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Paul D. TAYLOR: The Folklore of Fossils

Folklore is the study of the beliefs, legends and customs of ordinary people. Relatively little has been published on the fascinating topic of fossil folklore, the main recent source references being Bassett (1982), Zammit-Maempel (1989), Thenius and Vavra
(1996), Mayor (2000) and Taylor and Rosenblum (2004).
Fossils have been known to humankind since well back into prehistory. Flint handaxes incorporating fossil echinoids have
been discovered at several archaeological sites, and a spectacular Bronze Age grave in England contains the skeletons of a mother
and child around which have been arranged one hundred tests of the Cretaceous echinoid Echinocorys. A Miocene shark’s tooth
found at a Late Palaeolithic archaeological site in Moravia shows evidence of having been modified for use as a cutting tool (Jarsova et al., 2004).
In times before the true nature of fossils as the remains of once living organisms became widely known, various stories developed about their origins and magical or medicinal properties. Some of these myths persist to the present day among people without
a formal scientific education. For example, in many parts of Europe the calcite guards of belemnites, an extinct group of squid-like
cephalopods, are called thunderbolts. The missile-like shape of the belemnite guard led to the idea that they were cast down from
the heavens during thunderstorms. Finds of belemnites on the surface after erosion of the soil caused by the heavy rains associated
with thunderstorms appeared to support this erroneous belief.
Ammonites. The beautiful spiral shells of ammonites are distinctive fossils that have long been treasured. Originally called
Cornu Ammonis, horns of Ammon, a Greek God with curled horns, ammonites must have been puzzling objects to people unfamiliar with the existence in the Pacific and Indian oceans of a living analogue, the pearly nautilus. Not surprisingly, numerous folklore beliefs developed around ammonites. One of the commonest is that they are petrified coiled snakes, hence the name ‘snakestone’. In Britain, the snakestone legend is associated particularly with two places where Jurassic ammonites occur in great abundance: Whitby in Yorkshire and Keynsham in Somerset.
The Whitby snakestone legend tells how the Saxon abbess St Hilda (AD 614-680) issued a curse that turned the local snakes to
stone in order to clear a site for the building of an abbey. Among the ammonites present in the Upper Lias shales of Whitby is Hildoceras bifrons, named for the abbess. To make the legend seem more plausible, snake heads were sometimes carved onto fossil
ammonites. The type specimen of another Whitby ammonite, Dactylioceras commune, is actually one of these modified fossils
with a carved snake head.
In Keynsham, St. Keyna, a devout British virgin who lived in snake-infested woods, is said to have turned the dangerous snakes into stone through prayer. As in Whitby, snakestones from Keynsham were sometimes augmented by the carving of a snake’s
heads around the aperture.
A very different folklore belief about ammonites was held by Native Americans of the Blackfoot tribe who called them “insikim” or Buffalo Stones because of their supposed resemblance to sleeping bison. The ammonites were used by the Blackfoot in spiritual ceremonies to assist the capturing of bison herds.
Concretions containing ammonites from the Upper Jurassic Spiti Shale can be found in the Gandaki River in Nepal. To Hindus
these are known as “saligrams” and are thought to represent the discus or chakra held in one of the six hands of the god Vishnu. The
chakra itself is symbolic of completeness, the eight spokes indicating the eightfold path to deliverance. Ribs on the fossil ammonites are equated with the spokes of the chakra. According to the size, position and plane of section of the ammonites within eroded
concretions, 84 varieties of saligrams have been recognized, each given a different name (e.g. Prthu Chakra and Sukshma Chakra)
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and accorded different properties. Saligrams are used today in Hindu temples — drinking the water in which they have been bathed
is believed to purify the spirit. They are also employed during marriages, funerals and house-warmings.
It is said that some Romans believed that they would have dreams foretelling the future if they slept with a golden (pyritized)
ammonite under their pillow.
Fossil folkore is often taken to include instances of the use of fossils as icons or decorations, for example on postage stamps or
coats-of-arms. Architectural uses of ammonites include a special style of English classical architecture known as the Ammonitic
Order in which the capitals at the tops of the columns are based on the form of an ammonite shell. First employed in 1788, ammonitic architecture was popularized in the 1820s and 1830s by a builder called Amon Wilds who was probably attracted to it because
of the similarity of the word ammonite to his own first name. Several houses built by Wilds in Sussex still survive, including one in
Lewes which was the home of Gideon Mantell, the physician who achieved fame as the describer of one of the first dinosaurs ever
found, Iguanodon.
Other fossil invertebrates. The rich folklore of other fossil invertebrates includes many curious stories. For example, the pyramids of Giza in Egypt are constructed of Eocene limestone packed with Nummulites, a disc-shaped foraminiferan. There are two
forms, large and small, the former known in folklore as Angels’ Money and the latter as Slaves’ Lentils.
A small trilobite called Elrathia kingii weathers out in great profusion from Cambrian rocks in the Wheeler Ampitheatre of
Utah, USA. For many centuries, specimens collected by the Pavhant Ute people who inhabit this region have been employed decoratively in necklaces. These Native Americans call the trilobites “timpe khanitza pachavee”, meaning “little water bug like stone
house in”. It was believed that the trilobites had curative properties against various illnesses, and could also confer protection against being shot by white men.
The long stems of Palaeozoic crinoids are composed of numerous disc-shaped columnals with central perforations. These
make good natural beads. The early Christian St Cuthbert (ca AD 634–687) who lived on the island of Lindisfarne in northern England is said to have collected crinoid columnals from the local Carboniferous limestone for stringing together as prayer beads or
rosaries. The fossil crinoid columnals consequently became known in folklore as St Cuthbert’s Beads.
The Cretaceous Chalk hills of northern Europe are a rich source of fossils of the irregular echinoids Echinocorys, Micraster and
Conulus, many replaced by flint which makes them resistant to erosion and easily derived into the overlying soil. Several folklore
names have been applied to these echinoids, such as Shepherd’s Crowns, Fairy Loaves and Thunderstones. In some parts of Denmark they were placed in dairies by farmers who thought that they stopped milk from turning sour. A belief formerly held in Sussex, England was that if placed on the window ledge these fossils could predict the approach of thunderstorms by attracting condensation.
Regular echinoids belonging to the genus Balanocidaris have stout, club-like spines. These spines were collected from the
Holy Lands of Judea by the Crusaders and came to be known as Jewstones. They were worn as lucky amulets and also used in medicines. The shape of the spines vaguely resembles a bladder, and this led to the idea that they were effective in curing illnesses of
the bladder and urinary system, an example of sympathetic medicine.
Devonian spiriferide brachiopods, known as swallow stones, are soemtimes employed in Chinese medicine. Two specimens in
the collections of the NHM (London) which were bought from a Chinese apothecary’s shop in Singapore have an accompanying
leaflet instructing that the shells should be crushed and dissolved in water to make a drink for the treatment of rheumatism, skin diseases and eye disorders.
Fossil vertebrates. The mythical Cyclops and Griffin are considered by some to have their origins in finds of fossil veretbrate
bones. Fossil skulls of pygmy elephants found in caves around the Mediterranean have a large central opening that recalls the eyesocket of the Cyclops of Homeric legend. Skulls of the Cretaceous dinosaur Protoceratops resemble the head of the mythical Griffin and may be the basis for the legend of this ferocious monster with the body of a lion and the head and wings of an eagle. Bones
of Protoceratops are found in the Gobi Desert, the region where the Griffin was reputed to have dwelled.
The idea that toads had stones in their heads can be traced back to the writings of the Roman naturalist Pliny the Elder who died
during the eruption of Vesuvius in AD 79. At some point in history these “toadstones” became associated with the distinctive button-shaped teeth of the bony fish Lepidotes, found commonly in some Jurassic and Cretaceous rocks. Toadstones were believed in
medieval times to have medicinal value, for example against epilepsy, but generally only if extracted from a living toad.
Similar button-shaped teeth occur in some younger, unrelated bony fish, including the white sea-bream Sargus. Fossil examples of Sargus teeth found in the Miocene rocks of Malta are known in folklore as Serpents’ Eyes. Like many other fossils found in
Malta the origin of Serpents’ Eyes is traced in folklore to the shipwrecking of the Apostle St. Paul on Malta in AD 60. After being
bitten by a snake which rose out of a fire built to warm the shipwrecked sailors. St. Paul is said to have flung the snake back into the
fire and cursed all of the snakes on the island, causing them to lose their eyes and tongues. The eyes became Serpents’ Eyes and the
tongues another kind of fossil called St. Paul’s Tongues.
St. Paul’s Tongues or tonguestones are actually the teeth of fossil sharks. During medieval times there was a flourishing export
trade in tonguestones from the island of Malta due to a widespread faith in their efficacy as a medicine and particularly as a cure or
safeguard against poisoning. Mounted tonguestones were offered to guests at banquets for dipping into their wine to rid it of any
poisons present.
Tonguestones played a crucial role in the understanding of the true nature of fossils. These objects, often called glossopetrae,
were well-known to naturalists who puzzled over how they came to be present in solid rocks far distant from the sea. The Florence-based physician Steno (1638–1686) realised that glossopetrae were the teeth of ancient sharks after he dissected the head of an
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enormous modern shark caught near Liverno in 1666. Until that time many naturalists thought that glossopetrae and other fossils
grew within the rocks by a process termed “vis-plastica”. The abandonment of this and similar believes marks the transition from
a time when folklore ideas about fossils were given serious consideration by scholars, to the new science of palaeontology.

W dyskusji brali udzia³: U. Hara, T. Woroncowa-Marcinowska, B. Jêdryka-Fuglewicz i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 22 wrzeœnia 2004 r.
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Magdalena SIKORSKA: Nowe mo¿liwoœci analizy katodoluminescencyjnej

Nowe mo¿liwoœci badawcze w analizie katodoluminescencyjnej (CL), stworzy³o zastosowanie spektrometru do rejestrowania
widma CL czyli swiat³a emitowanego przez minera³, w wyniku bombardowania go wi¹zk¹ elektronow¹.
Dotychczas w³asnoœci katodoluminescencyjne minera³ów obserwowane by³y w mikroskopie optycznym lub elektronowym
(SEM-CL) i rejestrowane w postaci obrazów (kolorowe fotografie i czarno-bia³e wydruki komputerowe). Zakup spektrometru
CL, wspó³pracuj¹cego z mikroskopem elektronowym, pozwoli³ na rozszerzenie zakresu badañ CL prowadzonych w
Pañstwowym Instytucie Geologicznym.
Przeprowadzono pilota¿owe badania maj¹ce na celu poznanie mo¿liwoœci technicznych nowego urz¹dzenia i zebranie widm
CL (Starnawska i Giro), a nastêpnie ich interpretacjê (Sikorska).
Do badañ wytypowano minera³y pochodz¹ce z ró¿nych typów ska³ (piaskowce, wapienie, dolomity, cieszynity, granity, nelsonity, karbonatyty) o szerokim spektrum ich wieku: od prekambru po kredê. Wykonano spektralne analizy CL nie tylko dla ró¿nych minera³ów, ale tak¿e dla odmian genetycznych danego minera³u. Wœród zbadanych próbek znalaz³y siê: kalcyt, aragonit,
stroncjanit, dolomit, kwarc, chalcedon, anhydryt, apatyt, fluoryt, szelit, cyrkon, skaleñ potasowy, plagioklaz.
Selekcja próbek poprzedzona by³a obserwacjami w CL du¿ej iloœci p³ytek cienkich. Wytypowano do badañ spektralnych minera³y o charakterystycznych dla siebie cechach katodoluminescencyjnych, ale tak¿e odmiany mineralne charakteryzuj¹ce siê nietypowymi barwami luminescencji, budow¹ pasow¹ lub sektorow¹.
Wykonane w trakcie obserwacji pary zdjêæ (standardowe mikroskopowe + katodoluminescencyjne), pozwoli³y wytypowaæ
konkretne miejsca do przeprowadzenia spektralnej analizy CL, tak aby otrzymany wykres widma CL danego minera³u móg³ byæ
skorelowany z jego barw¹ luminescencji.
Wykres widma CL pozwala okreœliæ czynniki wywo³uj¹ce zjawisko luminescencji (œwiecenie) w danym minerale. Zdolnoœæ
do luminescencji posiadaj¹ minera³y, w których obecne s¹ tzw. centra luminescencji czyli defekty w strukturze kryszta³u. Defekty
te mog¹ mieæ naturê wewnêtrzn¹ (np. wakancje, dziury elektronowe) lub te¿ mog¹ byæ wywo³ane przez czynniki zewnêtrzne (inkorporacja obcych jonów). Analiza widma CL dostarcza istotnych informacji o obecnoœci domieszek (zanieczyszczeñ) jednego
lub kilku pierwiastków w badanym minerale.
Interesuj¹ce wyniki przynios³y badania apatytów pochodz¹cych z ró¿nych œrodowisk genetycznych. Ju¿ wstêpne obserwacje
w CL, pokazuj¹ce ró¿norodnoœæ barw luminescencyjnych badanych apatytów, wskazywa³y na zwi¹zek barw CL z genez¹ tych
minera³ów. Potwierdzi³ siê typomorficzny charakter luminescencji w apatytach ze ska³ magmowych: ziarna o ¿ó³tej barwie CL
maj¹ genetyczny zwi¹zek z magmatyzmem granitoidowym (Mn2+ g³ównym aktywatorem), a ziarna o fioletowo-niebieskie w CL
zwi¹zane s¹ z magmatyzmem suprakrustalnym (Ce3+ g³ównym aktywatorem).
Szczegó³owe analizy spektralne w apatycie o budowie pasowej wykaza³y, ¿e w poszczególnych strefach nastêpuj¹ zmiany
wzajemnego stosunku trzech aktywatorów Ce3+, Dy3+ i Mn2+. Zmiany te maj¹ charakter skokowy i s¹ odzwierciedleniem wahañ
chemizmu w procesach magmowych.
Zbadano apatyty pochodzenia diagenetycznego charakteryzuj¹ce siê ca³¹ gam¹ barw CL: od mlecznobia³ych, przez ¿ó³te,
zielone, ró¿owe do szarych. Widma CL wskaza³y na obecnoœæ, obok Mn2+, domieszek pierwiastków ziem rzadkich: Dy3+, Ce3+,
Eu2+, Tb3+.
Bardzo ciekawa okaza³a siê równie¿ interpretacja widm CL stroncjanitu, anhydrytu, cyrkonu czy kwarcu autigenicznego.
Analizowano stroncjanit wspó³wystêpuj¹cy z kalcytem w ¿yle karbonatytowej. G³ównym aktywatorem kalcytu (czerwona barwa
CL) by³ Mn2+, natomiast stroncjanitu (niebieska barwa CL) Ce3+ przy zupe³nym braku Mn2+. Dowodzi to, ¿e minera³y te powsta³y
z ró¿nych roztworów, z których jeden by³ noœnikiem strontu i pierwiastków ziem rzadkich. Równie¿ w przypadku anhydrytu z
nelsonitów przyczyn¹ jego nietypowej ró¿owo-fioletowej barwy CL, okaza³y siê domieszki pierwiastków ziem rzadkich: Ce3+,
Dy3+ i Sm3+. Badano ziarna detrytycznych cyrkonów o ró¿nej barwie luminescencji (niebieskiej i ¿ó³tej) oraz wykonano analizy
dla kilku stref w obrêbie jednego ziarna o budowie pasowej. Wystêpowanie w cemencie kwarcowym piaskowca stref o ró¿nej bar-
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wie luminescencji: zielonej i br¹zowej, wskazywa³o na dwie fazy jego krystalizacji. Wykonane widma CL, obu odmian luminescencyjnych kwarcu, pokaza³y, ¿e ró¿ni¹ siê one diametralnie rodzajem defektów sieci krystalicznej. Ró¿nice te s¹ pochodn¹ odmiennych warunków krystalizacji, która musia³a zachodziæ w dwóch etapach.
Wzbogacenie dotychczasowych badañ katodoluminescencyjnych o analizê spektraln¹ stwarza wiele nowych mo¿liwoœci interpretacyjnych w badaniach petrologicznych zarówno ska³ osadowych jak i magmowych.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 19 stycznia 2005 r.

Teresa PODHALAÑSKA, Monika MASIAK, Marzena STEMPIEÑ-SA£EK: Zmiany lito- i biofacjalne na granicy
ordowiku i syluru w po³udniowej czêœci Gór Œwiêtokrzyskich (synklina bardziañska)

Celem podjêtych przez autorki badañ by³o przeprowadzenie analizy zespo³ów graptolitów i akritarch w osadach z pogranicza
ordowiku i syluru w synklinie bardziañskiej (Góry Œwiêtokrzyskie) oraz ustalenie ich zasiêgów stratygraficznych, zgodnie z obowi¹zuj¹cym standardowym podzia³em stratygraficznym. Poza tym, przedmiotem badañ by³y zagadnienia zwi¹zane z ci¹g³oœci¹
stratygraficzn¹ miêdzy ordowikiem i sylurem, okreœlenie zmian lito- i biofacjalnych oraz paleoœrodowiskowych; zbadanie zmian
ró¿norodnoœci oraz frekwencji zespo³ów graptolitów i akritarch w póŸnym ordowiku i wczesnym sylurze; okreœlenie zale¿noœci
ró¿norodnoœci i frekwencji zespo³ów akritarchowych od zmian litologicznych oraz dokumentacja zespo³ów skamienia³oœci z pogranicza ordowiku i syluru Gór Œwiêtokrzyskich.
Synklina bardziañska jest ma³¹ jednostk¹ geologiczn¹ po³o¿on¹ w po³udniowej czêœci Gór Œwiêtokrzyskich. Analizie podlega³y osady oraz skamienialoœci w profilu Bardo–Stawy oraz Zalesie Nowe.
W badanych próbkach stwierdzono obecnoœæ bogatego, chocia¿ nierównomiernie rozmieszczonego w osadach zespo³u graptolitów oraz akritarchów. Stan zachowania graptolitów jest zale¿ny od litologii a najgorszy jest w przypadku i³owców piaszczysto-mu³owcowych w dolnej czêœci profilu. Formy zachowane w reliefie s¹ rzadkie i dotycz¹ du¿ych normalograptidów i akidograptinów w wy¿szej czêœci profilu.
Analiza zespo³u graptolitów w profilu Bardo–Stawy pozwoli³a na udokumentowanie trzech poziomów graptolitowych w górnym aszgilu i dolnym landowerze: ?persculptus, ascensus–acuminatus i vesiculosus. Sp¹g poziomu ascensus–acuminatus stanowi sp¹g rhuddanu i sp¹g syluru. W profilu Zalesie Nowe poziomowi ?persculptus odpowiada tzw. strefa graniczna czyli przejœciowa miêdzy najwy¿szym ordowikiem i najni¿szym sylurem.
Pierwsze graptolity dokumentuj¹ce obecnoœæ poziomu ?persculptus pojawi³y siê w be¿owych ³upkach piaszczysto-mu³owcowych, wyprzedzaj¹c zmianê facji na tzw. facjê „³upków graptolitowych” z graptolitami niew¹tpliwie wskazuj¹cymi na dolny sylur. Najstarsze gatunki nale¿¹ do rodzaju Normalograptus i s¹ to: Normalograptus miserabilis, N. parvulus, N. cf. persculptus oraz
N. avitus. Dolna granica poziomu ascensus–acuminatus wyznaczona zosta³a w momencie pojawienia siê pierwszego z akidograptinów (A. ascensus), górna natomiast w momencie zaniku P. acuminatus.
Graptolity poziomu ascensus–acuminatus: A. ascensus, Parakidograptus acuminatus, P. primarius, Neodiplograptus modestus, Cystograptus ancestralis wystêpuj¹ ju¿ w ³upkach ilastych, krzemionkowych i czertach. Doln¹ czêœci poziomu vesiculosus
charakteryzuj¹ du¿e normalograptidy: N. medius, N. rectangularis, N. balticus, znany z Bornholmu i Skanii. WskaŸnikowy Cystograptus vesiculosus wystêpuje sporadycznie, podobnie jak to jest w Anglii i Szkocji.
Graptolity wy¿szej czêœci poziomu vesiculosus, charakteryzuj¹ siê jeszcze wiêksz¹ liczebnoœci¹ i ró¿norodnoœci¹ taksonomiczn¹. Pojawiaj¹ siê graptolity monoserialne z rodzajów — Atavograptus: A. atavus oraz Huttagraptus (rodzaj utworzony przez
Koreñ na podstawie badañ materia³u z Bornholmu i Uralu): H. incurvus oraz H. praestrachani. Oprócz tych form pojawiaj¹ siê po
raz pierwszy Dimorphograptus confertus, D. decussatus decussatus, Pseudoorthograptus obuti, Neodiplograptus elongatus, Diplograptus sp.1, oraz rodzaj Raphidograptus.
W pobli¿u granicy O/S stwierdzono stopniowe i ci¹g³e zmiany zarówno w litologii jak jak i w sukcesji fauny. Dane biostratygraficzne wskazuj¹ na ci¹g³oœæ stratygraficzn¹ miêdzy ordowikiem i sylurem.
Badany zespó³ graptolitów wykazuje podobieñstwa zarówno do znanych z po³udniowej Walii (E Awalonia), Szkocji (Laurencja) jak i Baltiki. W porównaniu z zespo³em graptolitów ba³tyckich pewne ró¿nice wystêpuj¹ w poziomie vesiculosus.
W profilu Bardo–Stawy, maksimum frekwencji akritarch wystêpuje w dolnej czêœci poziomu vesiculosus. Zmiany w zespo³ach akritarchowych s¹ niezale¿ne od litologii. WyraŸny spadek frekwencji ma miejsce w poziomie ?persculptus i dolnej czêœci poziomu ascensus–acuminatus zarówno w profilu Bardo–Stawy jak i Zalesie Nowe, chocia¿ litologia w tych profilach jest odmienna. Zmniejszenie frekwencji akritarch w interwale granicznym O/S w obu profilach pozwala na wyró¿nienie strefy granicznej w profilu Zalesie Nowe. Obejmuje ona prawdopodobnie poziom ?persculptus i czêœæ poziomu ascensus–acuminatus.
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Maksimum frekwencji w dolnej czêœci poziomu ascensus–acuminatus pokrywa siê ze wzrostem frekwencji Chitinozoa, drugi
szczyt frekwencji, w dolnej czêœci vesiculosus, z nagromadzeniem nie tylko Chitinozoa ale obecnoœci¹ ramienionogów, konodontów oraz bioturbacji.
Po raz pierwszy przedstawiono rezultaty zintegrowanych badañ zespo³ów graptolitów i akritarch z pogranicza ordowiku i syluru, sporz¹dzono ich dokumentacjê, przeœledzono ich bioró¿norodnoœæ i frekwencjê.
Ustalona zosta³a sukcesja bio- i litologiczna na pograniczu ordowiku i syluru. Podjêto kwestiê ci¹g³oœci stratygraficznej w interwale granicznym O/S oraz wydzielono standardowe poziomy graptolitowe w górnym ordowiku–dolnym sylurze. W profilu
Bardo–Stawy obserwuje siê stopniowe zmniejszanie udzia³u frakcji piaszczystej, kosztem mu³owcowej i ilastej (sekwencja: piaskowce drobnoziarniste, mu³owce, i³owce piaszczysto-mu³owcowe, i³owce). Zmianom tym towarzyszy stopniowa zmiana barwy
osadu od jasnej do ciemnej. Œwiadczy to o postêpuj¹cej stagnacji zbiornika morskiego i anoksji, zwi¹zanej z postglacjalnym
pog³êbianiem siê zbiornika morskiego we wczesnym sylurze.
Pojawienie siê pierwszych graptolitów w profilu Bardo–Stawy w i³owcach piaszczysto-mu³owcowych poprzedza zmianê facji
na typowe „³upki graptolitowe”.
Uzyskane fakty litologiczne i paleontologiczne wskazuj¹ na ci¹g³oœæ sedymentacyjn¹ i stratygraficzn¹ miêdzy ordowikiem
i sylurem. Ró¿norodnoœæ i frekwencja zarówno graptolitów jak i akritarch wzrasta w sp¹gu poziomu ascensus–acuminatus.

W dyskusji brali udzia³: W. Bednarczyk, H. Matyja, K. Zawidzka, M. Waksmundzka, J. Smoleñ i prelegentki.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 25 lutego 2004 r.

Ewa KRZEMIÑSKA: Bazalty z Mielnika i Kaplonosów: charakterystyka geochemiczna i uwagi petrogenetyczne
o póŸnoprekambryjskiej aktywnoœci wulkanicznej na kratonie wschodnioeuropejskim

Zaprezentowane zosta³y wyniki badañ geochemicznych wysokomagnezowych, melanokratycznych bazaltów z Kaplonosów i
dolerytów z Mielnika, którym zaocznie przypisywana by³a regionalnie inicjuj¹ca rola w neoproterozoicznej (wendyjskiej) aktywnoœci wulkanicznej na kratonie wschodnioeuropejskim. W Polsce póŸnoprekambryjskie ska³y wulkaniczne s¹ notowane w licznych otworach wiertniczych na obszarze od Bia³owie¿y do £opiennika, wszystkie w zasiêgu basenu lubelsko-podlaskiego, utworzonego na skrzy¿owaniu struktur tektonicznych: aulakogenu Orsza–Wo³yñ (AOW) oraz wschodniego obrze¿enia szwu œrodkowoeuropejskiego TESZ. Przypuszcza siê, ¿e proces ryftowania przebiega³ wzd³u¿ obu kierunków stwarzaj¹c strefê wêz³a potrójnego. Wysokomagnezowe ska³y wulkaniczne z Kaplonosów to typowe pikryty z zawartoœci¹ MgO powy¿ej 12% wag. i sumy alkaliów poni¿ej 3% wag. W sk³adzie mineralnym rozpoznano pseudomorfozy pooliwinowe w fenokryszta³ach i w tle skalnym,
oraz bogate w chrom klinoprokseny z odmian¹ niskowapniow¹ (pigeonity) i wysokowapniow¹ z szeregu diopsyd–hedenbergit,
zasadowe plagioklazy o budowie pasowej, o sk³adzie labrador/bytownit, spinel chromowy i magnetyt.
Na podstawie zawartoœci pierwiastków g³ównych i œladowych w serii s³awatyckiej wyró¿niæ mo¿na dwie grupy ska³ wulkanicznych, nie koniecznie w znaczeniu serii: wysokotytanowe toleity oraz niskotytanowe pikryty, ograniczone wystêpowaniem do Wisznic i sp¹gu profilu Kaplonosy. Toleity charakteryzuj¹ siê stosunkowo niskim wspó³czynnikiem magnezowym
#Mg 66–39, nisk¹ zawartoœci¹ pierwiastków dopasowanych Ni i Cr, co wskazuje na znaczny stopieñ niskociœnieniowej krystalizacji frakcjonalnej. Toleity s¹ wzbogacone w stosunku do N-MORB we wszystkie pierwiastki niedopasowane na poziomie
charakterystyk OIB. Natomiast pikryty z Kaplonosów wyraŸnie odbiegaj¹ od pozosta³ych próbek swoim prymitywnym
sk³adem, ze wspó³czynnikiem magnezowym #Mg> 70 i wysok¹ zawartoœci¹ Ni i Cr, co œwiadczy o ni¿szym stopniu dyferencjacji. Jednoczeœnie charakteryzuj¹ siê sk³adem ma³o wzbogaconym w pierwiastki niedopasowane. Wysokie stosunki
LILE/HFSE oraz anomalie Nb, Pb, widoczne, na wielopierwiastkowych diagramach znormalizowanych do prymitywnego
p³aszcza, dowodz¹ bardzo wyraŸnej kontaminacji materia³em skorupy, nawet w przypadku pikrytów. Koncentracja pierwiastków œladowych w pikrytach i toleitach, ich charakterystyki, kszta³t wskazuj¹ na pierwotne Ÿród³o w p³aszczu litosferycznym.
Brak jest dowodów, ¿e by³y to dwa Ÿród³a. Tylko w przypadku toleitów Mielnika i toleitów Kaplonosów tektonomagmowe
diagramy dyskryminacyjne jednoznacznie wskazuj¹ na œrodowisko kontynentalnych pokryw bazaltowych CFB. Niskotytanowe pikryty z Kaplonosów, wzbogacone w La i zubo¿one w Zr i w Ti, reprezentuj¹ nietypowy sk³ad, tak ¿e w ¿adnym z zastosowanych diagramów nie projektuj¹ siê w polu kontynentalnych CFB.
Seria s³awatycka wykazuje wiele geochemicznych analogii z syberyjsk¹ prowincj¹ CFB gdzie erupcje generowane by³y przez
pióropusz p³aszcza a towarzyszy³a im umiarkowana ekstensja. Pojawienie siê pikrytów œwiadczy o znacznym, lokalnym œcienie-
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niu litosfery w tym rejonie. Obecnoœæ ubogich w Ti i s³abo zdyferencjowanych ska³ wulkanicznych w Kaplonosach i Wisznicach
(rejon po³udniowy) nie musi oznaczaæ pierwszeñstwa w aktywnoœci wulkanicznej. Istniej¹ przyk³ady diachronicznoœci chemicznej stratygrafii, udokumentowane badaniami geochronologicznymi w prowincji CFB Parana.

W dyskusji brali udzia³: J. Nawrocki, E. Jackowicz, M. Waksmundzka, J. Paczeœna, P. Poprawa i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 3 marca 2004 r.
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Marek NARKIEWICZ: Seria wêglanowa dewonu i karbonu w pod³o¿u Karpat: stratygrafia, sedymentacja i rola erozji
wizeñskiej
Badaniami objêto g³êbokie wiercenia w pod³o¿u Karpat Zewnêtrznych i zapadliska przedkarpackiego miêdzy Cieszynem a rejonem Tarnawy i Rajbrotu. Sedymentacja badanej serii wêglanowej odbywa³a siê w basenie epikontynentalnym obrze¿aj¹cym od
po³udnia kontynent Laurosji. W pod³o¿u wystêpuj¹ prekambryjskie ska³y krystaliczne terranu Brunovistulicum przykryte cienkim, nieci¹g³ym kompleksem dolnokambryjskim.
W ni¿szej czêœci serii wêglanowej (dewon œrodkowy i fran) formalnie ustanowiono trzy formacje, w obrêbie których wyró¿niono cztery ogniwa. Natomiast wy¿ej, w s³abiej rozpoznanej czêœci profilu, wyró¿niono osiem jednostek nieformalnych ró¿nej
rangi. Opisane wydzielenia zosta³y zdefiniowane g³ównie na podstawie badañ reperowego profilu Gocza³kowice IG 1 oraz otworów z rejonu Lachowic i Tarnawy. Korelacja miêdzy otworami Gocza³kowice IG 1 i Krasna 1 ko³o Cieszyna dowodzi przekraczaj¹cego u³o¿enia serii wêglanowej w kierunku po³udniowo-zachodnim. W rejonie Cieszyna, w strefie wyniesienia pod³o¿a prekambryjskiego pocz¹tek transgresji nast¹pi³ w dewonie œrodkowym. Wp³yw paleoelewacji zaznacza³ siê w pocz¹tkowych etapach
transgresji, która nastêpnie ulega³a pogr¹¿aniu w tym samym tempie, co s¹siednie czêœci zbiornika.
Obserwacje zespo³u makroskopowych struktur sedymentacyjnych, inwentarza makrofauny i mikrofacji umo¿liwi³y interpretacjê œrodowiska depozycji, oraz nastêpstwa systemów depozycyjnych w czasie. Najszerzej reprezentowane w serii wêglanowej
s¹ systemy platformy i rampy, natomiast w mniejszym stopniu — szelf wêglanowy, wapienno-ilasty, ilasto-wêglanowy i klastyczno-wêglanowy, a tak¿e klastyki przybrze¿ne. Wyniki badañ potwierdzaj¹ ogóln¹ tendencjê do sp³ycania siê œrodowisk depozycji
ku po³udniowi, a wiêc w kierunku wewnêtrznych czêœci podkarpackiego wyniesienia Brunovistulicum. Okresowo, zw³aszcza w
œrodkowym dewonie i franie mog³y tu panowaæ warunki l¹dowe, udokumentowane przez obecnoœæ, odpowiednio, poziomów paleoglebowych i poziomów erozji.
Na podstawie wyników wczeœniejszych badañ biostratygraficznych oraz porównañ regionalnych wyznaczono przypuszczalny
przebieg granic piêter dewoñskich, a tak¿e granicy dewonu z karbonem. Strop serii wêglanowej jest silnie diachroniczny w zakresie dewon górny–œrodkowy wizen. W dewonie i najni¿szym karbonie dolnym profilu Gocza³kowice IG 1 wyró¿niono 12 cykli
transgresywno-regresywnych. Do rzadkich przejawów regresji wymuszonej nale¿y obni¿enie siê poziomu morza we franie (póŸnym ?) zapisane w postaci poziomów emersji i erozji subaeralnej w ogniwie czechowickim.
Omawiana seria wêglanowa przed³u¿a siê ku SW na obszar czeskiej czêœci Œl¹ska Cieszyñskiego i Moraw, w pod³o¿u Karpat i na
ich bezpoœrednim przedpolu. Stosunek do g³êbszego pod³o¿a, charakter i nastêpstwo systemów depozycyjnych, a nawet szczegó³y
rozwoju sedymentacji wykazuj¹ daleko id¹ce analogie z odpowiednikami rozpoznanymi z obszaru Polski. Zasadnicza ró¿nica polega
na znacznie wiêkszych gradientach obocznych zmian facjalnych, zwi¹zanych z przejœciem od facji przybrze¿nych na wschodzie ku
systemom stoku kontynentalnego i g³êbokiego zbiornika oceanicznego na zachodzie. Ponadto, w rejonie pod³o¿a czeskich Karpat, ok
25 km na SW od Cieszyna, stwierdzono paleoelewacjê pod³o¿a prekambryjskiego z seri¹ wêglanow¹ dewonu, zredukowan¹ do kilkudziesiêciu metrów i wykazuj¹c¹ przejawy wieloetapowych procesów krasowych od dewonu póŸnego po wczesny karbon.
Koniec rozwoju wczesnokarboñskiej platformy wêglanowej wi¹za³ siê najprawdopodobniej z re¿imem ogólnie regresywnym,
ale w warunkach zró¿nicowanych ruchów bloków. W póŸnej czêœci wizenu nast¹pi³o wypiêtrzenie tektoniczne, a strop serii wêglanowej uleg³ obocznie zró¿nicowanej, ale miejscami znacznej erozji, dochodz¹cej do 500–700 m. Proces ten zachodzi³ przy udziale
zjawisk krasu powierzchniowego i podziemnego. Poprzedzi³ on sedymentacjê „kulmu” warstw malinowickich i zalaskich w póŸnym
wizenie (zachód) lub wczesnym namurze (wschód). Utwory te, interpretowane przez wczeœniejszych autorów jako fliszowe, reprezentuj¹ ju¿ pierwsze etapy wype³niania zapadliska przegórskiego w rejonie GZW. Tektoniczny mechanizm wypiêtrzenia póŸnowizeñskiego móg³ byæ zwi¹zany z tworzeniem siê wyniesienia frontalnego (forebulge) na przedpolu orogenu morawsko-œl¹skiego.
W dyskusji brali udzia³: Cz. Królikowski, L. Mi³aczewski, A. Iwanow, J. Grabowski i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 18 listopada 2004 r.
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Krzysztof JAWOROWSKI, Magdalena SIKORSKA: Zwi¹zek jednostki ³ysogórskiej z kratonem wschodnioeuropejskim na tle badañ sedymentologiczno-petrograficznych osadów kambru

Do jednostki ³ysogórskiej nale¿y region ³ysogórski Gór Œwiêtokrzyskich (sensu Czarnocki, 1950) oraz obszar ci¹gn¹cy siê dalej ku NE (podniesienie radomsko-kraœnickie sensu ¯elichowski, 1972) a¿ po uskok Kazimierza, interpretowany jako fragment
strefy Teisseyre’a-Tornquista lub p³ytki uskok u czo³a nasuniêæ kaledoñskich. Jednostka ³ysogórska uwa¿ana jest b¹dŸ za fragment kaledoñskiego pasa fa³dowo-nasuniêciowego (Znosko, 1962, 1996, 1998) rozwiniêtego na pasywnej krawêdzi kratonu
wschodnioeuropejskiego (Dadlez i in., 1994; Kowalczewski, 2000), b¹dŸ za egzotyczny terran wchodz¹cy w sk³ad kaledoñskiego
orogenu przesuwczego (Po¿aryski, 1990, 1991; Po¿aryski i in., 1992).
Na podstawie oznaczeñ geochronologicznych, wysuniêto przypuszczenie (Belka i in., 2000), ¿e jednostka ³ysogórska, podobnie jak masywy: ma³opolski i górnoœl¹ski, jest fragmentem skorupy z marginalnej czêœci Gondwany a nie kratonu wschodnioeuropejskiego. Jednak¿e ani oznaczenia wieku sk³adników detrytycznych, ani dociekania biopaleogeograficzne, ani badania paleomagnetyczne, nie dostarczy³y przes³anek umo¿liwiaj¹cych jednoznacze okreœlenie geotektonicznego charakteru jednostki ³ysogórskiej. Autorzy referatu podjêli próbê rzucenia dodatkowego œwiat³a na ten problem na podstawie analizy petrologicznej i sedymentologicznej.
Materia³ do analiz petrologicznych zosta³ pobrany z tych samych profilów, w których dokonano wspomnianych wy¿ej oznaczeñ geochronologicznych, a wiêc z otworów Okuniew IG 1 i £opiennik IG 1 na kratonie oraz z ods³oniêæ w rejonie Wiœniówki
i Opatowa w jednostce ³ysogórskiej. Odniesiono siê tak¿e do utworów kambryjskich z otworu Narol PIG 2 usytuowanego w
brze¿nej strefie jednostki ³ysogórskiej. Badania petrograficzne piaskowców uzupe³niono analizami geochemicznymi, do których
w³¹czono tak¿e ska³y mu³owcowo-i³owcowe.
W celu okreœlenia typu ska³ wystêpuj¹cych w obszarze alimentacyjnym wykonano badania rodzajów kwarcu w piaskowcach z
jednostki ³ysogórskiej i kratonu. Analizowano polikrystalicznoœæ ziarn kwarcu oraz sposób wygaszania œwiat³a, a otrzymane wyniki naniesiono na diagramy Basu i in. (1975). Z uk³adu punktów projekcyjnych wynika, ¿e w obszarze ¿ród³owym obu jednostek
tektonicznych dominowa³y ska³y œrednio i silnie zmetamorfizowane. Wniosek ten potwierdzi³y obserwacje w katodoluminescencji (brak istotnej ró¿nicy miêdzy próbkami z obu regionów oraz przewaga ziarn kwarcu o br¹zowej barwie CL nad ziarnami o niebieskiej CL).
Chemiczny wskaŸnik przeobra¿eñ CIA charakteryzuje siê zbli¿onymi (wysokimi) wartoœciami w jednostce ³ysogórskiej i w
kambrze œrodkowym na kratonie.
Na diagramach dyskryminacyjnych Dickinsona (1985) punkty projekcyjne dla jednostki ³ysogórskiej i kambru œrodkowego na
kratonie skupiaj¹ siê w naro¿u Q (wnêtrze kratonu), a dla kambru dolnego przesuniête s¹ w kierunku wyniesionego fundamentu
kontynentalnego.
Badania geochemiczne wskazuj¹ na granitowy sk³ad ska³ w obszarze alimentacyjnym oraz na jego usytuowanie na pasywnym
brzegu kontynentu. Podobn¹ geotektoniczn¹ interpretacjê w odniesieniu do ³upków z Gór Pieprzowych przedstawi³ Przew³ocki
(2000).
W trakcie analizy sedymentologicznej zreinterpretowano wyniki dotychczasowych publikacji i materia³ów archiwalnych poruszaj¹cych bezpoœrednio problematykê sedymentologiczn¹, b¹dŸ zagadnienia z ni¹ zwi¹zane (D¿u³yñski, ¯ak, 1960; Radwañski,
Roniewicz, 1960, 1962; Or³owski, 1968, 1975; Studencki, 1994; Kowalczewski, 2000; Przew³ocki, 2000; ¯yliñska, 2002), zestawiaj¹c je z w³asnymi obserwacjami i publikacjami (Jaworowski, 1978, 1997, 1999). Analiz¹ sedymentologiczn¹ objêto zarówno
profile wiertnicze jak i ods³oniêcia. Nale¿y tu wymieniæ otwory wykonane na kratonie wschodnioeuropejskim, tj. Okuniew IG 1,
£opiennik IG 1, Narol IG 1 oraz w jednostce ³ysogórskiej, tj. Brzezinki IG 1, Jeleniów IG 1 i 2, Narol PIG 2. Rozpatrywane
ods³oniêcia znajdowa³y siê w regionie ³ysogórskim Gór Œwiêtokrzyskich w rejonie Wiœniówki, Kamecznicy Podm¹chocickiej,
Klonówki, W¹workowa, Karwowa, a tak¿e w regionie kieleckim w Górach Pieprzowych.
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Dane sedymentologiczne œwiadcz¹, ¿e zarówno dolno(?)- oraz œrodkowo-górnokambryjskie osady jednostki ³ysogórskiej jak i
dolno-œrodkowokambryjskie osady brze¿nej czêœci kratonu wschodnioeuropejskiego reprezentuj¹ utwory epikontynentalnej asocjacji silikoklastycznej rozwiniêtej w p³ytkim morzu poddanym dzia³aniu p³ywów i sztormów. W jej obrêbie wystêpuj¹ trzy
g³ówne grupy facji: (1) piaszczysta; (2) heterolitowa (piaszczysto-mu³owcowa) i (3) mu³owcowo – i³owcowa. S¹ one interpretowane nastêpuj¹co (w nawiasach wymieniono nazwy profilów i jednostek litostratygraficznych, w których rozpoznano poszczególne facje).
Facje piaszczyste:
— p³ywowe piaski brze¿ne: p³ycizny – jêzory piaszczyste + wype³nienia kana³ów p³ywowych (osady z Okuniewa IG 1
i £opiennika IG 1)
— p³ywowe piaski szelfu: p³ywowe grzbiety piaszczyste i p³ywowe fale piaszczyste + wype³nienia kana³ów sztormowych
(formacja ³upków z Gór Pieprzowych, formacja piaskowców z Wiœniówki, osady z Okuniewa IG 1 i z £opiennika IG 1).
Facje heterolitowe:
— piaski sztormowe: sztormowe warstwy piaszczyste + wype³nienia kana³ów sztormowych, na przemian z mu³ami szelfu;
— obszar przejœciowy od p³ywowych piasków brze¿nych lub p³ywowych piasków szelfu do mu³ów szelfu (formacja ³upków z
Gór Pieprzowych, formacja ³upków z Klonówki, formacja piaskowców z Wiœniówki, osady z Narola IG 1, Narola PIG 2, Okuniewa IG 1 i z £opiennika IG 2).
Facje mu³owcowo-i³owcowe:
— mu³y szelfu; obszary szelfu nie objête piaszczyst¹ sedymentacj¹ sztormow¹, nieliczne cienkie soczewki i laminy piaszczyste zwi¹zane s¹ z wyj¹tkowo silnymi sztormami (formacja ³upków z Gór Pieprzowych, formacja ³upków z Klonówki, osady z Narola IG 1, Narola PIG 2, Okuniewa IG 1 i z £opiennika IG 2).
Takie same warunki depozycji osadów kambru w jednostce ³ysogórskiej i na kratonie wschodnioeuropejskim sk³aniaj¹ do
przyjêcia pogl¹du, ¿e osady te powsta³y w obrêbie miogeokliny rozwiniêtej na pasywnej krawêdzi kratonu w rezultacie rozci¹gania prekambryjskiego superkontynentu. Na pograniczu kambru œrodkowego i górnego, na lubelskim sk³onie kratonu wschodnioeuropejskiego mia³a miejsce rozleg³a regresja morza, po której powsta³y osady górnego kambru i tremadoku. Osady te zosta³y w
znacznym stopniu usuniête w wyniku erozji przedarenidzkiej. Na obszarze lubelskiego sk³onu kratonu pokrywa osadów górnokambryjskich i tremadockich zachowa³a siê g³ównie w jego marginalnej czêœci. Œwiadcz¹ o tym osady kambru górnego i tremadoku rozpoznane w pobli¿u brzegu kratonu otworem wiertniczym Narol IG 1.
Kambr regionu kieleckiego Gór Œwiêtokrzyskich nie by³ przedmiotem omawianych tu badañ. Na podstawie informacji z literatury i wyrywkowych obserwacji w³asnych, przypuszczamy, ¿e w przypadku przynajmniej górnej czêœci osadów kambru dolnego oraz kambru œrodkowego regionu kieleckiego, warunki depozycji by³y identyczne z tymi jakie przypisujemy osadom kambru
jednostki ³ysogórskiej. W obu tych regionach w kambrze gromadzi³a siê epikontynentalna asocjacja silikoklastyczna osadzona w
morzu poddanym dzia³aniu p³ywów i sztormów. Osady kambru wystêpuj¹ce w regionie kieleckim tak¿e powsta³y w obrêbie miogeokliny rozwiniêtej na pasywnym brzegu kratonu wschodnioeuropejskiego (Baltiki). Zgodnie z naszym ujêciem, nale¿y wiêc odrzuciæ tezê o terranowym charakterze nie tylko jednostki ³ysogórskiej, ale tak¿e regionu kieleckiego Gór Œwiêtokrzyskich uznawanego za NE czêœæ masywu ma³opolskiego.
Wniosek, ¿e sedymentacja kambryjska, zarówno jednostki ³ysogórskiej jak i regionu kieleckiego Gór Œwiêtokrzyskich, mia³a
miejsce w obrêbie miogeokliny pasywnego brzegu kratonu wschodnioeuropejskiego (Baltiki), znajduje m.in. uzasadnienie w wystêpowaniu ³upków z Gór Pieprzowych (fm) po obu stronach dyslokacji œwiêtokrzyskiej oraz w dowiedzionej ostatnio obecnoœci
osadów górnokambryjskich w regionie kieleckim.
Strefy wystêpowania w utworach kambru facji piaszczystych odpowiadaj¹ wyniesionym grzbietom zrotowanych bloków pasywnej krawêdzi kontynentu. Bloki te powsta³y w zwi¹zku z rozwojem regionalnych uskoków listrycznych w trakcie asymetrycznego rozci¹gania prekambryjskiego superkontynentu.
Materia³ okruchowy osadów kambryjskich Gór Œwiêtokrzyskich dostarczany by³ z dwóch kierunków: (1) z S i SW, z pozaœwiêtokrzyskiej czêœci masywu ma³opolskiego, oraz (2) z N i NE, z kratonu wschodnioeuropejskiego. Wa¿nymi Ÿród³ami tego
materia³u by³y ponadto œródbasenowe, wyniesione grzbiety zrotowanych bloków pasywnej krawêdzi kratonu wschodnioeuropejskiego. Materia³ okruchowy pochodz¹cy z tych wyniesieñ transportowany by³ w obu wspomnianych wy¿ej kierunkach. Uwa¿amy, ¿e piaskowce z Wiœniówki (fm) reprezentuj¹ gigantyczn¹ soczewkê rozwiniêt¹ na p³yciŸnie zwi¹zanej z grzbietem zrotowanego bloku pod³o¿a i tkwi¹c¹ wœród bardziej g³êbokowodnych osadów heterolitowo – mu³owcowo – i³owcowych (= zazêbiaj¹ce siê formacje ³upków z Gór Pieprzowych i ³upków z Klonówki).
Nie wykluczone, ¿e znane z Gór Œwiêtokrzyskich i przyleg³ej czêœci lubelskiego sk³onu kratonu (Dadlez 2001), liczne strefy
uskoków (z uskokiem œwiêtokrzyskim w³¹cznie) stanowi¹ odbicie pogrzebanych stref synsedymentacyjnych uskoków listrycznych zwi¹zanych z kambryjskim etapem rozwoju pasywnej krawêdzi kratonu wschodnioeuropejskiego. Uskoki te byæ mo¿e stanowi³y powierzchnie wielkoskalowych ruchów grawitacyjnych w póŸniejszych etapach rozwoju Gór Œwiêtokrzyskich. Nasza hipoteza zgadza siê z niezwykle skomplikowanym stylem tektonicznym Gór Œwiêtokrzyskich (por. m.in. Znosko 1962, 1984, 1996,
2000, Kowalczewski, Rubinowski in ¯ak 1962, Kowalczewski i in. 1986, Kowalczewski 2000, Stupnicka 1992, Po¿aryski, Tomczyk 1993, Mizerski 1995, Bednarczyk, Stupnicka 2000). Obecnoœæ wielu uskoków listrycznych towarzysz¹cych rozci¹ganiu litosfery, mo¿e bowiem spowodowaæ tak silne przesuniêcia mas skalnych, ¿e w tej samej regionalnej jednostce tektonicznej pojawi
siê równoczeœnie zarówno alpinotypny jak i germanotypny styl tektoniczny.

