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Treœæ: Badania tzw. czap gipsowych wysadów solnych Wapna i Mogilna wykaza³y, ¿e stanowi¹ one
z³o¿one obiekty, zarówno ze wzglêdu na materia³ (sk³ad petrograficzny), jak i na póŸniejsze etapy
ichformowania (ewolucja diagenetyczna, tektoniczna).
W sk³ad czap wchodz¹:
– materia³ pochodz¹cy z rozpuszczenia soli kamiennej (rezyduum),
– porwaki ska³ – bezpoœredniego otoczenia wysadu solnego oraz towarzysz¹cych soli kamiennej,
– zwietrzelina czapy,
– brekcje gipsowo-ilaste (ró¿nej genezy),
– nowe sk³adniki wytr¹cone z roztworów kr¹¿¹cych w czapie.
– dodatkowym problemem jest okreœlenie wieku samej czapy.

S³owa kluczowe: czapa gipsowa, wysady solne Wapna i Mogilna, budowa i wiek

Abstract: Cap-rocks of Wapno and Mogilno salt domes have been investigated. The cap-rock is
a complex object, both because of the material (petrographic composition), and the later stages of its
formation (diagenetic and tectonic evolution).
The cap rock consists of:
– material from dissolution of the rock salt (residuum),
– detached blocks of rocks surrounding salt dome or accompanying rock salt,
– weathering waste of cap-rock,
– gypsum-clay breccia (of various genesis),
– new minerals precipitated from solutions circulating with the cap-rock.
Additional problem is to determine the cap-rock age.
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WSTÊP

Wszystkie znane w Polsce (i wiele na œwiecie) wysady solne, które przebijaj¹ siê bli-
sko powierzchni terenu i/lub na powierzchniê, maj¹ w kulminacji pni solnych tzw. czapy,
które powstaj¹ w efekcie wieloetapowego rozpuszczania ewaporatów podczas diapiryzacji
struktur solnych.

Budowa i procesy formowania siê czap (w tym czap gipsowych) na strukturach sol-
nych s¹ s³abo poznane. Prowadzona przez d³ugie lata dzia³alnoœæ górnicza i inwazyjne ba-
dania rozpoznawcze ograniczane by³y jedynie do z³o¿a solnego i dlatego informacje o geo-
logii czap by³y znikome. W ostatnich kilkudziesiêciu latach diapiry solne sta³y siê obiektem
intensywnych, kompleksowych badañ geologiczno-œrodowiskowych w zwi¹zku z potrzeba-
mi bezpiecznego sk³adowania odpadów radioaktywnych oraz magazynowania ciek³ych
i gazowych surowców strategicznych (paliw). Badania objê³y równie¿ czapy wysadów,
które stanowi¹ naturaln¹ i bezpoœredni¹ ochronê cia³ solnych. Uzyskane przez nas nowe
dane (Ratajczak 2000, Wilkosz 2001, 2007, Jaworska 2004, Wilkosz et al. 2006, Jaworska
& Ratajczak 2008,) pozwalaj¹ na próbê weryfikacji tej definicji.

W literaturze pojawia siê szereg terminów, które definiuj¹ tzw. czapy. Niestety, prze-
jêta terminologia obcojêzyczna jest stosowana doœæ swobodnie. Podobna sytuacja dotyczy
okreœlania wieku czap. Badania czap wysadów prowadzone od kilku lat na wysadach sol-
nych Wapna i Mogilna sk³oni³y nas do przegl¹du terminologii i przedstawienia w³asnych
propozycji definicji czapy oraz uwag dotycz¹cych okreœlania ich wieku.

TERMINOLOGIA

Samo sformu³owanie „czapa gipsowa” mo¿e byæ ró¿nie rozumiane. W s³ownikach
geologicznych i literaturze specjalistycznej pojawiaj¹ siê dwa okreœlenia dla gipsowych cia³
skalnych przykrywaj¹cych stropowe powierzchnie wysadów solnych:

1) „czapa gipsowa” (ros. gipsowaja szlapa, ang. gypsum cap, niem. Gipshut),
2) „pokrywa/czapa skalna” (ang. cap-rock, niem. Hutgestein).

