastern Poland derived from seismic attribute analysis and structural 

restoration” (Obraz szczelin pokrywy osadowej dolnego paleozoiku w basenie lubelskim w 

południowo-wschodniej Polsce, uzyskany na podstawie analizy atrybutów sejsmicznych i 

strukturalnej restoracji), opublikowany został w 2018 r. w Interpretation vol. 6 nr 3, str. 73–

89. Artykuł posiada 13 ilustracji i 2 tablice, a jego bibliografia liczy 68 pozycji. Doktorant jest 

autorem koncepcji artykułu, wykonawcą modeli: strukturalnego, geomechanicznego i 

szczelinowatości oraz autorem rozdziałów i podrozdziałów: Wprowadzenie, Dane i 

metodologia – interpretacja strukturalna i modelowanie, Wyniki strukturalnej interpretacji i 

restoracji, Wyniki modelowania geomechanicznego  i szczelinowatości, Dyskusja, Konkluzje 

oraz autorem ilustracji nr 1, 2 oraz 7– 13. 
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W recenzowanym artykule Doktorant przedstawia wyniki badań nad rozpoznaniem 

geometrii systemu szczelin w skałach dolnego paleozoiku (gazonośne łupki sylurskie) w 

miejscu lokalizacji 3D zdjęcia sejsmicznego „Wierzbica 3D” i wiercenia Busówno IG-1. 

Obszar badań znajduje się w pobliżu granicy pomiędzy NW i SE częściami basenu 

lubelskiego. Geneza szczelin jest związana z fazą bretońską orogenezy waryscyjskiej, 

podczas której silnej deformacji uległy skały dewońskie i starsze kompleksy skał ordowicko-

sylurskich, kambru, a nawet ediakaru. Opisując budowę geologiczną rejonu badań, Autor 

zwraca uwagę na lokalizację zdjęcia sejsmicznego, które znajduje się w sąsiedztwie 

południowo-wschodniej granicy 200. km strefy uskokowej Kocka. W świetle wyników 

wiercenia Busówno IG-1, usytuowanego w obrębie obszaru 3D badań sejsmicznych, licząca 

około 4000 m. miąższości pokrywa osadowa składa się ze skał neoproterozoicznych, 

paleozoicznych, mezozoicznych i młodszych. Wyraźne różnicowanie własności 

mechanicznych skał potwierdzają wyniki wykonanego w otworze pionowego profilowania 

sejsmicznego. Zwiększone amplitudy zapisów sejsmogramów syntetycznego i rejestrowanego 

odpowiadają sztywnym skałom wieku dolno-dewońskiego i karbońskiego, a także skałom 

ediakaru i kambru. 

Do realizacji zadania badawczego jakim było rozpoznanie i modelowanie obrazu 

szczelin, Doktorant zastosował dwie niezależne drogi postępowania; po pierwsze 

kondycjonowanie danych sejsmicznych i dokonanie wolumetrycznej analizy atrybutów, po 

drugie wykorzystanie technik ilościowego modelowania strukturalnego, takich jak 3D 

restoracja strukturalna, modelowanie geomechaniczne i modelowanie szczelin.  

Prezentację wyników interpretacji 3D zdjęcia sejsmicznego Autor poprzedza 

obszernym, specjalistycznym opisem wyników sejsmicznego post-processingu, którego celem 

jest eliminacja szumów i m.in. strukturalnie ukierunkowana filtracja, stosowana do 

zwiększenia widzialności uskoków i wzmacniająca atrybuty geometryczne, takie jak 

podobieństwo i krzywizna. Podczas interpretacji danych zdjęcia sejsmicznego „Wierzbica 

3D” stosuje procedurę post-processingu, a następnie w oparciu o trójwymiarową interpretację 

strukturalną i restorację dokonuje konstrukcji modelu szczelinowatości. Cały proces post-

processingu i metodologii atrybutów dla sejsmicznych danych zdjęcia „Wierzbica 3D” 

Doktorant przedstawia w formie schematu blokowego. 

Po skorelowaniu otrzymanych wyników Doktorant podjął próbę scharakteryzowania 

pola naprężeń, powodującego nieciągłości w skałach późnego dewonu i wczesnego karbonu. 

Dzięki zastosowaniu post-processingu i analizy sejsmicznych atrybutów, uzyskał obraz 
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lineamentów odpowiadających liniom intersekcji powierzchni szczelin z powierzchnią 

danego horyzontu sejsmicznego, uzyskując w ten sposób informacje o lokalizacji szczelin.  

Recenzowana praca jest bogato ilustrowana przykładami praktycznymi, m.in. mapami 

geometrycznych (podobieństwo, krzywizna) atrybutów sejsmicznych, uskoków dla 

wybranych horyzontów sejsmicznych (ordowik i neoproterozoik), mapami strukturalnie 

zinterpretowanych horyzontów. Na obszarze 3D zdjęcia sejsmicznego uwidoczniono uskok o 

kierunku równoleżnikowym, zamykający od południowego wschodu strefę uskokową Kocka. 