Centrum Doskona³oœci Badañ Œrodowiska Abiotycznego

15

Referat wyg³oszony podczas sesji naukowej: „Podstawowe badania geologiczne regionu œwiêtokrzyskiego”, która odby³a siê
w Oddziale Œwiêtokrzyskim PIG w Kielcach.

W dyskusji brali udzia³: Z. Kowalczewski, M. Narkiewicz, Z. Szczepanik i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 27 lutego 2004 r.
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Zbigniew CYMERMAN: Sudety na mapach œciêcia poziomego

W ramach realizacji tematu „Przestrzenny model wg³êbnej budowy geologicznej Polski — opracowanie numeryczne” przedstawiono nowe mapy œciêcia poziomego z obszaru Sudetów, bloku przedsudeckiego i przyleg³ych terenów monokliny przedsudeckiej. Na nowych mapach œciêcia poziomego wykonanych w skali 1:750 000 przedstawiono: bazalty trzeciorzêdowe, utwory
kredy górnej, osady triasu górnego, œrodkowego i dolnego, utwory cechsztynu i czerwonego sp¹gowca, ska³y wulkaniczne (karbon produktywny–perm dolny), karbon orogeniczny, karbon platformowy, granitoidy waryscyjskie, osady dewonu górnego–karbonu orogenicznego, utwory dewonu, utwory syluru–karbonu orogenicznego (jednostka allochtoniczna struktury bardzkiej), sylur (ofiolity), ordowik–karbon dolny (kompleks kaczawski), ordowik (metamorfik sowiogórski), ordowik–dewon (metabazyty i
ultramafity), kambr górny–ordowik dolny (ortognejsy), proterozoik górny–ordowik („serie” suprakrustalne), proterozoik górny–kambr dolny (granodioryty ³u¿yckie) i wend górny. Dokonano podzia³u metabazytów (ofiolitów) œrodkowosudeckich na
kompleksy ordowicko-dewoñskie (na obszarze metamorficznych kompleków: kaczawskiego, k³odzkiego i Rudaw Janowickich)
oraz kompleksy sylurskie (ofiolity Œlê¿y, Nowej Rudy i Braszowic).
Nowy, autorski obraz budowy geologicznej polskiej czêœci Sudetów, bloku przedsudeckiego i przyleg³ych terenów monokliny
przedsudeckiej przedstawiono na 12 poziomach œciêcia, wykonanych co 500 m, zaczynaj¹c od poziomu –500 m ppm, a koñcz¹c
na poziomie –6000 m ppm. W stosunku do opublikowanych pierwotnych map œciêcia poziomego (Kotañski red., 1997) nowe dodatkowe poziomy œciêcia dotycz¹ poziomów: –1500, –2500, –3500, –4500, –5500 i –6000 m ppm.
Na nowej mapie œciêcia z poziomu –500 m ppm w stosunku do mapy z 1997 roku (Kotañski red., 1997) zaznaczono dodatkowo: wychodnie bazaltów neogeñskich, wulkanitów stefañsko-dolnopermskich, „serii” suprakrustalnych, metabazytów sowiogórskich i metabazytów kaczawskich. Zmiany w przebiegu granic geologicznych, na mapie z tego poziomu œciêcia dotycz¹ m.in.
utworów kredy górnej na OpolszczyŸnie, kulmu morawskiego (wschodniosudeckiego) oraz dewon formacji „vrbneñskiej”.
Na nowej mapie œciêcia z poziomu –5000 m ppm w stosunku do mapy z 1997 roku (Kotañski red., 1997) zaznaczono
wyst¹pienia tzw. szarog³azów ³u¿yckich, rozci¹gaj¹cych siê a¿ po okolice Jeleniej Góry (tzw. parautochton kompleksu kaczawskiego), utworów karbonu orogenicznego i „serii” suprakrustalnych na obszarze depresji œródsudeckiej. Zmiany w przebiegu granic geologicznych dotycz¹ m.in. utworów karbonu orogenicznego na monoklinie przedsudeckiej (przesuniêtych prawie 40 km
bardziej na po³udnie). Wzrasta tak¿e znacz¹co procentowy udzia³u „serii” suprakrustalnych na obszarze wschodniej czêœci bloku
przedsudeckiego. Granodioryty wschodnio³u¿yckie dochodz¹ na tym poziomie a¿ do doliny Bobru, a utwory kompleksu kaczawskiego w formie dwóch szerokich pasm kontynuuj¹ siê od okolic Bolkowa po dolinê Nysy £u¿yckiej oraz od okolic Wroc³awia po
¯ary Lubuskie.
Na nowej mapie œciêcia z najg³êbszego poziomu œciêcia, to jest z g³êbokoœci –6000 m ppm zaznaczono jeszcze zachowane w
formie w¹skiego, po³udnikowego pasa utwory karbonu orogenicznego w depresji œródsudeckiej. Reszta obszaru tej depresji zajêta
jest przez sylurskie ofiolity oraz na S, W i NW — przez metabazyty ordowicko-dewoñskie i „serie” suprakrustalne górnoproterozoiczno-ordowickie. Na tym poziomie œciêcia na obszarze przedsudeckiej czêœci kompleksu sowiogórskiego wystêpuj¹ praktycznie jedynie sylurskie ofiolity. Utwory dewonu–karbonu orogenicznego dochodz¹ do doliny Baryczy po okolice Milicza i Kêpna.
Na zachód od Oleœnicy rozci¹ga siê w kierunku NW–SE masyw granitoidów waryscyjskich.
Za repery na wszystkich nowych mapach z ró¿nych poziomów œciêcia uznano regionalne (I-rzêdu) uskoki oraz kominy wulkaniczne zarówno intruzji bazaltów neogeñskich, jak i wulkanitów stefañsko-dolnopermskich. Reperów tych brakowa³o na opublikowanych mapach œciêcia poziomego Polski (Kotañski red., 1997).

W dyskusji brali udzia³: J. Badura, W. Bobiñski, S. Cwojdziñski, A. Ihnatowicz, W. Kozdrój, M. Michniewicz, G. Nowak, C. Sroga i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 6 stycznia 2004 r.
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Zbigniew CYMERMAN: Pod³o¿e krystaliczne Polski NE na mapach œciêcia poziomego

W ramach realizacji tematu badawczego „Przestrzenny model wg³êbnej budowy geologicznej Polski — opracowanie numeryczne” przedstawiono nowe mapy œciêcia poziomego z obszaru Polski NE. Na nowych mapach œciêcia poziomego wykonanych
w skali 1:750 000 przedstawiono utwory: neoproterozoiku–dewonu (intruzje anorogeniczne, sjenity), mezoproterozoiku (kalymu)
i paleoproterozoiku. Wœród utworów mezoproterozoicznych wydzielono: granitoidy rapakiwi, anortozyty z leukonorytami oraz
diorytoidy. Poœród utworów paleoproterozoicznych rozdzielono ska³y metazasadowe (amfibolity i metagabra) od ska³ kwaœnych
(granitoidy, gnejsy, migmatyty i granulity).
Nowy, autorski obraz budowy geologicznej polskiej czêœci kratonu wschodnioeuropejskiego przedstawiono na 12 poziomach
œciêcia, wykonanych co 500 m, zaczynaj¹c od poziomu –500 m ppm, a koñcz¹c na poziomie –6000 m ppm. Wykonano ³¹cznie 82
kolorowe mapy w formacie A3 i w skali 1:750 000. W stosunku do opublikowanych pierwotnych map œciêcia poziomego Polski
(Kotañski red., 1997) nowe dodatkowe poziomy œciêcia dotycz¹ poziomów: –1500, –2500, –3500, –4500, –5500 i –6000 m ppm.
Konstrukcja nowych map geologicznych polskiej czêœci kratonu wschodnioeuropejskiego wymaga³a przyjêcia kilku zasadniczych za³o¿eñ. Odrzucono powszechnie przyjmowany model magmatyzmu „anorogenicznego”, zastêpuj¹c go schematem rozwoju syntektonicznych plutonów w warunkach regionalnej kompresji (miejscami transpresji). Umiejscawianie siê tych plutonów o
cechach kompleksów anortozytowo-mangerytowo-czarnokitowo-granitowych (AMCG) kontrolowane by³o rozwojem regionalnych stref œcinania podatnego. Rozwój takich stref by³ pospolitym procesem w ró¿nowiekowych pasmach orogenicznych œwiata i
co wa¿niejsze jest zgodny z danymi strukturalnymi i kinematycznymi z obszaru Polski NE i po³udniowej Litwy. Strefy œcinania
powstaj¹ synchronicznie we wszystkich etapach umiejscowiania cia³ plutonicznych w szerokiego spektrum warunków magmowych do subsolidusowych i ultra wysokotemperaturowych.
Przyjêto model nasuniêciowej tektoniki skorupowej w zachodniej czêœci kartonu wschodnioeuropejskiego, co jest udokumentowane analiz¹ strukturalno-kinematyczn¹ ponad 500 otworów wiertniczych z obszaru Polski NE i po³udniowej Litwy, a tak¿e
ods³oniêæ z Bornholmu. W modelu tym transport tektoniczny domen strukturalnych i litotektonicznych odbywa³ siê generalnie ku
SW lub WWS w wyniku paleoproterozoicznej konsumpcji skorupy oceanicznej w okresie od 1,75 do 1,55 mld lat temu. Kluczowym zagadnieniem przy konstrukcji nowych map œciêcia na obszarze Polski NE by³o zagadnienie orientacji struktur tektonicznych, g³ównie regionalnej foliacji S1. Prelegent do pocz¹tku 2004 roku zak³ada³, ¿e orientacja foliacji S1 jest uwarunkowana regionalnie. Na Pomorzu Wschodnim, Warmii, Mazurach zachodnich i w pó³nocnej czêœci Mazowsza foliacja S1 mia³a charakteryzowaæ siê biegami w kierunku NE–SW, czyli prawie prostopadle ni¿ biegi tej foliacji we wschodniej czêœci Polski. Jednak, prelegent
w czasie realizacji omawianego tematu (po ponownej analizie danych Ÿród³owych), a tak¿e nowych danych z obszaru Litwy, masywu suwalskiego i profili sejsmicznych Polonaise’97 doszed³ do przekonania, ¿e bieg foliacji S1 jest raczej ustawiony w kierunku
zbli¿onym do NW–SE, nie tylko dla obszaru Podlasia i Suwalszczyzny, jak wczeœniej zak³ada³, ale tak¿e dla regionów Pomorza
wschodniego, Warmii i ca³ych Mazur. Upady regionalnej foliacji S1 bêd¹ prawdopodobnie w wiêkszoœci skierowane ku NE do
NNE na obszarze ca³ej Polski pó³nocno-wschodniej, prawdopodobnie za wyj¹tkiem amfibolitów okolic £om¿y. Taka sta³a orientacja foliacji S1 w powi¹zaniu z dominuj¹cym, nasuniêciowym, miejscami transpresyjnym re¿imem deformacji na obszarze ca³ej
polskiej czêœci platformy wschodnioeuropejskiej, a dobrze udokumentowanej na Polesiu, SuwalszczyŸnie, po³udniowej Litwie
i zachodniej Bia³orusi, wskazuje na nasuwanie siê wy¿ejleg³ych domen strukturalnych i litotektonicznych ku SW.
Fakt ten znajduje swoje odbicie na nowych mapach œciêcia poziomego, gdzie orientacja licznych soczewowatych w formie
cia³ ska³ metabazytowych zapada generalnie stromo ku NE. Iloœæ, wielkoœæ i zagêszczenie tych megasoczew wyznaczona jest
g³ównie w oparciu o dane grawimetryczne, a zw³aszcza o trzeci¹ pochodn¹ pionow¹ (3 p.p.) (Wybraniec, mat. niepub.). Za repery
na wszystkich nowych mapach z ró¿nych poziomów œciêcia na obszarze Polski NE uznano regionalne (I-rzêdu) uskoki. Reperów
tych praktycznie zabrak³o na dotychczas opublikowanych mapach œciêcia poziomego Polski (Kotañski red., 1997).

W dyskusji brali udzia³: M. Michniewicz, G. Nowak, K. Siefert, J. Siemi¹tkowski, A. Stachowiak i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 13 stycznia 2004 r.

Zbigniew CYMERMAN: Podatne strefy œcinania w regionie mineralizacji rudnych Vareny (Litwa)

Na Litwie przebiegaæ ma przypuszczalna granica prekambryjskich terranów o cechach szwu kolizyjnego, okreœlana jako œrodkowolitewska strefa szwu kolizyjnego (np. Skridlaite, Motuza, 1997, 2001; Bogdanova i in., 2001; Claesson i in., 2001). Granica ta
(MLSZ) o prawie po³udnikowym przebiegu rozdziela granulitowy terran (pasmo) zachodniolitewski od amfibolitowego terranu (pasma/domeny) wschodniolitewskiego. W po³udniowej czêœci szwu kolizyjnego MLSZ, na terytorium po³udniowej Litwy w okolicy
Vareny rozpoznana jest licznymi otworami wiertniczymi tzw. vareñska strefa rudna. Celem tematu „Zlokalizowane strefy œcinania
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a przejawy mineralizacji rudnych z obszaru pogranicza polsko-litewskiego” by³o wykonanie analizy strukturalno-kinematycznej archiwalnych materia³ów wiertniczych z obszaru SW czêœci Litwy i wystêpuj¹cych tam mineralizacji kruszcowych, g³ównie ¿elazowej
(magnetytowej). Mineralizacja taka zosta³a rozpoznana w latach 80-tych ubieg³ego wieku w okolicy Vareny. Geologia pod³o¿a krystalicznego w okolicy Vareny jest rozpoznana geofizycznie i wiertniczo za pomoc¹ 82 otworów. Kilkadziesi¹t dalszych otworów
znajduje siê na W i SW od okolic Vareny. Rdzenie z tych otworów przechowywane s¹ w magazynie Instytutu Geologicznego w
Vievis ko³o Wilna.
Ze wzglêdów finansowych, prelegent nie wykona³ analizy strukturalnej i kinematycznej rdzeni z 14 otworów z okolic Vareny.
S¹ to g³ównie otwory po³o¿one w najbardziej rozwierconej centralnej czêœci zbadanego obszaru. Wydaje siê, ¿e brak analizy
strukturalnej i kinematycznej z tych otworów nie powinien zasadniczo wp³yn¹æ na wnioski wynikaj¹ce z analizy strukturalnej pozosta³ych 68 otworów okolic Vareny, a tak¿e z badania rdzeni z 32 otworów okolic Lazdijai (na zachód od Vareny) i dalszych 25
otworów z regionu Šalèininkai (So³eczniki) i Wilna.
Praktycznie wszystkie ska³y w otworach z okolic Vareny wykazuj¹ objawy metamorfizmu dynamicznego, przejawiaj¹ce siê
zró¿nicowanym rozwojem ska³ mylonitycznych. W ska³ach tych wystêpuj¹ licznie wskaŸniki kinematyczne, wykszta³cone jako
asymetryczne struktury, g³ównie struktury mylonitycznej typu S–C. Jednak, podatne strefy œcinania s¹ w wiêkszoœci otworów
trudne do rozpoznania. Dotyczy to zw³aszcza ska³ metasomatycznych i migmatytów, w których zaznaczy³y siê procesy rekrystalizacji zwi¹zanej z migmatytyzacj¹ i procesami wy¿arzania w warunkach matamorfizmu wysokotemperaturowego oraz z umiejscawianiem intruzji. Spowodowa³o to m.in. trudnoœci w odró¿nianiu zmylonityzowanych gnejsów od migmatytów.
Mineralizacja magnetytowa wystêpuje w prawie po³udnikowej strefie o d³ugoœci ponad 30 km i oko³o 10 km szerokoœci. Nie mo¿na korelowaæ profili litologiczno-mineralogicznych miêdzy otworami z rudami Fe w kierunku po³udnikowym. Brak takiej korelacji
mo¿e sugerowaæ przebieg cia³ rudnych raczej w kierunku zbli¿onym do równole¿nikowego, a nie jak wczeœniej zak³adano — po³udnikowego. G³ówna mineralizacja magnetytowa w skarnach powsta³a przed procesami podatnego œcinania. Œwiadcz¹ o tym zdeformowane w warunkach œcinania prostego ska³y magnetytowe. W czasie procesów transpresyjnych w warunkach facji amfibolitowej
dosz³o do uruchomienia roztworów metasomatyzuj¹cych i ich wêdrówki pomiêdzy przemieszczanymi domenami skalnymi.
Analiza strukturalno-kinematyczna z 68 otworów z okolic Vareny wykaza³a dominacjê nasuniêciowego charakteru deformacji,
który doprowadzi³ do rozwoju licznych podatnych nasuniêæ pakietów (domen) skalnych ku „górze” wiercenia. Ten typ tektoniki
okreœlono jako „cienkoskorupowy”. Obok nasuniêciowego re¿imu deformacji stwierdzono tak¿e deformacje przejœciowe (nasuniêciowo–transpresyjne) i transpresyjne ze sk³adow¹ prawoskrêtn¹. Bardzo rzadkie s¹ struktury ekstensyjne zwi¹zane z normalnym, podatnym uskokowaniem. Sk³adowa œcinania czystego by³a drugorzêdna i doprowadzi³a miejscami do powstania struktur fa³dowych.
Ró¿norodne dane (pomiary skrzywienia osi otworu, z³uszczenia rdzeni, orientowane bezpoœrednio rdzenie) wykorzystano do
ustalenia orientacji struktur tektonicznych. Pozwoli³y one wyznaczyæ biegi foliacji Sm (czasem So+Sm) w kierunku zbli¿onym do
NW–SE lub WNW–ESE i jej upady ku NE lub NNE, rzadko ku SE. W czêœci zachodniej regionu Vareny foliacja Sm mo¿e zapadaæ tak¿e ku SW i SSE. Rzadkie i mniej wiarygodne s¹ biegi foliacji Sm w kierunku NE–SW do N–S z upadami ku NW lub SE.
Przy tak wyznaczonej regionalnej orientacji foliacji Sm i udokumentowaniu nasuniêciowego re¿imu deformacji nale¿y zak³adaæ
transport tektoniczny domen skalnych skierowany ku SW, zw³aszcza w œrodkowej czêœci obszaru, gdzie rozpoznano mineralizacje magnetytow¹. Strefy œcinania o biegach NW–SE i umiarkowanych upadach ku NE uznano za domeny frontalne nasuniêtych
pakietów skalnych. Strefy œcinania stromo ustawione i zorientowane w kierunku NE–SW zinterpretowano jako domeny lateralne
nasuniêtych z NE pakietów skalnych. Prawoskrêtne przemieszczenia typu przesuwczego charakteryzowa³yby NW skrzyd³a ³usek,
a przemieszczenia ze sk³adow¹ lewoskrêtn¹ — SE skrzyd³a tej samej ³uski.
Bardzo prawdopodobne jest, ¿e liczne wyst¹pienia rud magnetytowych znajduj¹ siê g³ównie w domenach frontalnych szeregu
ponasuwanych ku SW ³usek. £uski takie o wymiarach od kilku do kilkudziesiêciu km2 tworz¹ stos ³usek w okolicy Vareny. ¯y³y
wêglanowe zajmuj¹ miejsce wzd³u¿ domen lateralnych niektórych ³usek. Skarny z rudami ¿elaza razem ze ska³ami maficznymi
tworz¹ odrêbne ³uski lub znajduj¹ siê w stosie ³usek.

W dyskusji brali udzia³: W. Bobiñski, W. Kozdrój, M. Michniewicz, G. Nowak, A. Stachowiak i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 20 stycznia 2004 r.

Krzysztof URBAÑSKI: Plejstocen Pojezierza £agowskiego (rejon Oœna Lubuskiego)

Pojezierze £agowskie w rejonie Oœna Lubuskiego cechuje siê urozmaicon¹ morfologi¹ powierzchni terenu i du¿ym zró¿nicowaniem hipsometrycznym. Najwy¿sz¹ jego czêœci¹ jest strefa zaburzeñ glacitektonicznych rozci¹gaj¹ca siê miêdzy Smogórami a Oœnem Lubuskim. Moreny spiêtrzone osi¹gaj¹ tu wysokoœæ 145 m n.p.m. Znaczn¹ czêœæ omawianego obszaru zajmuje
falista wysoczyzna morenowa. W czêœci wschodniej, przylegaj¹cej do moren spiêtrzonych, osi¹ga ona wysokoœæ od 105 do
130 m. Wysoczyzna morenowa pociêta jest rynnami, najczêœciej przebiegaj¹cymi w kierunku NW–SE. Najd³u¿sza rynna

20

Posiedzenia Naukowe PIG

ci¹gnie siê miêdzy Gronowem a Lubiechni¹ Ma³¹ osi¹gaj¹c d³ugoœæ 9 km. W obni¿eniach miêdzy wysoczyznami morenowymi
wystêpuj¹ pokrywy sto¿ków sandrowych. W rejonie Rzepina rozci¹gaj¹ siê sto¿ki sandrowe Ilianki, które le¿¹ na ró¿nych wysokoœciach. Ich korelacja wiekowa okaza³a siê jednak niemo¿liwa. Poziomy te odzwierciedlaj¹ proces nak³adania siê kolejnych
sto¿ków sandrowych w czasie wycofywania siê l¹dolodu fazy poznañskiej zlodowacenia wis³y.
W œrodkowej czêœci badanego obszaru, w rejonie Oœna Lubuskiego, wystêpuje p³aska dolina przebiegaj¹ca po³udnikowo o szerokoœci dochodz¹cej do 3 kilometrów. Z uwagi na to, ¿e wzd³u¿ tej doliny wystêpuj¹ kemy, mo¿na uwa¿aæ j¹ za formê powsta³¹ jeszcze w czasie wystêpowania na tym terenie l¹dolodu. Jest to zdaniem autora rynna subglacjalna, która po ust¹pieniu l¹dolodu zosta³a
przekszta³cona pocz¹tkowo przez wody roztopowe a w koñcu zlodowacenia wis³y równie¿ przez przep³ywy rzeczne.
Utwory zaburzone glacitektonicznie ods³aniaj¹ siê na powierzchni terenu miêdzy Smogórami a Oœnem Lubuskim. Jest to fragment strefy zaburzeñ rozci¹gaj¹cej siê miêdzy Sieniaw¹ a Spud³owem. Poza wymienion¹ wy¿ej stref¹ zaburzeñ Smogóry–Oœno
Lubuskie, deformacje glacitektoniczne stwierdzono równie¿ w po³udniowej czêœci badanego obszaru, w osadach zalegaj¹cych
pod przykryciem m³odszych utworów niezaburzonych. Analiza archiwalnych profili wiertniczych wykaza³a istnienie zaburzeñ
glacitektonicznych tak¿e w rejonie Rzepina. Du¿e zró¿nicowanie g³êbokoœci i mi¹¿szoœci zalegania pok³adu wêgla brunatnego w
z³o¿u „Na zachód od Sieniawy” mo¿e byæ efektem glacitektoniki. W kilku otworach wiertniczych stwierdzono ponadto niezgodne
zaleganie mi¹¿szych pakietów utworów trzeciorzêdowych na osadach czwartorzêdowych.
W otworze kartograficznym Rze-1 w ramach wykonywanych badañ geologicznych na obszarze arkusza Rzepin — Szczegó³owej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, nawiercono osady limniczne. Otwór zlokalizowany jest na powierzchni sandru Ilianki 4 km na zachód od Rzepina i 14 km na pó³nocny zachód od stanowiska interglacjalnego w Boczowie opracowanego w
1977 przez Janczyk-Kopikow¹ i Skompskiego. W otworze tym po³o¿onym na wysokoœci 62 m n.p.m. nawiercono g³êbok¹ rynnê
subglacjaln¹, która zosta³a wyerodowana w osadach miocenu dolnego i osi¹gnê³a g³êbokoœæ 120 metrów p.p.m. Struktura ta,
wype³niona jest piaskami, mu³kami i glinami pylastymi z okresu zlodowacenia san, o ³¹cznej mi¹¿szoœci 90 metrów.
Ponad utworami akumulowanymi w rynnie subglacjalnej le¿¹ osady zakwalifikowane na podstawie badañ palinologicznych do interglacja³u mazowieckiego. W ich sp¹gu wystêpuje warstwa szarych piasków o mi¹¿szoœci 8 metrów. Pod wzglêdem
mineralnym (frakcja minera³ów ciê¿kich, przezroczystych) sk³adaj¹ siê one z granatu (28,9%), epidotu (19%), amfibolu (13%),
dystenu (13%), staurolitu (9%) i glaukonitu (7%). Obni¿ona zawartoœæ amfibolów i du¿y udzia³ minera³ów odpornych na zniszczenie jest charakterystyczne dla osadów rzecznych. Wy¿ej wystêpuj¹ ciemnoszare piaski jeziorne z rozproszon¹ substancj¹
organiczn¹ o mi¹¿szoœci 12 m.
Seria interglacjalna koñczy siê 15 metrow¹ warstw¹ mu³ków, i³ów szaro-popielatych i gytii z detrytusem roœlinnym. Osady
wystêpuj¹ce na g³êbokoœci 57,1–67,9 m zosta³y opracowane palinologicznie. Obraz py³kowy zarejestrowany w profilu Gajec wykazuje cechy wspólne z sukcesj¹ profilu Boczów i ma charakterystyczn¹ mazowieck¹ sukcesjê py³kow¹.

W dyskusji brali udzia³: J. Badura, S. Cwojdziñski, S. Dyjor, J. KoŸma, M. Michniewicz i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 3 lutego 2004 r.

Grzegorz J. NOWAK: Garœæ informacji nt. petrografii i stopnia dojrza³oœci termicznej materii organicznej rozproszonej w dolnokarboñskich ska³ach kulmu strefy morawsko-œląskiej

W referacie przedstawiono wyniki badañ petrologicznych materii organicznej rozproszonej w dolnokarboñskich osadach fliszu morawsko-œlaskiego z formacji andelskohorskiej, hornebeneszowskiej, morawickiej i hradeckiej wystêpuj¹cych w ods³oniêciach naziemnych na obszarze Opolszczyzny oraz z zachowanego fragmentu profilu otworu wiertniczego Fosowskie IG 2. Nie
stwierdzono znacznego zró¿nicowania sk³adu i zawartoœci wyró¿nionych komponentów organicznych wystêpuj¹cych w badanych formacjach. Oznaczono macera³y dwóch grup: witrynitu i inertynitu. Pierwsza z wymienionych grup, reprezentowana jest
przez witrodetrynit i kolinit, a tak¿e redeponowanej odmiany witrynitu. Inertynit w badanych utworach wystêpuje jako fuzynit i
semifuzynit, sklerotynit, a czasem tak¿e makrynit, jednak najpowszechniej spotyka siê inertodetrynit. Taki sk³ad materii organicznej jest mo¿liwy do wyró¿nienia w odniesieniu do rozproszonej materii organicznej (RMO) osadów formacji hornebeneszowskiej, morawickiej i hradeckiej oraz w ska³ach profilu otworu Fosowskie IG 2. W przypadku utworów najstarszej formacji — andelskohorskiej, które cechuj¹ siê niskim stopniem metamorfizmu a wystêpuj¹ca w nich materia organiczna swoj¹ struktur¹ typow¹ dla koksów naturalnych, wskazuje na brak wyró¿nienia wymienionych powy¿ej sk³adników petrograficznych RMO i zachowana jest jedynie jako pêcherzykowa masa koksowa.
Sk³ad petrograficzny RMO osadów strefy morawsko-œl¹skiej jest charakterystyczny dla materii organicznej wystêpuj¹cej w
utworach pr¹dów zawiesinowych i pozwoli³ na zdefiniowanie typu substancji organicznej jako humusowego. Niekiedy sk³ada
siê ona niemal wy³¹cznie z drobnodetrytycznych fragmentów witrynitu i/lub inertynitu stanowi¹cych humusowy detrytus.
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Sk³ad i typ oznaczonej materii organicznej wystêpuj¹cej w utworach dolnego karbonu strefy morawsko-œl¹skiej pozwalaj¹ zaliczyæ j¹ do III typu kerogenu.
Stopieñ dojrza³oœci termicznej, materii organicznej wystêpuj¹cej w osadach dolnego karbonu nale¿y uznaæ na ca³ym obszarze
strefy morawsko-œl¹skiej za wysoki, a nawet bardzo wysoki. Wartoœæ parametru dojrza³oœci termicznej Ro witrynitu zmienia siê w
granicach od 1.70 do 2.55% dla utworów wystêpuj¹cych na powierzchni oraz od 2,26 do 4,59% w profilu otworu Fosowskie IG 2.
Natomiast obecnoœæ materii koksowej w utworach formacji andelskohorskiej wskazuje równie¿ na zdecydowanie wysoki stopieñ
metamorfizmu organiki. Materia organiczna rozproszona w osadach formacji hornebeneszowskiej oraz morawickiej reprezentuje
zarówno stadium katagenezy — g³ówn¹ fazê generacji gazu i kondensatów oraz dojrza³oœæ charakteryzuj¹c¹ stadium metagenetyczne — fazê suchego gazu, podczas gdy próbki formacji hradeckiej charakteryzuj¹ jedynie g³ówn¹ fazê generacji gazu stadium
katagenetycznego. W otworze Fosowskie IG 2, materia reprezentuj¹ca fazê suchego gazu wystêpuje w najwy¿szej i œrodkowej
czêœci badanego interwa³u i w miarê wzrostu g³êbokoœci roœnie jej stopieñ uwêglenia a¿ do wartoœci charakteryzuj¹cych fazê
przejrza³¹ stadium metagenetycznego.
Uwzglêdniaj¹c charakter petrograficzny materii organicznej wystêpuj¹cej w osadach dolnego karbonu pó³nocnej czêœci strefy
morawsko-œl¹skiej, mo¿na by uznaæ te utwory za hipotetyczne ska³y macierzyste III typu stanowi¹ce materia³ gazotwórczy.

W dyskusji brali udzia³: A. Bossowski, W. Kozdrój, A. Ihnatowicz, J. Badura, Z. Cymerman, J. KoŸma, A. Stachowiaki i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 30 marca 2004 r.

Zbigniew CYMERMAN: Strefy œcinania w suwalskim masywie anortozytowym — czêœæ II (z³o¿e „Krzemianka”)

Prelegent przedstawi³ wstêpne wyniki szczegó³owych badañ strukturalno-kinematycznych materia³u wiertniczego z 65 otworów
zlokalizowanych w SW czêœci suwalskiego masywu anortozytowego. Otwory te oraz 8 innych, z których nie zachowano rdzeni, wykonano w latach 1962–1986 w ramach rozpoznania z³o¿a rud ilmenitowo-magnetytowych „Krzemianka” (tabela, poni¿ej). W otworach tych przewiercono od 319,8 (otwór Krzemianka K-7) do 2822,9 m (otwór Krzemianka K-72) ska³ krystalicznych. £¹cznie w 73
otworach nawiercono ponad 74 000 metrów ska³ krystalicznych. Pod³o¿e krystaliczne na obszarze z³o¿a „Krzemianka” wystêpuje od
g³êbokoœci 611,9 m ppm w SE czêœci z³o¿a (otwór Krzemianka K-65) do g³êbokoœci 655,9 m ppm (otwór Krzemianka K-49) w N
czêœci z³o¿a. Wystêpuj¹ tu g³ównie anortozyty, noryty i ferrolity (Juskowiak, 1998; Wiszniewska red., 1998)
Dane dotycz¹ce wierceñ na obszarze z³o¿a „Krzemianka”
Dokumentacja
z³o¿owa
[autor, rok]

Iloœæ
otworów

Lata
wykonania
wierceñ

Maksymalna
mi¹¿szoœæ
przewierconego krystaliniku w [m]
[otwór]

Maksymalna
g³êbokoœæ
otworu w [m]
[otwór]

Minimalna
mi¹¿szoœæ
przewierconego krystaliniku w [m]
[otwór]

Minimalna
g³êbokoœæ
otworu w
[m]
[otwór]

Œrednia
mi¹¿szoœæ
przewierconego krystaliniku w [m]

Metra¿
nawierconego krystaliniku
w [m]

£¹cznie
iloœæ
otworów

£¹cznie
metra¿
przewierconego
krystaliniku w [m]

Znosko i in.
(1965)

18

1962–
1965

727,0
[K-4]

1573,5
[K-4]

319,8
[K-7]

1203,1
[K-7]

467,93

8 422,7

18

8 422,7

Subieta i in.
(1971)

13

1967–
1970

890,0
[K-22]

1775,0
[K-22]

339,0
[K-18]

1201,0
[K-18]

670,38

8 715,0

31

17 137,7

Parecki i in.
(1977)

9

1974–
1977

1524,4
[K-29]

2384,4
[K-29]

1087,3
[K-30]

1932,6
[K-30]

1382,59

12 433,3

40

29 571,0

Parecki i in.
(1981)

17

1979–
1981

1450,5
[K-35]

2303,3
[K-35]

680,0
[K-60]

1585,0
[K-60]

1367,18

23 242,1

57

52 813,1

Parecki i in.
(1984)

9

1982–
1984

1961,4
[K-72]

2822,9
[K-72]

1115,8
[K-68]

1980,0
[K-68]

1351,34

12 162,1

66
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Heterogeniczne strefy œcinania o ró¿nej mi¹¿szoœci i stopniu wykszta³cenia stwierdzono praktycznie we wszystkich otworach i
zespo³ach skalnych z obszaru z³o¿a „Krzemianka”. Jednak szczególnie liczne i o najwiêkszych mi¹¿szoœciach (dochodz¹cych do
kilku metrów) strefy œcinania podatnego rozwiniête s¹ w N i NE czêœci z³o¿a „Krzemianka”. Dotyczy to zw³aszcza otworów Krzemianka K-58, K-44, K-78, K-47, K-48 i K-49. Liczne strefy œcinania podatnego rozpoznano tak¿e w otworze Krzemianka K-67,
po³o¿onym pomiêdzy SE i NE obszarami (polami) z³o¿owymi. Niestety nie zachowano rdzeni z 5 otworów strefy rozdzielaj¹cej
dwa obszary z³o¿owe, co uniemo¿liwia tam rozpoznanie stref œcinania podatnego. Lokalnie wykszta³cone strefy œcinania stwierdzono m.in. w otworach Krzemianka K-55, K-71 i K-73 w NE czêœci SW pola z³o¿a „Krzemianka”.
Na foliacjê SO pochodzenia magmowego (foliacja z p³yniêcia) jest na³o¿ona wspó³planarnie foliacja mylonityczna SM, tworz¹c
najczêœciej z³o¿on¹ struktur¹ planarn¹ (SO+SM). Struktura ta zapada przewa¿nie pod k¹tem 45–55°, czasem pod wiêkszym k¹tem,
nawet do 75°. S³abo wykszta³cona lineacja ziarna mineralnego (ekstensyjna) LM jest zawsze prawie równoleg³a do kierunku upadu
foliacji SO+SM. Na ogó³, w domenach zmylonityzowanych (podatnych strefach œcinania) w p³aszczyŸnie prostopad³ej do foliacji
SO+SM i równoleg³ej do lineacji ziarna mineralnego LM mo¿na obserwowaæ wiele ró¿nych asymetrycznych, wskaŸnikowych
struktur tektonicznych. Struktury te, kluczowe w rozpoznawaniu ska³ mylonitycznych, umo¿liwiaj¹ okreœlenie zwrotu œcinania
prostego (rotacyjnego) w warunkach podatnych. We wszystkich otworach z obszaru z³o¿a „Krzemianka” wskaŸniki kinematyczne dokumentuj¹ kompresyjny (nasuniêciowy) re¿im deformacji. W rdzeniach z 66 otworów z³o¿a „Krzemianka” stwierdzono
g³ównie porfiroklasty skaleniowe i piroksenowe typu s i d, oraz struktury mylonityczne typu S-C, a w obrazie mikroskopowym —
skoœnoœæ mikrowiêŸby. Bardzo rzadko wystêpuj¹ asymetryczne pasemka œcinania typu C’ i rybokszta³tne („rybie”) ³yszczyki. Na
normalne œcinanie podatne wskazuj¹ bardzo rzadko porfiroklasty typu s.
Do ustalenia orientacji struktur tektonicznych z otworów obszaru z³o¿owego „Krzemianka” zastosowano metodê skrzywienia osi
otworu. Podczas wiercenia obrotowego gryzer ma tendencjê do ustawiania siê prostopadle do p³aszczyzn anizotropii w rozwiercanej
skale. W wyniku tego procesu oœ otworu d¹¿y do ustawienia siê równolegle do normalnej p³aszczyzny anizotropii ska³y (foliacji).
Krzywizna otworów z obszaru z³o¿a „Krzemianka” by³a mierzona na ogó³ co 25 m za pomoc¹ inklinometru (IK-2) lub ¿yroskopu.
Najbardziej wiarygodne s¹ dane, gdy foliacja SO+SM zapada stale w tym samym kierunku pod œrednimi k¹tami w przedziale g³êbokoœci co najmniej kilkuset metrów i przy k¹cie skrzywienia osi otworu co najmniej 2°. W przypadku bardzo stromych lub pionowych
upadów foliacji SO+SM przewód wiertniczy mo¿e ustawiaæ siê równolegle do kierunku upadu foliacji SO+SM (np. w otworze Krzemianka K-4). Nie zmieni to ustalenia biegu foliacji SO+SM, lecz kierunek upadu foliacji SO+SM bêdzie ró¿niæ siê o 180°.
Jednoznaczne wyznaczenie biegu foliacji na obszarze z³o¿a „Krzemianka” nie jest ³atwe ze wzglêdu na ró¿ne geofizyczne metody pomiaru krzywizny otworu (fotoinklinometry magnetyczne ró¿nego typu i ¿yroskop). Na dewiacje w azymucie mia³y te¿ wp³yw
liczne strome strefy uskokowe i partie zbrekcjonowane. Analiza danych wskazuje zdecydowanie na odchylenia osi otworu ku NE,
rzêdu kilkudziesiêciu metrów (np. otwory Krzemianka K-55, K-71, K-6, K-53, K-21, K-54, K-64 i K-34). Odchylenia osi ku N zmierzono w otworach Krzemianka K-17, K-35 i K-25, ku SW w otworze Krzemianka K-4, a ku E w otworach Krzemianka K-26, K-24 i
K-5. Generalnie, dane te wyznaczaj¹ bieg foliacji SO+SM w kierunku zbli¿onym do NW–SE i jej upad ku SW. Ustalenia te potwierdzaj¹ tak¿e w znacznej czêœci tzw. z³uszczenia rdzeni (prawie horyzontalne kliwa¿e spêkaniowe), które pozwalaj¹ wyznaczyæ kierunki osi wspó³czesnego pola naprê¿eñ. Znaj¹c wspó³czesny stan naprê¿enia w Polsce NE (prawie po³udnikowy), mo¿na wyznaczyæ
orientacje badanego fragmentu rdzenia wzglêdem pó³nocy geograficznej. Wiêkszoœæ tych danych wskazuje na biegi foliacji SO+SM
w kierunku NW–SE, co dodatkowo potwierdza analiza stref wystêpowania zespo³ów skalnych o podobnych asocjacjach mineralnych oraz korelacja miêdzy otworami stref mineralizacji rudnych.

W dyskusji brali udzia³: M. Michniewicz, W. Kozdrój, J. KoŸma, G. Nowak, J. Siemi¹tkowski, A. Stachowiak i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 6 kwietnia 2004 r.

Bogus³aw PRZYBYLSKI, Janusz BADURA: Czy w Sudetach s¹ œlady kolizji z obiektami pozaziemskimi?