Oba terminy w polskiej literaturze nie s¹ wyraŸnie, lub wrêcz nie s¹ wcale, rozdzielone
pod wzglêdem znaczeniowym (Jaworska 2004, Jaworska & Ratajczak 2008). Przyk³adowo:

– „czapa gipsowa – czapa solna – pozosta³oœæ po wy³ugowaniu (eluwium) soli z górnej
czêœci cia³a solnego; ma kszta³t czapy pokrywaj¹cej cia³o solne i jest z³o¿ona g³ównie
z gipsu, a tak¿e z anhydrytu, dolomitu, wapienia, i³u itp. – zw³aszcza w postaci bry³
i mniejszych fragmentów” (Jaroszewski et al. 1985, S³ownik geologii dynamicznej,
s. 32);

– „czapa gipsowa – eluwium powsta³e w rezultacie ³ugowania przez wody podziemne
stropu wysadu solnego; z³o¿one z trudniej rozpuszczalnych sk³adników cia³a solnego
– bry³ i okruchów gipsu, anhydrytu, dolomitu, wapienia itp.” (Dadlez & Jaroszewski
1994, Tektonika, s. 367);

– „czapa gipsowa – nagromadzenie gipsu na powierzchni z³o¿a solnego; tworzy siê
w wyniku czêœciowego rozpuszczenia soli, a gips pozostaje jako sk³adnik trudniej roz-
puszczalny od halitu” (Ryka & Maliszewska 1991, S³ownik petrograficzny, s. 68);
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– „cap-rock – masa skalna, otulaj¹ca cia³o solne (wysad lub kopu³ê), zbudowana z an-
hydrytu i gipsu, której towarzysz¹ niewielkie iloœci kalcytu i siarki” (Bates & Jackson
1984, Dictionary of Geological Terms, s. 73);

– „Hutgestein – utwór powsta³y na skutek podziemnego rozpuszczania, przez wody pod-
ziemne, stropowych czêœci wysadów solnych. £ugowaniu ulegaj¹ ³atwiej rozpuszczal-
ne sole (sól kamienna, sole potasowe i magnezowe); pozostaj¹ natomiast sk³adniki
trudniej rozpuszczalne – gips, anhydryt, a tak¿e kalcyt. Powsta³a z rozpuszczania masa
skalna przykrywa wysad solny podobnie jak czapka – Hut – st¹d nazwa (Hutgestein).
Termin ten odpowiada angielskiemu pojêciu cap-rock (Murawski 1992, Geologisches
Wörterbuch, s. 87).

Bez w¹tpienia czapa gipsowa powstaje w wyniku rozpuszczania stropowych partii
cia³a solnego, a nastêpnie akumulacji trudniej rozpuszczalnego lub wrêcz nierozpuszczal-
nego materia³u w pobli¿u lustra solnego (górnej powierzchni cia³a solnego) oraz dodatko-
wo otacza/otula partie brzegowe/graniczne górnej czêœci cia³a solnego. Sk³ada siê g³ównie
z siarczanów wykszta³conych w formie gipsu i anhydrytu, którym towarzysz¹ inne minera-
³y, np. wêglany (kalcyt, dolomit, magnezyt), siarka, siarczki (piryt, sfaleryt, galena), oraz
(podrzêdnie) ska³y pochodz¹ce z przewarstwieñ rozpuszczonych soli wysadu/kopu³y solnej
– g³ównie minera³y ilaste albo wrêcz spore fragmenty (porwaki) np. cechsztyñskich an-
hydrytów lub wêglanów.

Dodatkowo nale¿y podkreœliæ, ¿e utwory te (rezydualne) ulega³y w czasie dalszych
etapów formowania czapy ni¿ej wymienionym procesom:

1) Wewnêtrzne przeobra¿enia diagenetyczne – rozpuszczanie, wytr¹canie nowych faz,
rekrystalizacja istniej¹cego materia³u).

2) Zewnêtrzna ewolucja, np. jak w przypadku Mogilna i Wapna – g³ównie kenozoiczna
ewolucja – subrozja, ruchy masowe, wp³yw l¹dolodu (m.in. glacitektonika) i wód polo-
dowcowych, neotektonika (Jaworska 2004, Jaworska & Ratajczak 2008). Na podstawie
obserwacji materia³u rdzeniowego z wysadów solnych Wapna (Ratajczak 2000, Jaworska
2004, Jaworska & Ratajczak 2008) oraz Mogilna (Wilkosz 2001, 2007; Wilkosz et al.
2006) mo¿na stwierdziæ, ¿e tzw. czapa (ang. cap-rock) jest z³o¿ona z (zob. Fig. 1 i Fig. 2
na wklejce):