Główną płaszczyznę uskokową otacza tu sieć lineamentów, która w rzucie na płaszczyznę 

obrazuje kulisowy system szczelin. Autor prezentuje ponadto wyniki interpretacji 

strukturalnej tego uskoku. Dokonując restoracji przekroju geologicznego, w której 

wykorzystuje model trishear, określa parametry uskoku, potwierdzając typ uskoku 

odwróconego. 

Ostatni rozdział pracy poświęcony jest modelowaniu geomechanicznemu, mającemu 

na celu określenie tensora odkształcenia, do wyznaczenia którego Doktorant korzysta z 

wyników interpretacji strukturalnej, zweryfikowanej przy pomocy przestrzennej restoracji. 

Modelowanie uzupełnia parametrami mechanicznymi, wyznaczonymi na podstawie danych o 

prędkościach fal sejsmicznych z wiercenia Busówno IG-1. W wyniku zastosowania procedury 

modelowania geomechanicznego uzyskuje Doktorant przestrzenny obraz zmian wielkości i 

orientacji osi odkształceń głównych. Na podstawie modelu geomechanicznego oblicza 

teoretyczną orientację płaszczyzn nieciągłości (szczelin) o genezie ekstensyjnej, kompresyjnej 

i ścięciowej dla dwóch reżimów tektonicznych: kompresyjnego i przesuwczego. Wyniki 

modelowania geomechanicznego opisujące orientację szczelin przedstawia na licznych 

mapach.  

W podsumowaniu Doktorant stwierdza, że przeprowadzone badania, obejmujące m.in. 

lokalizację i orientację szczelin w kompleksach sztywnych skał neoproterozoiku, ordowiku i 

dewonu, upoważniają do wykorzystania ich do aproksymacji systemu szczelin w 

plastycznych utworach gazonośnego kompleksu sylurskiego. Wiąże to się z faktem, że 

podobnie jak skały nadległe, łupki sylurskie podlegały temu samemu systemowi naprężeń.  

 

Po dokonaniu szczegółowej analizy czterech zespołowych prac, składających się na 

recenzowaną rozprawę doktorską, potwierdzam znaczący udział w ich realizacji Pana mgr. 

inż. Mateusza Kufrasy. Przedstawione w publikacjach wyniki kompleksowych geofizyczno-

geologicznych prac nad konstrukcją modelu dewońsko-karbońskiej ewolucji tektonicznej 

basenu lubelskiego mają kapitalne znaczenie dla perspektywy rozwoju dalszych badań nad 
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rozpoznaniem i zrozumieniem procesów tektonicznych w skałach pokrywy osadowej na 

obszarze południowo-wschodniej Polski. Rozprawę oceniam bardzo pozytywnie, podkreślając 

równocześnie ogrom prac wykonanych przy jej realizacji.  

 Nie mam wątpliwości, że jest to praca oryginalna i rzetelna. 

Nieliczne uwagi krytyczne uwagi dotyczą niepoprawnych określeń lub błędów 

językowych w autorskim opisie pracy. W szczególności na str. 24 Doktorant określa ziemskie 

pole grawitacyjne jako „tak zwane pole potencjalne”, podczas gdy jest ono, po prostu, polem 

potencjalnym. Na str. 25 jest mowa o „rozkładzie anomalii bouguerowskich”, co stanowi 

zbytnio skrótowe moim zdaniem określenie  anomalii siły ciężkości w redukcji Bouguera. 

Wreszcie na str. 27, w komentarzu do publikacji nr 1, pojawiają się nieużywane w polskiej 

literaturze fachowej określenia, np. „rezydualna grawimetria bouguerowska”. 

 W odniesieniu do publikacji „ Application of two-dimensional gravity models…” (zał. 4)   

można wskazać, że obecność ciał o podwyższonych gęstościach była sygnalizowana już 

wcześniej w pracach poświęconych interpretacji anomalii grawimetrycznych SE Polski 

(uwaga ta dotyczy publikacji nr 1, str. 225). 

 

3. WNIOSEK KOŃCOWY  

Stwierdzam, że przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska Pana mgr. inż. Mateusza 

Kufrasy pt. „Model dewońsko-karbońskiej ewolucji tektonicznej basenu lubelskiego w 

oparciu o analizę danych sejsmicznych i pól potencjalnych oraz bilansowanie 

przekrojów geologicznych” spełnia warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1852 ze zm.). 

 

W związku z powyższym wnioskuję do Rady Naukowej Instytutu Nauk 

Geologicznych PAN o przyjęcie recenzowanej rozprawy i dopuszczenie Pana mgr. inż. 

Mateusza Kufrasy do dalszych etapów postępowania w przewodzie doktorskim.  

 

 

       

       / Teresa Grabowska / 

  