Kolizje z cia³ami pozaziemskimi s¹ coraz powszechniej akceptowane jako istotne procesy geologiczne. Ich natura i koñcowe
efekty nie s¹ jeszcze do koñca zrozumia³e. Badanie ziemskich kraterów meteorytowych jest obecnie wyodrêbniaj¹c¹ siê ga³êzi¹
geologii rozwijaj¹c¹ siê szczególnie intensywnie w ostatniej dekadzie. Lista ziemskich kraterów kolizyjnych rozpoznanych na
l¹dach i obszarach szelfowych obejmuje 173 struktury. Szacuje siê, ¿e jest to mniej ni¿ 25% tych, które zachowa³y siê na obszarach l¹dowych. Œrednica tych struktur waha siê od 15 m do 300 km, a ich wiek od kilkudziesiêciu do 2,4 miliarda lat. Zmiana nastawienia wielu badaczy co do potencjalnej uderzeniowej genezy niektórych struktur wynika obecnie z badañ astronomicznych
nad obiektami, które mog¹ przeci¹æ orbitê Ziemi. Z badañ tych wyliczono prawdopodobieñsto kolizji Ziemi z obiektem o danym
rozmiarze. Szacuje siê na przyk³ad, ¿e kolizja z asteroid¹ o wielkoœci 500 m pozostawiaj¹ca krater o wielkoœci 10 km mo¿e nastêpowaæ co 100 000 lat, co szacunkowo wskazuje, ¿e tylko w kenozoiku mog³o dojœæ do 650 tego rodzaju zdarzeñ. Obiekt o wielkoœci 1 km mo¿e uderzaæ w Ziemiê co 350 000 lat i utworzyæ krater wielkoœci 20 km. Potencjalnie mo¿na zak³adaæ, ¿e takie katastro-
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fy w przesz³oœci geologicznej mog³y nast¹piæ w wielu miejscach na Ziemi pozostawiaj¹c œlady w postaci charakterystycznych
struktur geologicznych i metamorfizmu uderzeniowego w ska³ach. Na obszarach o intensywnych ruchach tektonicznych œlady
kraterów kolizyjnych s¹ trudniejsze do wykrycia poniewa¿ zostaj¹ zdeformowane lub ca³kowicie zatarte.
Pierwszym wskaŸnikiem potencjalnego krateru kolizyjnego jest kolisty lub prawie kolisty kszta³t widoczny w topografii lub w
u³o¿eniu struktur geologicznych. Region ten wykazuje zwykle anomalne cechy budowy geologicznej w porównaniu z otoczeniem.
Na podk³adzie skonstruowanym na bazie cyfrowego modelu terenu wyznaczono miejsca wystêpowania najbardziej wyrazistych form pierœcieniowych w Sudetach i na ich przedpolu. Wytypowano 14 obszarów, które mog³y byæ potencjalnie miejscem
kolizji z du¿ymi asteroidami. Œrednica tych struktur wynosi od kilku do prawie 30 km. Najwiêksze z nich to ponad 30 km struktura kolista Jeseników, siegaj¹ca po polskiej stronie po rejon G³ucho³az i eliptyczna struktura w centrum niecki œródsudeckiej, o
d³u¿szej osi siêgaj¹cej 30 km. Struktury o œrednicy rzêdu 20 km zaznaczaj¹ siê w rejonie Jawora, Gór Opawskich (struktura
wielopierœcieniowa?) i na P³askowy¿u G³ubczyckim. Miejscem potencjalnej kolizji w odleg³ej przesz³oœci geologicznej móg³
byæ tak¿e rejon Œlê¿y. Hipotetyczna geneza uderzeniowa struktur kolistych powinna byæ zweryfikowana pod wzglêdem wystêpowania charakterystycznych cech metamorfizmu. Potwierdzenie uderzeniowej genezy jakieœ struktury kolistej bêdzie wymagaæ przeprowadzenia specjalistycznych badañ petrograficznych i mineralogicznych.

W dyskusji brali udzia³: S. Cwojdziñski, W. Kozdrój, M. Lorenc, S. Maciejewski, J. Siemi¹tkowski, W. Sroka, B. Wajsprych i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 4 maja 2004 r.

Janusz BADURA, Krzysztof BIRKENMAJER, Jacek GRABOWSKI, Marek LORENC, Zoltan PÉCSKAY, Bogus³aw
PRZYBYLSKI, Pawe³ ZAGO¯D¯ON, Witold ZUCHIEWICZ: Nowe geochronologiczne i paleomagnetyczne dane
o trzeciorzêdowych bazaltach Dolnego Œl¹ska

Dolnoœl¹ska prowincja bazaltowa znajduje siê we wschodniej czêœci œrodkowoeuropejskiej prowincji wulkanicznej (Central
European Volcanic Province — CEVP), o d³ugoœæ prawie 700 km, le¿¹cej na pó³nocnym przedpolu Alpidów europejskich, czasami te¿ uwa¿anej za marginaln¹ czêœæ rozleg³ej strefy ryftowej, ci¹gn¹cej siê od Renu, przez Niemcy i Czechy a¿ do Polski. Na Dolnym Œl¹sku wyró¿nia siê kilka g³ównych centrów, na których zaznacza siê koncentracja wyst¹pieñ ska³ wulkanicznych.
Na obszarze Dolnego Œl¹ska, stwierdzono 314 powierzchniowych wyst¹pieñ ska³ bazaltowych, w tym: 156 drobnych ¿y³ bazaltowych, 89 fragmentów potoków lawowych, 44 kominy wulkaniczne, 22 kominy i ¿y³y z fragmentami pokryw lawowych oraz
3 izolowane p³aty tufów i konglomeratów. Z badañ geofizycznych przeprowadzanych metodami magnetycznymi i grawimetrycznymi wynika, ¿e z obszarami wystêpowania bazaltów kenozoicznych na Dolnym Œl¹sku zwi¹zane s¹ tak¿e tzw. anomalie „bazaltowe”, które mog¹ wskazywaæ na stosunkowo p³ytkie wystêpowanie w skorupie ziemskiej, a nawet w pokrywie osadowej, ska³
wulkanicznych o znacznie wiêkszym zasiêgu ni¿ te, które ukazuj¹ siê na powierzchni. Wyst¹pienia anomalii bazaltowych pokrywaj¹ siê z wyst¹pieniami bazaltów na powierzchni, z wyj¹tkiem regionu po³o¿onego miêdzy Ziêbicami i Nys¹, gdzie pod osadami
neogeñskimi wystêpuj¹ rozleg³e pola bazaltowe.
Na zachodzie Dolnego Œl¹ska w rejonie Bogatyni i Zgorzelca zaznacza siê strefa wulkaniczna zwi¹zana z ryftem Ohøy. Strefa
wyst¹pieñ bazaltów w rejonie Lubania Œl¹skiego prawdopodobnie te¿ jest zwi¹zana z tym rowem. Zgorzelecko-Bogatyñski region
zwi¹zany jest z zachodnim obramowaniem rowu Ohøy, a Lubañski ze wschodnim. Wiek kilku wyst¹pieñ bazaltowych w rejonie Bogatyni cechuje siê znaczn¹ rozpiêtoœci¹ czasow¹ (obejmuj¹c¹ 21 Ma) od 41 do 20 Ma. O przedgórnooligoceñskej aktywnoœci wulkanicznej œwiadcz¹ ca³kowicie skaolinizowane wzniesiena bazaltowe ods³aniane w sp¹gu dolnomioceñskich wêgli brunatnych w kopalni wêgla brunatnegoTurów.
W rejonie Lubania Œl¹skiego dotychczas wydatowane ska³y wskazuj¹ na górnooligoceñsko-dolnomioceñsk¹ aktywnoœæ wulkaniczn¹. Wczeœniej przyjmowano ich wiek na miocen œrodkowy, a nawet górny. W rejonie Rêbiszowa bazalty le¿¹ na osadach
ilastych górnomioceñskich, uwa¿anych za erozyjnie odizolowany p³at korelowany z i³ami formacji poznañskiej.
Kolejne centrum zaznacza siê na obszarze Z³otoryjsko-Jaworskim. Bazalty wystêpuj¹ po obu stronach sudeckiego uskoku
brze¿nego, a tak¿e w pobli¿u licznych dyslokacji zwi¹zanych z póŸnoalpejsk¹ przebudow¹ tego regionu. Pierwsze datowanie w
latach 30-tych XX w. wskazywa³o na oligoceñski wiek bazaltów w rejonie Jawora. Jednak przez wiele lat wiek ten by³ uwa¿any za
zawy¿ony. Przyczyn tak „starego” wieku upatrywano w niedoskona³oœci zastosowanej metody helowej. Obecnie wykonane badania wykazuj¹, ¿e te najstarsze daty mieszcz¹ siê w przedziale czasu, jaki uzyskano po przebadaniu kilkudziesiêciu próbek bazaltów
z tego regionu.
W NE czêœci bloku przedsudeckiego od Wzgórz Strzegomskich po Wzgórza Strzeliñskie wystepuj¹ niewielkie cia³a bazaltowe nie tworz¹ce tak wyraŸnych koncentracji. Jedynie w okolicach Niemczy–Targowicy oraz na wschód od Ziêbic zaznaczaj¹
siê ich wiêksze skupienia. W rejonie Dêbowca ko³o Ziêbic uwa¿ano, ¿e zakoñczenie dzia³alnoœci wulkanicznej mia³o miejsce w
czasie zlodowacenia œrodkowopolskiego. Wykonane badania lawy bazaltowej wykaza³y, ¿e wiek bazaltów jest jednak górno-
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oligoceñski. Szczegó³owe kartowanie œcian kamienio³omu w Dêbowcu wykaza³o, ¿e w kamienio³omie tym lawy bazaltowe
le¿¹ na osadach piroklastycznych, a wiêc s¹ one starsze lub równowiekowe z bazaltami i nie mog¹ byæ plejstoceñskie.
Kolejne miejsce, w którym wystêpuj¹ kominy i potoki lawowe znajduje siê na OpolszczyŸnie. Wiek bazaltów wystêpuj¹cych
w Graczach, Ligocie Tu³owieckiej i na G. Œw. Anny wskazywa³ na górnooligoceñsk¹ aktywnoœæ tektoniczn¹. Nieznany by³ natomiast wiek bazaltów w rejonie Nowej Cerkwi. Bazalty te po³o¿one s¹ bli¿ej centrum wulkanicznego w Bruntalu na Morawach,
gdzie wylewy mia³y miejsce w pliocenie i wczesnym plejstocenie. Zachowane osady piroklastyczne przedzielone potokiem lawowym sugerowa³y, wzglêdnie m³ody wiek tych utworów wulkanicznych. Wykonane datowania wykaza³y, ¿e erupcje mia³y miejsce na prze³omie oligocenu górnego i miocenu dolnego. Potok lawowy w obrêbie osadów piroklastycznch jest starszy ni¿ bazalty
wype³niaj¹ce g³ówny komin wulkaniczny.
Datowano tak¿e 2 próbki bazaltów pobranych z rdzeni wiertniczych. Jedn¹ próbkê z otworu Mokrzeszów oraz drug¹ z otworu
Je¿ów Sudecki. Otrzymane daty wskaza³y na ich eoceñski i paleoceñski wiek. Bardzo ma³a iloœæ argonu mo¿e byæ przyczyn¹ zawy¿enia wieku obu próbek.
Wyniki datowañ bazaltów wykonanych w ramach projektu grantowego 8 T12B 025 20 przedstawiono poni¿ej.

W dyskusji brali udzia³: S. Maciejewski, A. Stachowiak i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 8 czerwca 2004 r.
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Fritz BROSE, Janusz BADURA: Sudeckie ska³y wskaŸnikowe wystêpuj¹ce w osadach rzecznych i wodnolodowcowych
Brandenburgii, Œl¹ska i Wielkopolski

Zagadnienie wyró¿niania ska³ sudeckich stanowi¹cy niekiedy znaczny komponent w osadach czwartorzêdowych nie by³
przedmiotem systematycznych badañ. Jedynie szczegó³owo analizowano sk³ad petrograficzny frakcji ¿wirowej w osadach formacji gozdnickiej. Nie wykonywanie podstawowych obserwacji sk³adu petrograficznego ¿wirów plejstoceñskich mia³o swoje konsekwencje w praktyce geologicznej. W Sudetach jak i na ich bezpoœrednim przedpolu na ogó³ nie rozpoznawano osadów rzecznych w tym nawet tworz¹cych wyraŸne pó³ki tarasowe. Z kolei we wschodnich Niemczech czasami stwierdzano obecnoœæ ¿wirów, które nie pochodzi³y z pó³nocy ze Skandynawii oraz z po³udnia z Gór Kruszcowych. Jedynym obszarem Ÿród³owym dla tych
¿wirów mog³y byæ Sudety. Jednak brak systematycznych analiz wskaŸnikowych ¿wirów uniemo¿liwia³ okreœlenie rzeki, która je
mog³a przynieœæ lub choæby zlokalizowaæ obszar ich pierwotnego wystêpowania. W Brandenburgii ¿wiry prawdopodobnie pochodz¹ce z Sudetów stwierdzano zarówno w osadach rzecznych interglacja³u mazowieckiego, jak i w pradolinie warszawsko-berliñskiej, a nawet w dolinie Odry na pó³noc od Kostrzyna. Z kolei w Wielkopolsce oraz w rejonie £odzi znajdowano lidyty o œrednicy przekraczaj¹cej 20 cm, przypuszczalnie pochodz¹ce z Sudetów.
W tej sytuacji uznaliœmy za istotne wyznaczenie dla ka¿dej z du¿ych rzek sudeckich charakterystycznego zespo³u wskaŸnikowych ¿wirów oraz podjêliœmy siê znalezienia obszarów Ÿród³owych ¿wirów, a w³aœciwie g³azików znalezionych w Niemczech.
Równolegle z analiz¹ petrograficzn¹ pobierano uœrednione dla danego odcinka rzeki próbki piasków na minera³y ciê¿kie. Analizy
minera³ów ciê¿kich wykonuje dr H. U. Thieke.
Przeprowadzone analizy jednoznacznie wykaza³y, ¿e ka¿da z sudeckich rzek ma indywidualny inwentarz skalny, który zmienia siê z biegiem rzeki. Ska³y ma³o odporne na transport dominuj¹ w Sudetach oraz na ich bezpoœrednim przedpolu. Z biegiem rzeki zaczyna dominowaæ materia³ odporny na transport. Równole¿nikowe u³o¿enie wychodni ska³ paleozoicznych na obszarze Pogórza Kaczawskiego powoduje, ¿e w aluwiach Kwisy, Bobru i Kaczawy zaczynaj¹ dominowaæ kwarce ¿y³owe, oraz ró¿nobarwne
ska³y krzemionkowe, lidyty i zwietrza³e porfiry. Aluwia Bobru i Kaczawy zawieraj¹ tak¿e czerwone jaspisy oraz agaty. W rejonie
Berlina (Ruhlsdorf) znaleziono agat prawdopodobnie pochodz¹cy z rejonu Nowego Koœcio³a, a w Althüttendorfie melafir z Lubiechowa. Jedynie aluwia Nysy £u¿yckiej wyraŸnie siê ró¿ni¹ od wczeœniej wymienionych rzek. Wystêpuj¹ w nich du¿e konglomeraty kwarcowo-lidytowe charakterystyczne dla masywu Jeszteckiego po³o¿onego na po³udnie od Gór Izerskich w Czechach
oraz jasnoszare skalenie karkonoskie, dochodz¹ce do 1 cm i agregaty kwarcowo-skaleniowe z szaro-niebieskawymi kwarcami pochodz¹cymi z rozpadu granitów rumburskich.
Rzeki Sudetów Œrodkowych: Bystrzyca, Strzegomka oraz Nysa K³odzka maj¹ wiele wspólnych elementów. S¹ nimi przede
wszystkim ska³y krzemionkowe, w tym czerwone i zielone jaspisy oraz zwietrza³e porfiry i inne permskie ska³y wulkaniczne. Bystrzyca zawiera du¿¹ iloœæ gnejsów, których iloœæ szybko spada w dó³ rzeki. Istotnym petrograficznie elementem Strzegomki s¹
karboñskie zlepieñce. Kwarce czy lidyty w tych zlepieñcach dochodz¹ do 15 cm. W tych zlepieñcach obserwuje siê stopniowe
przechodzenie bezbarwnych kwarców w mleczne do czarnych lub czerwonych. Tego typu konglomerat znaleziono w dolinie
Odry na terasie Wriezener, po³o¿onej na pó³noc od Kostrzyna, po stronie niemieckiej.
Na przedpolu Sudetów Wschodnich badania przeprowadzono w dolinach 3 rzek: Bia³ej G³ucho³askiej, Osob³odze i Odrze.
Osady ka¿dej z tych rzek s¹ diametralnie inne. Bia³a G³ucho³aska transportuje kwarc ¿y³owy do 10 cm œrednicy oraz drobnokrystaliczne kwarcyty z drobnymi blaszkami muskowitu, a czasami zielonego fuksytu. W Osob³odze dominuj¹ zielone i brunatne piaskowce i mu³ówce karbonu dolnego oraz drobne fragmenty ska³ krzemionkowych. Z kolei Odra na po³udnie od Raciborza zawiera
materia³ pochodz¹cy zarówno z Karpat Zachodnich jak i z Sudetów. Z Sudetów g³ównie pochodzi kwarc oraz lidyty, a z Karpat
pochodz¹ czarne i br¹zowe rogowce i ³upki menilitowe oraz pasiaste piaskowce silnie slityfikowane.
Do badañ porównawczych pobierano tak¿e próbki ¿wirów pochodz¹cych z plioceñskich osadów rzecznych. W ich sk³adzie
petrograficznym dominuje kwarc, czêsto spotyka siê lidyty oraz ska³y krzemionkowe. Ze ska³ s³oboodpornych liczne s¹ permskie
ska³y wulkaniczne oraz karpackie pasiaste piaskowce.
Do tej pory przeprowadzone badania jednoznacznie potwierdzi³y wczeœniejsze przypuszczenie, ¿e z obszaru sudeckiego rzeki
wynosi³y materia³ deponowany w szeroko rozpostartym sto¿ku rozrzutu na wschodzie obejmuj¹cy wschodnie rejony Wielkopolski, a na zachodzie rejon Berlina. Najwiêksze rozprzestrzenienie z racji swojej odpornoœci maj¹ lidyty i konglomeraty kwarcowo-lidytowe, sudeckie paleozoiczne jak i karpackie mezozoiczno-paleogeñskie ska³y krzemionkowe, a czasami silnie zwietrza³e
porfiry, pasiaste karpackie piaskowce, permskie jaspisy i agaty. Od kilku wieków Bóbr i Kwisa transportuje kawa³ki kolorowego
szk³a pochodz¹cego z licznych hut szk³a. Drobne niebieskie szkliwo obecnie mo¿na znaleŸæ we wspó³czesnych osadach Odry
ko³o Frankfurtu.
Analiza materia³u ¿wirowego zawartego w dolnoœl¹skich glinach lodowcowych wskazuje, ¿e materia³ skalny by³ w okresach
glacjalnych redeponowany i przemieszczany ku po³udniowi. Gliny zwa³owe P³askowy¿u G³upczyckiego zawieraj¹ ¿wiry piloceñskie Nysy K³odzkiej.

W dyskusji brali udzia³: S. Cwojdziñski, T. Dobosz, A. Stachowiak, K. Urbañski i prelegent J. Badura.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 5 paŸdziernika 2004 r.
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Bogus³aw PRZYBYLSKI: Geomorfologiczne œlady procesów subglacjalnych w œrodkowej Wielkopolsce

Mapa cieniowanego reliefu terenu Wielkopolski, skonstruowana na bazie cyfrowego modelu terenu o rozdzielczoœci rzêdu 1
punktu na 40 (SRTM) ujawni³a wystêpowanie na obszarach wysoczyzn, szeregu wielkoskalowych form linijnych wyraŸnie
nawi¹zuj¹cych do kierunku rynien lodowcowych. Formy te mo¿na uznaæ za glacjalne megalineacje. Tego typu œlady procesów subglacjalnych rozpoznane zosta³y w wielu miejscach, które s¹ lub by³y w przesz³oœci przykryte l¹dolodem, g³ównie na obszarze zasiêgu
l¹dolodu w Ameryce Pó³nocnej i na Antarktydzie. Lineacje te interpretowane s¹ jako wyraŸny wskaŸnik dzia³alnoœci strumieni lodowych. D³ugoœæ indywidualnych form subglacjalnych na obszarze Wielkopolski przekracza zwykle kilka kilometrów, a d³ugoœæ
ca³ych ci¹gów dochodzi do kilkudziesiêciu kilometrów. Szerokoœæ tych wyraŸne wyd³u¿onych wa³ów dochodzi do kilkuset metrów,
a ich wysokoœæ nie przekracza kilku metrów. Niewielka wysokoœæ i du¿a rozci¹g³oœæ spowodowa³a, ¿e formy te nie by³y dot¹d zauwa¿ane i wyró¿niane w badaniach geomorfologicznych, a obszar ich wystêpowania interpretowany by³ jako falista lub nawet p³aska
wysoczyzna morenowa. Obszar wybrany do szczegó³owych analiz o powierzchni oko³o 20 000 km2 obejmuje fragment strefy marginalnej maksymalnego zasiêgu l¹dolodu zlodowacenia wis³y i jej zaplecza, a na pó³nocy strefê zasiêgu l¹dolodu w fazie poznañskiej.
Na podk³adzie mapy cieniowanego reliefu zaznaczono osie form terenu (linie grzbietowe) z daj¹cym siê wyró¿niæ wyd³u¿eniem (wsp. wyd³u¿enia >1,5 ). Osobno wyró¿niono prostoliniowe grzbiety o szczególnie wyraŸnym wyd³u¿eniu i jednolitym
ukierunkowaniu (wsp. wyd³u¿enia > 3). Na bazie modelu terenu wyznaczono tak¿e granice szerokich dolin rozcinaj¹cych obszary
wysoczyzn. W obrêbie wysoczyn wyznaczono ci¹gi obni¿eñ, które ze wzglêdu na nawi¹zanie do jezior rynnowych mog¹ z du¿ym
prawdopodobieñstwem stanowiæ pozosta³oœæ kana³ów subglacjalnych. Rozmieszczenie jezior rynnowych zaznaczono w oparciu
o mapy topograficzne w skali 1:100 000. Do analizy genezy form o potencjalnie glacjalnej genezie wykorzystano 64 arkusze
Szczegó³owej mapy geologicznej Polski w skali1:50 000. Na podstawie tych map w pierwszej kolejnoœci wyeliminowano spoœród
analizowanych form wydmy, wyznaczono ci¹gi wzniesieñ interpretowane jako ozy, a tak¿e moreny czo³owe. Zinterpretowane na
bazie modelu terenu formy o potencjalnie glacjalnej (marginalnej) i subglacjalnej genezie analizowano na tle map i szkiców zasiêgów l¹dolodu zlodowacenia wis³y.
Przeprowadzona analiza wskazuje, ¿e w czasie fazy leszczyñskiej zlodowacenia wis³y, przy maksymalnym zasiêgu l¹dolodu
lub zbli¿onym do maksymalnego, funkcjonowa³ na obszarze œrodkowej Wielkopolski strumieñ lodowy, który pozostawi³ wyraŸny œlad w postaci silnie wyd³u¿onych form subglacjalnych. Jego pocz¹tkowy kierunek NW–SE wykazuje wyraŸn¹ dywergencjê
w miarê zbli¿ania siê do strefy marginalnej. Widoczna w rzeŸbie terenu strefa o d³ugoœci oko³o 70 km i szerokoœcji 80 km, w miarê
zbli¿ania siê do linii maksymalnego zasiêgu l¹dolodu, wykazuje wyraŸn¹ dywergencjê lineacji. Granice boczne i pó³nocna czêœæ
obszaru funkcjonowania strumienia lodowego nie zaznaczaj¹ siê wyraŸnie, co w czêœci zachodniej spowodowane jest g³ównie
rozmyciem przez wody odp³ywów pradolinnych, a w czêœci pó³nocno-wschodniej zamaskowaniem przez akumulacjê osadów lodowcowych i wodnolodowcowych podczas fazy poznañskiej. Kszta³t obszaru wystêpowania subglacjalnych lineacji wskazuje, ¿e
s¹ one œladem koñcowej strefy funkcjonowania strumienia lodowego o stosunkowo znacznych rozmiarach. Uk³ad kana³ów subglacjalnych œwiadczy o tym, ¿e pierwotny kierunek ruchu l¹dolodu odbywa³ siê na linii N–S, a po uruchomieniu strumienia lodowego zmieni³ siê na NW–SE. Szcz¹tkowo zachowane lineacje w po³udniowo-wschodniej czêœci miêdzyrzecza Warty i Noteci
wskazuj¹, ¿e w tym rejonie kierunek ruchu strumienia lodowego móg³ przebiegaæ na osi W–E.
Przeprowadzone badania nie pozwoli³y rozstrzygn¹æ czy w czasie pierwszej fazy o kierunku N–S zasiêg l¹dolodu zlodowacenia wis³y by³ wiêkszy. Niew¹tpliwie w czasie funkcjonowania wielkopolskiego strumienia lodowego obszar tzw. zatoki wrzesiñskiej nie by³ pokryty lodem, a zasiêg l¹dolodu wyznaczaj¹ niewysokie, ale wyraŸne ³ukowate formy marginalne interpretowane
dot¹d jako ostañce erozyjne b¹dŸ ozy. Ze wzglêdu na swe rozmiary strefa wystêpowania wyraŸnych form o genezie podlodowcowej jest najwiêkszym rozpoznanym obszarem rzeŸby subglacjalnej w Polsce. Obszar wystêpowania lineacji subglacjalnych wymaga dalszych szczegó³owych badañ glacidynamicznych. Rejon ten stanowi jednoczeœnie doskona³e pole badawcze do studiów
dynamiki procesów subglacjalnych.

W dyskusji brali udzia³: J. Badura, S. Cwojdziñski i J. KoŸma i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 26 paŸdziernika 2004 r.

Maciej R. K£ONOWSKI, Gijs D. BREEDVELD, Per AAGAARD: Zanieczyszczenie produktami ropopochodnymi
czwartorzêdowego poziomu wód podziemnych oraz procesy biodegradacji, Miêdzynarodowe lotnisko Oslo-Gardermoen, SE Norwegia

Leakage of jet fuel from an oil skimmer has resulted in soil and groundwater contamination at the fire fighting training site of
the Oslo international airport. The site is located on top of an unconfined sandy aquifer formed by the Gardermoen ice contact del-
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ta. A very strong relationship between hydrogeological settings and spatial distribution of the hydrocarbons has been observed.
Hydrocarbons leaching from the sediments constitute a source of dissolved BTEX and naphthalene. Elevated concentration of dissolved hydrocarbons coincides with the zone of contaminated sediments. Concentration of dissolved hydrocarbons, electron acceptors and metabolic by-products has revealed concomitant changes in space and in time, in response to groundwater fluctuations. Correlation between high concentrations of hydrocarbons, elevated alkalinity and depleted electron acceptors supports the
hypothesis that intrinsic bioremediation has been taking place at the site. Naphthalene, however, has been found persistent under
anoxic conditions. Calculations of biodegradation potential indicates that Fe(III) reduction, methanogenesis, nitrate and sulphate
reduction are the main factors controlling biodegradation.

W dyskusji brali udzia³: K. Seifert, J. KoŸma, A. Wojtkowiak, A. Stachowiak, A. Ihnatowicz, S. Cwojdziñski i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 9 listopada 2004 r.

Anna KOWALSKA, Krzysztof URBAÑSKI: Kenozoik przedpola Sudetów w rejonie W¹dro¿a Wielkiego i Legnicy —
wyniki badañ geologicznych prowadzonych wzd³u¿ modernizowanej autostrady A4

W 2003 roku Pañstwowy Instytut Geologiczny rozpocz¹³ pilota¿owe prace geologiczne wzd³u¿ modernizowanego odcinka
autostrady A4. Celem tych prac by³o ustalenie ogólnych zasad zbierania i przetwarzania danych geologicznych wzd³u¿ prowadzonych inwestycji liniowych dla potrzeb realizacji i aktualizacji Szczegó³owej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000.
Badania prowadzono na odcinku autostrady miêdzy Budziszowem a Legnic¹. W trakcie prowadzonych badañ udokumentowano ró¿ne kompleksy strukturalne: staropaleozoiczne gnejsy W¹dro¿a Wielkiego, fyllity i ³upki krystaliczne nale¿¹ce do strefy
kaczawskiej, osadowy kompleks neogeñski oraz rzeczne i glacjalne osady czwartorzêdowe.
Na wychodniach gnejsów oraz fyllitów rozwinê³y siê pokrywy wietrzeniowe. Zewnêtrzne partie wychodni pod³o¿a krystalicznego zwietrza³y tworz¹c pokrywê regolitow¹ barwy czerwonej i ¿ó³tej. Zwietrza³a ska³a mimo zmiany cech fizycznych i chemicznych nadal zachowuje pierwotne struktury i tekstury ska³ wyjœciowych. Powstanie tych osadów mo¿na wi¹zaæ z miocenem œrodkowym. Na regolitach obserwowano redeponowan¹ pokrywê zwietrzelinow¹ zawieraj¹c¹ domieszkê allochtonicznych, obtoczonych ziarn kwarcu i py³ kaolinowy. Ich powstanie mo¿na wi¹zaæ z pliocenem.
Osady formacji poznañskiej, nale¿¹ce do ogniwa i³ów szarych i pstrych ods³ania³y siê w sp¹gu formacji gozdnickiej. Osady
formacji gozdnickiej by³y pierwotnie szeroko rozprzestrzenione na obszarze przedsudeckim. Obecnie tworz¹ one pokrywy ró¿nej
wielkoœci i zmiennej mi¹¿szoœci. Na powierzchni ods³aniaj¹ siê one punktowo od Soœnicy po W¹dro¿e Wielkie. W pobli¿u autostrady osi¹gaj¹ mi¹¿szoœæ ponad 10 m. Osady rzeczne charakteryzuj¹ siê dwudzielnoœci¹. W sp¹gu dominuje frakcja piaszczysta z
przewarstwieniami mu³ków i piasków pylastych. W stropie przewa¿aj¹ piaski i ¿wiry.
W rejonie wysoczyzn, wystêpuj¹ na powierzchni silnie zwietrza³e szare gliny lodowcowe i piaski wodnolodowcowe. Analizy petrograficzno-mineralogiczne wykaza³y, ¿e mamy do czynienia z glinami glacjalnymi zwi¹zanymi z okresem zlodowacenia sanu.
Le¿¹cy na nich drugi horyzont glin zwa³owych mo¿na wi¹zaæ ju¿ ze stadia³em (zlodowaceniem) odry. W stropie s¹ one zwietrza³e, pozbawione wapieni we frakcji ¿wirowej. Barwa glin przechodzi od jasnobr¹zowej do szarej. Sporadycznie w obrêbie wodnolodowcowwych osadów piaszczystych, wystêpuj¹ mu³ki zastoiskowe wskazuj¹ce na obecnoœæ glacjalnych zbiorników wodnych.
W rejonie Nowej Wsi Legnickiej wystêpuj¹ niewielkie wzgórza zbudowane z osadów piaszczystych. Cechy sedymentologiczne, syn- i postdepozycyjne struktury dysjunktywne wskazuj¹ na kemow¹ ich genezê. Dominuj¹cy udzia³ piasków neogeñskich
oraz ma³a iloœæ ¿wirów pochodz¹cych z pó³nocy wskazuje na redepozycjê miejscowych piasków z³otonoœnych.
Szczegó³owe analizy sedymentologiczne dowiod³y, ¿e na obszarze przedpola Sudetów serie klastyczne tworzy³y siê w œrodowiskach rzecznych (rzeki roztokowe, rzeki meandruj¹ce) oraz zastoiskowych. Cykle aluwialne obu ró¿nowiekowych wydzieleñ
znacz¹co ró¿ni¹ siê pod wzglêdem litofacjalnym, w taki sposób, ¿e w warunkach terenowych istnieje mo¿liwoœæ sprawnego i jednoznacznego ich rozdzielenia. Cieki plejstoceñskie, odzwierciedlaj¹ce re¿im hydrologiczny l¹dolodu, mia³y charakter proglacjalny. By³y to rzeki p³ytkie, o nieustabilizowanym systemie koryt, natomiast niskoenergetyczne cieki neogeñskie, tworz¹ce rozleg³e
plateau aluwialne, cechowa³a intensywna agradacja osadów, co jest dowodem na istnienie wzmo¿onej subsydencji przedpola Sudetów. Miêdzy innymi, dziêki takim warunkom, zachowaæ siê mog³y drobnoklastyczne utwory pozakorytowe, rozwijaj¹ce siê na
równiach zalewowych czy w starorzeczach. Obecnoœæ licznych szcz¹tków makroflory w osadach ilastych formacji gozdnickiej
wskazuje na ciep³y, sprzyjaj¹cy wegetacji klimat. Jest to równie¿ wskaŸnik umo¿liwiaj¹cy makroskopowe odró¿nienie pelitów
neogeñskich od pelitów glacilimnicznych tj. warwitów. Te ostatnie stanowi¹ ekwiwalent kopalnych, proglacjalnych zbiorników
zastoiskowych i wykszta³cone s¹ w postaci rytmitów. Formuj¹ one na badanym terenie rozleg³e horyzonty rozwiniête na glinach
glacjalnych b¹dŸ i³ach formacji poznañskiej. Osady glacilimniczne reprezentuj¹ subœrodowisko równiny dennej zbiornika/zbiorników, a obecnoœæ w ich budowie dropstonów dowodzi terminoglacjalnej pozycji jezior.
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Dotychczas nie notowanym w tak du¿ej skali zjawiskiem jest obecnoœæ struktur deformacyjnych zapisanych zarówno w osadach glacjalnych jak i w stropie osadów neogeñskich. S¹ to zarówno deformacje wywo³ane naciskiem l¹dolodu na pod³o¿e jak
i struktury gêstoœciowe wywo³ane toniêciem lub pogr¹¿aniem ¿wirów w materiale mu³kowym. Pogr¹zy prawdopodobnie powstawa³y w warunkach klimatu peryglacjalnego, w czasie czêstych cykli zamarzania i rozmarzania osadów.
Orientacja mezostruktur glacitektonicznych wskazuje na nacisk l¹dolodu z pó³nocnego zachodu. Masyw ska³ metamorficznych w rejonie Udanina blokowa³ poruszanie siê l¹dolodu w kierunku po³udniowo-wschodnim. W strefie kontaktowej tworzy³y
siê glacitektoniczne struktury kompresyjne.
W czasie zlodowacenia ba³tyckiego na ca³ym obszarze zachodzi³a akumulacja eoliczna. Pokrywa lessów ma zmienn¹ gruboœæ
od 0,5 m do 1,5 m. Ze wzglêdu na jej znikom¹ mi¹¿szoœæ nie by³a ona przedstawiana na powojennych mapach geologicznych.

W dyskusji brali udzia³: J. Badura, Z. Cymerman, J. Czerwonka, W. Kozdrój, J. KoŸma, M. Michniewicz, A. Stachowiak i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 7 grudnia 2004 r.
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Martyna GUZIK, Piotr LISZKA, Andrzej PACHOLEWSKI, Marcin ZEMBAL: Wp³yw legislacji Unii Europejskiej na
zmiany w polskim systemie monitorowania wód podziemnych

Istotna rolê w dostosowywaniu polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej, odgrywa prawodawstwo zwi¹zane z jakoœci¹ i
ochron¹ wód przed zanieczyszczeniem, w tym prawo dotycz¹ce warunków oczyszczania œcieków. Podstawowe akty prawne Unii
Europejskiej to: dyrektywy, zalecenia, uchwa³y, rozporz¹dzenia oraz decyzje. Dyrektywy stanowi¹ g³ówne narzêdzie polityki
ekologicznej dotycz¹cej jakoœci zasobów wodnych i ochrony wód w obszarze Unii Europejskiej. W Pañstwach Cz³onkowskich i
kandyduj¹cych, dyrektywy s¹ wprowadzane w ¿ycie poprzez ustawy oraz inne akty normatywne, przy czym pañstwa te mog¹
same okreœlaæ sposób ich w³¹czania do swoich systemów prawnych.
Istotna rola polityki wodnej oraz monitoringu jakoœci wód podziemnych zosta³a szczególnie uwypuklona w Dyrektywie
2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 23 paŸdziernika 2000 roku, w sprawie ustanowienia ram
dla dzia³alnoœci Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej. Dyrektywa ta, zwana potocznie Ramow¹ Dyrektyw¹ Wodn¹ Unii Europejskiej, zawiera wytyczne dotycz¹ce monitoringu wód podziemnych. Wprowadzaj¹c zintegrowane zarz¹dzanie jakoœci¹ wody,
Dyrektywa Ramowa ustala zale¿noœci miêdzy ró¿nymi dyrektywami i eliminuje szereg niekonsekwencji wystêpuj¹cych miêdzy
nimi.
Pocz¹wszy od lat siedemdziesi¹tych, wydano szereg wa¿nych dyrektyw dotycz¹cych problematyki ochrony wód; poni¿ej
przedstawiono niektóre z nich:
— jakoœæ zasobów wodnych s³u¿¹cych jako Ÿród³o wody do jej poboru dla zaopatrzenia ludnoœci w wodê (75/440/EWG) oraz
zmieniaj¹ca t¹ dyrektywê, nowa, dotycz¹ca jakoœci wody wodoci¹gowej przeznaczonej do picia (80/778/EWG) oraz jakoœci
wody mineralnej dla konsumentów;
— metody pomiaru i czêstotliwoœæ pobierania próbek oraz analiz wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody
pitnej w Pañstwach Cz³onkowskich (79/869/EWG);
— ochrona wód podziemnych przed niebezpiecznymi substancjami (80/68/EWG);
— ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodz¹cymi z rolnictwa (91/676/EWG);
— zintegrowane zapobieganie i ochrona przed zanieczyszczeniem (96/61/UE).
G³ównym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest zapewnienie ochrony wód w Pañstwach Cz³onkowskich Unii Europejskiej. Osi¹gniêcie tego celu planuje siê m.in. poprzez: ustanowienie zlewniowej procedury ochrony zasobów wodnych, przyjêcie
strategii dla ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w³¹czenie siê ca³ego spo³eczeñstwa w ochronê wód.
Zgodnie z Dyrektyw¹ Ramow¹ dobra jakoœæ wód powierzchniowych i podziemnych powinna byæ osi¹gniêta przynajmniej po
15 latach od daty wejœcia tego aktu prawnego w ¿ycie.
Po raz pierwszy w prawodawstwie wodnym Unii Europejskiej odniesiono siê do zagadnienia iloœci wody, co jest zwi¹zane z
narastaj¹c¹ presj¹ w pañstwach Unii, dotycz¹c¹ ci¹g³ego wzrostu zapotrzebowania na wodê dobrej jakoœci.
Dyrektywa Ramowa wymaga aby w Pañstwach Cz³onkowskich Unii dla wykonania przegl¹du stanu wód w wybranych regionach zlewniowych, zosta³y ustanowione programy: monitorowania wód powierzchniowych w zakresie stanu ekologicznego i stanu chemicznego oraz monitorowania wód podziemnych w zakresie stanu iloœciowego i stanu chemicznego.
Dyrektywa zmierza w kierunku stworzenia jednolitego i spójnego systemu monitoringu stanu wód w Unii Europejskiej. Specjalnego znaczenia nabieraj¹ transgraniczne systemy obserwacyjne.
Wodna Dyrektywa Ramowa, po jej przyjêciu, sta³a siê wyk³adni¹ prawn¹ dla Pañstw Cz³onkowskich, w tym Polski.
Zapisy dotycz¹ce monitoringu wód podziemnych znalaz³y siê w uchwalonej w 2001 r., a znowelizowanej w 2002 r. Ustawie
Prawo wodne. Ze wzglêdu na wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej dotycz¹ce oddzielnego potraktowania programów w zakresie stanu iloœciowego oraz jakoœciowego wód podziemnych, w ustawie Prawo wodne, obowi¹zek oceny jakoœciowej wód podziemnych powierzono (w art. 49, ust. 1) Inspekcji Ochrony Œrodowiska, a iloœci Pañstwowej S³u¿bie Hydrogeologicznej (art. 105,
pkt. 1 oraz art. 106).
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Szczególne znaczenie dla prowadzenia badañ monitoringowych ma Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 11 lutego
2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. Kluczowym aktem prawnym sta³o siê Rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 roku, w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporz¹dkowania zbiorników wód
podziemnych do w³aœciwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej oraz podzia³u obszarów
dorzeczy na regiony wodne.
Wymagania dotycz¹ce jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi s¹ okreœlone w Rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 19 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 203, poz.1718).
Zbiorniki wód podziemnych nara¿one na oddzia³ywania antropogeniczne, nale¿y obj¹æ monitorowaniem lecz musz¹ spe³niaæ
co najmniej jeden z poni¿szych warunków:
— zasoby dyspozycyjne s¹ wiêksze od 10 000 m3/d;
— stanowi¹ jedyne Ÿród³o zaopatrzenia w wodê;
— parametry hydrogeologiczne przynajmniej jednej z warstw wodonoœnych zbiornika spe³niaj¹ warunki: mi¹¿szoœæ powy¿ej
5 m, przewodnoœæ ponad 50 m2/d, wydajnoœæ potencjalna studni powy¿ej 5 m3/h;
— zlokalizowane s¹ w obrêbie obszarów chronionych;
— zlokalizowane s¹ w obszarach przygranicznych, gdzie wystêpuj¹ lub mog¹ wystêpowaæ przep³ywy transgraniczne wód.
Zgodnie z Ustaw¹ Prawo Wodne art. 106, Pañstwowa S³u¿ba Hydrogeologiczna posiada i utrzymuje sieæ stacjonarnych obserwacji wód podziemnych oraz zespo³y do spraw ocen i prognoz hydrogeologicznych.

W dyskusji brali udzia³: B. Gajowiec i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 29 stycznia 2004 r.