• materia³u powsta³ego w wyniku rozpuszczenia grupy solnej – rezyduum (co odpowia-
da definicji w³aœciwej czapy), w tym równie¿ porwaków ska³ towarzysz¹cych zwy-
kle osadom solnym (np. siarczany i wêglany), wydŸwigniêtym razem z tymi solami,
a nastêpnie (po ich rozpuszczeniu) wkomponowanymi w czapê; w przypadku Wap-
na i Mogilna s¹ to fragmenty poziomów anhydrytu g³ównego i dolomitu p³ytowego;

• zwietrzeliny czapy (czêsto w formie pokruszonych fragmentów gipsów z i³em) le-
¿¹cej bezpoœrednio nad czap¹ i maj¹cej z ni¹ bezpoœredni kontakt;

• brekcji ilasto-gipsowych (o grawitacyjnej genezie) wype³niaj¹cych niecki, szczeliny
w czapie;

• brekcji ilasto-gipsowych o tektonicznej genezie znajduj¹cych siê poœród litych ska³
siarczanowych;

• porwaków ska³ otoczenia diapiru, np. ska³ jurajskich;
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• sk³adników wytr¹conych z roztworów kr¹¿¹cych w czapie (najczêœciej s¹ to ¿y³y
wype³nione wtórnym gipsem w³óknistym);

• utworów (przewa¿nie klastycznych) zaciœniêtych w ska³ach siarczanowych lub/i
wype³niaj¹cych podziemne kawerny, jaskinie, szczeliny, œwiadcz¹cych o aktywnoœ-
ci tektonicznej diapiru i procesach subrozji zachodz¹cych w ró¿nych okresach
rozwoju struktury solnej.
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Fig. 1. Tak zwana czapa gipsowa

Fig. 1. So-called gypsum cap-rock



Fig. 2. G³ówne sk³adniki tzw. czapy gipsowej przykrywaj¹cej cia³o solne. Objaœnienia do figury: h – halit; g – gips; a – anhydryt; 1 – sól kamienna –

powy¿ej poziom lustra solnego, 2 – piaskowiec anhydrytowy (zob. A), 3 – gipsy soczewkowe z pozosta³oœciami anhydrytu (zob. B i H), 4 – porwaki:

ska³ otoczenia (g³ównie mezozoiku) oraz ska³ cechsztyñskich (np. anhydrytu g³ównego) (zob. F), 5 – inne sk³adniki mineralne: wêglany (kalcyt),

siarczki (piryt), kwarc, minera³y ilaste (zob. D, E, F), 6 – gipsy grubokrystaliczne wype³niaj¹ce spêkania, kawerny itp. (zob. I), 7 – spêkania wype³nione

drobnym gipsem w³óknistym (zob. C), 8 – czapa gipsowo-ilasta (zob. J, K). Mikrofotografie (A, B, C, E, F – XN; D – 1N; skala na zdjêciu):

A) piaskowiec anhydrytowy (Wapno), fot. J. Jaworska; B) gipsy soczewkowe z pozosta³oœciami anhydrytu (Wapno), fot. J. Jaworska; C) spêkania

wype³nione drobnym gipsem w³óknistym (Wapno), fot. J. Jaworska; D) minera³y ilaste (Wapno), fot. J. Jaworska; E) kalcyt (Wapno), fot. J. Jaworska;

F) kwarc rozetkowy (Wapno), fot. J. Jaworska. Makrofotografie: G) porwak anhydrytu g³ównego (Mogilno), fot. P. Wilkosz; H) gips soczewkowy

(Mogilno), fot. P. Wilkosz; I) gipsy grubokrystaliczne wype³niaj¹ce kawerny itp. (Mogilno), fot. P. Wilkosz; J) czapa gipsowo-ilasta (Mogilno), fot.