Maria KARWASIECKA, Jadwiga WAGNER, Przemys³aw BUKOWSKI, Jan KWARCIÑSKI: Koncepcja wykorzystania
wód geotermalnych w antropogenicznym zbiorniku by³ej Kopalni Wêgla Kamiennego „1 Maja”

Z uwagi na przyjête deklaracje dotycz¹ce ochrony klimatu (Szczyt Ekologiczny w Rio de Janeiro — 1992 r., Konferencja Klimatyczna w Kioto — 1997 r.) oraz obowi¹zuj¹ce w krajach Unii Europejskiej dyrektywy, nak³adaj¹ce restrykcyjne limity dopuszczalnych emisji produktów spalania do atmosfery, konieczna jest w Polsce zmiana struktury bilansu energetycznego dotychczas
opartego w g³ównej mierze o spalanie wêgla (ponad 60% udzia³u w strukturze bilansu noœników energii pierwotnej). Politykê pañstwa w tym zakresie wyznaczaj¹ za³o¿enia sprecyzowane w dokumencie „Strategia Rozwoju Energii Odnawialnej” (zatwierdzona do realizacji uchwa³¹ Sejmu RP z dnia 23.08.2001 r.), gdzie zak³ada siê wzrost udzia³u Odnawialnych •róde³ Energii (O•E) do
7,5% w 2010 r. oraz do 14% w 2020 r.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wysokie koszty pocz¹tkowe zwi¹zane z wdra¿aniem O•E, w tym równie¿ instalacji geotermalnych,
w stosunku do uzyskania analogicznej mocy ze Ÿróde³ konwencjonalnych, stanowi¹ barierê dla szerokiego ich zastosowania w
sektorze energetycznym.
W wodach kopalnianych gromadzonych w antropogenicznych zbiornikach powsta³ych po zlikwidowanych kopalniach zakumulowane s¹ zasoby energii cieplnej, które mog¹ byæ pozyskane przy stosunkowo niskich nak³adach finansowych, zw³aszcza jeœli
instalacja geotermalna zostanie zbudowana z wykorzystaniem infrastruktury pozosta³ej po nieczynnej kopalni.
Autorzy opracowali wstêpn¹ koncepcjê wykorzystania energii wód geotermalnych, zretencjonowanych w wyrobiskach górniczych by³ej kopalni „1 Maja” po³o¿onej w SW czêœci Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego (GZW). W czasie trwaj¹cej od ponad
40 lat eksploatacji wêgla kamiennego (³¹czn¹ masê wydobytego wêgla oszacowano na 76 mln ton), prowadzonej przede wszystkim systemem œcianowym z zawa³em stropu, górotwór zosta³ silnie udro¿niony i odwodniony.
Przedmiotem eksploatacji by³y g³ównie pok³ady wêgla zalegaj¹ce w warstwach brze¿nych wykszta³conych w facji i³owcowo-piaskowcowej z niewielk¹ przewag¹ ska³ ilasto-mu³owcowych le¿¹cych nad piaskowcami. Udostêpnienie pok³adów wêgla
by³o prowadzone na poziomach 215, 280, 410, 610 i 850 m. Rozpoczêto prace zwi¹zane z udostêpnieniem poziomu 1040 m
(pog³êbienie szybu VI do g³êbokoœci 1080 m oraz wykonanie podszybia na poziomie 1040 m). Eksploatacjê wêgla przerwano ze
wzglêdów ekonomicznych. W roku 2001 rozpoczêto stopniowe zatapianie wyrobisk podpoziomowych poni¿ej poziomu 850 m
wodami dop³ywaj¹cymi na ten poziom. W dniu 27.09.2001 r. zakoñczono pompowanie wody z poziomów 410 i 850 m. Zapocz¹tkowano proces zatapiania kopalni ca³ym dop³ywem naturalnym. Ze wzglêdu na po³¹czenie wyrobisk by³ej kopalni
„1 Maja” z aktualnie czynn¹ kopalni¹ „Marcel”, do zatopienia przewidziano wyrobiska górnicze po³o¿one poni¿ej poziomu
610 m, gdzie znajduje siê próg przelewowy pomiêdzy ww. zak³adami.
Samozatopienie zak³adu, w efekcie utworzenie zbiornika antropogenicznego, nast¹pi w wyniku zalania wyrobisk wodami z
dop³ywu naturalnego. Szacunkowy czas zatapiania, w zale¿noœci od wielkoœci dop³ywów mo¿e wynieœæ od kilku do ponad trzy-
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dziestu lat. Przy za³o¿eniu malej¹cego zasilania tego zbiornika wodami tylko z by³ej kopalni „1 Maja”, dop³ywem wód naturalnych poni¿ej 0,5 m3/min, spodziewany czas czêœciowego zatapiania zak³adu (od poz. 850 m do poz. 610 m) trwaæ bêdzie oko³o 32
lata. Z punktu widzenia realizacji proponowanej instalacji geotermalnej, jest to czas zbyt d³ugi, dlatego autorzy rozpatrzyli mo¿liwoœæ dodatkowego zasilania zbiornika antropogenicznego by³ej kopalni „1 Maja” wodami pochodz¹cymi z odwadniania kopalni
„Marcel”. Wzrost dop³ywu wody od ok. 0,5 do 2 m3/min skróci czas piêtrzenia wód do³owych w wyrobiskach do oko³o 6 lat. W
tym czasie, jak za³o¿yli autorzy, wody do³owe w zbiorniku antropogenicznym osi¹gn¹ temperaturê otaczaj¹cego oœrodka skalnego
(na g³êbokoœci 850 m temperatura naturalna górotworu wynosi 37oC). Ciep³e wody geotermalne, mog¹ byæ eksploatowane ze spodziewan¹ wydajnoœci¹ ok. 120 m3/h, za pomoc¹ przysposobionych do tego celu szybów górniczych. Energia cieplna (ok. 2 MW)
skumulowana w wodach wype³niaj¹cych zroby (ok. 7 mln m3), mo¿e byæ komercyjnie wykorzystana w komunalnej sieci ciep³owniczej dla celów grzewczych i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej w przykopalnianym osiedlu.
Zagospodarowanie niskotemperaturowych wód kopalnianych jest mo¿liwe przy zastosowaniu sprê¿arkowych pomp cieplnych, do napêdu których wykorzystany mo¿e zostaæ blok elektryczno-ciep³owniczy zasilany metanem (gaz kopalniany). W okresie likwidacji kopalni do czerwca 2003 r. ze z³o¿a kopalni istniej¹c¹ sieci¹ odmetanowania ujêto oko³o 12 mln m3 metanu. Ogó³em
w okresie 2000–2010 ze z³o¿a zlikwidowanej kopalni „1 Maja” planuje siê ujêcie systemami podziemnego odmetanowania oko³o
40 mln m3 metanu. Nale¿y podkreœliæ, ¿e szacunek ten obarczony jest wysokim stopniem niepewnoœci z uwagi na brak doœwiadczeñ odnoœnie zachowywania siê sieci otworów drena¿owych w procesie likwidacji kopalni. Przedstawiona koncepcja konwersji
strumienia wody kopalnianej na energiê ciepln¹ przyczyni siê do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a tak¿e
zmniejszenia iloœci odprowadzanych wód do³owych do Odry za poœrednictwem kolektora „Olza”.

W dyskusji brali udzia³: A. Pacholewski, I. Pluta i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 5 lutego 2004 r.

Marek MARKOWIAK: Barwa ska³ wendyjskich i jej zwi¹zek z metamorfizmem cz. I

Powsta³o kilka zasadniczych koncepcji dotycz¹cych metamorfizmu ska³ paleozoicznych i prekambryjskich w regionie krakowsko-lublinieckim, w zachodniej czêœci bloku ma³opolskiego. Pierwsza i najpopularniejsza z nich to koncepcja metamorfizmu
regionalnego (Ryka, 1971, 1973, 1978; Ekiert, 1971; Heflik i in., 1975; Harañczyk i in., 1980; Truszel, 1994). Wed³ug Ryki
(1973) ska³y te uleg³y metamorfizmowi w facji zieleñcowej zony chlorytowej i w p³ytszej strefie zony biotytowej. Natomiast za
przejaw metamorfizmu kontaktowego (na kontakcie z granitoidami), przez wiêkszoœæ autorów uznawane s¹ jedynie przeobra¿enia prowadz¹ce do zmiany cech strukturalnych ska³, a wiêc pojawienie siê przede wszystkim struktur sitowych i hornfelsowych.
Ska³y tego typu w omawianym regionie maj¹ ograniczony zasiêg i wystêpuj¹ przewa¿nie do kilkudziesiêciu centymetrów od kontaktu z granitoidami.
Odmienny pogl¹d prezentuje £ydka (1971, 1973) twierdz¹c, ¿e ska³y prekambryjskie s¹ na pograniczu trwa³oœci ska³ osadowych i inicjalnych procesów metamorfizmu. Natomiast czêœæ ska³ zosta³a selektywnie zmieniona termicznie przez liczne intruzje
magmowe. Zbli¿one s¹ pogl¹dy Karwowskiego (1988), który uwa¿a, ¿e mamy tu do czynienia jedynie z metamorfizmem hydrotermalnym wywo³anym magmatyzmem, a oddzia³ywanie roztworów pomagmowych, z którymi zwi¹zana jest równie¿ mineralizacja miedziowo-porfirowa, powoduje przemiany odpowiadaj¹ce facji zieleñcowej metamorfizmu regionalnego.
Wychodnie ska³ wendu zajmuj¹ doœæ du¿e obszary na powierzchni podmezozoicznej w zachodniej, krawêdziowej czêœci bloku ma³opolskiego (Bu³a i in., 2002). Ska³y wendu reprezentowane s¹ g³ównie przez utwory ilasto-mu³owcowe, z mniejszym
udzia³em piaskowców, zwykle drobnoziarnistych, znacznie rzadziej spotyka siê tu niewielkie wk³adki zlepieñców. Jak wynika z
obserwacji, wykazuj¹ one zró¿nicowan¹ barwê: seledynow¹, szaro-zielon¹, szar¹ (od jasno- do ciemnoszarej) i czarn¹, niekiedy
równie¿ czerwono-br¹zow¹ lub szaro-fioletow¹. Barwa czerwono-br¹zowa jest charakterystyczna przede wszystkim dla ska³ ilasto-mu³owcowych. Przyczyn¹ czerwono-br¹zowej barwy jest kilku lub kilkunasto-procentowa domieszka rozproszonego py³u
hematytowego wielkoœci rzêdu 0,0X mm.
Interesuj¹ce spostrze¿enia przynios³y badania wykonane w obszarze po³o¿onym oko³o 5 km na ESE od ¯arek, w otworach
133-¯, 144-¯ i 45-BN (Lasoñ, Markowiak, 2001). Zaznacza siê tu wyraŸna strefowoœæ zabarwienia ska³. Ska³y nawiercone w wy¿ej wymienionych otworach le¿¹cych w centrum badanego obszaru charakteryzuj¹ siê ciemnoszar¹ i czarn¹ barw¹, w kilku otaczaj¹cych otworach stwierdzono wystêpowanie ska³ o szaro-zielonej barwie. Natomiast ska³y w bardziej oddalonych otworach (w
odleg³oœci wiêkszej ni¿ 1500 m od centrum) charakteryzuj¹ siê jasnoszaro-zielon¹ barw¹ (lokalnie z reliktami barwy czerwono-br¹zowej). Jednoczeœnie w ska³ach nawierconych w tych otworach obserwuje siê przejawy dzia³alnoœci roztworów hydrotermalnych — najbardziej intensywne w ska³ach z otworów centralnych i zanikaj¹ce w kierunku otworów peryferyjnych.
Badania ska³ o ró¿nej barwie pozwoli³y na stwierdzenie kilku prawid³owoœci: wraz ze zmian¹ zabarwienia od czerwono-br¹zowej do szaro-zielonej nastêpuje wzrost zawartoœci krzemionki, spadek zawartoœci ¿elaza (przy jednoczesnej redukcji z
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¿elaza trójwartoœciowego do ¿elaza dwuwartoœciowego), magnezu oraz spadek zawartoœci potasu. Nie jest to wiêc metamorfizm
izochemiczny, charakterystyczny dla niskiego stopnia przeobra¿eñ metamorfizmu regionalnego.
Liczne obserwacje, zarówno makro- jak i mikroskopowe, w ca³ym obszarze krakowsko-lublinieckim, zdaj¹ siê wskazywaæ na to,
¿e barwa czerwono-br¹zowa jest barw¹ pierwotn¹ badanych osadów. Natomiast przyczyn¹ czarnego zabarwienia ska³ mog¹ byæ takie czynniki jak: rozproszone minera³y kruszcowe (g³ównie piryt i magnetyt) lub rozproszona materia organiczna. Jednak w wiêkszoœci przypadków badanych ska³ zawartoœæ rozproszonych minera³ów kruszcowych jest niewielka (0,X%) i nie mo¿e odgrywaæ dominuj¹cej roli. Takiego wp³ywu nie mo¿e mieæ równie¿ rozproszona materia organiczna. Uzyskane wyniki badañ chemicznych
wskazuj¹ na to, ¿e zawartoœæ sk³adników organicznych (ogólnego wêgla organicznego TOC) wynosi zaledwie 0,0X% wag.
G³ównym czynnikiem wp³ywaj¹cym na barwê ska³ musi byæ zatem przebudowa sk³adu mineralnego, bêd¹ca wynikiem procesów metamorficznych. Zmiany sk³adu mineralnego ska³ pierwotnie ilasto-mu³owcowych lub zmiany sk³adu spoiwa ska³ piaszczystych wed³ug Truszel (1994), wraz ze wzrostem intensywnoœci przeobra¿eñ (od fyllitów serycytowych do ³upków albitowo-muskowitowo-biotytowych), przedstawia poni¿szy schemat:
fyllity

³upki

serycyt
serycyt
serycyt

chloryt
chloryt
chloryt

albit
albit
albit
albit

muskowit
muskowit
muskowit
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Efektem najsilniejszych przeobra¿eñ s¹ ³upki albitowo-muskowitowo-biotytowe, gdzie zawartoœæ biotytu osi¹ga niekiedy kilkadziesi¹t procent. Chloryty stwierdzone w ska³ach wendyjskich nale¿¹ do szeregu klinochlor-szamozyt (Markowiak, Habryn,
Truszel, 1999). Sk³ad chlorytu okreœlony za pomoc¹ rentgenowskiej mikrosondy elektronowej w skale szarozielonej wskazuje na
brunsvigit. Tak wiêc, podstawow¹ przyczyn¹ czarnej barwy ska³ wendyjskich jest obecnoœæ biotytu, a szaro-zielonej — obecnoœæ
chlorytu o du¿ej zawartoœci ¿elaza. Opisywanym zmianom sk³adu mineralnego towarzyszy blasteza minera³ów. Ma to istotny
wp³yw na obserwowany wyraŸny wzrost zwiêz³oœci ska³.
Autorowi uda³o siê wyznaczyæ na podstawie barwy ska³ obserwowanych w poszczeglnych otwotach wiertniczych kilka zwartych obszarów z wystêpowaniem ska³ czarnych i ciemnoszarych, otoczonych obszarami charakteryzuj¹cymi siê szar¹ i szaro-zielon¹ barw¹ ska³. Szerokoœæ strefy intensywnej biotytyzacji (ska³ o czarnej barwie) wynosi oko³o 800 m, natomiast strefy ska³ o
barwie szaro-zielonej oko³o 700–800 m.
Obszary te zwi¹zane s¹ przestrzennie z intruzjami granitoidów, które we wszystkich przypadkach by³y przyczyn¹ identycznych przeobra¿eñ, jeœli chodzi o ich chemizm, jak i zasiêg. Mo¿e to byæ dowodem na to, ¿e s¹ mniej wiêcej jednowiekowe (jedna
formacja intruzywna) oraz zwi¹zane z tym samym ogniskiem magmowym. Potwierdzeniem bezpoœredniego zwi¹zku z intruzjami
granitoidów jest równie¿ to, ¿e najbardziej intensywne przejawy dzia³alnoœci roztworów hydrotermalnych i polimetalicznej mineralizacji kruszcowej wystêpuj¹ w ska³ach silniej zmetamorfizowanych (o czarnym i ciemnoszaro-zielonym zabarwieniu) i zanikaj¹ wraz z odleg³oœci¹ od intruzji granitoidowej w ska³ach szaro-zielonych. W sumie zasiêg oddzia³ywania intruzji granodiorytowych wynosi mniej wiêcej 1500 m (w rejonie Pilicy prawdopodobnie nawet wiêcej).
Wracaj¹c do obszaru na ESE od ¯arek (rejon ¯arki–Kotowice), mimo, ¿e nie nawiercono tu ska³ magmowych, opisywana
strefowoœæ przeobra¿eñ ska³, jak i przejawy dzia³alnoœci roztworów hydrotermalnych œwiadcz¹ o tym, ¿e ska³y magmowe (w tym
intruzja granitoidów) wystêpuj¹ tu na pewno, lecz na wiêkszej g³êbokoœci.
Za pomoc¹ badañ stopnia krystalicznoœci illitu (Kowalska, 2002), uda³o siê jednoznacznie okreœliæ stopieñ termicznych przeobra¿eñ (o charakterze regionalnym) ska³ wendyjskich na bloku ma³opolskim. Badania wykonane na próbkach ska³ z ca³ego bloku ma³opolskiego, pozwoli³y na wyznaczenie centralnie po³o¿onego pasa szerokoœci oko³o 30–50 km, biegn¹cego w kierunku
WNW–ESE od rejonu ¿areckiego, przez nidziañski po Rzeszów i Przemyœl (¯elaŸniewicz w: Jachowicz i in., 2003). Strefa ta charakteryzuje siê silniejszymi przeobra¿eniami przebiegaj¹cymi w temperaturach oko³o 200–300°C (anchimetamorfizm i granica
anchi- i epimetamorfizmu). Strefy brze¿ne charakteryzuj¹ siê brakiem silniejszych przeobra¿eñ — temperatura oko³o 100–150°C
(póŸna diageneza). Badania wykonane na próbkach z rejonu ¯arek wskazuj¹ na temperaturê oko³o 200°C (granica póŸnej diagenezy i anchimetamorfizmu).
Potwierdzeniem dla powy¿szych wyników badañ s¹ wyniki uzyskane przez Jachowicz (2003). W kilku otworach zlokalizowanych po obu stronach wyznaczonego pasa centralnego stwierdzi³a wystêpowanie zespo³ów mikroskamienia³oœci organicznych
wskazuj¹cych na wendyjski wiek badanych ska³. Kolor tych mikroskamienia³oœci (TAI) œwiadczy o zmianach buduj¹cej je substancji organicznej spowodowanych oddzia³ywaniem temperatur 80–170°C.
1. Metamorfizm regionalny w zachodniej, krawêdziowej czêœci bloku ma³opolskiego osi¹gn¹³ maksymalnie stopieñ granicy
póŸnej diagenezy i anchimetamorfizmu a przeobra¿enia opisywane jako metamorfizm facji zieleñcowej zony chlorytowej i biotytowej (epimetamorfizm), uznaæ nale¿y za metamorfizm kontaktowo-hydrotermalny.
2. Zdaniem autora, pierwotnie znaczna czêœæ kompleksu ska³ wendyjskich by³a zabarwiona hematytem na czerwono. Jednak
pod wp³ywem g³ównie roztworów hydrotermalnych, ska³y te ulega³y przeobra¿eniom polegaj¹cym na zmianie sk³adu mineralne-
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go i co za tym idzie zmianie barwy. Za zmianê barwy od czerwono-br¹zowej i seledynowej do czarnej, wraz ze wzrostem intensywnoœci przeobra¿eñ termiczno-metasomatycznych, odpowiedzialny jest przede wszystkim wzrost zawartoœci chlorytów bogatych w ¿elazo oraz biotytu w skale.

W dyskusji brali udzia³: M. Truszel, M. Karwasiecka, Z. Bu³a, J. Markiewicz, K. Lasoñ, J. Kwarciñski i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 11 marca 2004 r.

Maria KARWASIECKA, Jadwiga WAGNER, Anna CHMURA, W³odzimierz KRIEGER, Jan KWARCIÑSKI, S³awomir
WILK: Ocena energii geotermalnej w obszarach górniczych zamkniêtych kopalñ w Górnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym

Przedstawiono propozycjê zagospodarowania wód do³owych, które gromadzone s¹ w antropogenicznych zbiornikach kopalñ
wêgla kamiennego w obszarze Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego (GZW).
Transformacja gospodarki jaka mia³a miejsce na prze³omie lat 80 i 90 w Polsce, zwi¹zana z jej urynkowieniem, objê³a równie¿
przemys³ wydobywczy. W konsekwencji trwaj¹cej restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego, w obszarze GZW likwidacji
uleg³o ponad 30 kopalñ, uznanych za trwale nierentowne. Kopalnie, w których zaprzestano eksploatacji i wstrzymano pompowanie wód do³owych, ulegaj¹ samoczynnemu zatopieniu. Poniewa¿ wiêkszoœæ kopalñ pozostaje ze sob¹ w hydraulicznym zwi¹zku,
mog¹ one ulec jedynie czêœciowemu zatopieniu, do wysokoœci rzêdnej najni¿szego po³¹czenia z s¹siaduj¹c¹ czynn¹ kopalni¹. Kopalnie zlikwidowane musz¹ byæ odwadniane dla ochrony przed zagro¿eniem wodnym s¹siednich kopalñ czynnych. Funkcjonuj¹
systemy odwadniania stacjonarnego w pompowniach ulokowanych na poziomach wydobywczych oraz systemy odwadniania
g³êbinowego oparte na wykorzystaniu pracy pomp g³êbinowych zabudowanych w wybranych szybach.
Temperatura naturalna górotworu na g³êbokoœciach maksymalnego rozciêcia z³o¿a w obrêbie niektórych obszarów górniczych kopalñ przekracza 40°C, co jest konsekwencj¹ obserwowanego w obszarze GZW wysokiego strumienia cieplnego Ziemi
œrednio przyjmuj¹cego wartoœæ 70,4±8,0 mW/m2 a w obszarach dodatnich anomalii pola cieplnego powy¿ej 80 mW/m2. Temperatura wód do³owych na wyp³ywie mieœci siê w granicach 12–25°C. Roczna iloœæ wypompowanej wody z poszczególnych rejonów odwadniania wynosi od 2,3 do 31,3 m3/min. Zastosowanie pomp cieplnych stwarza mo¿liwoœæ komercyjnego zagospodarowania ciep³a zawartego w tych wodach, które dotychczas jest tracone w postaci zrzutów wód kopalnianych. Mimo stosunkowo niskiej temperatury s¹ to strumienie entalpii siêgaj¹ce kilkunastu MW. Przoduj¹ w tym zakresie pompownie odprowadzaj¹ce wody
w rejonach odwadniania „Pstrowski” oraz „Siemianowice” nale¿¹ce do Centralnego Zak³adu Odwadniania Kopalñ (CZOK).
Sch³odzenie wód odprowadzanych z kopalñ w rejonie GZW, w iloœci oko³o 700 m3/min tylko o 5°C, umo¿liwi odzyskanie ciep³a
o potencjale równym oko³o 240 MW. Przedsiêwziêcie jest ekonomicznie uzasadnione tylko wtedy, gdy iloœæ energii pozyskanej
jest wiêksza od nadk³adu energii niezbêdnej dla funkcjonowania pomp grzejnych.
Efektywnoœæ energetyczn¹ instalacji geotermalnych opartych na wykorzystaniu niskotemperaturowych wód do³owych zapewnia zastosowanie skojarzonej gospodarki cieplno-elektrycznej opartej na pracy spalinowego bloku zasilanego metanem ujmowanym z pok³adów wêgla.
Z punktu widzenia pozyskania energii cieplnej zawartej w wodach do³owych kopalñ przewidzianych do likwidacji, celowe
jest opracowanie równolegle z projektem likwidacji kopalni audytu energetycznego, w którym rozwa¿one zostanie wykorzystanie
ciep³a wód ujmowanych selektywnie oraz zagospodarowanie metanu desorbuj¹cego z pok³adów wêgla.

W dyskusji brali udzia³: J. Buga³a, M. Górnik, J. Jureczka, A. Pacholewski i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 01 kwietnia 2004 r.

Marek MARKOWIAK: Barwa ska³ wendyjskich i jej zwi¹zek z metamorfizmem cz. II

Wystêpowanie stref biotytyzacji towarzysz¹cych intruzjom granitoidów wyjaœnia Poka³ow (1972). Na podstawie analizy wielu z³ó¿ Mo na ca³ym œwiecie stwierdza, ¿e najwiêksze przemys³owe znaczenie maj¹ grejzenowe i hydrotermalne z³o¿a molibdenu.
Wœród nich wydziela z³o¿a trzech najwa¿niejszych formacji: Cu-Mo, Mo i Mo-W. Wed³ug niego, biotytyzacja jest charakterystyczna w³aœnie dla granitoidów, z którymi genetycznie zwi¹zane s¹ z³o¿a Mo wymienionych wy¿ej formacji.
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W zachodniej, krawêdziowej czêœci bloku ma³opolskiego stwierdzono liczne wyst¹pienia mineralizacji polimetalicznej
(Cu-Mo-W), jak równie¿ zauwa¿ono, ¿e generalnie koncentruj¹ siê one na niewielkich obszarach, które zosta³y okreœlone jako
„rejony”. S¹ to rejony: Doliny Bêdkowskiej, Pilicy, Zawiercia, Mrzyg³odu, Myszkowa i Mys³owa. Obecnoœæ innych, licznych
otworów z przejawami mineralizacji kruszcowej i ich rozmieszczenie, pozwala na wyró¿nienie kolejnych dwóch rejonów: Nowej
Wsi ¯areckiej i ¯arek–Kotowic (Markowiak, Habryn, 2003). Za cechê wyró¿niaj¹c¹ wszystkie wymienione rejony, mo¿na
przyj¹æ obecnoœæ w centralnej czêœci ka¿dego z nich mineralizacji molibdenowej, niekiedy równie¿ wolframowej.
Spoœród wymienionych rejonów, jedyn¹ koncentracj¹ kruszców, któr¹ mo¿na okreœliæ mianem z³o¿a jest obecnie koncentracja
w rejonie Myszkowa.
Opieraj¹c siê na charakterystyce z³ó¿ Mo ró¿nych formacji, wydaje siê, ¿e z³o¿e Myszków nale¿y zaklasyfikowaæ do formacji
W-Mo (tabela). Zdaj¹ siê o tym œwiadczyæ równie¿ poni¿sze, bardziej szczegó³owe dane:
1. Z³o¿a formacji Mo-W zwi¹zane s¹ z procesami tektoniczno-magmowej aktywizacji wczeœniej skonsolidowanych obszarów. W rezultacie, obszary tego typu rozcinane s¹ seri¹ g³êbokich roz³amów na bloki tektoniczne i poddawane zró¿nicowanym
pionowym przemieszczeniom. Z³o¿a molibdenowe powstawa³y przede wszystkim w blokach podniesionych, w których pojawiaj¹
siê intruzje granitoidowe (Rundkwist i in., 1986).
Z³o¿e Myszków na tle klasyfikacji endogenicznych z³ó¿ molibdenu (wg Poka³owa, 1972)
Formacja
rudna

Cu–Mo

Mo

W–Mo

Myszków

Pozycja geotektoniczna

geoantyklinalne wyniesienia na
etapie orogenicznego rozwoju
geosynklin

Kompleks magmowy
I etap
II etap
wielkie plutony o
dajki i niewielkie sztoki
zró¿nicowanym
o zró¿nicowanym
sk³adzie: monzonity,
sk³adzie, silny rozwój
granodioryty, granity,
ska³ efuzywnych
dioryty, sjenity, gabro i
in.

Mineralny typ okruszcowania

chalkopiryt-molibdenit w ska³ach
zmienionych w wyniku
K-feldszpatyzacji, sylifikacji,
serycytyzacji i argilityzacji

strefy aktywizacji
tektoniczno-magmowej na
platformach i w strefach
zakoñczonego fa³dowania; w
pocz¹tkowym okresie szeroki
rozwój wielkich zapadlisk
wype³nionych osadami typu
molasowego

wielkie plutony
granitów
biotytowo-hornblendowych

dajki i niewielkie sztoki
o zró¿nicowanym
sk³adzie, silny rozwój
ska³ efuzywnych

molibdenit w ska³ach
zmienionych w wyniku
K-feldszpatyzacji, sylifikacji,
serycytyzacji i argilityzacji

strefy aktywizacji
tektoniczno-magmowej na
platformach i w strefach
zakoñczonego fa³dowania

plutony granitów
leukokratycznych
(min. ciemne do 5%
obj.)

dajki granitoporfirów,
porfirytów diorytowych,
sjenitoporfirów

molibdenit-wolframit (scheelit) w
ska³ach zmienionych w wyniku
albityzacji, grejzenizacji i w
mniejszym stopniu
K-feldszpatyzacji

aktywizacja tektoniczno-magmowa
w strefie kontaktu bloku
górnoœl¹skiego i bloku
ma³opolskiego, brak wielkich
zapadlisk wype³nionych utworami
molasowymi

pluton macierzysty nie
zosta³ nawiercony
(prawdopodobnie
grawimetryczna
anomalia Kotowic
wywo³ana jest przez
ten pluton)

ma³e intruzje
granitoidów, dajki
dacytów i ryolitów

chalkopiryt, molibdenit, scheelit
w ska³ach zmienionych w wyniku
K-feldszpatyzacji oraz s³abej
sylifikacji, serycytyzacji i
chlorytyzacji (brak argilityzacji)

2. Z³o¿a Mo-W zwi¹zane s¹ z plutonami granitów leukokratycznych. Typowym przejawem magmatyzmu, charakterystycznym m.in. dla z³ó¿ molibdenu wszystkich wymienionych formacji rudnych s¹ ma³e cia³a intruzywne, które w przypadku formacji
Mo-W mog¹ wystêpowaæ zarówno wewn¹trz plutonów leukokratycznych, jak i w znacznej od nich odleg³oœci.
3. Plutonom wszystkich typów formacji molibdenonoœnych towarzysz¹ zmiany egzokontaktowe, do których nale¿¹: shornfelsowanie, biotytyzacja i feldszpatyzacja.
Procesy shornfelsowania, zale¿ne od temperatury i sk³adu ska³ wyjœciowych, maj¹ zasiêg do 100 m. W wiêkszej odleg³oœci od
intruzji rekrystalizacja ska³y wystêpuje w postaci struktur plamistych.
Najwiêksz¹ rolê wœród wymienionych procesów odgrywa biotytyzacja. Wed³ug Poka³owa (1972) biotytyzacjê spotyka siê
wokó³ wszystkich typów opisywanych plutonów, lecz najsilniej zwi¹zana jest z apikalnymi czêœciami plutonów granitów leukokratycznych. Proces ten wyra¿a siê w utworzeniu drobno³uskowego biotytu (0,1–0,4 mm). Ma ona szeroki zasiêg, obejmuj¹c
ska³y w odleg³oœci do ponad 1000 m od powierzchni intruzji. Granitoidy nie ulegaj¹ biotytyzacji a w ska³ach os³ony zawartoœci
biotytu dochodz¹ do 30–40%, miejscami nawet wiêcej. Najsilniejsza biotytyzacja jest na kontakcie i wraz z odleg³oœci¹ od intruzji
stopniowo s³abnie a jej intensywnoœæ w znacznym stopniu zale¿y od sk³adu ska³, w które intruduje granit.
Feldszpatyzacja manifestuje siê w postaci licznych ¿y³ek skaleniowych rozwijaj¹cych siê w ska³ach zbiotytyzowanych. W pobli¿u kontaktu z granitoidem mo¿e przypadaæ 10 i wiêcej ¿y³ek na jeden metr, w miarê oddalania od kontaktu ich iloœæ stopniowo
maleje i w odleg³oœci wiêkszej ni¿ 300–350 m wystêpuj¹ bardzo rzadko. Ich gruboœæ rzadko przekracza 1 cm a zbudowane s¹
g³ównie ze skalenia potasowego (95–98%) z niewielkim udzia³em plagioklazów, kwarcu i biotytu.
W regionie krakowsko-lublinieckim kontaktuj¹ siê ze sob¹ skonsolidowane bloki: ma³opolski i górnoœl¹ski, rozdzielone
roz³amem okreœlanym jako strefa tektoniczna Kraków-Lubliniec. W orogenezie waryscyjskiej bloki te poddawane by³y silnym
i zró¿nicowanym pionowym przemieszczeniom. W ramach bloku ma³opolskiego wyró¿niæ mo¿na szereg mniejszych wyniesionych bloków tektonicznych zbudowanych ze ska³ wendyjskich (Bu³a i in., 2001), w których pojawiaj¹ siê intruzje granitoidowe,
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znane z rejonów: Myszkowa–Mrzyg³odu–Nowej Wsi ¯areckiej, Zawiercia, Pilicy i Doliny Bêdkowskiej. Mo¿na je interpretowaæ
jako ma³e cia³a intruzywne, w wiêkszoœci przypadków wystêpuj¹ce w znacznej odleg³oœci od plutonu macierzystego. Batolit granitoidowy nie zosta³ do tej pory stwierdzony wierceniami, jednak mo¿na przypuszczaæ, ¿e to w³aœnie on jest przyczyn¹ powstania
du¿ej ujemnej anomalii grawimetrycznej Kotowic, ci¹gn¹cej siê w kierunku NW–SE, na d³ugoœci oko³o 35 km, od ¯arek do Pilicy
(Cieœla, Wybraniec w: Podemski i in., 2001). •ród³em hipoabyssalnego, intruzywnego magmatyzmu, jak i hydrotermalnych roztworów mineralizuj¹cych s¹ w tym przypadku te same, czêsto odleg³e i g³êboko po³o¿one ogniska. Ma³e intruzje nie stanowi¹ wiêc
bezpoœredniego Ÿród³a towarzysz¹cego im okruszcowania, jak i roztworów hydrotermalnych, lecz w procesach lokalizacji tego
okruszcowania maj¹ znaczenie jako elementy strukturalne, sprzyjaj¹ce koncentracji rud (Rubinowski, 1965).
W rejonie Myszkowa opisano procesy shornfelsowania i biotytyzacji ska³ os³ony intruzji. Zasiêg shornfelsowania jest jednak
niewielki: od kilkudziesiêciu centymetrów do kilku metrów od kontaktu z intruzj¹. Wiêksze rozprzestrzenienie (do kilkuset metrów od intruzji) maj¹ ska³y, w których rekrystalizacja ma plamisty charakter. S³abo zaznaczy³ siê proces feldszpatyzacji w wykszta³ceniu opisywanym przez Poka³owa (1972). Natomiast proces biotytyzacji obejmuje ska³y w promieniu oko³o 1,5 km od intruzji (czêœæ I referatu).

W dyskusji brali udzia³: K. Lasoñ, Z. Bu³a, M. Karwasiecka, R. Habryn, J. Wagner i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 7 paŸdziernika 2004 r.

Joanna FAJFER, W³odzimierz KRIEGER: Zasady gospodarki odpadami na terenie Sosnowca w oparciu o Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Sosnowca

Racjonalna gospodarka odpadami wymaga opracowania i wdro¿enia zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami.
Jego nadrzêdnym celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów lub minimalizacja ich wytwarzania oraz zgodny z zasadami
ochrony œrodowiska odzysk i unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie uda³o siê zapobiec. Aktualnie, zasady gospodarowania odpadami wynikaj¹ce z regulacji prawnych, powinny znaleŸæ siê w planach gospodarki odpadami, których obowi¹zek
opracowywania wynika z aktualnych uregulowañ prawnych. W zwi¹zku z powy¿szym „Plan gospodarki odpadami dla miasta Sosnowca” powsta³ jako realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z póŸn. zmianami — rozdzia³ 3, art. 14–16). Plan ten stanowi jeden z elementów tworzonego systemu gospodarki odpadami w kraju.
Plan obejmuje wszystkie rodzaje odpadów:
— komunalne, w tym odpady ulegaj¹ce biodegradacji;
— niebezpieczne, w tym: odpady medyczne i weterynaryjne, baterii i akumulatorów, olejów odpadowych, odpadów zawieraj¹cych PCB/PCT oraz odpadów zawieraj¹cych azbest;
— inne ni¿ niebezpieczne: opakowania, odpady z budowy, remontów i demonta¿u obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej, wraki samochodowe, opony, sprzêt elektryczny i elektroniczny oraz odpady z przemys³u wydobywczego, hutnictwa i
energetyki.
Cele i zadania zmierzaj¹ce do uzyskania obowi¹zuj¹cych poziomów odzysku dla poszczególnych grup i rodzajów odpadów
oraz zaproponowane rozwi¹zania zmierzaj¹ce do ograniczania iloœci deponowanych odpadów w œrodowisku s¹ zgodne z Polityk¹
Ekologiczn¹ Pañstwa, Planem Gospodarki Odpadami dla województwa œl¹skiego oraz programem usuwania azbestu i wyrobów
zawieraj¹cych azbest stosowanych na terytorium Polski.
Opracowany plan gospodarki odpadami dla Sosnowca obejmuje rozwi¹zania zmierzaj¹ce do uporz¹dkowania gospodarki odpadami:
— w sektorze komunalnym: poprzez wdro¿enie selektywnej zbiórki odpadów u¿ytecznych, odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, wielkogabarytowych i budowlanych oraz niebezpiecznych wystêpuj¹cych w strumieniu odpadów komunalnych, oraz rozwi¹zania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania pozyskanych frakcji,
— w sektorze gospodarczym: poprzez minimalizacjê powstawania odpadów u „Ÿród³a”, wdra¿anie technologii ma³oodpadowych, wprowadzanie systemów zarz¹dzania jakoœci¹ np. ISO 14 000 oraz zwiêkszenie stopnia odpadów poddawanych odzyskowi w stosunku do odpadów deponowanych na sk³adowiskach.
W planie, dotycz¹cym sektora komunalnego, zaproponowano rozwi¹zanie systemu gospodarki odpadami w oparciu o selektywn¹ zbiórkê odpadów „u Ÿród³a”, uwzglêdniaj¹c charakterystykê zabudowy gminy. Zaproponowane rozwi¹zanie obejmuje zbiórkê odpadów komunalnych pochodz¹cych z gospodarstw domowych i infrastruktury, a tak¿e uwzglêdnia selektywne zbieranie gruzu
budowlanego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów zielonych z pielêgnacji terenów zielonych. Ponadto, plan obejmuje rozwi¹zania w zakresie szczególnych odpadów:
— niebezpiecznych tj.: odpadów zawieraj¹cych azbest, zu¿ytych olejów, odpadów medycznych i weterynaryjnych, baterii
i akumulatorów,
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miasto Sosnowiec

odpady zielone

baterie

przeterminowane
leki

Szko³y

Apteki

odpady niesegregowane

Siemianowice Œl¹skie
Pyskowice
Sosnowiec ul. Grenadierów

Boles³aw

Sk³adowanie
Rys. 1. Stan aktualny gospodarki odpadami na terenie Sosnowca

— innych ni¿ niebezpieczne: wyeksploatowane pojazdy, zu¿yte opony oraz zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny.
Aktualnie odpady powstaj¹ce na terenie Sosnowca, s¹ deponowane na sk³adowisku odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtnych administrowanym przez Miejski Zak³ad Sk³adowania Odpadów (rys. 1). Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Grenadierów
w Sosnowcu w odleg³oœci ok. 10 km od centrum miasta. Sk³adowisko dzieli siê na dwie czêœci: star¹ (zamkniêt¹) o powierzchni
3,5 ha oraz now¹ eksploatowan¹ od 1996 roku o powierzchni 6,7 ha (zajêta przez odpady 5,7 ha). Zamkniêcie eksploatowanej czêœci przewidziano na koniec 2004 roku.
Zgodnie z planem gospodarki odpadami dla miasta, realizacja zaproponowanego systemu docelowo oparta bêdzie o nastêpuj¹ce obiekty gospodarki odpadami (rys. 2):
— sortowniê odpadów z lini¹ sortownicz¹ dla odpadów u¿ytecznych z selektywnej zbiórki;
— kompostowniê odpadów organicznych z selektywnej zbiórki z zabudowy wielorodzinnej, odpadów zielonych pochodz¹cych z utrzymania i porz¹dkowania parków, ogrodów i terenów zielonych oraz osadów œciekowych lub opcjonalnie dla zabudowy jednorodzinnej;
— gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) pochodz¹cych z gospodarstw oraz ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw;
— stanowiska demonta¿u odpadów wielkogabarytowych pochodz¹cych z gospodarstw domowych;
— punkt gromadzenia odpadów remontowo-budowlanych powstaj¹cych w gospodarstwach domowych oraz obiektach infrastruktury, a tak¿e w zak³adach przemys³owych;
— sk³adowisko odpadów niebezpiecznych do deponowania odpadów zawieraj¹cych azbest;
— sk³adowisko odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtnych zlokalizowane przy ul. Grenadierów w Sosnowcu.
Uwzglêdniaj¹c, zgodnie z zapisami prawodawstwa, zasadê bliskoœci proponuje siê lokalizacjê wyszczególnionych powy¿ej obiektów w rejonie nowobudowanej kwatery sk³adowiska odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtnych przy ul. Grenadierów w Sosnowcu.
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miasto Sosnowiec
Zu¿yte
opony
Wyeksploatowane
pojazdy

odpady
wielkogabarytowe
Odpady
gruz
zielone
budowlany

Zabudowa
wielorodzinna

Szko³y

odpady
odpady
zmieszane niebezpieczne

Zabudowa jednorodzinna

tworzywa sztuczne,
papier, szk³o

tworzywa sztuczne,
papier, szk³o

TS

Sz M

akcyjnie

P TS Sz M

odpady
ulegaj¹ce
biodegradacji

Stacje
demonta¿u
posiadaj¹ce
zezwolenie
wojewody

odpady
zawieraj¹ce
azbest

wyznaczone
punkty

specjalistyczny
samochód

P

odpady sprzêtu
elektrycznego
i elektronicznego

odpady
ulegaj¹ce
biodegradacji

Pojemnik
dostarczany
na ¿¹danie

kompostowanie
w ogródkach
przydomowych

Selektywna zbiórka
zbiórka akcyjna
lub na telefon
za op³at¹

Zak³ady
wulkanizacyjne
balast
Kompostownia

Sortownia
Punkt zbiórki
odpadów
niebezpiecznych
(GPZON)

Stacja demonta¿u
odpadów wielkogabarytowych
Punkt gromadzenia
gruzu

Sk³adowisko

Sk³adowiska
przyjmuj¹ce
azbest
Sk³adowisko przy nowo
budowanej kwaterze

Rys. 2. Projektowany system gospodarki odpadami na terenie Sosnowca

Generalnie, plan nakreœla ogólne zasady postêpowania w zakresie sektora gospodarczego, gdy¿ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi aktami prawnymi ka¿dy wytwórca jest obowi¹zany prowadziæ prawid³ow¹ gospodarkê odpadami we w³asnym zakresie. Dlatego te¿, w
przypadku tego sektora wa¿na jest organizacyjno-inspekcyjna rola samorz¹du, w tym równie¿ prowadzenie dzia³añ edukacyjno-informacyjnych. Jednak¿e wskazano rozwi¹zania w zakresie odzysku/unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, jak równie¿ innych ni¿ niebezpieczne w oparciu o istniej¹ce instalacje na terenie Sosnowca oraz instalacje funkcjonuj¹ce w gminach s¹siednich.
Problemem w tym sektorze jest gospodarka odpadami prowadzona przez ma³ych i œrednich wytwórców. Wytwarzaj¹ oni
g³ównie odpady niebezpieczne, które s¹ w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci przypadków usuwane do strumienia odpadów komunalnych.
Ponadto, odpady te powstaj¹ w du¿ym rozproszeniu, co wymusza koniecznoœæ ich gromadzenia, a nastêpnie transportu do
zak³adów przeróbki. W zwi¹zku z tym, zaproponowano usprawnienie gospodarki odpadami w sektorze ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, w zakresie prawid³owych sposobów postêpowania z odpadami. Korzystnym rozwi¹zaniem jest zasada przyjmowania
odpadów niebezpiecznych od ma³ych i œrednich podmiotów gospodarczych w GPZON.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w planie po³o¿ono du¿y nacisk na kontrolê i monitoring zaproponowanych dzia³añ, a tak¿e na akcje edukacyjno-informacyjne w tym zakresie, zarówno dla mieszkañców jak i przedsiêbiorstw.
Stwierdza siê, ¿e w przypadku konsekwentnej realizacji zadañ i celów przedstawionych w projekcie planu gospodarki odpadami dla Sosnowca nast¹pi poprawa stanu œrodowiska. Niepodjêcie dzia³añ wytyczonych przez projekt planu mo¿e spowodowaæ znacz¹ce oddzia³ywanie odpadów na œrodowisko, szczególnie w okresie póŸniejszym, gdy¿ zgodnie z prognozami iloœæ
odpadów bêdzie wzrastaæ.