P. Wilkosz; K) czapa gipsowo-ilasta (Wapno), fot. J. Jaworska

Fig. 2. Main elements of so-called gypsum cap-rock covering salt body. Explanations to figure: h – halite; g – gypsum, a – anhydrite; 1 – salt rock above

the salt mirror, 2 – anhydrite sandstone (see A), 3 – lenticular gypsum crystals with anhydrite (see B and H), 4 – detached bloks incorporated in salt dome

Mesozoic and Zechstein rocks (e.g. of main anhydrite) (see F), 5 – other minerals: carbonates (calcite), sulphides (pyrites), quartz, clay minerals (see D,

E, F), 6 – coarse-crystalline gypsum filling cracks and caves (see I), 7 – cracks filled by fine-grained fibrous gypsum (see C), 8 – gypsum-clay cap-rock

(see J, K). Microphotographs (A, B, C, E, F – XN; D – 1 N; scale in a photo): A) anhydrite sandstone (Wapno salt dome), phot. J. Jaworska; B) lenticular

gypsum crystals with remains of anhydrite (Wapno salt dome), phot. J. Jaworska; C) cracks filled fine-grained fibrous gypsum (Wapno salt dome), phot.

J. Jaworska; D) clay minerals (Wapno salt dome), phot. J. Jaworska; E) calcite (Wapno salt dome), phot. J. Jaworska; F) roset quartz (Wapno salt dome),

phot. J. Jaworska. Macrophotographs: G) detached bloks of main anhydrite (Mogilno salt dome), phot. P. Wilkosz; H) lenticular gypsum crystals

(Mogilno salt dome), phot. P. Wilkosz; I) coarse-crystalline gypsum filling caves (Mogilno salt dome), phot. P. Wilkosz; J) gypsum-clay cap-rock

(Mogilno salt dome), phot. P. Wilkosz; K) gypsum-clay cap-rock (Wapno salt dome), phot. J. Jaworska



WIEK CZAPY – WIEK JEJ FORMOWANIA

Obok nieœcis³oœci terminologicznych zwi¹zanych z definicj¹ czapy gipsowej – pojawia
siê problem okreœlenia wieku tych cia³. Proces tworzenia czap rozpoczyna siê w momencie,
w którym strop cia³a solnego znajdzie siê w strefie infiltracji s³odkich wód podziemnych.
Czapa przyrasta od do³u, pierwotne komponenty litologiczne stropu czapy s¹ prawdopodo-
bne starsze ni¿ sk³adnik jej sp¹gowej czêœci. Wiek czapy gipsowej nie jest to¿samy z wie-
kiem soli, ale z wieloetapowym procesem póŸniejszego jej rozpuszczania. W przypadku
Wapna proces ten rozpocz¹³ siê ju¿ w póŸnej kredzie, a kontynuowany by³ w paleogenie
i neogenie; œwiadcz¹ o tym (Jaworska & Ratajczak 2008):

– zachowane porwaki ska³ mezozoicznych – z górn¹ kred¹ w³¹cznie (oznaczone dinocy-
stami),

– zachowane pozosta³oœci zwietrzeliny z najwczeœniejszego oligocenu zakleszczone
w samej czapie oraz glaukonit wystêpuj¹cy ju¿ w utworach gipsowych czapy i sugeru-
j¹cy wiek eoceñski,

– wystêpowanie fragmentów ska³ gipsowych z czapy w obrêbie utworów formacji poz-
nañskiej nale¿¹cej do miocenu œrodkowego – pliocenu (czapa gipsowa musia³a wów-
czas stanowiæ wychodniê),

– osady plejstocenu w niektórych miejscach le¿¹ce bezpoœrednio na czapie.

Niekiedy w literaturze polskiej autorzy stosuj¹c uproszczenia i uogólnienia na: schema-
tach, profilach, rysunkach lub opisach struktur solnych, w³¹czaj¹c utwory czapy gipsowej
do osadów powsta³ych w cechsztynie.

W syntetycznym opracowaniu geologii i surowców mineralnych Polski pod redakcj¹
Osika (1970, s. 379), które przez d³ugie lata by³o wykorzystywane jako Ÿród³o wiedzy dla
przysz³ych geologów, czytamy: „Gipsy cechsztyñskie wystêpuj¹ równie¿ na wale pomorsko-
-kujawskim w formie czap nad wysadami solnym”.

W opisywanych wierceniach z obszaru wysadów solnych znajduj¹cych siê na arkuszu
Poznañ (mapy w skali 1: 300 000 – Krygowski 1956) pojawienie siê w profilu wiercenia
gipsu bardzo czêsto stanowi granicê pomiêdzy permsk¹ (!) czap¹ gipsow¹ a jej m³odszym
nadk³adem. Podobne uproszczenia zastosowano na mapach geologicznych: 1: 200 000 arkusz
Nak³o (Mojski 1979) i SMGP 1:50 000 arkusz Kcynia (Chachaj 2005), gdzie pokazano na
powierzchni terenu wychodnie ska³ permskich.

Przypisywanie wieku permskiego utworom czapy gipsowej mo¿na równie¿ znaleŸæ np.:

– na przekroju geologicznym przez strukturê soln¹ RogoŸna (wg Klatkowej, w: Mojski
2005, s. 38);

– w opisie geologii rowu Kleszczowa i diapiru solnego Dêbiny (Peryt & Piwocki 2004,
s. 136);

– na przekroju geologicznym przez zapadlisko RogóŸna wg Piwockiego (1980, s. 157
w: Peryt & Piwocki 2004);

– w opisie geologii wysadu £aniêt (Peryt & Piwocki, 2004, s. 159), gdzie czytamy:
„W pod³o¿u osadów kenozoicznych w stropie wysadu £aniêt wystêpuj¹ wy³¹cznie
utwory cechsztyñskie, reprezentowane przez sole sodowe i potasowe oraz okrywaj¹c¹
je czapê gipsowo-anhydrytow¹ (...)”.
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Oczywiœcie mo¿na za³o¿yæ, i¿ niewielka czêœæ materia³u tworz¹cego czapê ma istotnie
wiek permski. Prowadzone przez autorów badania wysadów Mogilna i Wapna wykaza³y,
¿e w obrêbie czap wystêpuj¹ porwaki ska³ cechsztyñskich (anhydryt g³ówny, dolomit
p³ytowy) oraz ska³ mezozoicznych (Ratajczak 2000, Wilkosz 2001, 2007, Jaworska 2004,
Jaworska & Ratajczak 2008). W strukturach solnych, które przebi³y siê w pobli¿e powierz-
chni ziemi, najprawdopodobniej znajdowa³y siê starsze (byæ mo¿e permsko-mezozoicznego
wieku) fragmenty czapy, ale uleg³y one zniszczeniu b¹dŸ redepozycji podczas kenozoiku
(Ratajczak 2000, Wilkosz 2001). Czy mo¿na zatem przypisywaæ czapom gipsowym wiek
permski, zwa¿ywszy ¿e wiêkszoœæ przemian diagenetycznych, które zadecydowa³y o dzi-
siejszym wykszta³ceniu czap gipsowych, jest znacznie póŸniejsza?

PODSUMOWANIE

Informacje zawarte w literaturze oraz w³asne obserwacje rdzeni wiertniczych wykona-
nych na diapirach Wapna i Mogilna pozwalaj¹:

– przedstawiæ najwa¿niejsze elementy wchodz¹ce w jej sk³ad, ze wszystkimi mo¿liwymi
jej sk³adnikami i warunkami jej powstania (Fig. 1, 2);

– okreœliæ nie tyle wiek, co przedzia³ czasowy formowania utworów czapy gipsowej;
w przypadku diapiru Wapna (Ratajczak 2000) i Mogilna (Wilkosz 2001) zosta³ on
ustalony nie na perm, a na okres od póŸnej kredy po neogen.

Autorzy pragn¹ zachowaæ we wdziêcznej pamiêci œp. Pana prof. Jerzego G³azka,
którego cenne wskazówki przyczyni³y siê do powstania niniejszego artyku³u.

Praca finansowana z funduszy grantu KBN nr 4T 12B 03729.
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Summary

A gypsum cap-rock is not well defined in the Polish literature and, according to geo-
logical dictionaries, it can be interpreted in different ways. In fact the material which builds
the cap-rock of salt dome is polygenetic and it consists of (Figs 1, 2):

1) stricté residual material from dissolution of the rock salt (e.g. anhydritic sandstone;
see Fig. 2A);

2) more massive sulphate rocks uplifted with salt and incorporated into the cap-rock (de-
tached blocks of the Zechstein rocks; see Fig. 2G);

3) new mineral phases, which secondarily crystallized during formation of the cap-rock
itself (at different stages of its growth, e.g. lenticular gypsum; see Fig. 2B);

4) remnants of different younger rocks from the dome overburden of the saliferous beds
(e.g. of Mesozoic age), amalgamated into the cap-rock due to collapse of subrosion
caverns and halokinetic deformation.

Moreover, it is a common practise to attribute Permian age (the same as the age of salt
structure) to cap-rocks. Obviously, this is oversimplified and incorrect. The forming of
a cap-rock or rock cover is a long and quite complicated process which continued from
Late Cretaceous to Neogene in the case of Wapno and Mogilno salt domes.
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