W dyskusji brali udzia³: A. Pacholewski, J. Jureczka, J. Markiewicz, M. Guzik i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 18 listopada 2004 r.
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Krzysztof LASOÑ: Geologia, z³o¿a i inne wybrane elementy œrodowiska przyrodniczego obszaru objêtego arkuszem
Pionki Mapy geologiczno-gospodarczej Polski

Mapa geologiczno-gospodarcza Polski (MGGP) przeznaczona jest do praktycznego wspomagania gospodarki zasobami œrodowiska przyrodniczego na szczeblu regionalnym i lokalnym. Zawiera informacje dotycz¹ce wystêpowania kopalin oraz gospodarki surowcami mineralnymi na tle innych wybranych elementów: hydrogeologii, geologii in¿ynierskiej oraz ochrony przyrody,
krajobrazu i zabytków kultury.
Obszar objêty arkuszem Pionki po³o¿ony jest w województwie mazowieckim, powiecie radomskim i zwoleñskim. Obejmuje
obszar miasta i gminy Pionki, gmin: Jedlnia Letnisko, Gózd, Jastrzêbia, niewielkie skrawki gminy Skaryszew, miast: Skaryszew i
Radom (powiat Radom) oraz gmin Tczów i Zwoleñ (powiat Zwoleñ).
Przez obszar objêty arkuszem Pionki przebiega granica pomiêdzy dwoma mezoregionami: Równin¹ Kozienick¹ nale¿¹c¹ do
Niziny Œrodkowomazowieckiej, która obejmuje pó³nocn¹ czêœæ arkusza oraz Równin¹ Radomsk¹ nale¿¹c¹ do makroregionu
Wzniesienia Po³udniowomazowieckie, le¿¹c¹ w po³udniowej czêœci arkusza. Obie równiny pokryte s¹ czwartorzêdowymi utworami fluwioglacjalnymi przykrywaj¹cymi formy denudacyjne zbudowane z utworów górnokredowych. Na obszarze Równiny
Kozienickiej dominuj¹cymi osadami na powierzchni s¹ piaski wydmowe, natomiast na obszarze Równiny Radomskiej zauwa¿a
siê przewagê glin zwa³owych.
Badany obszar wykorzystywany jest przede wszystkim rolniczo, przy czym pó³nocn¹ i œrodkowowschodni¹ czêœæ arkusza zajmuj¹ kompleksy leœne tworz¹ce Kozienicki Park Krajobrazowy, który zajmuje oko³o 35% obszaru arkusza. W obrêbie parku wydzielono 6 rezerwatów, 24 u¿ytki ekologiczne oraz zinwentaryzowano 47 stanowisk pomników przyrody. Jedynym miastem i
oœrodkiem przemys³owym na obszarze objêtym arkuszem jest miasto Pionki, niegdyœ silny oœrodek przemys³u chemicznego, maszynowego i drzewnego. Obecnie wszystkie du¿e zak³ady przemys³owe w okolicy Pionek s¹ zamkniête.
Na obszarze arkusza Pionki udokumentowano fragment z³o¿a wêgla brunatnego „Wola Owadowska”, które nigdy nie by³o
eksploatowane oraz trzy ma³e z³o¿a piasków czwartorzêdowych, obecnie nie eksploatowane. Na z³o¿u piasku „Kieszek” zaniechano eksploatacji w roku 1991. Dla z³o¿a piasku „P³achty” wydano w roku 1998 koncesjê na eksploatacjê (wa¿n¹ do roku 2008)
oraz ustanowiono obszar i teren górniczy, ale eksploatacja nie zosta³a podjêta do roku 2004. Z³o¿e piasku „Tadeuszów” nie posiada koncesji na eksploatacjê, ale eksploatowane jest nielegalnie przez okoliczn¹ ludnoœæ. Nielegalna eksploatacja odbywa siê równie¿ okresowo w co najmniej 26 wyrobiskach piasku zaznaczonych na mapie jako punkty wyst¹pienia kopaliny.
Mo¿liwoœci wydobycia piasków na wiêksz¹ skalê zaznaczaj¹ siê w po³udniowej czêœci arkusza, na obszarach wystêpowania
form wydmowych — w okolicach Lucina, Klonówka Piaszczystego, Klwatki Królewskiej oraz w œrodkowej czêœci arkusza, pomiêdzy miejscowoœci¹ Jedlnia Letnisko a zbiornikiem „Siczki”. Obecne rozpoznanie bazy surowcowej omawianego obszaru pozwala jedynie na wydobywanie dla potrzeb lokalnych.
Pobór wód podziemnych, g³ównie z kompleksów górnokredowych, grupuje siê w pó³nocno-wschodniej czêœci arkusza w okolicach Pionek oraz w okolicy Jedlni Koœcielnej i Gózda. Wody rzeki Gzówka przep³ywaj¹cej przez obszar arkusza i w po³o¿onym
na tej rzece zbiorniku „Siczki” by³y II klasy czystoœci w roku 2000, w po³o¿onym na rzece Zago¿d¿ance zbiorniku „Górny Staw”
II klasy czystoœci a w Zago¿d¿ance — III klasy czystoœci.
Warunki budowlane na obszarach waloryzowanych, stanowi¹cych oko³o 20% powierzchni arkusza, s¹ z regu³y korzystne. Tereny o niekorzystnych warunkach dla budownictwa wystêpuj¹ jedynie na oko³o 5% obszaru objêtego arkuszem i zwi¹zane s¹ z
wystêpowaniem torfów i namu³ów oraz eolicznych utworów wydmowych.
Bior¹c pod uwagê bazê surowcow¹ oraz warunki przyrodnicze obszaru objêtego arkuszem sugeruje siê dalszy rolniczy rozwój
terenu, z lokalizacj¹ us³ug i przemys³u nieuci¹¿liwego dla œrodowiska w Pionkach oraz rozwój bazy turystycznej na skraju Puszczy Kozienickiej i wypoczynkowo-rekreacyjnej nad zbiornikiem „Siczki”dla mieszkañców Radomia.

W dyskusji brali udzia³: J. Buga³a, R. Habryn, J. Haisig, M. Markowiak i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 2 grudnia 2004 r.

W³odzimierz KRIEGER, Joanna FAJFER: Program Ochrony Œrodowiska dla miasta Sosnowca

Ustawa Prawo ochrony œrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (art. 17.1) i ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (art. 14.)
obliguj¹ Zarz¹d Powiatu do sporz¹dzenia powiatowego programu ochrony œrodowiska, którego czêœci¹ sk³adow¹ jest powiatowy
plan gospodarki odpadami.
Program ochrony œrodowiska okreœla hierarchiê niezbêdnych dzia³añ, umo¿liwia koordynacjê decyzji administracyjnych oraz
wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez ró¿ne podmioty i instytucje. Sam program nie jest dokumentem inge-
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ruj¹cym w uprawnienia poszczególnych jednostek administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz podmiotów u¿ytkuj¹cych œrodowisko. Nale¿y jednak oczekiwaæ, ¿e poszczególne jego wytyczne i postanowienia bêd¹ respektowane i uwzglêdniane w planach
szczegó³owych i dzia³aniach inwestycyjnych w zakresie ochrony œrodowiska.
Dla programu sformu³owano nadrzêdny cel oraz zadania priorytetowe, niezbêdne w pierwszej kolejnoœci do realizacji dla Sosnowca. Ponadto, okreœlono cele strategiczne, d³ugookresowe oraz kierunki dzia³añ dla poszczególnych komponentów œrodowiska.
Nadrzêdnym celem Programu ochrony œrodowiska dla Sosnowca jest: osi¹gniêcie trwa³ego rozwoju miasta i zwiêkszenie jego
atrakcyjnoœci poprzez poprawê œrodowiska.
Jako zadania priorytetowe, przyjêto nastêpuj¹ce zagadnienia:
— zasoby wodne i jakoœæ wód;
— gospodarka odpadami;
— jakoœæ powietrza atmosferycznego;
— ha³as;
— tereny poprzemys³owe.
Charakterystyka poszczególnych elementów œrodowiska z uwzglêdnieniem okreœlonych celów i kierunków dzia³añ przedstawia siê nastêpuj¹co:
— jakoœæ wód i stosunki wodne,
— obszar Sosnowca nale¿y do dorzecza Wis³y i jest odwadniany wodami Przemszy i Bia³ej Przemszy oraz ich dop³ywami —
Brynic¹ i Bobrkiem. Wszystkie te rzeki na terenie miasta prowadz¹ zanieczyszczone wody pozaklasowe. Równie¿ wody podziemne zwykle charakteryzuj¹ siê œredni¹ i nisk¹ jakoœci¹. G³ównymi przyczynami zanieczyszczenia wód s¹ œcieki komunalne
zawieraj¹ce zwi¹zki organiczne i biogenne, œcieki przemys³owe wprowadzane do rzek i sp³ywy obszarowe.
Celem strategicznym jest przywrócenie wysokiej jakoœci wód powierzchniowych oraz ochrona jakoœci wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania.
Cele d³ugoterminowe to:
— poprawa jakoœci wód powierzchniowych,
— ochrona zbiorników wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania.
Zaplanowane dzia³ania na lata 2002–2007 to g³ównie budowa kolektora sanitarnego wzd³u¿ rzeki Bobrek i pod³¹czenie osiedlowych sieci kanalizacyjnych do kolektora, przebudowa i regulacja potoku Dañdówka wraz z budow¹ kanalizacji ogólnosp³awnej a tak¿e kanalizacji w rejonie kilkunastu ulic.
Powietrze atmosferyczne
Na stan sanitarny powietrza atmosferycznego na terenie Sosnowca wp³ywa emisja z zak³adów przemys³owych, kot³owni miejskich, osiedlowych i indywidualnych palenisk domowych oraz emisja komunikacyjna. Ponadto, wp³yw maj¹ równie¿ oœrodki miejskie zwi¹zane przestrzennie z Sosnowcem na terenie których znajduj¹ siê zak³ady przemys³u hutniczego, chemicznego, energetycznego itp. Jednymi z wiêkszych Ÿróde³ zanieczyszczeñ przemys³owych zlokalizowanych poza granicami miasta, maj¹cych wp³yw na
jakoœæ powietrza s¹: Huta „Katowice” S.A. i Zak³ady Koksochemiczne „PrzyjaŸñ” w D¹browie Górniczej, Huta Metali Nie¿elaznych „Szopienice” w Katowicach, Elektrociep³ownia „Bêdzin” S.A. w Bêdzinie. Na zanieczyszczenie powietrza znacznie
wp³ywaj¹ substancje emitowane przez pojazdy. Ponadto emisja zanieczyszczeñ zwi¹zana jest z u¿ywaniem wêgla kamiennego do
produkcji ciep³a, szczególnie w ma³ych kot³ach z rusztem sta³ym i w nisko sprawnych paleniskach indywidualnych.
Celem strategicznym jest poprawa jakoœci powietrza atmosferycznego.
Cele d³ugoterminowe to:
— ograniczenie niskiej emisji,
— ograniczenie wielkoœci emisji zanieczyszczeñ komunikacyjnych,
— ograniczenie emisji py³owo-gazowej z sektora przemys³owego,
— wdro¿enie skutecznego zarz¹dzania ochron¹ powietrza.
Dzia³ania na lata 2004–2006 to: likwidacja lub modernizacja lokalnych kot³owni opalanych paliwem sta³ym poprzez
pod³¹czanie do sieci cieplnej i elektrycznej, zastosowanie ogrzewania gazowego i olejowego; wspieranie ograniczenia niskiej
emisji z palenisk indywidualnych; zwiêkszanie wykorzystania alternatywnych Ÿróde³ energii (biogaz); przebudowa i modernizacja dróg w celu zwiêkszenia p³ynnoœci i przepustowoœci drogowej na terenie miasta; podwy¿szanie standardów technicznych
infrastruktury drogowej; stosowanie nowoczesnych rozwi¹zañ technicznych w komunikacji poprzez sukcesywn¹ wymianê taboru w PKM Sosnowiec; rozbudowa œcie¿ek rowerowych; opracowanie programu ochrony powietrza i wspieranie monitoringu jakoœci powietrza.
Ha³as
Na terenie miasta wystêpuj¹ dwa g³ówne rodzaje ha³asu (wed³ug Ÿród³a powstawania):
— ha³as przemys³owy powodowany przez urz¹dzenia i maszyny w obiektach przemys³owych i us³ugowych,
— ha³as komunikacyjny pochodz¹cy od œrodków transportu drogowego i kolejowego.
Ha³as komunikacyjny jest obecnie podstawowym Ÿród³em zak³óceñ klimatu akustycznego œrodowiska, który zwi¹zany jest z
pojazdami samochodowymi i szynowymi.
Celem strategicznym jest zmniejszenie uci¹¿liwoœci ha³asu dla mieszkañców miasta i spe³nienie obowi¹zuj¹cych standardów
w zakresie poziomu ha³asu.
Celami d³ugoterminowymi s¹:
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— zintegrowane dzia³ania zmierzaj¹ce do spe³nienia obowi¹zuj¹cych norm,
— zarz¹dzanie ochron¹ przed ha³asem.
Przewidziane dzia³ania w latach 2004–2007 to g³ównie budowa ekranów akustycznych wzd³u¿ dróg: DK1, DK86, DK94,
przebudowa i modernizacja dróg w celu zwiêkszenia p³ynnoœci i przepustowoœci drogowej na terenie miasta i podwy¿szanie standardów technicznych infrastruktury drogowej.
Ochrona przyrody i krajobrazu
Prowadzona na terenie Sosnowca wieloletnia eksploatacja surowców energetycznych i skalnych (wêgla kamiennego, piasku
podsadzkowego, wapienia, ³upków ilastych), oraz intensywny rozwój hutnictwa ¿elaza i metali nie¿elaznych, przemys³u metalowego i w³ókienniczego oraz zwi¹zany z nimi rozwój sieci dróg i linii kolejowych oraz zabudowa mieszkalna, spowodowa³y
znacz¹ce przekszta³cenia powierzchni ziemi.
W wyniku oddzia³ywania aglomeracji miejsko-przemys³owej na formacje przyrody o¿ywionej, struktura i sk³ad florystyczny
wiêkszoœci zbiorowisk roœlinnych uleg³y znacznym przekszta³ceniom.
Do ekosystemów zieleni miejskiej i przydomowej zalicza siê zarówno przyuliczne trawniki, jak i parki stanowi¹ce fragmenty
terenów leœnych. Bez wzglêdu na rodzaj, maj¹ one du¿e znaczenie, bêd¹c czasem jedynym rodzajem roœlinnoœci na terenach zurbanizowanych. Do zieleni urz¹dzonej nale¿¹ parki, cmentarze, skwery, ogrody dzia³kowe, ogrody przydomowe, zieleñ osiedli
mieszkaniowych i tras komunikacyjnych oraz zieleñ przy obiektach u¿ytecznoœci publicznej. Szczególnie cenne s¹ zabytkowe
za³o¿enia ogrodowe — parki i cmentarze, stanowi¹ce istotny element przyrodniczy w mieœcie.
Cel strategiczny to kszta³towanie i ochrona miejskiego systemu obszarów chronionych.
Cele d³ugoterminowe to:
— sukcesywne objêcie ochron¹ prawn¹ terenów cennych przyrodniczo,
— zwiêkszenie powierzchni terenów zielonych na terenie miasta,
— wzmocnienie roli rekreacyjnej i turystycznej terenów zielonych.
Zaplanowane dzia³ania na lata 2004–2006 to utworzenie parku dendrologicznego w wyniku modernizacji istniej¹cego parku
oraz objêcie ochron¹ prawn¹ 5 obszarów cennych przyrodniczo.
Ochrona gleb
W wyniku wielowiekowego przekszta³cenia œrodowiska dosz³o na terenie miasta do znacznej, wielokierunkowej degradacji
gleb. Naturalna pokrywa zosta³a zniszczona w rejonie intensywnych dzia³añ gospodarczych, szczególnie w miejscach deponowania odpadów z kopalñ wêgla kamiennego, w otoczeniu zak³adów przemys³owych i w miejscu powstania wykopów.
Wyniki badañ gleby na terenie miasta wykaza³y:
— przekroczenie granicznych zawartoœci arsenu (ponad 20 mg/kg) na du¿ych obszarach miasta, szczególnie od strony zachodniej (wp³yw Huty Metali Nie¿elaznych „Szopienice”),
— przekroczenie granicznych zawartoœci kadmu (ponad 4 mg/kg) na znacznych obszarach miasta,
— przekroczenie granicznych zawartoœci cynku (ponad 300 mg/kg) na ca³ym obszarze miasta,
— przekroczenie granicznych zawartoœci o³owiu (ponad 100 mg/kg) prawie na ca³ym obszarze miasta.
Wysoka zawartoœæ w glebach na terenie Sosnowca niektórych metali ciê¿kich ma w du¿ej mierze pochodzenie naturalne. Za wysokie t³o geochemiczne metali w glebach odpowiedzialne s¹ wysokie koncentracje tych pierwiastków w pod³o¿u geologicznym.
Cel strategiczny to racjonalne wykorzystanie gleby wraz z jej ochron¹ i rekultywacj¹.
Cele d³ugoterminowe to:
— zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej,
— ograniczenie czynników wp³ywaj¹cych na degradacjê gleby,
— zrekultywowanie gleb zdegradowanych.
Kierunki dzia³añ w latach 2004–2006:
— ochrona gruntów rolnych,
— prowadzenie monitoringu jakoœci gleby i ziemi,
— coroczna aktualizacja rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenia standardów gleby lub ziemi,
— przeciwdzia³anie degradacji chemicznej gleb poprzez ochronê powietrza i wód powierzchniowych.
Lasy
Na obszarze miasta jest kilkadziesi¹t ró¿nej wielkoœci po³aci lasów, które stanowi³y kiedyœ zwarty kompleks leœny. Najwiêksze fragmenty zachowa³y siê w dzielnicy Zagórze, Maczki i Jêzor-Bór. W ci¹gu ostatnich dwóch stuleci powierzchnia lasów Sosnowca zmniejszy³a siê 2,5-krotnie, a na miejscu naturalnych lasów liœciastych nasadzano monokultury sosny i œwierka. Obecnie
lasy stanowi¹ 19,6% powierzchni miasta.
Cel strategiczny to wzbogacenie i racjonalna eksploatacja zasobów leœnych.
Cele d³ugoterminowe:
— wzrost lesistoœci miasta poprzez zalesianie terenów rekultywowanych,
— ochrona zasobów leœnych i poprawa kondycji przyrodniczej obszarów leœnych,
— zapewnienie trwa³oœci i wielofunkcyjnoœci lasów,
— renaturalizacja obszarów leœnych,
— powiêkszanie ró¿norodnoœci biologicznej w lasach na poziomie genetycznym i gatunkowym,
— poprawa zdrowotnoœci i odpornoœci drzewostanów.
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Ochrona zasobów kopalin
W granicach administracyjnych Sosnowca znajduje siê kilka kopalñ wêgla kamiennego, z których tylko KWK „Kazimierz Juliusz” jest kopalni¹ czynn¹. Na obszarze Sosnowca udokumentowano równie¿ kilka powierzchniowych z³ó¿ kopalin pospolitych,
takich jak: surowce ilaste dla ceramiki budowlanej, wapienie i margle dla przemys³u wapienniczego, a tak¿e z³o¿e piasku podsadzkowego zaliczone do kopalin podstawowych.
Pozycja Sosnowca jako znacz¹cego oœrodka wydobycia wêgla kamiennego nale¿y nieodwo³alnie do przesz³oœci. Pozosta³e kopaliny pospolite nie maj¹ znaczenia i najprawdopodobniej nie bêd¹ eksploatowane. Eksploatacja bêdzie kontynuowana w kopalni piasku Maczki-Bór, ale coraz wiêkszego znaczenia bêdzie nabiera³a dzia³alnoœæ kopalni nie zwi¹zana bezpoœrednio z eksploatacj¹.
Tereny poprzemys³owe
S¹ to g³ównie tereny trzech sk³adowisk, zwi¹zane z kopalniami wêgla kamiennego oraz obszar CTL Maczki-Bór. Na obszarze
kopalñ prowadzona by³a i jest w dalszym ci¹gu rekultywacja terenów zdegradowanych. To samo dotyczy terenów znajduj¹cych
siê w zasiêgu dzia³alnoœci CTL Maczki-Bór.
Cele d³ugoterminowe to:
— tworzenie warunków dla zagospodarowywania terenów poprzemys³owych,
— rewitalizacja terenów zdegradowanych.
Kierunki dzia³añ w latach 2004–2006:
— rewitalizacja terenów po by³ej KWK „Sosnowiec” dla potrzeb parku technologicznego z uwzglêdnieniem aspektu ochrony
dziedzictwa kulturowego,
— rekultywacja terenów po by³ej KWK „Por¹bka-Klimontów” w rejonie Strefy Aktywnoœci Gospodarczej, zagospodarowanie terenów po by³ej KWK „Saturn”.
Aspekty finansowe realizacji programu
Realizacja zamierzeñ z zakresu ochrony œrodowiska wymaga zapewnienia Ÿróde³ finansowania inwestycji oraz systemu
zarz¹dzania i kontroli.
Obecnie potencjalne Ÿród³a finansowania dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska to:
— fundusze w³asne województwa, powiatów i gmin,
— fundusze w³asne inwestorów,
— po¿yczki, dotacje i dop³aty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy, Wojewódzki i Powiatowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej,
— kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Œrodowiska (BOŒ S.A.) z dop³atami do oprocentowania lub ze
œrodków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,
— kredyty miêdzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju — EBOiR, Bank Œwiatowy),
leasing,
— obligacje komunalne,
— zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocy (np. z ekokonwersji poprzez Ekofundusz,
fundusze Unii Europejskiej).
Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu
Zgodnie z ustaw¹ o ochronie œrodowiska zarz¹d miasta co dwa lata sporz¹dza raport z wykonania programu ochrony œrodowiska i przedstawia go radzie miasta. W przypadku programu ochrony œrodowiska dla Sosnowca pierwszy raport powinien
obejmowaæ okres 2004–2005, a drugi okres 2006–2007, oba znajduj¹ce siê w zasiêgu celów krótkoterminowych. Po wykonaniu pierwszego raportu mo¿na ewentualnie wprowadziæ aktualizacjê programu na najbli¿sze dwa lata. Ca³y program bêdzie aktualizowany co cztery lata.
W celu w³aœciwej oceny stopnia wdra¿ania programu ochrony œrodowiska konieczne jest ustalenie zasad przedstawiania postêpów w realizacji programu. Dobrymi miernikami wyznaczaj¹cymi stan œrodowiska i presji na œrodowisko s¹ wskaŸniki, których podstawowym zadaniem jest zobiektywizowanie oceny realizacji celów.

W dyskusji brali udzia³: A. Chmura, J. Jureczka, B. Ptak i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 9 grudnia 2004 r.
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Janusz JURECZKA, Maria KARWASIECKA, W³odzimierz KRIEGER, Jadwiga WAGNER: Seria wêglanowa karbonu i
dewonu regionu górnoœl¹skiego, jako potencjalny zbiornik wód geotermalnych

Na obszarze Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego w pod³o¿u karboñskich utworów wêglonoœnych i podœcielaj¹cych je karboñskich utworów fliszowych zalegaj¹ wapienie i dolomity dewonu œrodkowego i górnego oraz dolnego karbonu, zwane seri¹
wêglanow¹. Seria ta zalega na ró¿nych g³êbokoœciach od ok. 2000–2500 m w czêœci wschodniej zag³êbia do 3500–4000 m i wiêkszej — w czêœci centralnej, w czêœci zachodniej jest nierozpoznana. Mi¹¿szoœæ serii wzrasta od 200–300 m na po³udniu zag³êbia
do 1400–1500 m w czêœci pó³nocnej. Szerokie rozprzestrzenienie i du¿a mi¹¿szoœæ serii, a tak¿e wysokie temperatury wynikaj¹ce
ze znacznych g³êbokoœci zalegania, stwarzaj¹ potencjalne mo¿liwoœci wykorzystania tych utworów do celów geotermalnych.
Niemal wszystkie otwory wiertnicze osi¹gaj¹ce seriê wêglanow¹ po³o¿one s¹ na po³udniowych obrze¿ach zag³êbia i w wiêkszoœci zosta³y odwiercone co najmniej 30–40 lat temu. W pozosta³ej czêœci zag³êbia informacje geologiczne wnosz¹ w zasadzie tylko dwa otwory — Sosnowiec IG 1 i Gocza³kowice IG 1 (równie¿ odwiercone przesz³o 30 lat temu). Pomimo s³abego
stopnia rozpoznania, mo¿na jednak bez wiêkszych b³êdów oszacowaæ parametry dotycz¹ce zalegania serii (g³êbokoœæ,
mi¹¿szoœæ), bior¹c za punkt wyjœcia dobrze rozpoznan¹ budowê geologiczn¹ karbonu produktywnego i analizuj¹c mi¹¿szoœci
utworów le¿¹cych g³êbiej. Doœæ precyzyjnie mo¿na okreœliæ parametry geotermiczne serii wêglanowej na podstawie temperatur pomierzonych w utworach karbonu i wykorzystuj¹c trendy gradientu geotermicznego i gêstoœci strumienia cieplnego. Najwiêkszy problem stwarza okreœlenie parametrów hydrogeologicznych, w tym wodonoœnoœci i ch³onnoœci. Przeprowadzone badania hydrogeologiczne serii wêglanowej w otworach Sosnowiec IG 1 i Gocza³kowice IG 1 s¹ bardzo niekorzystne (wynika z
nich, ¿e praktycznie s¹ to utwory nieprzepuszczalne, a do zapiêtych próbników w zasadzie nie uzyskano przyp³ywu). Trudno
jednak dziœ okreœliæ wiarygodnoœæ tych wyników, ze wzglêdu na ówczesne techniki wiercenia. Z kolei w odwierconym stosunkowo niedawno otworze Kozy MT-3 w utworach serii wêglanowej po zabiegu kwasowania uzyskano doœæ du¿¹ wydajnoœæ
pompowania – 41,4 m3/h (przy depresji 93,5 m) oraz ch³onnoœæ –150 m3/godz. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e otwór Kozy MT-3
(po³o¿ony na po³udniowych obrze¿ach zag³êbia) zosta³ zlokalizowany w odmiennych od pozosta³ych obszarów zag³êbia warunkach geologiczno-strukturalnych, bowiem seria wêglanowa przykryta tam jest tylko 100 metrow¹ warstw¹ kulmu, a wy¿ej
wystêpuj¹ utwory nasuniêcia karpackiego. Brak jest utworów karboñskich o du¿ych mi¹¿szoœciach, le¿¹cych w ci¹g³oœci sedymentacyjnej, tak jak to ma miejsce prawie na ca³ym obszarze zag³êbia.
Wszelkie w¹tpliwoœci dotycz¹ce w³asnoœci hydrogeologicznych serii wêglanowej zosta³yby wyjaœnione po odwierceniu w
centralnej czêœci zag³êbia nowego otworu wiertniczego z badaniami hydrogeologicznymi tej serii, wykonanymi przy zastosowaniu nowoczesnych technik. W celu znacznego obni¿enia kosztów wiercenia mo¿na wykorzystaæ jeden z kilkunastu otworów firmy AMOCO odwierconych w latach 1994–1996. Analizê takich mo¿liwoœci Oddzia³ Górnoœl¹ski PIG przeprowadzi³ w 2003 r.
dla obszaru gminy Tychy. Z analizy tej wynika, ¿e najkorzystniejsze by³oby pog³êbienie otworu AMOCO–Urbanowice 1 (g³êbokoœæ odwiercona 1951 m). W otworze tym, po jego rekonstrukcji i pog³êbieniu przypuszczalny strop serii wêglanowej zosta³by
nawiercony na g³êbokoœci ok. 3340 m. Po przewierceniu 500 metrowego odcinka serii wêglanowej koñcowa g³êbokoœæ otworu
wynosi³aby 3840 m, przypuszczalna temperatura na stropie serii wynosi³aby ok. 110°C, w sp¹gu otworu ok. 121°C.

W dyskusji brali udzia³: Z. Bu³a, A. Pacholewski, A. Zdanowski i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 10 grudnia 2004 r.

Jolanta MARKIEWICZ, Ma³gorzata TRUSZEL: Oznaczenie wieku granodiorytu z Zawiercia metod¹ izochronow¹ rubidowo-strontow¹ na podstawie ca³ych próbek skalnych

W strefie krakowsko-lublinieckiej wystêpowanie ska³ magmowych znane jest z rejonów: Myszkowa-Mrzyg³odu, Zawiercia,
Pilicy i Doliny Bêdkowskiej. W literaturze geologicznej wiek ska³ magmowych by³ ró¿nie interpretowany (Wieser, 1957; Bukowy, Cebulak, 1964; Ekiert, 1971; Ryka, 1974; Harañczyk, 1985; Karwowski, 1988; ¯aba, 1996). Z waryscyjskim cyklem magmowym wi¹zane s¹ ska³y kwaœne, pochodne magmy granodiorytowej lub dacytowej.
Dotychczas przeprowadzone badania geochronologiczne objê³y granodioryty z rejonu Myszkowa-Mrzyg³odu i Pilicy oraz
porfiry (dacyty) z rejonu Myszkowa-Mrzyg³odu i Zawiercia (Lis, Sylwestrzak, 1976, 1978; Jarmo³owicz-Szulc, 1984; Chaffe,
Podemski, 1996) z zastosowaniem g³ównie metody K-Ar, a w kilku próbkach równie¿ metody Ar/Ar (Chaffee, Podemski, 1996).
Uzyskane wyniki mieszcz¹ siê w przedziale od 310–395 mln lat dla ska³ magmowych z ca³ego regionu (K–Ar) z wiekiem granodiorytu z Myszkowa wynosz¹cym 292–305 mln lat (Ar/Ar).
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Oznaczenie wieku metod¹ Rb-Sr dotyczy granodiorytu z otworu RK-2 po³o¿onego w rejonie Zawiercia. Do badañ izotopowych wytypowano 13 próbek ska³ z g³ównego interwa³u intruzji (g³. 292,0–673,0 m) w tym dwie próbki z cienkich apofiz wystêpuj¹cych poni¿ej intruzji.
Makroskopowo s¹ to ska³y barwy szarej, rzadziej ró¿owej, œrednioziarniste o teksturze bez³adnej, strukturze zwykle porfirowej. Ich g³ównym sk³adnikiem s¹ idio- i hipidiomorficzne skalenie reprezentowane przez œredniozasadowe plagioklazy. Mniej
licznie wystêpuj¹ drobne, ksenomorficzne ziarna skalenia alkalicznego (mikroklin). Podrzêdnie wystêpuje biotyt, z regu³y silnie
przeobra¿ony w agregat hydromiki, chlorytu, kalcytu i epidotu.
Pomiaru stosunków izotopowych 87Sr/86Sr, koncentracji Sr i Rb dokonano za pomoc¹ spektrometru mas VG Sector 54 (produkcji firmy FISONS, Wlk. Brytania). Pomiary stosunków izotopowych 87Sr/86Sr zosta³y skorygowane na standard
NBS SRM 987 (87Sr/86Sr = 0.710248 0.000011). Z otrzymanych wyników wyliczono stosunki izotopowe 87Rb/86Sr. Ca³oœæ
umieszczono w uk³adzie wspó³rzêdnych 87Rb/86Sr vs 87Sr/86Sr.
Otrzymany wiek dla 8 próbek z interwa³u g³ównej intruzji wynosi 281 17 Ma i stosunek inicjalny 87Sr/86Sr(i) = 0.70673 0.00018.
Wiek 3 próbek z dolnej czêœci otworu wynosi 340 8 Ma i stosunek inicjalny 87Sr/86Sr(i) = 0.70487 0.00011. Pozosta³e próbki nie nadaj¹ siê do datowania.
Uzyskane wyniki potwierdzaj¹, sugerowany w literaturze, wielofazowy rozwój magmatyzmu w regionie krakowsko-lublinieckim.
Analizy wykonano w Pracowni Termojonizacyjnej Spektrometrii Masowej Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie
pod kierunkiem dr Roberta Bachliñskiego. Badania by³y finansowane z grantu KBN: pkt pl. 5.1603.02.24.0 — „Magmatyzm i
metamorfizm strefy tektonicznej Kraków–Lubliniec jako przes³anki wystêpowania z³ó¿ polimetalicznych”.

W dyskusji brali udzia³: M. Karwasiecka, K. Lasoñ, B. Ptak i prelegentki.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 16 grudnia 2004 r.
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Wojciech RY£KO, Adam TOMAŒ: Pod³o¿e skonsolidowane Karpat pomiêdzy Dunajcem a Tis¹

W pracy przedstawiono tektoniczny obraz skonsolidowanego pod³o¿a Karpat w po³udniowo-wschodniej Polsce i w zachodniej Ukrainie na obszarze pomiêdzy Dunajcem a Tis¹.
Do rozpoznania morfologii i tektoniki pod³o¿a skonsolidowanego Karpat wykorzystano wyniki sondowañ magnetotellurycznych oraz g³êbokich sondowañ sejsmicznych. Wyniki tych dwóch metod s¹ kompatybilne i w podobny, rzeczywisty sposób pozwalaj¹ odtworzyæ g³êbokoœæ do pod³o¿a skonsolidowanego. Na obszarze Polski wykorzystano g³ównie wyniki sondowañ magnetotellurycznych, natomiast z obszaru S³owacji i Ukrainy wyniki g³êbokich sondowañ sejsmicznych.
W oparciu o materia³y sejsmiczne i magnetotelluryczne okreœlono g³êbokoœci do skonsolidowanego pod³o¿a. Wykonano
mapê g³êbokoœci zalegania skonsolidowanego pod³o¿a, szkic przebiegu g³ównych elementów tektonicznych oraz szereg g³êbokich przekrojów poprzecznych
Morfologia skonsolidowanego pod³o¿a Karpat pomiêdzy rzek¹ Dunajec w Polsce i Tis¹ na Ukrainie jest bardzo zró¿nicowana.
G³êbokoœæ do stropu pod³o¿a skonsolidowanego waha siê od kilku kilometrów do oko³o 24 km. Powierzchnia ta, obni¿a siê z
pó³nocnego zachodu na po³udniowy wschód, od Dunajca po Tisê. Ma ona kszta³t rowu o osi Tarnów–Putila. Na pó³noc i na po³udnie od osi rowu powierzchnia skonsolidowanego pod³o¿a podnosi siê do g³êbokoœci kilku, kilkunastu kilometrów przy nasuniêciu
karpackim oraz przy pieniñskim pasie ska³kowym na po³udniu.
W czêœci wschodniej obszaru badañ, przy brzegu nasuniêcia, od Jaremczy do po³udnika miejscowoœci Skole, powierzchnia
skonsolidowanego pod³o¿a zalega na g³êbokoœciach oko³o 10 km. Dalej na zachód powierzchnia podnosi siê osi¹gaj¹c przy brzegu nasuniêcia karpackiego g³êbokoœæ kilku kilometrów. Na po³udniu przy pieniñskim pasie ska³kowym charakter powierzchni
skonsolidowanego pod³o¿a jest bardziej skomplikowany.
Najwiêksze przeg³êbienia obserwujemy we wschodniej czêœci obszaru badañ, na Ukrainie, w rejonie miejscowoœci Majdan,
Ust-Corna i prze³êczy Jab³onowskiej. Powierzchnia skonsolidowanego pod³o¿a zalega tutaj na g³êbokoœci poni¿ej 22 km. Oœ strefy maksymalnych przeg³êbieñ powierzchni skonsolidowanego pod³o¿a od Rachova a¿ po Krosno ma charakter regularny i przebieg po³udniowy wschód–pó³nocny zachód. Na wysokoœci Krosna wykrêca ku po³udniowi do rejonu Krynicy gdzie przyjmuje
ponownie kierunek SE–NW.
Pod³o¿e skonsolidowane Karpat pomiêdzy Dunajcem a Tis¹ ma charakter blokowy i pociête jest szeregiem roz³amów
pod³u¿nych i poprzecznych.
W czêœci zachodniej obszaru badañ, na zachód od Krosna, biegnie roz³am o przebiegu pó³nocny wschód–po³udniowy zachód. Jest to transwersalna strefa tektoniczna B–B. Biegnie ona wzd³u¿ linii Wysowa–Sêdziszów Ma³opolski. Wzd³u¿ tego
roz³amu nastêpuje przemieszenie bloków skonsolidowanego pod³o¿a wzglêdem siebie o oko³o 40 km. Nastêpnym, ku wschodowi
jest g³êboki roz³am biegn¹cy wzd³u¿ linii Stary Sambor–Ustrzyki Górne o kierunku NE–SW. W szerszym planie roz³am ten biegnie od £ucka na platformie wschodnioeuropejskiej przez Stary Sambor i Ustrzyki Górne po Mihalovce na S³owacji. Roz³am ten
zrzuca pod³o¿e ku po³udniowemu wschodowi o oko³o 8–10 km. W swojej czêœci po³udniowej, na S³owacji, w rejonie Mihalovec
roz³am ten powoduje zaburzenia w pasie wylewów Vyhorlatu. Mo¿e to sugerowaæ jego m³ody wiek.
Nastêpnym w kolejnoœci jest roz³am biegn¹cy wzd³u¿ linii Stryj–Skole. Jest to roz³am Niemirov–Javorov–Stryj– Skole–
Mukaèevo. Roz³am ten stanowi zachodni¹ granicê strefy najwiêkszych obni¿eñ na obszarze Karpat ukraiñskich. Najbardziej
wschodnim jest roz³am o przebiegu równie¿ pó³nocny wschód–po³udniowy zachód biegn¹cy wzd³u¿ linii Vorochta–Rachov. Jest
to roz³am Kolomyja–Vorochta–Rachov. W strefie tego roz³amu zanika pieniñski pas ska³kowy. Jest on równie¿ zachodnim ograniczeniem masywu marmaroskiego. Dalej na po³udnie roz³am ten przyjmuje kierunek zbli¿ony do po³udnikowego i staje siê
wschodnim ograniczeniem basenu panoñskiego.
W pod³o¿u skonsolidowanym Karpat, pomiêdzy Dunajcem i Tis¹, wyró¿niono trzy g³ówne roz³amy pod³u¿ne. W czêœci
pó³nocnej jest to roz³am perykarpacki, w czêœci po³udniowej roz³am perypieniñski. W centralnej czêœci obszaru badañ wyró¿niono „regionalny sk³on pod³o¿a”.
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Roz³am najbardziej pó³nocny biegnie wzd³u¿ linii Jaremcza–Stary Sambor–Przemyœl–Rzeszów. Na obszarze Polski jest to
wschodni fragment roz³amu perykarpackiego, na zachodniej Ukrainie nosi on nazwê roz³amu przedkarpackiego. W planie kompleksu bajkalskiego, w swojej zachodniej czêœci, na obszarze Polski roz³am ten pokrywa siê z wielk¹ stref¹ dyslokacyjn¹ Knia¿yc.
Bardziej po³udniowym jest wyró¿niony roz³am biegn¹cy w centrum obszaru badañ. Na zachodzie, na obszarze Polski, pomiêdzy
Dunajcem a Wysow¹, roz³am ten ma przebieg prawie wschód–zachód. Na wschód od poprzecznego roz³amu Wysowa–Jas³o
roz³am ten jest przesuniêty o oko³o 45 km na pó³noc i biegnie on wzd³u¿ linii Jas³o–Sanok–Ustrzyki Dolne a¿ do roz³amu poprzecznego Luck–Stary Sambor–Ustrzyki Górne–Mihalovce. Dalej na wschód, ju¿ na obszarze Karpat ukraiñskich, pomiêdzy poprzecznymi roz³amami £uck–Stary Sambor–Ustrzyki Górne–Mihalovce i Niemirov–Javorov–Stryj–Skole–Mukaèevo biegnie on
wzd³u¿ linii Ustrzyki Górne–Volovec. Jest on tu przesuniêty na po³udnie w stosunku do ga³êzi zachodniej o kilkanaœcie kilometrów. Na wschód od roz³amu poprzecznego Niemirov–Javorov–Stryj–Skole–Mukaèevo po roz³am poprzeczny Kolomyja–Vorochta–Rachov roz³am ten („regionalny sk³on pod³o¿a”) jest przesuniêty ponownie ku pó³nocy o oko³o 35 km i biegnie wzd³u¿ linii Skole — prz. Jab³onowska. Dalej na wschód, za roz³amem Kolomyja–Vorochta–Rachov kontynuuje siê on po Górê Czivczin.
Roz³am ten w ca³ym swoim przebiegu zrzuca wyraŸnie powierzchniê skonsolidowanego pod³o¿a ku po³udniowi. Najbardziej
po³udniowym z wydzielonych roz³amów jest roz³am perypieniñski. Roz³am ten biegnie od masywu marmaroskiego na wschodzie,
w kierunku pó³nocno-zachodnim przez ca³y obszar badañ. Na po³udnie od niego, pod³o¿e skonsolidowane ulega wyraŸnemu podniesieniu. Wielkoœæ tego podniesienia jest porównywalna z odpowiednimi wielkoœciami zrzutów wzd³u¿ „regionalnego sk³onu
pod³o¿a”. Tak wiêc pomiêdzy regionalnym sk³onem pod³o¿a i roz³amem perypieniñskim mamy do czynienia z g³êbokim rowem.
Rów ten jest wype³niony utworami mezopaleozoicznymi, co íwiadczy, ¿e ukszta³towa³ siê we wczesnym paleozoiku a w trakcie
neogeñskiej przebudowy tej czêœci pod³o¿a Karpat uleg³ ju¿ niewielkim zmianom.
Morfologia powierzchni skonsolidowanego pod³o¿a Karpat jest bardzo zró¿nicowana. G³êbokoœæ zalegania stropu pod³o¿a
waha siê od kilku kilometrów w zachodniej czêœci obszaru badañ, do oko³o 24 km w obszarze po³udniowo-wschodnim. Generalnie powierzchnia obni¿a siê z pó³nocnego-zachodu ku po³udniowemu-wschodowi. Zmiany g³êbokoœci maj¹ charakter nieci¹g³y.
Na pó³noc od pieniñskiego pasa ska³kowego wystêpuje strefa maksymalnych depresji. Oœ tej strefy w wiêkszoœci obszaru jest
regularna i ma przebieg NW–SE. W bezpoœredniej bliskoœci pieniñskiego pasa ska³kowego powierzchnia skonsolidowanego
pod³o¿a wykazuje tendencjê do podnoszenia siê ku po³udniowi.
Skonsolidowane pod³o¿e charakteryzuje siê budow¹ blokow¹. Pociête jest szeregiem roz³amów porzecznych i pod³u¿nych.
Wzd³u¿ roz³amów poprzecznych nastêpuje systematyczny zrzut tej powierzchni w kierunku po³udniowo-wschodnim.
Powierzchnia skonsolidowanego pod³o¿a pomiêdzy „regionalnym sk³onem pod³o¿a” i roz³amem perypieniñskim ma charakter rowu o osi Rachov–Krynica. Rów ten jest prawdopodobnie wype³niony osadami paleozoiku i mezozoiku. Przypuszczalnie
równie¿ w rowie tym znajduj¹ siê korzeniowe partie jednostek fliszowych.

W dyskusji brali udzia³: B. Olszewska, R. Kopciowski, K. ¯ytko i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 25 marca 2004 r.

Anna TOMAŒ: Górny paleozoik w po³udniowej czêœci masywu górnoœl¹skiego, dewoñsko-karboñska seria wêglanowa

Omówiono dewoñsko-karboñsk¹ seriê wêglanow¹ w pod³o¿u Karpat zewnêtrznych i ich przedpola, na obszarze pomiêdzy
Cieszynem i Bochni¹. Seria ta wchodzi w sk³ad górnopaleozoicznego pokrywowego piêtra strukturalnego masywu górnoœl¹skiego (Bu³a, 1997), bloków: Ostrawy–Bielska Bia³ej, Krakowa i Liplasu (Paszkowski, 1988; Zaj¹c, 1995). Jej podpermsko-mezozoiczne wychodnie, w po³udniowo-zachodniej czêœci masywu górnoœl¹skiego, uk³adaj¹ siê w formie „pasów” otaczaj¹cych elewacjê krystalicznego pod³o¿a prekambryjskiego, zwan¹ ryglem Bielsko–Andrychów (Kotas, 1984; Bu³a, 1997;
Baran i in., 1997). W po³udniowo-wschodniej czêœci masywu, na bloku Liplasu, widoczny jest mozaikowy uk³ad litofacji. Na
litofacjalny rozwój dewoñsko-karboñskiej serii wêglanowej oraz jej mi¹¿szoœæ, mia³y wp³yw liczne czynniki (Paszkowski,
1988), spoœród których do wa¿niejszych nale¿¹: zró¿nicowana morfologia dna zbiornika i zmienna subsydencja wynikaj¹ca z
sysnsedymentacyjnej tektoniki. Na dzisiejszy obraz jej podpermsko-mezozoicznych wychodni, mia³y równie¿ wp³yw procesy
tektoniczno-erozyjne postsedymentacyjne, zwi¹zane z ruchami waryscyjskimi, a tak¿e z ruchami alpejskimi, które ostatecznie
przebudowa³y i uformowa³y ten obszar.
Seria wêglanowa w po³udniowej czêœci masywu górnoœl¹skiego wystêpuje w rejonie Lachowic (Narkiewicz, 1996), w „pasie”
Ustroñ–Tokarnia oraz w „pasie” Puñców–G³ogoczów (Tomaœ, Zaj¹c, 1996). Jest ona równie¿ obecna w rejonie Liplas–Tarnawa
(Zaj¹c, 1995; Narkiewicz, 2001; Matyja i in., 2001).
Dewoñsko-karboñska seria wêglanowa zalega na prekambryjskim pod³o¿u skonsolidowanym lub na platformowych utworach kambru lub/i na l¹dowych utworach dewonu dolnego (facja old red). W jej bezpoœrednim nadk³adzie wystêpuj¹ klastyczne
utwory karbonu dolnego (facja kulmu), utwory permu, jury lub miocenu.
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Na blokach Ostrawy–Bielska-Bia³ej i Krakowa dewoñsko-karboñska seria wêglanowa jest reprezentowana przez facje platformowe. Obejmuj¹ one utwory zró¿nicowane w zakresie œrodowisk depozycyjnych platformy lub rampy wêglanowej (Be³ka, 1987;
Paszkowski, 1988; Zaj¹c, 1995; Tomaœ, Zaj¹c, 1996; Narkiewicz, 1996, 2001). Inwentarz litologiczny w poszczególnych profilach
jest podobny, lecz nastêpstwo litofacji jest czêsto odmienne, co wynika zarówno z urozmaiconej morfologii dna, jak i zró¿nicowanej
subsydencji zbiornika. W dewonie œrodkowym i górnym wystêpuj¹: dolomity (margliste, porowate), dolomity i wapienie koralowo-stromatoporoidowe, wapienie pelityczne laminowane, wapienie falisto-gruz³owe, wapienie ziarniste, wapienie mikrytowo-fenestralne, margle, oraz utwory klastyczne (konglomeraty, brekcje). W dolnym karbonie s¹ to: wapienie ziarniste (detrytyczne, biodetrytyczne), wapienie gruz³owe, margle, wapienie mikrytowe peloidowo-fenestralne z poziomami gleb kopalnych (Zaj¹c, 1995; Tomaœ, Zaj¹c, 1996; Narkiewicz, 2001).
Na bloku Liplasu w dewonie i karbonie rozwija³y siê zarówno facje platformowe, jak i pelagiczne (basenowe) i ma to zwi¹zek
ze specyficzn¹ sytuacj¹ geotektoniczn¹ tego obszaru. Znajdowa³ siê on w bliskim s¹siedztwie strefy dyslokacyjnej Kraków–Lubliniec, oddzielaj¹cej masyw górnoœl¹ski od ma³opolskiego (Bu³a, 1997; ¯aba, 1999; Kiersnowski, 2001; Poprawa i in., 2001).
Facje platformowe na bloku Liplasu s¹ analogiczne jak w obszarze zachodnim. Facje pelagiczne w dewonie s¹ reprezentowane
przez: czarne wapienie gruz³owe, czarne pelityczne laminowane wapienie i margle. W dolnym karbonie wystêpuj¹: czarne margle, mu³owce i i³owce wapienne laminowane, wapienie spikulowe, spongiolity, wapienie allodapiczne.
Mi¹¿szoœæ dewoñsko-karboñskiej serii wêglanowej zmienia siê od oko³o 50–300 m w rejonie Lachowic, przez oko³o 430
–570 m w „pasie” Ustroñ–Tokarnia, oko³o 720–996 m w „ pasie” Puñców–G³ogoczów i wynosi maksymalnie do 1170 m w rejonie Liplas–Tarnawa.
Profil serii wêglanowej obejmuje utwory: dewonu œrodkowego–ni¿szego franu w rejonie Lachowic (Narkiewicz, 1997), dewonu
œrodkowego–górnego bez czêœci wy¿szej famenu w „pasie” Ustroñ–Tokarnia (Tomaœ, Zaj¹c, 1996), dewonu œrodkowego karbonu
dolnego bez wizenu górnego w „pasie” Puñców–G³ogoczów i dewonu œrodkowego–karbonu dolnego w rejonie Liplas–Tarnawa
(Matyja i in., 2001).
W po³udniowej czêœci masywu górnoœl¹skiego, na obszarze od Cieszyna po po³udnik Krakowa, w kierunku na zachód, pó³noc
i wschód od rygla Bielsko–Andrychów, wzrasta mi¹¿szoœæ dewoñsko-karboñskiej serii wêglanowej, a jej profil staje siê coraz
pe³niejszy stratygraficznie. Wskazuje to na du¿y wp³yw elewacji pod³o¿a skonsolidowanego rygla Bielsko–Andrychów na rozwój dewoñsko-karboñskiej sedymentacji. W rejonie Liplas–Tarnawa pierwotnie du¿a mi¹¿szoœæ dewoñsko-karboñskiej serii wêglanowej, jej specyficzny rozwój litofacjalny i ró¿norodnoœæ stratygraficzna, wskazuj¹ z jednej strony na intensywn¹ i d³ugotrwa³¹ subsydencjê, z drugiej zaœ na du¿y wp³yw synsedymentacyjnych procesów tektoniczno-erozyjnych. Na obszarze tym tworzy³y siê tektoniczne za³o¿enia dla permsko-triasowgo rowu Liplas–Tarnawa (Kiersnowski, 2001; Poprawa i in., 2001).

W dyskusji brali udzia³: R. Kopciowski, W. Ry³ko, A. Tomaœ i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 27 maja 2004 r.

Barbara OLSZEWSKA: Dwa zespo³y mikroskamienia³oœci — czyli o koniecznoœci kompleksowych badañ mikropaleontologicznych

Tradycyjn¹ metod¹ stosowan¹ przy analizie zespo³ów otwornic z turbiditowych utworów polskich Karpat Zewnêtrznych, jest
przegl¹danie zespo³ów uzyskanych w trakcie maceracji wodnej. Maceracja ta (wsparta stosowaniem okreœlonych odczynników)
uwalnia zawarte w skale szcz¹tki organiczne. Iloœæ i jakoœæ uzyskanego materia³u do badañ zale¿y w znacznej mierze od d³ugoœci
i dok³adnoœci stosowanej procedury. S¹ jednak przypadki, gdy wzglêdy czasowe ograniczaj¹ mo¿liwoœæ d³u¿szego przygotowania próbek do badañ lub twardoœæ ska³y nie pozwala na uzyskanie spodziewanej iloœci maceratu. Dopiero w takich przypadkach
decydowano siê, na wykonanie z badanej próbki skalnej p³ytki cienkiej. Obecnie, postuluje siê równoczesne korzystanie z obydwu metod, gdy¿ jak stwierdzono, analiza p³ytek cienkich nie tylko dostarcza informacji o zawartych w skale mikroszcz¹tkach, ale
w znacznej mierze uzupe³nia dane uzyskane metod¹ maceracji wodnej. Dla udokumentowania tego postulatu przedstawiono
przyk³ady zespo³ów otwornic z wybranych wydzieleñ jednostki skolskiej:
1. £upki spaskie (najwy¿sza czêœæ). W materiale macerowanym stwierdzono ubogi zespó³ otwornic krzemionkowych: Hippocrepina depressa, Pseudonodosinella troyeri, Trochammina vocontiana, Gaudryina filiformis sugeruj¹cy dla badanych utworów
wiek w interwale apt–cenoman oraz œrodowisko sedymentacji poni¿ej lokalnej granicy kompensacji wêglanu wapnia. W wykonanej z tej samej próbki p³ytce cienkiej stwierdzono równie¿ obecnoœæ form planktonicznych, miêdzy innymi gatunku Gümbelitria cenomana dokumentuj¹cego cenomañski wiek próbki. Ponadto obecnoœæ wapiennych cyst dinoflagellata: Pithonella ovalis
i Pithonella sphaerica wskazuje na rzeczywist¹ akumulacjê badanych utworów powy¿ej granicy kompensacji.
2. Twarde utwory margli z Ho³owni (margli krzemionkowych) s¹ bardzo trudne do maceracji i dostarczaj¹ niewielkiej iloœci
okazów otwornic, chocia¿ mimo znacznej sylifikacji trafiaj¹ siê w nich gatunki o skorupkach wapiennych (np. globotrunkany).
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Wykonane p³ytki cienkie dowodz¹, ¿e margle z Ho³owni s¹ w zasadzie ska³¹ zbudowan¹ z elementów g¹bek z licznymi otwornicami wapienno-skorupowymi wskazuj¹cymi na senoñski wiek tego wydzielenia.
3. Tzw. wapienie z Birczy stanowi¹ wk³adkê organodetrytyczn¹ w mi¹¿szych bezwapnistych utworach czerwonych ³upków.
Stwierdzone w tej czêœci ³upków zespo³y otwornic z materia³u macerowanego wskazuj¹ ogólnie na paleoceñski wiek utworów.
Wykonane z wapieni p³ytki cienkie zawieraj¹ bogaty zespó³ szcz¹tków organicznych obejmuj¹cy otwornice, glony wapienne,
mszywio³y i je¿owce. Obecne w zespole otwornic planktoniczne gatunki Igorina pusilla, Globanomalina pseudomenardii, Chilogümbelina crinita okreœlaj¹ wiek warstwy na ni¿szy póŸny paleocen. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e wspomniana warstwa wystêpuje
od kilku do kilkunastu metrów powy¿ej sp¹gu czerwonych ³upków (Rajchel, 1990) mo¿na wnioskowaæ, ¿e g³ówna masa tego wydzielenia powsta³a podczas eocenu.
Przedstawione powy¿ej przyk³ady z jednostki skolskiej wydaj¹ siê potwierdzaæ zasadnoœæ postulatu prelegentki.

W dyskusji brali udzia³: K. ¯ytko, J. Chowaniec, Z. Paul, I. Laskowicz i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 4 listopada 2004 r.

Wojciech GRANOSZEWSKI, Dieter DEMSKE, Ma³gorzata NITA, Georg HEUMANN, Andrei A. ANDREEV: Zmiennoœæ
roœlinnoœci w czasie ostatniego interglacja³u na podstawie badañ palinologicznych osadów jeziora Bajka³

Jezioro Bajka³ jest jednym z niewielu kontynentalnych jezior eurazjatyckich posiadaj¹cych niezwykle d³ugi, nieprzerwany zapis (ok. 30 milionów lat) zachowany w osadach dennych, które mog¹ byæ wykorzystane do badañ paleoklimatycznych z bardzo
wysok¹ rozdzielczoœci¹.
Wspó³czesny klimat w rejonie Bajka³u jest silnie kontynentalny a dominuj¹c¹ formacj¹ roœlinn¹ s¹ lasy borealne typu tajgi. Zachodnie, wilgotniejsze stoki gór pokryte s¹ lasami tworzonymi przez limbê syberyjsk¹ (Pinus sibirica), jod³ê syberyjsk¹ (Abies sibirica) oraz œwierka syberyjskiego (Picea obovata), podczas gdy wschodnie, suchsze stoki poroœniête sa g³ównie przez zbiorowiska tworzone przez sosnê zwyczajn¹ (Pinus sylvestris) i modrzewie (Larix). Gatunki brzóz drzewiastych (Betula) oraz topoli (Populus) zwykle formuj¹ wtórne zbiorowiska, np. po po¿arach. Zbiorowiska stepowe równie¿ zajmuj¹ stanowiska o ekspozycji
wschodniej. Górn¹ granicê lasu tworz¹: sosna kosa (Pinus pumila) i olcha kosa (Alnus fruticosa).
Badane osady zosta³y nawiercone w pó³nocnym zbiorniku jeziora z g³êbokoœci wody 386 m (profil CON01-603-2). Analizowana sekwencja (725.5–608 cm) sk³ada siê z biogenicznych osadów bogatych w okrzemki. Osady tego profilu by³y równie¿ poddane badaniom paleomagnetycznym. Wyniki tych badañ zosta³y skorelowane z krzyw¹ wzorcow¹ (ODP Site 984) a uzyskany w
ten sposób model wiekowy wskazuje, ¿e akumulacja badanych osadów mia³a miejsce pomiêdzy 130–115 tysiêcy lat temu, a ostatni interglacja³ trwa³ ok. 10 600 lat czyli od 128 do 117.4 tysi¹ce lat temu.
Sukcesja py³kowa pozwoli³a na wydzielenie 7 lokalnych zespo³ów py³owych (L PAZ) i obejmuje schy³ek póŸnego glacja³u
poprzedzaj¹cego ostatni interglacja³, pe³ny zapis zmian interglacjalnych, oraz pierwszy stadia³ ostatniego zlodowacenia.
Sp¹gowy poziom py³kowy (CK-1 L PAZ) wskazuje na dominacje w rejonie pó³nocnego Bajka³u zbiorowisk stepowych (Artemisia, Poaceae, Asteraceae), oraz zbiorowisk tundrowych z brzoz¹ kar³owat¹ (Betula nana) i olch¹ kos¹.
Poziomy py³kowe CK-2 do CK-6 reprezentuj¹ interglacjaln¹ sukcesjê zbiorowisk leœnych w tym terenie, która zaczê³a siê rozwojem lasów brzozowo-modrzewiowych. Pocz¹tek formowania siê zbiorowisk tajgowych wyznacza silna ekspansja œwierka, a
nastêpnie jod³y. Maksymalne rozprzestrzenienie jod³y wyznacza optimum klimatyczne. Zmieniaj¹ce siê warunki klimatyczne
(och³odzenie), doprowadzi³y do ust¹pienia jod³y, oraz ekspansji najpierw Pinus sibirica a nastêpnie P. sylvestris.
Stropowy poziom py³kowy CK-7 odzwierciedla zmiany roœlinnoœci charakterystyczne dla klimatu bardzo zimnego i suchego.
Rozprzestrzenienie zbiorowisk z Artemisia, Chenopodiaceae, Asteraceae Cichorioideae i Poaceae wskazuje na dominacje w tym
czasie zimnego stepu. O jednoczesnym rozwoju zbiorowisk tundrowych œwiadcz¹ wzrastaj¹ce udzia³y procentowe takich taksonów py³kowych jak: Alnus fruticosa, Betula nana, oraz wierzb (Salix).

W dyskusji brali udzia³: Z. Paul, B. Olszewska, M. £opuszyñska, P. Marciniec, A. Tomaœ, P. Freiwald i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 18 listopada 2004 r.
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Tomasz MALATA, Pawe³ POPRAWA, Janusz SKULICH, Zoltán PÉCSKAY, Micha³ BANAŒ, Monika KUSIAK, Mariusz
PASZKOWSKI: Interpretacja wyników datowañ krystalicznych egzotyków karpackich metod¹ K/Ar

Datowania egzotyków ska³ krystalicznych z utworów polskich Karpat Zewnêtrznych by³y dotychczas bardzo rzadkie i ma³o
systematyczne (Lis, Œl¹czka, Haber i Ha³as) i obejmowa³y oko³o 10 dat. Dane te uzupe³nione o ponad 20 datowañ egzotyków metod¹ K/Ar dokonanych na Wêgrzech (Debrecen) i w Polsce (Kraków) oraz datowania monacytu ze ska³ egzotycznych daj¹ nowy
obraz budowy pod³o¿a obszarów Ÿród³owych dla basenu Karpat Zewnêtrznych.
Basen Karpat Zewnêtrznych by³ zasilany z 3 g³ównych Ÿróde³: pó³nocnego obrze¿enia basenu, grzbietu po³udniowomagurskiego (dostarczaj¹cego materia³ z po³udnia do subbasenu magurskiego) oraz z kordyliery œl¹skiej (œródbasenowego wyniesienia
powsta³ego w turonie). Mniejsz¹ rolê odgrywa³y: wyniesienie podœl¹skie (wêglowieckie) oraz wyniesienie pomiêdzy jednostk¹
magursk¹ a dukielsk¹. Datowania metamorficznego materia³u egzotycznego z tych 3 Ÿróde³ daj¹ konsekwentny obraz wieku konsolidacji ich pod³o¿a. Datowania ska³ magmowych i wulkanicznych s¹ bardziej zró¿nicowane.
Wœród datowanego materia³u metamorficznego wyró¿niæ mo¿na trzy grupy dat. Pierwsza z nich obejmuje przedzia³
494,1–546,6 mln lat (kambr–ordowik), który odnieœæ mo¿na do zdarzeñ kadomsko-wczesnokaledoñskich. Jest to materia³ sypany z
pó³nocy (z pó³nocnego obrze¿enia basenu Karpat Zewnêtrznych) do jednostek: skolskiej, podœl¹skiej i œl¹skiej. By³o to Ÿród³o
nawi¹zuj¹ce swoj¹ budow¹ (zarówno pod³o¿a jak i pokrywy osadowej) do masywu górnoœl¹skiego (Brunovistulicum) o neoproterozoicznej konsolidacji. Materia³ magmowy i wulkaniczny z tego Ÿród³a jest zarówno wieku wczesnopaleozoicznego, jak i nawi¹zuje
do m³odszych wydarzeñ: póŸnowaryscyjskich (granity, andezyty) i alpejskich, z prze³omu jury i kredy (andezyty, porfiryty).
Druga grupa dat obejmuje przedzia³ 246,2–325,1 mln lat (daty póŸno- do powaryscyjskich). Tego wieku s¹ egzotyki, które trafi³y do jednostki œl¹skiej z po³udnia (z kordyliery œl¹skiej) oraz egzotyki z jednostki magurskiej i dukielskiej, niezale¿nie od kierunku z którego pochodzi³ materia³. Grupa ta ma wiek pod³o¿a krystalicznego nawi¹zuj¹cy do wieku krystaliniku Karpat Wewnêtrznych. Wiek ska³ magmowych i wulkanicznych z tego Ÿród³a zawiera siê w tym samym przedziale b¹dŸ jest nieco starszy.
Trzecia grupa zawiera 2 daty ze ska³ metamorficznych: 108,1 i 95,3 mln lat (kreda), pochodz¹ce z jednego poziomu egzotykowego warstw krosnieñskich dolnych jednostki œl¹skiej (oligocen). Materia³ krystaliczny pochodzi³ z po³udniowego wschodu. Jako
Ÿród³o tego materia³u wskazuje siê zwykle przed³u¿enie masywu marmaroskiego, przy czym wspó³czesna pozycja egzotyków œwiadczy o pochodzeniu ze Ÿród³a o pozycji tektonicznej kordyliery œl¹skiej. Wiek tych egzotyków mo¿na odnieœæ do wieku deformacji i
skracania tektonicznego w centralnych Karpatach Wschodnich.
Z datowañ egzotyków mo¿na wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Zachodnie Karpaty Zewnêtrzne rozwinê³y siê na po³udniowym przed³u¿eniu strefy szwu transeuropejskiego (TESZ), a ich
pod³o¿e sk³ada³o siê z terranów o orogenicznej konsolidacji waryscyjskiej oraz neoproterozoiczno-kaledoñskiej. Granica miêdzy
obiema domenami zlokalizowana by³a prawdopodobnie w strefie kontaktu wyniesienia œl¹skiego i basenu œl¹skiego.
2. Senoñsko-paleoceñskie utwory jednostki Obidowej-S³opnic cechuj¹ siê podobn¹ charakterystyk¹ obszaru Ÿród³owego co
równowiekowe utwory jednostki skolskiej, odmienn¹ natomiast od równowiekowych utworów jednostki dukielskiej.
3. W póŸnej kredzie-paleocenie wyniesienie œl¹skie stanowi³o aktywn¹, kolizyjn¹ strefê nasuwczo-fa³dow¹. Model taki
t³umaczy topograficzn¹ ewolucjê wyniesienia oraz rozwój basenów fliszowych na jej przedpolu, a tak¿e inwersjê bruzdy œródpolskiej. Potwierdzaj¹ go zmiany sk³adu egzotyków w czasie oraz wspó³wystêpowanie egzotyków m³odszych ska³ metamorficznych
ze starszymi ska³ami osadowymi.
4. Albsko-cenomañski wiek metamorfizmu bloków deponowanych do wschodniej czêœci basenu œl¹skiego wskazuje poœrednio na znacz¹c¹ póŸnokredowo-paleoceñsk¹ konwergencjê miêdzy stref¹ deformacji centralnych Karpat wschodnich a stref¹ basenu œl¹skiego.
5. Podzia³ Karpat na wewnêtrzne i zewnêtrzne nie nawi¹zuje do podzia³u na domeny ich krystalicznego pod³o¿a.

W dyskusji brali udzia³: Z. Paul, W. Ry³ko, A. Tomasiowa, A. Tomaœ, K. ¯ytko i prelegenci (T. Malata, P. Poprawa, J. Skulich).
Posiedzenie odby³o siê w dniu 2 grudnia 2004 r.

Tomasz MALATA, Andrzej SZYD£O: Zapis granicy kreda dolna–kreda górna na obszarze miêdzy Andrychowem i
Myœlenicami (jednostka œl¹ska i podœl¹ska)

Prze³om kredy dolnej i górnej (po turon w³¹cznie) jest jednym z dwóch g³ównych okresów gwa³townych zmian w obrêbie basenu Karpat Zewnêtrznych. Zmiany te, interpretowane jako zmiany re¿imu tektonicznego (Poprawa i in., 2002), zwi¹zane by³y z
kolizj¹ p³yty afrykañskiej i euroazjatyckiej oraz zamykaniem oceanu Tetydy. Skutkowa³y one zmianami aktywnoœci obszarów
Ÿród³owych i subsydencji tektonicznej jakiej poddawany by³ basen. Przejawiaj¹ siê one w zró¿nicowaniu pionowym i lateralnym
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osadowego wype³nienia basenu oraz w zmianach w jego batymetrii i w geochemicznych warunkach panuj¹cych na jego dnie. Te
czynniki wp³ywa³y równie¿ na ¿ycie organiczne w omawianym basenie fliszowym.
Najstarszym z badanych wydzieleñ jednostki œl¹skiej jest lokalnie wykszta³acona (Bugaj) seria piaskowcowa warstw lgockich
dolnych (alb), która ku górze profilu przechodzi w drobno- i œredniorytmiczne turbidytowe serie piaskowcowo-³upkowe (warstwy
lgockie œrodkowe i górne). Serie te charakteryzuj¹ siê obecnoœci¹ prze³awiceñ czarnych ³upków, zwi¹zanych z niedotlenieniem
dna basenu. W stropowej czêœci ich profilu pojawiaj¹ siê stopniowo prze³awicenia ³upków zielonych. Warstwy lgockie przechodz¹ ku górze profilu w zielone ³upki radiolariowe niewielkiej mi¹¿szoœci, niekiedy z radiolarytami, a nastêpnie w ³upki pstre.
Te ostatnie zastêpowane s¹ diachronicznie (wczeœniej na po³udniu i zachodzie jednostki œl¹skiej, póŸniej w jednostce œl¹skiej na
wschód od Skawy i w jednostce podœl¹skiej) przez warstwy godulskie, rozpoczynaj¹ce siê niekiedy grubo³awicowymi piaskowcami glaukonitowymi, niekiedy zaœ œredniorytmiczn¹ seri¹ turbidytow¹ z wapieniami allodapicznymi w czêœci sp¹gowej (Kaczyna).
Przeprowadzono badania szeregu profili obejmuj¹cych utwory prze³omu kredy dolnej i górnej jednostki œl¹skiej (w niewielkim stopniu równie¿ podœl¹skiej) oraz opracowano je mikropaleontologicznie. Badaniami objêto warstwy lgockie dolne (Bugaj),
warstwy lgockie (Rzyki, Kaczyna, Barwa³d, Brody, Lanckorona, pasmo Barnasiówki), ³upki pstre (Rzyki, Kaczyna, Klecza,
Lanckorona, Barnasiówka) oraz sp¹gow¹ czêœæ warstw godulskich (Rzyki, Kaczyna) z jednostki œl¹skiej oraz warstwy gezowe
(WoŸniki, Barwa³d Górny) z jednostki podœl¹skiej.
Badania te przynios³y nastêpuj¹ce wyniki:
1. Zweryfikowano przynale¿noœæ do wydzieleñ litostratygraficznych opracowywanych ostatnio przez ró¿nych autorów (B¹k i
in., 2001; Cieszkowski i in., 2003) klasycznych profili utworów granicy kreda dolna/kreda górna:
— profil potoku Wieprzówka miêdzy Zagórnikiem a Rzykami obejmuje warstwy wierzowskie (jedynie kilka metrów, do
pierwszego nasuniêcia), silnie zaburzone warstwy lgockie (profil potoku oraz dolna czêœæ kamienio³omu) oraz warstwy godulskie
ze sp¹gowym grubo³awicowym piaskowcem glaukonitowym (kamienio³om w Rzykach);
— profil kaminio³omu Barnasiówka-Jasienica w Bysinie obejmuje wy³¹cznie warstwy lgockie, zaœ kamienio³omu Barnasiówka–Ostra Góra wy¿sz¹ czêœæ warstw lgockich, zielone ³upki radiolariowe oraz ³upki pstre;
2. Brak podstaw do wydzielenia na omawianym terenie rogowców mikuszowickich: skrzemionkowanie wystêpuje w œrodkowych czêœciach grubszych ³awic piaskowców i nie zawsze zale¿ne jest od pozycji w profilu (w Kaczynie wystêpuje w niektórych
³awicach sp¹gowej czêœci wydzielenia);
3. Postulujemy redefinicjê sp¹gu formacji ³upków radiolariowych z Barnasiówki (B¹k i in., 2001) i wy³¹czenie z niej do
warstw lgockich jej najbardziej mi¹¿szej dolnej czêœci, w której obok licznych cienko³awicowych piaskowców wystêpuj¹ ³upki
czarne i zielone. W profilu kamienio³omu Barnasiówka-Ostra Góra strop warstw lgockich i sp¹g omawianej formacji przyjmujemy na stropie najwy¿szej ³awicy piaskowca (znajduje siê ona w strefie prze³awicania siê ³upków zielonych i czarnych);
4. Z ostatniego wyst¹pienia form: Gaudryina oblonga (Zaspelová), Gaudryina filiformis Berthelin, Recurvoides pseudononioninoides (Reuss), Pseudobolivina variabilis (Vašièek) i Trochammina vocontiana Moullade oraz obecnoœci Plectorecurvoides alternans Noth i P. irregularis Geroch w najwy¿szej próbce z warstw lgockich w kamienio³omie Barnasiówka-Ostra Góra wynika,
¿e ca³e warstwy lgockie (³¹cznie z czêœci¹ zaliczan¹ przez B¹ka i in. do formacji ³upków radiolariowych z Barnasiówki) reprezentuj¹ tam wy³¹cznie alb (por. Olszewska, 1997). Nie wyklucza to obecnoœci cenomanu w innych profilach warstw lgockich lub ich
odpowiedników (warstwy gezowe), szczególnie w strefie podœl¹skiej (Nowak, 1956);
5. Wystêpowanie wapiennych form bentonicznych: Osangularia brotzeni (Gandolfi) w kamienio³omie Barnasiówka-Jasienica i planktonicznych: Hedbergella infracretacea (Glaessner), Heterohelix washitensis (Tappan) w kamienio³omie Barnasiówka
-Ostra Góra pozwala sprecyzowaæ wiek stropowej czêœci warstw lgockich jako póŸny alb;
6. Wiek sp¹gowej czêœci ³upków pstrych to wczesny cenoman; oznaczonego na podstawie obecnoœci Falsogaudryinella moesiana (Neagu) (profil w Lanckoronie);
7. W sp¹gowej czêœci warstw godulskich (œredniorytmiczna seria z wapieniami allodapicznymi = margle krzemionkowe sensu
Ksi¹¿kiewicz, 1951) stwierdzono obecnoœæ Marginotruncana coronata (Bolli) — formy planktonicznej wystêpuj¹cej od turonu
(Kaczyna), co potwierdza wiek sp¹gowej czêœci warstw godulskich.

W dyskusji brali udzia³: B. Olszewska, Z. Paul, W. Ry³ko, K. ¯ytko i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 2 grudnia 2004 r.
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Jan MALEC: Sekwencja osadów szarog³azowych syluru ze œrodkowej czêœci profilu Niestachowa

W rejonie Niestachowa, powy¿ej dolnej czêœci szarog³azów warstw niewachlowskich o mi¹¿szoœci oko³o 120 m, wystêpuj¹
najbardziej zró¿nicowane litologicznie osady szarog³azowe syluru. Dolna ich czêœæ zosta³a zbadana w niewielkich ³omach, natomiast wy¿sza — w sekwencji ods³oniêtej ponad 140 metrowym rowem badawczym. W profilu odpowiadaj¹cym œrodkowej czêœci
warstw niewachlowskich, w nastêpstwie stratygraficznym wyró¿niono kilka charakterystycznych kompleksów skalnych.
Piaskowce kwarcowe
Kompleks ten, wystêpuj¹cy u podstawy opisywanego profilu (wyró¿niony przez Przyby³owicz i Stupnick¹, 1989, jako formacja piaskowców z Niestachowa), z³o¿ony jest z piaskowców zwiêz³ych, drobno- i œrednioziarnistych, najczêœciej œrednio i grubo³awicowych o jasnoszarych barwach. £awice piaskowcowe o gruboœci 5–80 cm, wystêpuj¹ najczêœciej w postaci zwartych pakietów o gruboœci ponad 2 metrów, z³o¿onych z kilku lub kilkunastu ³awic o przeciêtnej gruboœci oko³o 20 cm, granicz¹cych ze
sob¹ wzd³u¿ wyraŸnej powierzchni erozyjnej. W ³awicach tych zachowane s¹ jedynie ich dolne elementy z uziarnionym frakcjonalnie materia³em detrytycznym. Wystêpuj¹ w nich liczne pró¿nie o œrednicy 2–4 mm po wy³ugowanych wêglanowych szkieletach, g³ównie liliowców, i du¿e o œrednicy kilku centymetrów po faunie koralowcowej. W niektórych ³awicach wystêpuje odwrócona gradacja uziarnienia. W sp¹gowych czêœciach ³awic czêste s¹ intraklasty i³owców. Przeciêtnie maj¹ 2–6 cm d³ugoœci, najwiêksze osi¹gaj¹ kilkanaœcie centymetrów d³ugoœci i kilka gruboœci. W obrêbie zwartych pakietów piaskowcowych, w wiêkszoœci
przypadków nie s¹ zachowane ich stropowe interwa³y depozycyjne. Zosta³y one erozyjnie usuniête przed ich konsolidacj¹ przez
silne pr¹dy zawiesinowe nios¹ce materia³ terygeniczny tworz¹cy wy¿ejleg³¹ ³awicê. O wysokiej energii schodz¹cych pr¹dów
œwiadcz¹ du¿e deniwelacje sp¹gowych powierzchni ³awic, dochodz¹ce do ponad 5 cm wysokoœci, a tak¿e licznie wystêpuj¹ce hieroglify pr¹dowe. Najwiêksze deniwelacje notowano w ³awicach granicz¹cych w sp¹gu z warstwami mu³owcowymi. Jedynie pojedyncze grubsze ³awice maj¹ zachowane prawie kompletne wy¿sze elementy depozycyjne Boumy w postaci laminacji poziomej i
przek¹tnej. Na stropowych powierzchniach tych ³awic obecne s¹ tak¿e riplemarki pr¹dowe. Grube pakiety piaskowcowe przedzielone s¹ seriami piaskowcowo-³upkowymi o gruboœci do 1 metra. W tych ostatnich wystêpuj¹ najczêœciej pojedyncze ³awice piaskowcowe o gruboœci od kilku do 20 cm, zbudowane z interwa³ów depozycyjnych charakterystycznych dla pr¹dów zawiesinowych. Prze³awicenia ³upkowe tworz¹ mu³owce piaszczyste o barwie be¿owo-szarej, czêsto z zachowanymi pró¿niami po liliowcach oraz i³owce szare lub zielono-szare poziomo laminowane. Mi¹¿szoœæ wynosi oko³o 25 m.
Zlepieñce polimiktyczne drobnookruchowe
Bezpoœrednio powy¿ej kompleksu piaskowców kwarcowych, w ci¹g³oœci sedymentacyjnej le¿¹ zlepieñce. W profilu widoczna jest ich dolna czêœæ o mi¹¿szoœci oko³o 2 metrów, reprezentowana przez pojedyncz¹ ³awicê. W jednorodnej serii zlepieñców
widoczne jest jedynie ich „z³upkowacenie” spowodowane procesami wietrzeniowymi. W ods³oniêtych zlepieñcach nie zaobserwowano zró¿nicowania w wielkoœci materia³u okruchowego. Szkielet ziarnowy jest zwarty, stosunkowo dobrze wysortowany.
Przeciêtne rozmiary otoczaków zawarte s¹ w przedziale 3–5 mm, o írednicy dochodz¹cej do 1,0 cm. S¹ to zazwyczaj dobrze i bardzo dobrze obtoczone klasty i³owców, mu³owców, ³upków krzemionkowych, piaskowców drobnoziarnistych oraz ska³ magmowych, g³ównie wylewnych. Otoczaki ska³ osadowych przewa¿aj¹ objêtoœciowo nad otoczakami ska³ magmowych. Wiêkszoœæ
klastów ma wyd³u¿one kszta³ty i jest horyzontalnie rozmieszczona. Spoiwo o charakterze drobnoziarnistej masy wype³niaj¹cej,
jest mieszanin¹ minera³ów ilastych, drobnych okruchów skalnych i ziarn kwarcu.
Wy¿sza czêœæ profilu szarog³azowego syluru, na odcinku oko³o 15 metrów nie jest widoczna. Utworzona jest najprawdopodobniej z i³owców i mu³owców z udzia³em piaskowców szarog³azowych, i byæ mo¿e tak¿e warstw zlepieñców. M³odsze osady syluru o mi¹¿szoœci ponad 50 m (ods³oniête w 140 metrowym rowie badawczym), z³o¿one s¹ z kilku charakterystycznych kompleksów litologicznych.
I³owce i piaskowce szarog³azowe
W dolnej czêœci ods³oniêtego profilu, na odcinku oko³o 5,5 m wystêpuj¹ i³owce szaro-zielone z³o¿one z cienkich warstewek o
gruboœci 0,5–2,0 cm, o delikatnej poziomej laminacji. W profilu i³owców obecne s¹ pojedyncze warstwy piaskowców szarog³azo-
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wych œrednio- i gruboziarnistych, frakcjonalnie uziarnionych i poziomo laminowanych, o gruboœci od 5,5 do 35 cm. Powy¿ej
i³owców wystêpuje zwarty pakiet piaskowców œrednio- i gruboziarnistych o mi¹¿szoœci oko³o 2,0 m, o s³abo zaznaczonej oddzielnoœci miêdzy³awicowej. Wy¿sz¹ czêœæ profilu, na odcinku oko³o 7 metrów tworz¹ i³owce zielono-szare poziomo laminowane bez
udzia³u wk³adek piaskowcowych. Nad nimi wystêpuje 55 cm seria z³o¿ona z dwóch ³awic piaskowców szarog³azowych œrednioziarnistych o gruboœci 30 i 10 cm, rozdzielonych i³owcami, a wy¿ej oko³o 2 m i³owców szaro-zielonych poziomo laminowanych.
Piaskowce szarog³azowe grubo³awicowe
Wy¿sz¹ czêœæ profilu tworzy kompleks piaskowców szarog³azowych grubo³awicowych o mi¹¿szoœci oko³o 11 m. Wystêpuje
w nim 9 ³awic o gruboœci od 45 do 200 cm, rozdzielonych pojedynczymi cieñszymi warstwami piaskowcowymi oraz nielicznymi
wk³adkami ilasto-mu³owcowymi. Podrzêdny udzia³ stanowi¹ warstwy cieñsze o gruboœci 10–27 cm. W kompleksie tym wystêpuj¹ dwa zwarte pakiety ³awic szarog³azowych bez przewarstwieñ ³upkowych, o mi¹¿szoœci oko³o 3,0 i 4,5 m. Piaskowce szarog³azowe z³o¿one s¹ z materia³u detrytycznego uziarnionego frakcjonalnie. W sp¹gu ³awic jest on gruboziarnisty, wy¿ej przechodzi w œrednio- i drobnoziarnisty. W sp¹gowej czêœci grubszych ³awic wystêpuje frakcja drobnozlepieñcowa o wielkoœci 2–3 mm,
maksymalnie osi¹ga 5 mm œrednicê. W stropowych odcinkach ³awic obecna jest tak¿e laminacja równoleg³a a w cienkich warstwach, widoczne jest warstwowanie przek¹tne ma³ej skali. Grube ³awice piaskowcowe granicz¹ ze sob¹ wzd³u¿ powierzchni erozyjnej. W dolnych czêœciach ³awic czêste s¹ intraklasty ciemnoszarych i³owców o maksymalnych rozmiarach do 6 cm d³ugoœci i 2
cm gruboœci, a tak¿e pró¿nie po wy³ugowanych wêglanowych szkieletach liliowców. W niektórych ³awicach obecne s¹ ukonkrecje utworzone z materia³u szarog³azowego o kulistym lub jajowatym kszta³cie, osi¹gaj¹ce maksymalnie 15 cm d³ugoœci i 5–8 cm
œrednicy.
Zlepieñce ró¿nookruchowe
Piaskowce szarog³azowe przechodz¹ w stropie w seriê zlepieñcow¹ o mi¹¿szoœci oko³o 8 m. W dolnej czêœci, na odcinku
oko³o 4 m wystêpuje zwarty pakiet zlepieñców, gdzie gruboœæ ³awic wynosi od 26 do 190 cm. W górnej czêœci kompleksu ³awice
zlepieñców o mi¹¿szoœci 15–50 cm, rozdzielone s¹ warstwami piaskowców, piaskowców zlepieñcowatych lub zlepieñców piaszczystych o podobnej jak zlepieñce gruboœci. W poszczególnych ³awicach, wystêpuje zró¿nicowany udzia³ szkieletu okruchowego
i spoiwa. W grubszych ³awicach udzia³ spoiwa jest wiêkszy, w cieñszych mniejszy. Przeciêtna wielkoœæ otoczaków mieœci siê w
przedziale 2–5 mm. W dolnych czêœciach ³awic wystêpuje najgrubsza frakcja materia³u okruchowego, tu tak¿e obecne s¹ intraklasty i³owców i piaskowców o najwiêkszych rozmiarach. Otoczaki ska³ osadowych dochodz¹ do 5 cm œrednicy, natomiast najwiêksze intraklasty i³owców osi¹gaj¹ 14 cm d³ugoœci i 2,5 cm gruboœci. W œrodkowej czêœci niektórych ³awic obecne s¹ kuliste toczeñce uzbrojone z³o¿one z drobnoziarnistego materia³u szarog³azowego, o œrednicy 2–5 cm. Zewnêtrzne powierzchnie toczeñców
pokryte s¹ zwart¹ warstewk¹ z³o¿on¹ z okruchów skalnych o œrednicy do kilku milimetrów. Zlepieñce charakteryzuj¹ siê obecnoœci¹ licznych okruchów i otoczaków ska³ magmowych wylewnych o jasnobrunatnych i czerwonych barwach, dochodz¹cych do
1,5 cm œrednicy. Wœród wulkanitów, wystêpuj¹ otoczaki o strukturze porfirowej z prakryszta³ami kwarcu, skaleni i biotytów, rzadziej o strukturze trachitowej. Spotykane s¹ tak¿e nieliczne fragmenty ³upków ska³ metamorficznych. W omawianym kompleksie
zlepieñców, otoczaki ska³ magmowych wystêpuj¹ w przewadze nad otoczkami ska³ osadowych.
Piaskowce szarog³azowe
Bezpoœrednio powy¿ej zlepieñców wystêpuje kompleks piaskowców szarog³azowych œrednio- i grubo³awicowych, o
mi¹¿szoœci ³awic od kilkunastu do 60 cm, pozbawiony przewarstwieñ ilasto-mu³owcowych. Dolna granica ³awic jest erozyjna.
Materia³ szarog³azowy z³o¿ony jest ze œrednio- i drobnoziarnistego, rzadziej gruboziarnistego detrytusu ska³ magmowych i osadowych, o podobnym sk³adzie jak w le¿¹cych poni¿ej zlepieñcach, silnie spojonego szarog³azowym matriks. W dolnej czêœci ³awic
wystêpuje uziarnienie frakcjonalnie, w wy¿szej — obecna jest pozioma laminacja drobniejszego materia³u detrytycznego.
Mi¹¿szoœæ kompleksu wynosi oko³o 9 m.
Piaskowce szarog³azowe z konkrecjami
W wy¿szej czêœci profilu, wystêpuj¹ piaskowce szarog³azowe œrednio- i gruboziarniste z konkrecjami. W dolnym odcinku,
obejmuj¹cym oko³o 4,5 m, ³awice szarog³azowe granicz¹ wzd³u¿ powierzchni erozyjnej, bez przewarstwieñ ilasto-mu³owcowych.
Jedynie w górnej czêœci kompleksu, wœród piaskowców szarog³azowych wystêpuje 40 cm warstwa mu³owców zielonoszarych
poziomo laminowanych. Gruboœæ warstw piaskowcowych jest podobna jak w serii szarog³azowej le¿¹cej poni¿ej. Konkrecje
z³o¿one s¹ z bardzo zwiêz³ych, œrednio- i gruboziarnistych piaskowców szarog³azowych o kulistym kszta³cie, œrednicy od 2,5 do
26 cm, rozmieszczonych w dolnych lub œrodkowych czêœciach ³awic. W centralnej czêœci niektórych konkrecji, czêsto wystêpuj¹
p³askie i izometryczne okruchy i³owców otoczone wspó³œrodkowo materia³em szarog³azowym. W sp¹gu ³awic obecne s¹ tak¿e intraklasty i³owców o d³ugoœci do 1 cm. Seriê piaskowców z konkrecjami ods³oniêto na odcinku oko³o 6 metrów. Pe³na mi¹¿szoœæ
szarog³azów z konkrecjami nie jest znana.
Najbardziej grubookruchowe utwory szarog³azowe syluru w regionie po³udniowym Gór Œwiêtokrzyskich, reprezentowane
przez kompleksy zlepieñców wystêpuj¹ w profilu Niestachowa. S¹ one usytuowane w obrêbie osadów zdeponowanych w œrodowisku g³êbokowodnym przy udziale pr¹dów zawiesinowych. Na obszarze g³êbokomorskich basenów, facje zlepieñcowe s¹ osadem sp³ywów grawitacyjnych rozprzestrzenionych w obrêbie i w pobli¿u stref kana³owych podmorskiego sto¿ka. Poza zlepieñcami nale¿¹cymi do írodkowej czêíci profilu Niestachowa; nale¿y zaliczyæ do sekwencji kana³owych kompleksy: piaskowców szarog³azowych grubo³awicowych, piaskowców szarog³azowych, piaskowców z toczeñcami oraz najprawdopodobniej piaskowców
kwarcowych le¿¹cy bezpoœrednio pod kompleksem zlepieñców polimiktycznych drobnookruchowych. Z pomiaru struktur kie-
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runkowych wynika, ¿e do basenu sylurskiego Gór Œwiêtokrzyskich, materia³ szarog³azowy zosta³ przemieszczony z po³udniowego zachodu. Obszarem Ÿród³owym by³ ³uk wyspowy z czynnym wulkanizmem, po³o¿ony poza granicami bloku ma³opolskiego.

W dyskusji brali udzia³: M. Kuleta, A. Romanek, Z. Szczepanik, W. Trela i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 11 lutego 2004 r.

Jan MALEC: Œrodowisko sedymentacji osadów kambru w zachodniej czêœci Gór Œwiêtokrzyskich

Pogl¹dy na temat pozycji geotektonicznej regionu ³ysogórskiego by³y w znacznym stopniu uzale¿nione od interpretacji charakteru sedymentacji osadów kambru. Jednym z argumentów potwierdzaj¹cych taki punkt widzenia by³y dotychczasowe wyniki
badañ sedymentologicznych, wskazuj¹ce na p³ytkowodne warunki ich sedymentacji, podobne jak na platformie wschodnioeuropejskiej. Przekonanie o monoklinalnym uk³adzie warstw oraz braku przedkarboñskich fa³dowañ, leg³o u podstaw koncepcji o
platformowym pod³o¿u tego obszaru.
Badania kambru prowadzone przez prelegenta w zachodniej czêœci regionu ³ysogórskiego œwiadcz¹ o g³êbokowodnym œrodowisku sedymentacji osadów. W profilu ods³oniêtym w kamienio³omie „Wiœniówka Du¿a” wyró¿niono kilka podstawowych sekwencji facjalnych zawieraj¹cych charakterystyczne struktury sedymentacyjne przypisane mechanizmom depozycji na obszarze
g³êbokomorskiego sto¿ka.
Sekwencje kana³owe
Reprezentowane s¹ przez grube ³awice piaskowców kwarcytowych o mi¹¿szoœci od kilkudziesiêciu do 500 cm, przeciêtnie o
gruboœci 100–200 cm. £awice granicz¹ ze sob¹ wzd³u¿ wyraŸnej powierzchni erozyjnej. Na d³ugich odcinkach profilu, pomiêdzy
s¹siednimi warstwami nie ma ¿adnych przewarstwieñ ³upkowych. W dolnych czêœciach grubych ³awic materia³ kwarcowy jest
nieuporz¹dkowany, wy¿ej (o ile ten element jest zachowany) jest poziomo laminowany. Rozmycia erozyjne rozdzielaj¹ce ³awice
maj¹ ³agodne powierzchnie o deniwelacjach dochodz¹cych do 50 cm i szerokoœci co najmniej kilku metrów. Siêgaj¹ one do ró¿nych interwa³ów depozycyjnych ni¿ej le¿¹cych warstw. Najczêœciej brakuje górnych czêœci ³awic o laminacji poziomej, niektóre
wyerodowane s¹ g³êbiej, do elementu o uziarnieniu nieuporz¹dkowanym, z zachowanym lateralnie elementem z laminacj¹ poziom¹. Sp¹gowe powierzchnie ³awic s¹ g³adkie i faliœcie powyginane. £awice o gruboœci 0,3–1,5 m wykazuj¹ czêsto oboczn¹
zmiennoœæ mi¹¿szoœci na kilkumetrowych odcinkach. Nawet granicz¹ce bezpoœrednio ze sob¹, wyklinowuj¹ siê w przeciwnych
kierunkach. Powszechne s¹ ³awice amalgamowane. W ni¿szej czêœci niektórych ³awic obecne s¹ intraklasty ³upków ilastych i
mu³owcowych o ciemnoszarej lub czarnej barwie, d³ugoœci do 10 cm i gruboœci do kilku centymetrów. Na stropowych powierzchniach ³awic widoczne s¹ struktury ucieczkowe gazu i wody ? W profilu pionowym sekwencji kana³owych powszechna jest tendencja zmniejszania siê mi¹¿szoœci kolejnych zespo³ów ³awic. W obrêbie kamienio³omu, w nastêpstwie stratygraficznym stwierdzono obecnoœæ 5 sekwencji kana³owych o mi¹¿szoœæ od 7 do 33 metrów, których szerokoœæ wynosi w granicach 100–200 m.
Kompleksy z³o¿one z grubych ³awic piaskowcowych granicz¹cych ze sob¹ wzd³u¿ powierzchni erozyjnych, reprezentuj¹ œrodkowe partie sekwencji kana³owych. Tworz¹ je ³awice o gruboœci od 2 do 5 metrów. W obrêbie kamienio³omu granicz¹ one w sp¹gu
i stropie z seriami ³awic piaskowcowych o mniejszej, zmiennej mi¹¿szoœci (przeciêtnie 30–100 cm). Te ostatnie odpowiadaj¹ najprawdopodobniej brze¿nym subfacjom osadów kana³owych.
W profilu pionowym, piaskowce grubo³awicowe sukcesji kana³owej le¿¹ z ostr¹ granic¹ sedymentacyjn¹ na utworach wa³ów
kana³owych lub miêdzykana³owych. W stropie przechodz¹ w osady wa³ów kana³owych, lub rozciête s¹ kolejn¹ sekwencj¹
kana³ow¹. Mi¹¿sze litosomy kana³owe szybko zanikaj¹ obocznie, przechodz¹c bezpoœrednio w ³upkowo-piaskowcowe facje
wa³ów kana³owych lub sekwencje miêdzykana³owe.
Sekwencje wa³ów kana³owych
Utworzone s¹ z serii piaskowcowo-mu³owcowych o nieregularnym u³awiceniu, z licznymi charakterystycznymi strukturami sedymentacyjnymi, w tym deformacyjnymi. W sekwencji tej powszechne s¹ struktury osuwiskowe z³o¿one z plastycznie
zdeformowanych, ponak³adanych na siebie fragmentów ³awic piaskowcowych o gruboœci do kilkunastu centymetrów „zamro¿onych” wœród osadów ilasto-mu³owcowych. Niektóre ³awice o gruboœci do kilkunastu centymetrów, w czêœci dystalnej
urywaj¹ siê, ulegaj¹c pogrubieniu i deformacji w formie zacz¹tkowych osuwisk. W obrêbie tej samej litofacji wystêpuj¹ toczeñce utworzone z piaskowców mu³owcowych o œrednicy od kilku do 10 cm. Do pospolitych form depozycyjnych nale¿¹ kry
osuwiskowe. Utworzone s¹ z pojedynczych, oderwanych fragmentów ³awic o d³ugoœci do kilku metrów, gruboœci od 9 do
60 cm, czêsto o soczewkowatym kszta³cie, nierzadko z podgiêtym ku górze dystalnym koñcem, tkwi¹cych w obrêbie litofacji
ilasto-mu³owcowej. Liczne s¹ ³awice o gruboœci do 50 cm, przechodz¹ce obocznie w i³owce i mu³owce, a tak¿e ³awice piaskowcowe o gruboœci od kilkunastu do 30 cm wyklinowuj¹ce siê w jednym kierunku. Na odcinkach 1–1,5 metrowych, zmniejszaj¹ swoj¹ gruboœæ nawet o ponad po³owê, lub wyklinowuj¹ siê do zera, przechodz¹c obocznie w i³owce i mu³owce. W ³awicach piaskowcowych, w zale¿noœci od ich gruboœci, notowano ró¿nej wielkoœci intraklasty i³owców, maksymalnie do 20 cm
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d³ugoœci 1 cm gruboœci. Na sp¹gowych powierzchniach ³awic powszechnie s¹ hieroglify pr¹dowe o ró¿nym kszta³cie i wielkoœci, a tak¿e stosunkowo liczne skamienia³oœci œladowe, w tym œlady spoczynku trylobitów.
W centralnej czêœci kamienio³omu, odcinki profilu, które mo¿na uznaæ za sekwencje wa³ów kana³owych s¹ nieliczne i maj¹
ma³¹ mi¹¿szoœæ, rzêdu kilku metrów. W profilu pionowym przechodz¹ czêsto w brze¿ne subfacje osadów kana³owych.
W pó³nocnej czêœci kamienio³omu, w profilu ods³oniêtym w przekopie komunikacyjnym, wystêpuje sta³a tendencja do wyklinowywania siê ³awic piaskowców w jednym, NE kierunku, tzn. na zewn¹trz brzegu kana³u. W tym samym kierunku nachylony
by³ paleosk³on w rejonie Wiœniówki w trakcie sedymentacji górnej czêœci utworów kambru.
Sekwencje miêdzykana³owe
Utworzone s¹ z serii ilasto-mu³owcowych z przewarstwieniami piaskowców kwarcytowych. W centralnej czêœci kamienio³omu, w sekwencjach miêdzykana³owych po³o¿onych bli¿ej strefy wa³ów kana³owych, udzia³ mi¹¿szoœciowy ³awic piaskowcowych jest zbli¿ony do przewarstwieñ ilasto-mu³owcowych o ciemnoszarej barwie, natomiast w po³o¿onych dalej na zewn¹trz,
przewa¿aj¹ mi¹¿szoœciowo i³owce i mu³owce o czarnej barwie. Warstwy piaskowcowe, o gruboœci od kilku do kilkunastu centymetrów (grubsze sporadycznie wystêpuj¹) zachowuj¹ sta³¹ mi¹¿szoœæ na kilku-, kilkunastometrowych odcinkach profilu. Utworzone s¹ ze struktur sedymentacyjnych charakterystycznych dla sedymentacji z pr¹dów zawiesinowych, g³ównie z górnych interwa³ów depozycyjnych Boumy (Tbcde, Tcde, Tde). W œrodkowej czêœci kamienio³omu, w profilach osadów miêdzykana³owych
wystêpuj¹ pojedyncze ³awice piaskowcowe o gruboœci ponad 90 cm, wewn¹trz których tkwi¹ intraklasty czarnych i³owców o
d³ugoœci do 50 i gruboœci do 20 centymetrów. Reprezentuj¹ one loby krewasowe le¿¹ce z niezgodnoœci¹ erozyjn¹ wœród osadów
ilasto-mu³owcowych. W seriach miêdzykana³owych z wiêkszym udzia³em warstw piaskowcowych oraz z prze³awiceniami ilasto-mu³owcowymi o barwie szarej, lokalnie wystêpuj¹ licznie skamienia³oœci œladowe.
W pó³nocnej czêœci kamienio³omu, w profilach sekwencji miêdzykana³owych dominuj¹ i³owce i mu³owce z cienkimi warstwami piaskowcowymi o gruboœci 0,5–5 cm. Piaskowce s¹ laminowane poziomo i/lub przek¹tnie, a warstwy czêsto maj¹ soczewkowaty kszta³t.
Mechanizm depozycji, œrodowisko sedymentacji, obszar Ÿród³owy
Sekwencje kana³owe powsta³y w efekcie depozycji grawitacyjnych sp³ywów osadów piaszczystych o wysokiej gêstoœci, pochodz¹cych z p³ytszych stref basenu. Ten typ sedymentacji jest charakterystyczny dla proksymalnych partii g³êbokomorskich sto¿ków. Grube ³awice piaskowcowe mo¿na zaliczyæ do klasy fluksoturbidytów piaszczystych, wype³niaj¹cych kana³y rozprowadzaj¹ce sto¿ka œrodkowego lub zdeponowanych u ich wylotów. O du¿ej czêstotliwoœci i wysokiej energii schodz¹cych do zbiornika gêstych sp³ywów piaszczystych, œwiadcz¹ g³êbokie rozciêcia erozyjne rozdzielaj¹ce grube ³awice piaskowców, które na kilkunasto-, kilkudziesiêciometrowych odcinkach profilu pozbawione s¹ zupe³nie przewarstwieñ ³upkowych.
Dowodem gwa³townej depozycji osadów piaszczystych s¹ kry osuwiskowe i loby krewasowe reprezentowane przez fragmenty odizolowanych ³awic piaskowcowych, tkwi¹cych z niezgodnoœci¹ erozyjn¹ w obrêbie osadów ilasto-mu³owcowych z obszarów wa³ów kana³owych lub rzadziej wœród sekwencji miêdzykana³owych. Powsta³y one w efekcie przerwania wa³u kana³owego
przez gêsty osad piaszczysty, przemieszczany po jego sk³onie w œrodowisko o spokojnej sedymentacji ilasto-mu³owcowej. O stosunkowo du¿ym nachyleniu zewnêtrznych sk³onów wa³ów kana³owych œwiadczy obecnoœæ toczeñców i osuwisk wystêpuj¹cych
w obrêbie i³owców i mu³owców.
Sedymentacja z pr¹dów zawiesinowych reprezentowana jest przez osady tworz¹ce najwy¿sz¹ czêœæ niektórych grubych ³awic
fluksoturbidytów, wykszta³conych w postaci stosunkowo cienkich interwa³ów piaskowcowych o laminacji poziomej i przek¹tnej
z elementem mu³owcowym w stropie. W sekwencji piaskowców grubo³awicowych, z uwagi na siln¹ erozjê wywo³an¹ sp³ywami
piaszczystymi, interwa³y te s¹ rzadko zachowane. Ten sam typ sedymentacji towarzyszy³ powstaniu grubszych warstw piaskowcowych deponowanych na obszarach miêdzykana³owych. Cienkie warstwy piaskowców, a tak¿e stropowe interwa³y grubszych
warstw, o laminacji poziomej lub tylko przek¹tnej — by³y osadzane przy udziale pr¹dów trakcyjnych.
Brak materia³u grubookruchowego w piaskowcach sekwencji kana³owych wskazuje na nieobecnoœæ w rejonie Wiœniówki
proksymalnej czêœci g³êbokomorskiego sto¿ka. Obszar ten by³ po³o¿ony ogólnie na po³udnie od rejonu Wiœniówki. Osady brze¿nej czêœci sto¿ka zosta³y erozyjnie usuniête po wypiêtrzeniu utworów kambru w póŸnym ludlowie, a niewykluczone, ¿e czêœciowo tak¿e ju¿ we wczesnym ordowiku.
Dotychczasowe dane o kierunku transportu osadu piaszczystego wskazuj¹, ¿e jego obszar Ÿród³owy znajdowa³ siê na po³udnie od rejonu Wiœniówki. Dojrza³y teksturalnie materia³ ziarnowy piaskowców kambru sugeruje jego wielokrotn¹ redepozycjê i
pochodzenie z erozji starszych ska³ osadowych. Rozleg³e spektrum wiekowe (539–1745 mln lat) cyrkonów wystêpuj¹cych w piaskowcach formacji z Wiœniówki (Belka i in., 2002) œwiadczy o niszczeniu ró¿nowiekowych ska³ magmowych w obszarze
Ÿród³owym. Bezpoœrednimi ska³ami macierzystymi piaskowców mog³y byæ osady deltowe z³o¿one z komponentów reprezentuj¹cych szeroki wachlarz wiekowy ska³ magmowych drenowanych z obszaru dorzecza. Nie by³y nimi utwory kambru dolnego
i œrodkowego regionu kieleckiego, datowane geochronologicznie na 534–618 mln lat, ani te¿ ska³y macierzyste utworów kambru
z obszaru platformy wschodnioeuropejskiej, datowane w przedziale 1795–1883 mln lat (Belka i in., 2001, 2002). Na prze³omie
kambru œrodkowego i póŸnego, basen ³ysogórski znajdowa³ siê naprzeciwko obszaru o du¿ej wypiêtrzaj¹cej aktywnoœci tektonicznej po³o¿onego na po³udniowy zachód od linii dyslokacji œwiêtokrzyskiej. Bli¿ej niezidentyfikowany w chwili obecnej blok
tektoniczny by³ obszarem Ÿród³owym materia³u piaszczystego dla formacji piaskowców z Wiœniówki, a tak¿e dla starszych
i m³odszych utworów kambru buduj¹cych Pasmo G³ówne.
G³êbokowodne œrodowisko sedymentacji osadów kambru zaprzecza tezie o platformowym pod³o¿u regionu ³ysogórskiego.
Charakterystyka sedymentologiczna formacji piaskowców z Wiœniówki odpowiada utworom fliszowym wystêpuj¹cym w obrê-
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bie proksymalnych facji basenowych. O braku platformowego pod³o¿a w regionie ³ysogórskim œwiadczy tak¿e szybkie wydŸwigniêcie tego obszaru we wczesnym ordowiku. Mia³a wówczas miejsce sedymentacja facji p³ytkomorskich, wêglanowych i czêœciowo terygenicznych, poprzedzona luk¹ stratygraficzn¹ obejmuj¹c¹ co najmniej dolny tremadok (por. Tomczyk, Turnau-Morawska, 1967). Raptowna zmiana warunków sedymentacji z g³êbokomorskich w póŸnym kambrze, na p³ytkomorskie we wczesnym ordowiku, poprzedzona silnymi ruchami wypiêtrzaj¹cymi, spowodowana zosta³a najprawdopodobniej skoœn¹ kolizj¹ bloku
³ysogórskiego z blokiem ma³opolskim. Osady dolnego ordowiku, terygeniczne w regionie kieleckim oraz wêglanowe i podrzêdnie
terygeniczne w regionie ³ysogórskim, wystêpuj¹ce z luk¹ stratygraficzn¹ na starszych utworach, pod wzglêdem pozycji strukturalnej s¹ starszym analogiem serii oldredowej dolnego dewonu. Kolejne wypiêtrzenie osadów kambru regionu ³ysogórskiego, mia³o
miejsce w póŸnym ludlowie. Œwiadectwem tego wydarzenia jest materia³ okruchowy zlepieñców miedzianogórskich górnego ludlowu z zachodniej czêœci tego obszaru, z³o¿ony prawie wy³¹cznie z piaskowców kwarcytowych formacji piaskowców z Wiœniówki (Malec, 2001). Przyczyn¹ wypiêtrzenia utworów kambru Pasma G³ównego (a tak¿e regionu kieleckiego Gór Œwiêtokrzyskich), by³a najprawdopodobniej kolizja tych bloków z pod³o¿em platformy wschodnioeuropejskiej.
Formacja ³upków z Klonówki
W pó³nocnej czêœci profilu kambru Wiœniówki, ods³oniêtym w przekopie komunikacyjnym, Or³owski (1975) wyró¿ni³ stratotyp dolnej czêœæ formacji ³upków z Klonówki. Utwory te odpowiadaj¹ sekwencjom miêdzykana³owym i wa³ów kana³owych, wystêpuj¹cym pomiêdzy grubymi kompleksami piaskowców facji kana³owych. Osady te s¹ typowe dla formacji piaskowców z Wiœniówki, i do tej jednostki litostratygraficznej nale¿y je w³¹czyæ. W³aœciwe osady formacji ³upków z Klonówki reprezentowane s¹
przez facje dystalne g³êbokomorskiej sedymentacji basenowej. Doln¹ granicê tej jednostki mo¿na arbitralnie postawiæ w stropie
ostatniej sekwencji kana³owej w kambrze regionu ³ysogórskiego, lub w stropie sekwencji miêdzykana³owych rozdzielaj¹cych obszary z sedymentacj¹ kana³ow¹.

W dyskusji brali udzia³: K. Jaworowski, Z. Kowalczewski, M. Narkiewicz i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 27 lutego 2004 r.

Sylwester SALWA: Metamorfizm i jego miejsce w procesie deformacji ska³ kambryjskich jednostki ³ysogórskiej
w Górach Œwiêtokrzyskich

W trakcie prowadzenia terenowych badañ tektonicznych w obrêbie kamecznicy podm¹chocickiej le¿¹cej w zachodniej czêœci jednostki ³ysogórskiej, w regionie ³ysogórskim Gór Œwiêtokrzyskich, stwierdzono obecnoœæ silnie sfa³dowanych ska³, makroskopowo charakteryzuj¹cych siê znacznym stopniem zdiagenezowania. Opisywane ska³y buduj¹ rygiel u wylotu kamecznicy i wykazuj¹ odpornoœæ na wietrzenie porównywaln¹, a nawet wiêksz¹ od wystêpuj¹cych wy¿ej w profilu ods³oniêcia piaskowców kwarcytycznych.
Makroskopowo ska³ê tê okreœliæ mo¿na jako i³owce z wk³adkami mu³owców, barwy od br¹zowej poprzez stalow¹ i seledynow¹ do niemal czarnej. Widoczne w jej obrêbie fa³dki maj¹ osie po³o¿one w p³aszczyŸnie u³awicenia niezale¿nie od wartoœci
k¹ta upadu i kierunku zapadania warstw. Fa³dy maj¹ niewielkie amplitudy, rzadko przekraczaj¹ce 30 cm. Pod wzglêdem geometrycznym dominuj¹ fa³dki otwarte, symilarne, z powszechnie wystêpuj¹cymi odspojeniami przegubowymi, do których wyciskany
by³ ze skrzyde³ fa³dów materia³ podatniejszy, o drobniejszym ziarnie. Rzadziej wystêpuj¹ fa³dy izoklinalne i skrzynkowe. W niektórych ods³oniêciach fa³dy te s¹ penetratywne. Wystêpuj¹ one w bezpoœrednim s¹siedztwie stref nasuniêæ, co sugeruje zwi¹zek
genetyczny miêdzy tymi strukturami. Ca³oœæ ska³y jest intensywnie skliwa¿owana, czego przejawem jest obecnoœæ gufra¿u na powierzchniach u³awicenia. Czêstym zjawiskiem jest tak¿e wystêpowanie mineralizacji ¿y³owej.
Przeprowadzono równie¿ szczegó³owe badania zg³adów i p³ytek cienkich. W obrazie mikroskopowym ska³a przejawia wyraŸne zmiany metamorficzne o ró¿nym stopniu nasilenia, wykazuj¹cym wyraŸny zwi¹zek z litologi¹ protolitu. Najni¿szy stopieñ
przeobra¿eñ obserwowany jest w obrêbie ska³ o najgrubszym ziarnie, a wiêc metapiaskowców. Najczêœciej widoczne s¹ kontakty
suturowe ziaren kwarcu buduj¹cych szkielet ziarnowy ska³y. W tym przypadku niemal¿e nie wystêpuje spoiwo regeneracyjne, a
pierwotnie minera³y ilaste zosta³y zrekrystalizowane do drobno³useczkowego muskowitu (serycytu) lub chlorytu ¿elazowego. Innym przejawem przemian metamorficznych jest rekrystalizacja rutylu. Wokó³ ziaren detrytycznych tego minera³u widoczne s¹
obwódki regeneracyjne o zarysach automorficznych. Podczas fa³dowania, któremu towarzyszy³ metamorfizm, spêkania odzgiêciowe w przegubach fa³dów by³y syndeformacyjnie zabliŸniane kwarcem, wykazuj¹cym wygaszanie faliste œwiat³a. Obserwacje
dokonane przy u¿yciu gipsówki potwierdzaj¹ uporz¹dkowanie osi rekrystalizowanego kwarcu.
Wy¿szy stopieñ przemian metamorficznych widoczny jest w metamu³owcach. Prawdopodobnie wiêkszy udzia³ pierwotnej
substancji ilastej umo¿liwi³ wyst¹pienie dwóch równoczesnych mechanizmów deformacyjnych. Pierwszy z nich to swobodna rotacja wiêkszych ziaren detrytycznych przy posuwie fa³dowym, mo¿liwa dziêki obni¿onemu przez minera³y ilaste tarciu. Drugim
procesem jest rekrystalizacja minera³ów ilastych do drobno³useczkowego muskowitu (serycytu) i chlorytu ¿elazawego. W ska³ach
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tych czêsto widoczny jest penetratywny kliwa¿ dysjunktywny z zacz¹tkow¹ przebudow¹ nie zacieraj¹c¹ jeszcze pierwotnej tekstury protolitu.
Metamorfizm zaznaczy³ siê najintensywniej w ska³ach pierwotnie ilastych. Sprzyja³y temu drobne i stosunkowo równe ziarna
mineralne buduj¹ce protolit. Metai³owce wystêpuj¹ce w ods³oniêciu podzieliæ mo¿na na dwie grupy. Do pierwszej z nich zaliczono ska³y bardzo intensywnie skliwa¿owane, o bardzo drobnym ziarnie. Wystêpuj¹cy tu kliwa¿ niskok¹towy okreœliæ mo¿na jako
penetratywny (tak¿e w skali mikroskopowej), ci¹g³y w odmianie zwartej i rozstêpnej, a niekiedy tak¿e dysjunktywny z przebudow¹ w odmianie g³adkiej i szorstkiej. Zmiennoœæ ta wynika z obecnoœci zró¿nicowanej domieszki grubszego ziarna mineralnego.
W obrêbie p³aszczyzn kliwa¿u zachodzi syndeformacyjna rekrystalizacja chlorytu, a niekiedy tak¿e biotytu. Synkinematycznoœæ
powstawania blastów podkreœlona jest przez obecnoœæ zamkniêtych w ich wnêtrzu detrytycznych ziaren innych minera³ów (najczêœciej kwarcu) oraz poprzez wachlarzowe u³o¿enie poszczególnych blaszek minera³ów, wskazuj¹cych na rotacjê rekrystalizuj¹cego minera³u. Wielkoœæ poszczególnych blastów nie przekracza 0,1 mm. Penetratywny kliwa¿ zaciera niemal ca³kowicie
pierwotn¹ strukturê ska³y i nadaje jej charakter z³upkowacenia dachowego. W efekcie ska³a nie rozpada siê wzd³u¿ pierwotnych
powierzchni sedymentacyjnych, ale wzd³u¿ odchylonych wzglêdem nich o oko³o 30° powierzchni kliwa¿u. Charakterystyczny
jest brak jakiejkolwiek mineralizacji ¿y³owej w ich obrêbie. Tak zdeformowane ska³y mo¿na okreœliæ angielskim terminem slate,
tj. ska³a o bardzo drobnym ziarnie, charakteryzuj¹ca siê kliwa¿em penetratywnym, nadaj¹cym jej now¹ foliacjê.
Najwy¿szy stopieñ przemian mineralnych widoczny jest w fyllitach. Tak¿e w tym przypadku protolit by³ ilasty. W wyniku przemian metamorficznych t³o skalne zosta³o zrekrystalizowane do drobno³useczkowego muskowitu (serycytu) i rzadziej chlorytu. Minera³y mieszanopakietowe pojawiaj¹ siê rzadko i mog¹ byæ efektem przemian zwi¹zanych z wietrzeniem. Czêstym zjawiskiem jest
sp³aszczenie ziaren kwarcu, który wykazuje wygaszanie faliste, bêd¹ce efektem rekrystalizacji. Fyllit jest skliwa¿owany penetratywnie. Kliwa¿ jest charakteru krenulacyjnego (przewa¿nie strefowego oraz rzadziej dyskretnego) kliwa¿u osiowego. W przegubach
fa³dów ma on charakter kompresyjny, a w ich skrzyd³ach jest to ekstensyjny kliwa¿ krenulacyjny. W obu przypadkach, w p³aszczyznach kliwa¿u zachodzi blasteza g³ównie drobno³useczkowego muskowitu (serycytu) i chlorytu ¿elazowego, rzadziej natomiast pojawia siê biotyt. Minera³y te rekrystalizuj¹c nadaj¹ skale nowy kierunek uporz¹dkowania. Blasteza zachodzi tak¿e w obrêbie mikrolitonów. Czêsto wystêpuj¹ tu znacznie wiêksze od t³a porfiroblasty chlorytów ¿elazawych, o wyraŸnej budowie zonalnej, zarysach automorficznych i rozmiarach do 0,3 mm. Wewn¹trz blastów widoczne s¹, zamkniête w czasie rekrystalizacji, detrytyczne ziarna kwarcu i pirytu. W obrêbie mikrolitonów powszechne jest wystêpowanie agregatów biotytowo-chlorytowych (stack structures). Powsta³y
one podczas rotacji powierzchni kliwa¿u i œciskania detrytycznych biotytów, co umo¿liwia³o rozdzielanie poszczególnych blaszek w
kierunku dzia³ania najmniejszego naprê¿enia g³ównego i rekrystalizacjê pomiêdzy nimi chlorytu ¿elazawego. Pierwotne warstwowanie sedymentacyjne jest w opisywanych ska³ach bardzo dobrze czytelne dziêki obecnoœci licznych, cienkich prze³awiceñ mu³owców.
Zjawiskiem powszechnie obserwowanym w obrêbie fyllitów jest wystêpowanie licznych, choæ cienkich (przewa¿nie do 3 cm, maksymalnie do 8 cm) ¿y³ek kwarcowych, kwarcowo-chlorytowych, kwarcowo-chlorytowych z hematytemoraz ¿y³ek dolomitowych.
¯y³y kwarcowe charakteryzuj¹ siê falistym wygaszaniem œwiat³a i rozpadem wiêkszych kryszta³ów na podziarna, jak równie¿
obecnoœci¹ lamelek deformacyjnych. Zjawiska te œwiadcz¹ o p³yniêciu krystaloplastycznym deformowanego minera³u, a wiêc i o
podatnoœci samej deformacji. Widoczne s¹ tak¿e w¹skie (do 0,5 cm) strefy kataklazy powsta³e w warunkach kruchej deformacji.
¯y³ki dolomitowe osi¹gaj¹ niewielkie rozmiary, a ich gruboœæ rzadko przekracza 1 cm. Wystêpuj¹ one zarówno na powierzchniach u³awicenia, jak równie¿ zabliŸniaj¹ odzgiêciowe spêkania w przegubach fa³dów. Niekiedy obserwuje siê w ich obrêbie lamelki translacyjne, œwiadcz¹ce o deformowaniu po krystalizacji. Sam fakt ich doœæ powszechnego wystêpowania w górnej czêœci
ods³oniêcia zas³uguje na uwagê, ze wzglêdu na brak ska³ wêglanowych w ca³ym profilu kamecznicy podm¹chocickiej.
M³odsze ¿y³ki kwarcowo-chlorytowe i kwarcowo-chlorytowe z hematytem wykazuj¹ znacznie mniejszy stopieñ zdeformowania, a ich prostolinijny przebieg, niezale¿ny od przecinanych form tektonicznych, œwiadczy o póŸnofa³dowej, lub pofa³dowej
genezie.
W obrêbie podatnych i podatno-kruchych stref œcinania o charakterze nasuwczym powszechne jest tak¿e wystêpowanie segregacji kwarcowych o kszta³tach wrzecionowatych (B lineacja) i rozmiarach d³u¿szej osi dochodz¹cych do 0,5 m.
Scharakteryzowane powy¿ej ska³y wykazuj¹ bardzo wyraŸne przemiany metamorficzne o zró¿nicowanym i zmiennym na niewielkiej przestrzeni, stopniu nasilenia. Jednoczeœnie nasilenie to wykazuje œcis³y zwi¹zek ze stopniem zdeformowania ska³ oraz z
ich litologi¹. Im wy¿szy stopieñ zaanga¿owania tektonicznego, tym wy¿szy stopieñ przeobra¿eñ. Obecnoœæ drobno³useczkowego
muskowitu (serycytu), chlorytu oraz biotytu pozwala zaklasyfikowaæ te ska³y do fyllitów, powsta³ych w warunkach facji zieleñcowej. Zakres temperatur przemian mineralnych mo¿na okreœliæ na 300–400°C. Na tak¹ temperaturê wskazywaæ te¿ mo¿e obecnoœæ
lamelek deformacyjnych w kwarcu oraz lamelek translacyjnych w dolomicie. Dodatkowo lamelki deformacyjne w kwarcu wskazuj¹ na wystêpowanie naprê¿enia dyferencjalnego o wartoœci co najmniej 170 MPa, jednak nie wiêkszego ni¿ 420 MPa. Oboczna
zmiennoœæ stopnia metamorfizmu, powszechnoœæ wystêpowania nasuniêæ oraz ³atwoœæ tworzenia siê odspojeñ przegubowych,
wskazuj¹ na stosunkowo niewielk¹ mi¹¿szoœæ nadk³adu nad deformowanymi ska³ami, zapewne nieprzekraczaj¹c¹ 4 km. Na aktualnym etapie badañ trudno jest precyzyjnie okreœliæ wiek deformacji, a wiêc i metamorfizmu.

W dyskusji brali udzia³: Z. Kowalczewski, M. Studencki, Z. Szczepanik, M. Kuleta i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 27 lutego 2004 r.
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Zbigniew SZCZEPANIK, Wies³aw TRELA, Anna ¯YLIÑSKA, Sylwester SALWA: Nowe kambryjskie i ordowickie
jednostki litostratygraficzne w regionie kieleckim Gór Œwiêtokrzyskich

Obecnoœæ osadów œrodkowego i górnego kambru w otworze wiertniczym Lenarczyce PIG 1 w sposób znacz¹cy zmienia dotychczasowy obraz budowy geologicznej wschodniej czêœci regionu kieleckiego Gór Œwiêtokrzyskich, powoduj¹c jednoczeœnie koniecznoœæ uzupe³nienia i modyfikacji istniej¹cych schematów litostratygraficznych kambru. Propozycja formalizacji nawierconych w Lenarczycach kompleksów skalnych jest przygotowywana przez autorów niniejszego komunikatu. Dla potrzeb tego referatu oraz dla
pobudzenia dyskusji o tym nieznanym, a bardzo wa¿nym z punktu widzenia geologii regionalnej fragmencie profilu, prelegenci proponuj¹ aby wstêpnie uj¹æ opisane wydzielenia w nieformalne jednostki litostratygraficzne — warstwy.
W sp¹gu otworu Lenarczyce PIG 1 (135,0–150 m) wystêpuje nieprzewiercony ca³kowicie kompleks osadów ilasto-mu³owcowych z wk³adkami py³owców. Obecne tu ska³y charakteryzuj¹ siê znacznym stopniem deformacji tektonicznych. Obserwowane
w tej czêœci profilu upady wykazuj¹ du¿¹ zmiennoœæ od stosunkowo po³ogich do pionowych i odwróconych. Stwierdzono obecnoœæ kilku nasuniêæ i powi¹zanych z nimi genetycznie fa³dów przynasuwczych oraz pod³u¿ne dyslokacje przesuwcze. W górnej
czêœci tego interwa³u stwierdzono tak¿e obecnoœæ uskoków mog¹cych byæ pierwotnie uskokami o charakterze synsedymentacyjnym lub syndiagenetycznym. W tej czêœci profilu nie znaleziono makroskamienia³oœci, a mikroszcz¹tki organiczne s¹ nieliczne i
s³abo zachowane. W najwy¿szej partii omawianego kompleksu (135–137 m) uda³o siê zidentyfikowaæ zespó³ s³abo zachowanych
akrytarchów reprezentuj¹cych rodzaje: Adara, Celtiberium, Micrhystridium, ?Cristallinium, Comasphaeridium, ?Skiagia, Leiosphaeridia. Pomimo s³abego stanu zachowania, zespó³ ten wskazuje jednak na œrodkowokambryjski wiek omawianej serii. Barwy
wystêpuj¹cych tu akrytarchów s¹ stosunkowo jasne (¿ó³te do br¹zowych), co dowodzi, ¿e pod wzglêdem stopnia dojrza³oœci termicznej kompleks ten jest podobny do kambru z regionu kieleckiego. Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w Kobiernikach, odleg³ych od Lenarczyc o 2 km, w zbli¿onych litologicznie osadach równie¿ zidentyfikowano akrytarchy ni¿szej czêœci œrodkowego
kambru. Z tego powodu proponuje siê wstêpnie nazwaæ opisywane tu utwory z g³êbokoœci 135,0–150,0 m warstwami z Kobiernik. Kompleks ten wymaga jeszcze dodatkowych badañ. Byæ mo¿e bêdzie mo¿na go powi¹zaæ z istniej¹cymi wydzieleniami litostratygraficznymi np. formacj¹ ³upków z Kamieñca. Wydaje siê jednak, ¿e nie jest on odpowiednikiem formacji ³upków z Gór Pieprzowych, od której ró¿ni siê zarówno wykszta³ceniem litologicznym, stopniem diagenezy oraz paleotermik¹.
Kolejny mo¿liwy do wydzielenia kompleks skalny wystêpuje w przedziale g³êbokoœci 73,7–135,0 m. Nie ma on jednorodnego
charakteru litologicznego, a reprezentowany jest przez grube pakiety piaskowców przek³adane pakietami i³owcowo-mu³owcowo-piaskowcowymi (heterolity) z warstwami zlepieñców. Jego dolna czêœæ, od g³êbokoœci oko³o 128,5 do 135,0 m, charakteryzuje siê bardzo silnym sfa³dowaniem, natomiast czêœæ wy¿sza jest tektonicznie znacznie s³abiej zdeformowana.
Opisany kompleks tymczasowo proponuje siê nazwaæ warstwami z Lenarczyc, których nazwa pochodzi od miejscowoœci
gdzie odwiercono otwór. Pomimo znacznego zaanga¿owania najni¿szej czêœci tych warstw, pierwotnie granica z ni¿ejleg³ymi
warstwami z Kobiernik mia³a charakter erozyjny. Œwiadczy o tym obecnoœæ klastów py³owców i mu³owców (pochodz¹cych z
warstw z Kobiernik) tkwi¹cych w piaskowcach najni¿szej czêœci warstw z Lenarczyc. Kontakt z wy¿ejleg³ymi osadami ilastymi
kambru górnego ma charakter ci¹g³ego przejœcia (osady ilasto-piaskowcowe w interwale 68,2–73,7 m) z lokalnie zaznaczonym
epizodem erozyjnym. W kompleksie tym nie stwierdzono ¿adnej makrofauny ale licznie wystêpuj¹ szcz¹tki mikroflory akrytarchowej. W sp¹gu omawianego interwa³u licznie wystêpuj¹ akrytarchy wœród których najwa¿niejsze znaczenie biostratygraficzne
maj¹: Veryhachium dumonti Vanguestaine, Dasydiacrodium caudatum Vanguestaine, Trunculumarium revinium (Vanguestaine),
Leiofusa cf. stoumonensis Vanguestaine. Taki zespó³ jednoznacznie wskazuje na obecnoœæ ska³ œrodkowej czêœci kambru górnego (poziomu Leptoplastus i byæ mo¿e ni¿sza czêœæ poziomu Peltura). W wy¿szej czêœci profilu warstw z Lenarczyc udzia³ tych
przewodnich form maleje ale zespó³ w dalszym ci¹gu zawiera wiele taksonów dowodz¹cych obecnoœci ska³ górnokambryjskich.
Zwiêksza siê udzia³ akrytarchów z rodzajów: Polygonium, Solisphaeridium, Acanthodiacrodium, Dadydiacrodium, Cymatiogalea, Steliferidium i innych typowych rodzajów górnokambryjskiej mikroflory.
W najwy¿szej czêœci profilu kambryjskiego z Lenarczyc wystêpuj¹ ciemnoszare i³owce i mu³owce ilaste przek³adane nielicznymi, cienko- i grubo³awicowymi piaskowcami drobnoziarnistymi. Wstêpnie mo¿na je porównaæ do podobnie wykszta³conych utworów rozpoznanych w utworach Ublinek I, i Ublinek 1bis (Michniak i Olkowicz-Paprocka, 1976; Szczepanik, 1996;
Kowalczewski, 1990). Z tego powodu, roboczo mo¿na je nazwaæ warstwami z Ublinka. Ich dolna granica z ni¿ejleg³ymi warstwami z Lenarczyc, jak ju¿ wczeœniej wspomniano, ma charakter ci¹g³ego przejœcia (interwa³ 68,2–73,3 m). Granica górna ma
natomiast charakter erozyjny, podkreœlony przez transgresywne zlepieñce dolnego ordowiku (tremadoku górnego), i wystêpuje
na g³êbokoœci 39,2 m. Wiek warstw z Ublinka zosta³ okreœlony przez akrytrachy, brachiopody z rodzaju Lingulella bardzo podobne do form opisywanych z ³ysogórskiej formacji ³upków z Klonówki oraz trylobity z rodzaju Peltura. Zespó³ akrytarchowy
jest tu bardzo liczny i dobrze zachowany. Zdominowany jest przez typowe górnokambryjskie formy z rodzajów Acanthodiacrodium, Dasydiacrodium, Ladogiella, Cymatiogalea, Stelliferidium, Vulcanispahaera, bardzo licznie wystêpuj¹ tu tak¿e
Polygonium, Solisphaeridium, a tak¿e pojedyncze okazy Trunculumarium revinium (Vanguestaine). Du¿a iloœæ Polygonium,
Solispahaeridium, stosunkowo s³abe zró¿nicowanie taksonomiczne akrytarch o symetrii diakriodalnej, brak typowych dla pogranicza kambru i tremadoku form z rodzaju Arbusculidium i Nellia i Polikilofusa mo¿e sugerowaæ, ze nie s¹ to osady najwy¿szego kambru. Prawdopodobnie reprezentuj¹ one poziom V (Peltura).
Ordowik dolny w otworze Lenarczyce PIG 1 tworz¹ piaskowce glaukonitowe formacji z Miêdzygórza oraz piaskowce formacji z Bukówki (sensu Dzik i Pisera, 1994, lub ogniwo z Kleczanowa i ogniwo z Dymin sensu Bednarczyk, 1981). U podstawy or-
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dowiku wystêpuje oko³o 30 cm mi¹¿szoœci warstwa zlepieñca o spoiwie glaukonitowym, który wed³ug prelegentów powinien byæ
wyró¿niony w randze formacji. Zlepieniec ten wystêpuje w podobnej pozycji stratygraficznej, w wielu innych miejscowoœciach
regionu kieleckiego, np. Biesak, Kêdziorka oraz otworze Bukówka 1. Szczegó³ow¹ analizê sk³adu petrograficznego tego zlepieñca wystêpuj¹cego w Kêdziorce przedstawi³ Chlebowski (1971). Proponuje siê aby zlepieniec stwierdzony w profilu Lenarczyc
na g³êbokoœci 38,8–39,2 m nazwaæ formacj¹ z Kêdziorki, w nawi¹zaniu do miejscowoœci, gdzie wielokrotnie opisywano kontakt
najni¿szego ordowiku z podœcielaj¹cymi osadami kambru dolnego. Granicê doln¹ tej formacji wyznacza powierzchnia erozyjna
wzd³u¿ której zlepieniec kontaktuje z osadami kambru dolnego (w Kêdziorze) lub górnego (w otworze Lenarczyce PIG 1). Kontakt z wy¿ejleg³ymi utworami formacji z Miêdzygórza i formacji z Wysoczek (sensu Dzik i Pisera, 1994) ma charakter ci¹g³ego
przejœcia. Proponuje siê aby stratotypami tej formacji by³y profile ordowiku dolnego w Kêdziorze i otworze Lenarczyce PIG 1,
gdzie mo¿na wskazaæ doln¹ i górn¹ granicê tej jednostki, jej typowe wykszta³cenie litologiczne oraz relacje do innych jednostek litostratygraficznych. Wiek proponowanej formacji mo¿na ustaliæ wzglêdem wy¿ejleg³ych formacji z Wysoczek i Miêdzygórza,
uznawanych za jednostki odpowiadaj¹ce górnemu tremadokowi i dolnemu arenigowi. Mo¿na przyj¹æ, ¿e formacja z Kêdziorki
odpowiada ni¿szej czêœci górnego tremadoku, chocia¿ nie mo¿na wykluczyæ jej diachronicznego charakteru.

W dyskusji brali udzia³: J. Malec, M. Studencki, A. Romanek, M. Kuleta i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 27 lutego 2004 r.

Jan MALEC: Profil z pogranicza ordowiku i syluru w Zbrzy

Na obszarze Zbrzy, po³o¿onym w po³udniowo-zachodniej czêœci regionu po³udniowego Gór Œwiêtokrzyskich, w po³owie lat
50-tych XX wieku prowadzone by³y przez Tomczyka prace ziemne maj¹ce na celu rozpoznanie wykszta³cenia litologicznego
utworów ordowiku i syluru oraz uœciœlenia budowy tektonicznej tego obszaru. Wykopano wówczas kilkadziesi¹t rowów badawczych i szybików, g³ównie w obrêbie ska³ ordowiku i syluru. Na pocz¹tku lat 60 ubieg³ego wieku, w ramach prac poszukiwawczych za rudami ¿elaza w osadach ordowiku, wykonano w rejonie Zbrzy trzy otwory wiertnicze o g³êbokoœci 123,0, 154,0 i
300,4 m (Deczkowski, Tomczyk, 1969). W dwóch z nich przewiercono doln¹ czêœæ ordowiku, a w jednym osady ordowiku i syluru. Na podstawie wykonanych badañ stwierdzono, ¿e w rejonie Zbrzy wystêpuje przerwa w sedymentacji osadów ordowiku przypadaj¹ca na górny aszgil. Obecnoœæ luki stratygraficznej t³umaczono synorogenicznymi ruchami tektonicznymi fazy takoñskiej,
które mia³y siê zaznaczyæ na ca³ym obszarze Gór Œwiêtokrzyskich. W trakcie badañ ³upków dolnego syluru–landoweru, Tomczyk
ujawni³ w nich obecnoœæ znacznych iloœci substancji bitumicznych. O du¿ej zawartoœci zwi¹zków organicznych w tych ska³ach
œwiadczy³ fakt (opisany przez tego badacza) palenia siê ³upków po ich w³o¿eniu do ogniska.
W zachodniej czêœci Zbrzy, na pograniczu ordowiku i syluru wykopano rów badawczy o ponad 40 metrowej d³ugoœci.
Ods³oniêto w nim profil o rzeczywistej mi¹¿szoœci ponad 27 metrów, z ci¹g³¹ sedymentacj¹ osadów pomiêdzy ordowikiem
(aszgil) a sylurem (landower), w którym wyró¿niono kilka charakterystycznych kompleksów skalnych.
Kompleks A
Z³o¿ony z mu³owców marglistych piaszczysto-¿wirowych z konkrecjami wêglanowymi, wystêpuje w najni¿szej czêœci
ods³oniêtego profilu. Warstwy mu³owców o gruboœci od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów, tworz¹ ziarna kwarcu, intraklasty i³owców i ³yszczyki, tkwi¹ce w masie wype³niaj¹cej ilasto-wapnistej. W warstwach mu³owców piaszczysto-¿wirowych
przeciêtna œrednica ziarn kwarcu wynosi oko³o 0,5 mm, liczne s¹ ziarna o wielkoœci 0,5–1,0 mm, czêste o œrednicy oko³o 2 mm, a
najwiêksze maj¹ do 8 mm. W ca³ym kompleksie materia³ kwarcowy jest Ÿle wysortowany, a udzia³ ziarn kwarcu powy¿ej 0,2 mm
stanowi oko³o 15–20% objêtoœci ska³y. Ziarna kwarcu, niezale¿nie od wielkoœci nie wykazuj¹ ¿adnego uporz¹dkowania w obrêbie obserwowanych warstw. S¹ one dobrze i bardzo dobrze obtoczone a ich kszta³t jest najczêœciej kulisty lub eliptyczny. Dominuj¹ barwy jasnoszare, podrzêdnie bia³e, przy nielicznym udziale barw ciemnoszarych, rzadko prawie czarnych. W obrêbie tych
warstw widoczne jest horyzontalne rozmieszczenie ma³ych intraklastów i³owców o barwie zielonoszarej, podrzêdnie ciemnoszarej, rzadziej glaukonitu?, najczêœciej o d³ugoœci od 0,5 do 5 mm. Maksymalne rozmiary intraklastów dochodz¹ do 1,5 cm d³ugoœci
i 0,7 cm gruboœci. Intraklasty s¹ na ogó³ p³askie, o ostrokrawêdzistych brzegach. Sp¹gowa powierzchnia warstw mu³owcowych
jest erozyjna o deniwelacjach od milimetra do 0,5 cm i uzale¿nionych od gruboœci warstw.
Warstwy mu³owców marglistych piaszczysto-¿wirowych rozdzielone s¹ i³owcami lub mu³owcami o gruboœci od kilku milimetrów do kilku centymetrów, sporadycznie grubszymi. Najczêœciej s¹ one bezstrukturalne lub z laminacj¹ poziom¹. W niektórych warstwach, tak¿e tych o poziomej laminacji — wystêpuj¹ rozproszone ziarna kwarcu o œrednicy do 0,6 mm.
Kompleks ten charakteryzuje siê obecnoœci¹ kilku horyzontów z konkrecjami wêglanowymi o jasnoszaro-zielonej barwie.
Konkrecje z³o¿one s¹ z materia³u wêglanowego wystêpuj¹cego w formie gruz³ów o nieregularnym kszta³cie, œrednicy do kilku
centymetrów, rozdzielonych osadem ilasto-wêglanowym o jasnozielono-szarej barwie. Wewn¹trz konkrecji czêste s¹ skupienia
du¿ych kryszta³ków pirytu, cienkie u¿ylenia kalcytowe a tak¿e nieregularnie rozmieszczone ¿y³ki o jasnozielonej barwie — praw-
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dopodobnie z udzia³em glaukonitu. Wystêpuj¹ w nich ponadto rozproszone, dobrze obtoczone ziarna kwarcu o œrednicy do
0,5 mm, nieliczne g³adkoskorupowe ma³¿oraczki i ma³e ramienionogi oraz bli¿ej niezidentyfikowane szcz¹tki organiczne z³o¿one
z substancji fosforanowej. Konkrecje maj¹ na ogó³ 10–20 cm œrednicy i 5–10 cm gruboœci, a najwiêksze osi¹gaj¹ 50 cm œrednicê i
25 cm gruboœæ. Mi¹¿szoœæ ods³oniêtej, stropowej czêœci kompleksu wynosi oko³o 3,5 m.
Kompleks B
Tworz¹ mu³owce margliste piaszczysto-¿wirowe, wystêpuj¹ce w ci¹g³oœci sedymentacyjnej z osadami kompleksu A. Prawie
w ca³ym kompleksie, w obrêbie ilasto-wapnistego matriks obecne s¹ liczne ziarna kwarcu o wielkoœci powy¿ej 1 mm. Warstwy
bogate w materia³ kwarcowy wystêpuj¹ od sp¹gu kompleksu do oko³o 0,4 m poni¿ej jego stropu. Najmniejsze rozmiary ziarn
kwarcu obserwowano w 2,5 metrowej serii znajduj¹cej siê oko³o 1,5 metra poni¿ej stropu kompleksu. Najwiêksze ziarna kwarcu
wystêpuj¹ w stropowym, 1,5 metrowym odcinku, gdzie osi¹gaj¹ 3 mm œrednicê. W kompleksie tym, udzia³ materia³u kwarcowego
o frakcji powy¿ej 0,2 mm stanowi oko³o 30% objêtoœci ska³y, a maksymalny do oko³o 45–50% — w warstwie po³o¿onej oko³o
1,0 m poni¿ej stropu kompleksu. Wysortowanie materia³u kwarcowego, stopieñ obtoczenia ziarn kwarcu i ich barwa, s¹ takie
same jak w kompleksie le¿¹cym poni¿ej. W warstwach marglistych mu³owców piaszczysto-¿wirowych wystêpuj¹ intraklasty
i³owców zielono-szarych i ciemnoszarych o rozmiarach od u³amka milimetra do 1 cm d³ugoœci i 0,5 cm gruboœci. Najwiêksze intraklasty reprezentowane przez ciemnoszare i³owce o ponad 10 cm d³ugoœci, 2 cm szerokoœci i 0,7 cm gruboœci, zanotowano w
warstwie po³o¿onej oko³o 0,6 m poni¿ej stropu kompleksu. Mi¹¿szoœæ wynosi oko³o 5 metrów.
Kompleks C
Reprezentowany jest przez osady mu³owcowo-piaskowcowe, z³o¿one z kilku charakterystycznych warstw o ³¹cznej mi¹¿szoœci oko³o 55 cm. Od sp¹gu wystêpuj¹:
— Mu³owce szaro-brunatne bezstrukturalne. W tle obecny jest rozproszony materia³ z³o¿ony z bardzo dobrze obtoczonych
ziarn kwarcu, o przeciêtnych rozmiarach 0,3–0,5 mm, maksymalnych do 2 mm. Wystêpuj¹ ponadto intraklasty szarobrunatnych
mu³owców o d³ugoœci do 0,7 cm i liczne ma³e jasne ³yszczyki. Mi¹¿szoœæ oko³o 14 cm.
— Mu³owce szare bez widocznych struktur sedymentacyjnych. Znajduj¹ siê w nich rozproszone ziarna kwarcu o bardzo dobrym stopniu obtoczenia, przeciêtnie o œrednicy 0,5 mm, maksymalnie do 1 mm i liczne jasne ³yszczyki. Mi¹¿szoœæ oko³o 23 cm.
— Mu³owce ciemnoszare poziomo laminowane z rozproszonymi ma³ymi, jasnymi ³yszczykami. Mi¹¿szoœæ 5 cm.
— Mu³owce szaro-zielone poziomo laminowane. Zawieraj¹ rozproszone drobne ziarna pirytu, glaukonitu ? i ma³e ³uski muskowitu. Mi¹¿szoœæ 4 cm.
— Piaskowiec o barwie szaro-brunatnej. Z³o¿ony jest z dobrze wysortowanych ziarn kwarcu o przeciêtnej œrednicy do 0,5 mm,
kulistym lub eliptycznym kszta³cie, bardzo dobrze obtoczonych, spojonych s³abo zwiêz³ym, ¿elazisto-ilastym spoiwem. W spoiwie
obecne s¹ ma³e nieregularne gniazda pirytu oraz rozproszone okruchy glaukonitu lub/i zielono-szarych i³owców. Mi¹¿szoœæ 8 cm.
Kompleks D
Tworz¹ czarne i brunatno-szare zwiêz³e i³owce rozdzielone warstwami ³upków ilastych s³abo zwiêz³ych, kruchych. W najni¿szej czêœci kompleksu, w czarnych i³owcach na przestrzeni oko³o 1,5 cm wystêpuj¹ ziarna kwarcu o przeciêtnej œrednicy poni¿ej
0,5 mm, maksymalnej do 1 mm, bardzo dobrze obtoczone. W sp¹gu s¹ horyzontalnie rozmieszczone tworz¹c laminki o gruboœci
do 3 mm, wy¿ej wystêpuj¹ w formie rozproszonej. Obok ziarn kwarcu czêste s¹ ma³e soczewkowate skupienia pirytu o œrednicy
0,5–2,0 mm. Warstwy i³owców maj¹ gruboœæ od kilku do kilkunastu centymetrów. Struktury sedymentacyjne wyra¿one s¹ w postaci subtelnej poziomej laminacji, podkreœlonej alternacj¹ ciemniejszych i jaœniejszych lamin. Te ostatnie s¹ cieñsze, o gruboœci
oko³o 0,5 mm, natomiast grubsze ciemniejsze maj¹ oko³o 1–2 mm gruboœci. W obrêbie lamin wystêpuj¹ ma³e soczewkowate koncentracje o jaœniejszej barwie, byæ mo¿e substancji krzemionkowej, nieregularnie poziomo rozmieszczone, o d³ugoœci od 0,1 do
1,0 mm. W kilku odcinkach profilu, pomiêdzy laminami odnotowano tak¿e obecnoœæ kulistych, zwietrza³ych form o jasnobrunatnej barwie, œrednicy od 0,1 do 0,25 mm, nale¿¹cych byæ mo¿e do radiolarii. W przekroju poprzecznym widoczne s¹ tak¿e cienkie,
czarne skupienia substancji organicznej — graptolitów o d³ugoœci od kilku milimetrów do kilku centymetrów, z wyraŸn¹ regularnie rozmieszczon¹ ornamentacj¹. Organizmy te s¹ powszechnie spotykane w ca³ym kompleksie na powierzchniach oddzielnoœci
warstw. Kompleks ten ods³oniêto na odcinku ponad 18 metrów.
Granicê pomiêdzy ordowikiem a sylurem postawiono (do czasu zbadania fauny graptolitowej) umownie w sp¹gu czarnych
i³owców z graptolitami kompleksu D. Profil ordowiku ods³oniêty w Zbrzy, odpowiada górnej czêœci ³upków morawickich wyró¿nionych w tej czêœci Gór Œwiêtokrzyskich przez Tomczyka (1962). Na obszarze tym, mi¹¿szoœæ mu³owców marglistych piaszczysto-¿wirowych oceniana jest na oko³o 15 m. Ods³oniête utwory syluru reprezentuj¹ doln¹ czêœæ warstw zbrzañskich, które wed³ug
Tomczyka (op. cit.), na obszarze zachodniej czêœci Gór Œwiêtokrzyskich osi¹gaj¹ do 25 m mi¹¿szoœci.
W ca³ym zbadanym profilu, górny ordowik i dolny sylur maj¹ w przybli¿eniu takie same wartoœci biegu i upadu warstw w zakresie 158/38 NE–171/54 NE, œrednio wynosz¹ 165/46 NE. Utwory syluru s¹ silnie stektonizowane wzd³u¿ dwóch krzy¿uj¹cych
siê ze sob¹ systemów spêkañ. P³aszczyzny tektoniczne jednego systemu s¹ zorientowane w azymucie o wartoœci oko³o 130° i upadzie 60° na SW, drugiego zaœ przebiegaj¹ w azymucie 60° i zapadaj¹ pod k¹tem 75° na NW. Ci¹g³oœæ sedymentacji osadów pomiêdzy ordowikiem a sylurem wskazuje, ¿e w rejonie Zbrzy nie ma luki stratygraficznej pomiêdzy tymi systemami.
Drastyczna zmiana charakteru litologicznego osadów na pograniczu ordowiku i syluru, z mu³owców marglistych piaszczysto-¿wirowych na czarne ³upki z graptolitami, zwi¹zana jest ze stosunkowo raptownym podniesieniem wód oceanu œwiatowego,
spowodowanym topnieniem l¹dolodu na pó³kuli po³udniowej.
•le wysortowany materia³ okruchowy mu³owców marglistych piaszczysto-¿wirowych górnego ordowiku, w którym
„p³ywaj¹” du¿e ziarna kwarcu pozbawione gradacji uziarnienia oraz licznie wystêpuj¹ce intraklasty i³owców wskazuj¹, ¿e mecha-

60

Posiedzenia Naukowe PIG

nizmem depozycji tych osadów by³y podmorskie kohezyjne sp³ywy mu³owe. Charakteryzowa³y siê one stosunkowo du¿¹ gêstoœci¹ i znaczn¹ energi¹ na obszarze depozycji, o czym œwiadcz¹ erozyjne sp¹gowe powierzchnie warstw mu³owców. Jedynie cienkie warstwy ilaste o poziomej laminacji œwiadcz¹ o sedymentacji z rozrzedzonej zawiesiny docieraj¹cej na obszar Zbrzy. Materia³
gruboklastyczny mu³owców marglistych piaszczysto-¿wirowych, reprezentowany przez bardzo dobrze obtoczone ziarna kwarcu
wskazuje, ¿e pochodzi³ on spoza basenu sedymentacyjnego, do którego by³ resedymentowany z obszaru o wysokiej dojrza³oœci
mineralogicznej osadów terygenicznych. Wystêpuj¹ce w mu³owcach intraklasty i³owców reprezentuj¹ fragmenty warstw
wype³niaj¹cych basen, wyerodowane z osadów pod³o¿a.
W utworach górnego ordowiku ze Zbrzy, wystêpuje znacznie grubsza frakcja materia³u terygenicznego ani¿eli w równowiekowych ska³ach ze œrodkowej czêœci regionu po³udniowego Gór Œwiêtokrzyskich, zbadanych w synklinie bardziañskiej, odpowiadaj¹cych warstwom z Zalesia (Masiak i in., 2003). Obecnoœæ w profilu Zbrzy grubszej frakcji osadów klastycznych wskazuje,
¿e w póŸnym ordowiku by³ on po³o¿ony bli¿ej obszaru Ÿród³owego ni¿ rejon synkliny bardziañskiej.

W dyskusji brali udzia³: W. Trela, Z. Szczepanik, S. Salwa, A. Romanek i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 24 marca 2004 r.

Maria NOWAK, W³adys³aw ŒLUSAREK: Z³o¿a kopalin i mo¿liwoœci ich zagospodarowania w œwietle uwarunkowañ
sozologicznych na obszarze arkusza Karsin Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000

Obszar arkusza Karsin obejmuje pogranicze dwóch mezoregionów geograficznych Równiny Charzykowskiej i Borów Tucholskich. Pod wzglêdem geologiczno-strukturalnym obszar le¿y na granicy dwóch du¿ych jednostek syneklizy peryba³tyckiej
i synklinorium brze¿nego. W uk³adzie administracyjnym po³o¿ony jest w województwie pomorskim i obejmuje czêœæ gmin Karsin, Dziemiany i Stara Kiszewa (powiat koœcierski) oraz Brusy i Czersk (powiat chojnicki).
Ukszta³towanie powierzchni terenu wykazuje cechy typowego krajobrazu m³odoglacjalnego (zlodowacenia pó³nocnopolskie). Wystêpuj¹ tu formy pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego (sandry, wysoczyzny i wzgórza morenowe, rynny,
kemy, zag³êbienia wytopiskowe, jeziora) oraz formy pochodzenia rzecznego (dna dolin i tarasy rzeczne). Wa¿nym elementem hydrograficznym kszta³tuj¹cym krajobraz tego obszaru s¹ jeziora rynnowe (Wdzydze, M³osino, BrzeŸno, Blewicz, Sk¹pe), wytopiskowe (Czyste) i morenowe (Wielewskie).
Prawie ca³y obszar posiada status terenów prawnie chronionych (Wdzydzki Park Krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu: Lipuski, Chojnicko-Tucholski, Pó³nocny — czêœæ zachodnia i wschodnia). Znajduj¹ siê tu dwa rezerwaty florystyczne, 9 pomników przyrody ¿ywej i 4 u¿ytki ekologiczne. W rezerwacie „Bór Chrobotkowy” (41,5 ha) chroni siê 253 gatunki rzadkich porostów
naziemnych, a rezerwat „Krêgi Kamienne” (16,1 ha) utworzono dla ochrony grupy g³azów narzutowych u³o¿onych w celach kultowych przez cz³owieka (I–II w. n.e.) oraz wystêpuj¹cych na nich licznych gatunków mchów i porostów (relikty polodowcowe).
Na omawianym obszarze kryteria kopalin u¿ytecznych spe³niaj¹ czwartorzêdowe piaski, ¿wiry, kreda jeziorna, gytia wapienna oraz torfy. Znajduj¹ siê tu tylko dwa udokumentowane z³o¿a kruszywa naturalnego. S¹ one z punktu widzenia ochrony œrodowiska ma³okonfliktowe (mo¿liwe do zagospodarowania bez wiêkszych ograniczeñ).
Z³o¿e „Rudziny” udokumentowano w 1971 r. w kategorii C1, a w 1989 r. (po wieloletniej eksploatacji) opracowano dodatek
do dokumentacji, w którym zaktualizowano zasoby i uœciœlono granice z³o¿a. W z³o¿u o powierzchni 21,9 ha wystêpuj¹ wodnolodowcowe osady piaszczysto-¿wirowe, a w nadk³adzie gleba piaszczysta oraz piaski drobnoziarniste i gliniaste (gruboœæ
0–1,8 m, œrednio 0,2 m). Udokumentowano wystêpuj¹ce w stropie piaski (mi¹¿szoœæ 0,8–8,2 m œrednio 4,3 m, zasoby bilansowe 303,7 tys. ton) oraz pospó³kê (mi¹¿szoœæ 0,5–3,8 m œrednio 1,1 m, zasoby bilansowe 1511,3 tys. ton). Piaski charakteryzuj¹
siê nastêpuj¹cymi parametrami: punkt piaskowy 74,2–100%, zawartoœæ py³ów mineralnych 0,4–4,0%, ciê¿ar nasypowy w stanie utrzêsionym 1,6–1,85 T/m3, wspó³czynnik filtracji 5,6–32,5 m/dobê. Jakoœæ pospó³ek jest nastêpuj¹ca: punkt piaskowy
36,1–75,0%, zawartoœæ py³ów mineralnych 0,4–4,4%, ciê¿ar nasypowy w stanie utrzêsionym 1,68–1,16 T/m3. Z³o¿e jest czêœciowo zawodnione. W latach 1971–1991 prowadzona by³a intensywna eksploatacja, kruszywo wykorzystywano do produkcji
mas mineralno-bitumicznych oraz do zimowego utrzymania dróg. Pozosta³y dwa du¿e wyrobiska stokowo-wg³êbne. Wyrobisko w granicach z³o¿a zajmuje powierzchniê oko³o 3 ha (wysokoœæ œcian 4–5 m). Na po³udniowy wschód od granic z³o¿a znajduje siê wyrobisko o powierzchni 7–8 ha, które zosta³o czêœciowo zrekultywowane.
Z³o¿e „Dêbowiec” zlokalizowano na obszarze równiny sandrowej (zasoby zarejestrowane 29,48 tys. ton, powierzchnia
0,58 ha). Seriê z³o¿ow¹ stanowi pok³ad piasków ró¿noziarnistych (œrednia mi¹¿szoœæ 3,0 m, punkt piaskowy 82,2–87,6%, zawartoœæ py³ów mineralnych 1,1–1,5%). W nadk³adzie gruboœci 0,3 m wystêpuje gleba piaszczysta. Z³o¿e jest niezawodnione. Z³o¿e
eksploatowane jest od 1994 r. przez prywatnego przedsiêbiorcê (koncesja wa¿na do 2008 r.). Powierzchnia obszaru górniczego
wynosi 1,4 ha, a terenu górniczego 2,0 ha. Wydobycie kopaliny odbywa siê w wyrobisku stokowo-wg³êbnym (powierzchnia
oko³o 0,6 ha, wysokoœæ œcian do 3 m). Kopalina mo¿e byæ wykorzystana jako kruszywo budowlane (piaski nieklasyfikowane i
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piaski do zapraw budowlanych) oraz kruszywo drogowe (mieszanki mineralno-bitumiczne i betony cementowe).W czasie wizji
terenowej w czerwcu 2003 r. stwierdzono, ¿e piaski wydobywane s¹ równie¿ poza obszarem z³o¿a (wyrobisko o powierzchni 0,3
ha i wysokoœci œcian do 5 m). W rejonie z³o¿a „Dêbowiec” wyznaczono obszar prognostyczny dla udokumentowania z³o¿a piasków (powierzchnia 15 ha, œrednia mi¹¿szoœæ 3,0 m, punkt piaskowy œrednio 85%, zasoby szacunkowe 760 tys. m3).
Prace geologiczno-poszukiwawcze z³ piaskowo-¿wirowych (pospó³ki), prowadzone w rejonie miejscowoœci: Czarni¿, Odry,
Gotelp, Przytarnia i Wiele, zakoñczy³y siê wynikiem negatywnym. Stwierdzono wystêpowanie piasków ró¿nej granulacji
(mi¹¿szoœæ 1–7 m do g³êbokoœci 10–15 m), w których tylko lokalnie wystêpuj¹ warstwy piasków ze ¿wirem (mi¹¿szoœæ
0,5–5,4 m, punkt piaskowy 20–80%). Na po³udnie od wsi Wiele wyznaczono obszar perspektywiczny dla piasków (mi¹¿szoœæ
1,2–5,5 m), ale prognozy na udokumentowanie z³o¿a s¹ niewielkie (otulina Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, GZWP
„Czersk” i bliskie s¹siedztwo bardzo atrakcyjnych turystyczno-wypoczynkowych terenów). W dolinie rzeki Niechwaszcz wyznaczono dwa obszary perspektywiczne, w których kreda jeziorna i gytia spe³niaj¹ kryteria bilansowoœci (mi¹¿szoœæ œrednio
1,8–2,5 m, gruboœæ nadk³adu œrednio 1,0–1,9 m, œrednia zawartoœæ CaO 44%). Obszary o negatywnych wynikach poszukiwañ
z³ó¿ kredy jeziornej i gytii wapiennej znajduj¹ siê w rejonie miejscowoœci Raduñ, Karsin, B¹k i Miedzno oraz w pobli¿u Jeziora
Wdzydze. W obszarach tych pod nadk³adem torfu (gruboœæ 0,5–5 m) nawiercono warstwê kredy jeziornej i gytii wapiennej o
zmiennej mi¹¿szoœci 0,5–3,9 m i zasadowoœci ogólnej do 38% CaO lub stwierdzono ich brak.
Torfowiska s¹ ekosystemami ³niaj¹cymi bardzo wa¿n¹ rolê biocenotyczn¹, hydrologiczn¹, krajobrazow¹ i rolnicz¹. W 1996 r.
wykonano ocenê krajowych zasobów torfów z uwzglêdnieniem wymogów zwi¹zanych z ochron¹ i kszta³towaniem œrodowiska. Na
omawianym obszarze znajduje siê kilkadziesi¹t wiêkszych lub mniejszych wyst¹pieñ z³o¿owych torfów (udokumentowanych w latach 50–60 XX wieku), ale w potencjalnej bazie zasobowej znalaz³y siê tylko torfy wystêpuj¹ce w okolicach Karsina i Osowa
(mi¹¿szoœæ 0,8–1,5 m, zawartoœæ substancji nieorganicznych w suchej masie 9–22%, stopieñ rozk³adu 24–40%). Pozosta³e torfowiska zosta³y z niej wy³¹czone, ze wzglêdu na wa¿ne znaczenie hydrologiczne i rolniczo-gospodarcze (bardzo dobre i dobre u¿ytki zielone) oraz po³o¿enie na terenach zalesionych i chronionych (park krajobrazowy, rezerwaty przyrody i u¿ytki ekologiczne).
Na obszarze arkusza zapotrzebowanie w surowce budowlane i drogowe mo¿na zaspokoiæ przez wznowienie eksploatacji piasków i ¿wirów ze z³o¿a „Rudziny” oraz powiêkszenie z³o¿a piasków „Dêbowiec” (obszar prognostyczny). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
na obszarach w obrêbie s¹siednich arkuszy znajduj¹ siê liczne udokumentowane i eksploatowane z³o¿a piasków i pospó³ek oraz
kredy jeziornej, gytii wapiennej i torfów.

W dyskusji brali udzia³: J. G¹gol, A. Juszczyk, M. Kuleta, T. Wróblewski i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 21 kwietnia 2004 r.

Jan MALEC: Niezgodnoœæ póŸnokaledoñska w Górach Œwiêtokrzyskich

Klasyfikacja osadów górnego syluru i najni¿szego dewonu Gór Œwiêokrzyskich nie jest jak dotychczas w pe³ni rozstrzygniêta
wzglêdem umiejscowienia w schemacie strukturalnego i geodynamicznego rozwoju basenów. Wyra¿ane s¹ opinie o fliszowym
charakterze dolnej czêœci sekwencji szarog³azowej syluru i molasowym górnej, lub te¿ o ca³ej serii szarog³azowej jako póŸnokaledoñskiej molasie. Zró¿nicowane s¹ pogl¹dy na temat obecnoœci i zakresie czasowym niezgodnoœci póŸnokaledoñskiej. W regionie
³ysogórskim kwestionowane jest istnienie luki stratygraficznej pomiêdzy sylurem a dewonem, lub te¿ przedstawiane s¹ dowody
potwierdzaj¹ce jej obecnoœæ. W¹tpliwoœci nie budzi jedynie du¿a luka stratygraficzna w regionie kieleckim, pomiêdzy zerodowanymi w stropie szarog³azami górnego syluru a dolnodewoñskimi utworami oldredowymi.
W regionie ³ysogórskim, osady wêglanowe i klastyczne najwy¿szego syluru i najni¿szego dewonu, reprezentowane przez
górn¹ czêœæ warstw rzepiñskich, warstwy klonowskie i warstwy bostowskie, okreœlane s¹ jako molasa póŸnokaledoñska (Malec,
1996; Kowalczewski i in., 1998). Ró¿ni¹ siê one wykszta³ceniem litologicznym i bardziej p³ytkowodnym œrodowiskiem sedymentacji od starszych osadów szarog³azowych syluru o charakterze fliszowym, nale¿¹cych do warstw wydryszowskich i dolnej czêœci
warstw rzepiñskich. W sk³ad serii molasowej wchodz¹ tak¿e zlepieñce miedzianogórskie z zachodniej czêœci Gór Œwiêtokrzyskich. Wyniki badañ paleotermicznych a tak¿e analiza subsydencji osadów syluru wskazuj¹, ¿e obszar objêty zasiêgiem wystêpowania zlepieñców miedzianogórskich znajduje siê w obrêbie regionu (bloku) ³ysogórskiego (Malec, 2000; Narkiewicz, 2000,
2002). W zachodniej czêœci Gór Œwiêtokrzyskich dyslokacja ³ysogórska, rozgraniczaj¹ca blok ma³opolski od bloku ³ysogórskiego, przebiega na po³udnie od wychodni zlepieñców miedzianogórskich.
W profilu górnego syluru, osady molasowe warstw klonowskich pojawiaj¹ siê diachronicznie. Wiek najstarszej serii terygenicznej odpowiadaj¹cej facjalnie warstwom klonowskim udokumentowano w zachodniej czêœci Gór Œwiêtokrzyskich na podstawie pozycji biostratygraficznej szarog³azów warstw kieleckich le¿¹cych bezpoœrednio poni¿ej. Wystêpuj¹ce w stropowej czêœci
sekwencji szarog³azowej graptolity, trylobity i ma³¿oraczki wskazuj¹ na póŸnoludlowski wiek osadów molasowych, w zakresie
graptolitowego poziomu P. Latilobatus/M. (Slovinograptus) balticus (Malec, 2001). M³odsze utwory molasowe, reprezentowane
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przez górn¹ czêœæ warstw rzepiñskich datowane s¹ na pogranicze ludlowu i przydolu (Malec, 2000), natomiast warstwy klonowskie z zachodniej i pó³nocnej czêœci regionu ³ysogórskiego, wystêpuj¹ce bezpoœrednio powy¿ej szarog³azów warstw rzepiñskich
nale¿¹ do przydolu (Kowalczewski i in., 1998). Dolnej sekwencji klastyków warstw klonowskich, na wschodzie tego obszaru odpowiadaj¹ i³owce i mu³owce o wiœniowej barwie, le¿¹ce w stropie serii szarog³azowej warstw rzepiñskich.
Zlepieñce miedzianogórskie le¿¹ w ci¹g³oœci sedymentacyjnej na wiœniowych mu³owcach i piaskowcach zbli¿onych litologicznie do warstw klonowskich z obszaru stratotypowego. Otoczaki wchodz¹ce w sk³ad zlepieñców z³o¿one s¹ z piaskowców kwarcytowych kambru pochodz¹cych z Pasma G³ównego. S¹ one bardzo dobrze obtoczone, nierzadko z ma³ymi kot³ami eworsyjnymi na ich
powierzchni. Obróbka mechaniczna kwarcytów odbywa³a siê na obszarze górskim w œrodowisku fluwialnym o du¿ej energii. W rejonie pó³nocnej czêœci Kielc, grubootoczakowe zlepieñce miedzianogórskie by³y akumulowane na stromym sk³onie depozycyjnym
w proksymalnej czêœci g³êbokomorskiego sto¿ka. Materia³ okruchowy zlepieñców, z³o¿ony prawie wy³¹cznie z piaskowców kwarcytowych wskazuje, ¿e proces kwarcytyzacji piaskowców kambru Pasma G³ównego mia³ miejsce przed póŸnym ludlowem.
Warstwy bostowskie wystêpuj¹ce w œrodkowej i wschodniej czêœci regionu ³ysogórskiego, deponowane by³y w g³êbszej, bardziej dystalnej czêœci zbiornika ani¿eli warstwy klonowskie. W odró¿nieniu od tych ostatnich, wystêpuj¹ w nich tak¿e osady wêglanowe. Pozycja stratygraficzna najm³odszej serii molasowej nale¿¹cej do warstw bostowskich, okreœlana jest na dolny–œrodkowy ? lochkov (Tomczyk i in., 1977).
Powstanie sekwencji o charakterze molasowym poprzedzone zosta³o wypiêtrzeniem po³udniowej czêœci regionu ³ysogórskiego (oraz prawdopodobnie strefy le¿¹cej bezpoœrednio na po³udnie), w tym obszaru zajmowanego w przybli¿eniu przez dzisiejsze
Pasmo G³ówne zbudowane z utworów kambru. Od pó³nocy i po³udnia by³ on ograniczony du¿ymi strefami tektonicznymi:
g³ówn¹ dyslokacj¹ œwiêtokrzysk¹ od po³udnia i stref¹ tektoniczn¹ okreœlan¹ jako Tumlin–Zachcinek, lub roz³am pó³nocno³ysogórski, ramuj¹cy Pasmo G³ówne od pó³nocy (Kowalczewski i in., 1998; Kowalczewski, 2000). Pocz¹tek ruchów wznosz¹cych
rozpocz¹³ siê w póŸnym ludlowie. Sedymentacja gruboklastycznych zlepieñców miedzianogórskich wskazuje na wysokie tempo
podnoszenia obszaru l¹dowego.
Ró¿noczasowe pojawianie siê terygenicznej facji warstw klonowskich dowodzi, ¿e ruchy wznosz¹ce po³udniow¹ czêœæ bloku
³ysogórskiego, przemieszcza³y siê stopniowo z zachodu na wschód regionu. Rozk³ad przestrzenno-czasowy tych osadów oraz
obecnoœæ zlepieñców miedzianogórskich w zachodniej czêœci regionu wskazuj¹, ¿e w póŸnym ludlowie, obszarem najwczeœniej
wydŸwigniêtym by³a NW czêœæ Gór Œwiêtokrzyskich. Po jego wypiêtrzeniu, erozja objê³a w pierwszym etapie ska³y syluru, g³ównie szarog³azy, póŸniej tak¿e ordowiku i kambru.
W póŸnym sylurze i wczesnym dewonie, basen ³ysogórski cechowa³ siê stosunkowo du¿¹ subsydencj¹. Na prze³omie syluru
i dewonu istnia³a tendencja do jego sp³ycania z zachodu na wschód. W tym samym kierunku odbywa³y siê ruchy wznosz¹cye dno
zbiornika. Sedymentacja osadów molasowych warstw klonowskich i warstw bostowskich przerwana zosta³a w œrodkowym? —
póŸnym lochkovie na skutek wydŸwigniêcia ca³ego obszaru pó³nocnej czêœci Gór Œwiêtokrzyskich.
W regionie ³ysogórskim, na osadach o charakterze molasowym, z niezgodnoœci¹ erozyjn¹ i luk¹ stratygraficzn¹ le¿¹ utwory terygeniczne dewonu dolnego reprezentuj¹ce seriê oldredow¹. Jej sp¹gow¹ czêœæ tworz¹ g³ównie osady aluwialne (sporadyczne s¹
wk³adki z morsk¹ faun¹) warstw barczñskich. Le¿¹ce wy¿ej warstwy zagórzañskie i niektóre ogniwa litostratygraficzne
wchodz¹ce w sk³ad formacji grzegorzowickiej, reprezentuj¹ klastyki przybrze¿ne z udzia³em warstw i kompleksów powsta³ych w
efekcie krótkotrwa³ych ingresji morskich. Dolna i œrodkowa czêœæ warstw barczañskich datowana jest na póŸny prag (Fija³kowska-Mader i in., 1997). Górna granica serii oldredowej jest diachroniczna i charakteryzuje siê kontaktem zgodnym sedymentacyjnie z le¿¹cymi wy¿ej i³owcami lub dolomitami z pogranicza dewonu dolnego i œrodkowego. Na przewa¿aj¹cym obszarze regionu
³ysogórskiego, sedymentacja klastyków oldredu zakoñczy³a siê w póŸnym emsie. Jedynie w jego czêœci zachodniej, terygeniczne
osady by³y deponowane do wczesnego eiflu.
Luka stratygraficzna pomiêdzy osadami molasowymi a le¿¹ wy¿ej piaskowcami oldredowymi warstw barczañskich ma najwiêkszy rozmiar w zachodniej czêœci regionu ³ysogórskiego. Na obszarze tym, w pó³nocnej czêœci Kielc niezgodnoœæ póŸnokaledoñska pomiêdzy zlepieñcami miedzianogórskimi a klastykami oldredu obejmuje najwy¿szy ludlow, pridoli, lochkov i dolny prag
(Malec, 2001). Jej zakres stratygraficzny zmniejsza siê w œrodkowej i wschodniej czêœci tego regionu. Wystêpuje tam w obrêbie
dolnego dewonu pomiêdzy warstwami bostowskimi a warstwami barczañskimi, w zakresie œrodkowy lochkov–œrodkowy (górny
?) prag (Fija³kowska i in., 1997).
Obszar regionu kieleckiego, pocz¹wszy od póŸnego ludlowu stanowi³ denudowany l¹d. W okresie sedymentacji osadów terygenicznych, charakteryzowa³ siê on wolniejsz¹ subsydencj¹ ani¿eli basen ³ysogórski, o czym œwiadczy zdecydowanie mniejsza
mi¹¿szoœæ wystêpuj¹cej tam serii oldredowej. Na obszarze tym, najstarsze osady dolnodewoñskie datowane s¹ na bli¿ej nieokreœlon¹
czêœæ pragu, a najm³odsze na pogranicze emsu i eiflu (Turnau, Tarnowska, 1997). W regionie kieleckim, niezgodnoœæ póŸnokaledoñska jest wiêksza ni¿ w regionie ³ysogórskim. Najmniejsza luka stratygraficzna wystêpuje pomiêdzy zerodowanymi w stropie szarog³azami warstw niewachlowskich górnego syluru a dolnodewoñskimi osadami terygenicznymi warstw z Haliszki. Górna czêœæ zachowanej sekwencji warstw niewachlowskich datowana jest na œrodkowy–górny ludlow, w zakresie poziomów graptolitowych Bochemograptus bohemicus–Neocuculograptus inexspectatus–N. Kozlowskii (Tomczykowa, Tomczyk, 1981). Luka stratygraficzna
obejmuje na tym obszarze górny ludlow, pridoli, lochkov i bli¿ej niezdefiniowan¹ czêœæ pragu.
W dyskusji brali udzia³: A. Romanek, Z. Szczepanik, M. Kuleta, S. Salwa i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 22 wrzeœnia 2004 r.
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Maria NOWAK: Zasoby przyrody i krajobrazu na arkuszu Brusy Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000

Obszar w granicach arkusza Brusy znajduje siê w obrêbie pomorskiego odcinka zapadliska brze¿nego i obejmuje pogranicze
dwóch jednostek fizycznogeograficznych — Równiny Charzykowskiej i Borów Tucholskich. W uk³adzie administracyjnym nale¿y do gmin Brusy, Chojnice, Studzienice, Lipnica i Dziemiany w województwie pomorskim.
RzeŸba terenu wykazuje cechy typowego krajobrazu m³odoglacjalnego (zlodowacenia pó³nocnopolskie). Najwiêksz¹ powierzchniê obszaru (oko³o 70%) zajmuje piaszczysto-¿wirowa równina sandrowa, a wschodni¹ i czêœciowo centraln¹ czêœæ —
wysoczyzna polodowcowa zbudowana z piaszczystej gliny zwa³owej. Morfologiê urozmaicaj¹ piaszczysto-¿wirowe wzgórza
morenowe, rynny polodowcowe oraz liczne zag³êbienia bezodp³ywowe wype³nione wod¹, zabagnione i zatorfione.
G³ówn¹ rzek¹ obszaru jest Brda i jej prawobrze¿ny dop³yw Zbrzyca. Zabagniona rynna subglacjalna w okolicach Zalesie-Brusy to obszar Ÿródliskowy rzeki Niechwaszcz, której osobliwoœci¹ jest zjawisko bifurkacji. Wa¿nym elementem hydrograficznym
kszta³tuj¹cym krajobraz omawianego obszaru s¹ liczne jeziora. Znajduj¹ siê tu: w¹skie i g³êbokie jeziora rynnowe, u³o¿one w charakterystyczne ci¹gi (Zmar³e, Gardliczno Du¿e, P³êsno, £¹ckie, Dybrzk, Kossobudno) oraz ró¿nej wielkoœci p³ytkie jeziora wytopiskowe, czêsto w zaawansowanym stadium wyp³ycania i zarastania (Kruszyñskie, Parzyn, Warzyn, Milachowo, Laska, Karsiñskie, Witoczno). Swoisty charakter maj¹ niewielkie bezodp³ywowe jeziorka tzw. „oczka”, a wœród nich jeziora lobeliowe o kryszta³owo czystej wodzie i specyficznej roœlinnoœci.
Obszary leœne, które zajmuj¹ wiêksz¹ czêœæ omawianego obszaru, spe³niaj¹ wa¿ne funkcje wodoochronne i retencyjne oraz
biotopotwórcze i klimatotwórcze. Stanowi¹ one fragment Borów Tucholskich (najwiêkszego zwartego kompleksu leœnego w Polsce). Charakterystycznym i wa¿nym elementem szaty roœlinnej tego obszaru s¹ zbiorowiska nieleœne: wodne, bagienne, torfowiskowe i ³¹kowe, czêsto z chronionymi i rzadkimi gatunkami roœlin. Wiêkszoœæ z nich objêto ochron¹ w granicach Parku Narodowego Bory Tucholskie i Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz obszarów chronionego krajobrazu.
Prawie ca³ obszar posiada status terenów prawnie chronionych (Park Narodowy Bory Tucholskie, Zaborski Park Krajobrazowy,
obszary chronionego krajobrazu: Lipuski, Pó³nocny, Bory Tucholskie i Chojnicko-Tucholski). Znajduj¹ siê tu: 4 rezerwaty przyrody
(faunistyczny „Jezioro Laska” — 70,4 ha, wodny „Nawionek” — 10,67 ha, florystyczny „Piecki” — 112,31 ha, torfowiskowy „Bagno Stawek” — 40,8 ha), 70 pomników przyrody ¿ywej (pojedyncze drzewa i grup drzew oraz stanowiska skrzypu olbrzymiego),
3 pomniki przyrody nieo¿ywionej (Ÿródliska) oraz 25 u¿ytków ekologicznych (bagna i jeziora lobeliowe). Istniej¹ projekty ustanowienia dwóch du¿ych krajobrazowych rezerwatów przyrody „Dolina Kulawy” (175,17 ha) i „Jeziora rynnowe” (249,52 ha).
Na obszarze objêtym arkuszem Brusy nie ma udokumentowanych z³ kopalin, jak równie¿ nie ma perspektyw na znalezienie
z³o¿owych wyst¹pieñ piasków i ¿wirów. Z³o¿e kredy jeziornej „Laska” udokumentowane w 1958 r. (powierzchnia 30,8 ha,
mi¹¿szoœæ 0,5–3,0 m, zasoby w kategorii C2 498 tys. ton), zosta³o wykreœlone z bilansu zasobów. Obecnie, te wyst¹pienia kredy
jeziornej znalaz³y siê w granicach projektowanego rezerwatu krajobrazowego „Dolina Kulawy”. Potencjalne perspektywy
z³o¿owe dla kruszywa naturalnego istniej¹ na obszarach wystêpowania piaszczysto-¿wirowych osadów sandrowych. Osady te s¹
niedostêpne dla prac geologiczno-poszukiwawczych, poniewa¿ prawie w ca³oœci pokryte s¹ zwartym kompleksem leœnym, chronionym w obrêbie Parku Narodowego Bory Tucholskie i Zaborskiego Parku Krajobrazowego. •ród³em zaopatrzenia w surowce
budowlane i drogowe mog¹ byæ liczne z³o¿a piasków i pospó³ek, udokumentowane i eksploatowane na obszarach w obrêbie
s¹siednich arkuszy (m.in. w okolicach: Rudzin, Dêbowca, Wojtala, Lipnicy). Torfy wystêpuj¹ce na omawianym obszarze, pomimo spe³niania kryteriów bilansowoœci, nie zosta³y zaliczone do potencjalnej bazy zasobowej ze wzglêdu na bardzo wa¿ne znaczenie hydrologiczne i rolniczo-gospodarcze oraz po³o¿enie na terenach zalesionych i chronionych.
Obszar objêty arkuszem Bursy jest regionem o ciekawym folklorze i zabytkach kaszubskich. Okolice Brus to centrum ziemi
zaborskiej (historyczna nazwa po³udniowych Kaszub). W Brusach dzia³a jedyne w Polsce Liceum Ogólnokszta³c¹ce z kaszubskim jêzykiem wyk³adowym i s³ynny Zespó³ Folklorystyczny „Krëbane”. Ochron¹ konserwatorsk¹ objêto interesuj¹ce zabytki architektury sakralnej i œwieckiej z XVII–XX w., zachowane miêdzy innymi w miejscowoœciach: Brusy, Leœno, Swornegacie, Wielkie Che³my, Przymuszewo, Widno, Kaszuba, ¯abno, Wysoka Zaborska, Czyczkowy i G³ówczewice.
Podstawow¹ funkcj¹ i kierunkiem rozwoju gospodarczego tego obszaru jest leœnictwo, rolnictwo i przemys³ drzewny. Walory przyrodniczo-krajobrazowo-kulturowe oraz jego niewielkie zaludnienie i uprzemys³owienie, stwarzaj¹ warunki do rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych i wypoczynkowych. Mo¿liwe i wskazane jest dalsze rozwijanie agroturystyki oraz turystyki wypoczynkowej i kwalifikowanej. Oœrodki wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne i kempingi znajduj¹ siê g³ównie nad jeziorami (Karsiñskie, £¹ckie, Dybrzk, Kossobudno, Kruszyñskie, Leœno) oraz w Brusach i Wielkich Che³mach. Przebiegaj¹ tu liczne piesze, kajakowe i rowerowe szlaki turystyczne. Rzeka Brda to jeden z najpiêkniejszych w Polsce szlaków
wodnych (liczne stanice PTTK i pola biwakowe, od 1928 r. organizowane s¹ miêdzynarodowe sp³ywy kajakowe, a od 1965 r.
równie¿ sp³ywy zimowe).

W dyskusji brali udzia³: J. G¹gol, A. Juszczyk, T. Wróblewski i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 6 paŸdziernika 2004 r.
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Jan MALEC, Maria KULETA, Zbigniew BU£A: Szarog³azy syluru Gór Œwiêtokrzyskich i rejonu Zawiercia
Wykonano porównawcze badania litologiczno-sedymentologiczne i petrograficzne grubookruchowych osadów szarog³azowych syluru z Gór Œwiêtokrzyskich i z rejonu Zawiercia. Z pierwszego obszaru analizowano trzy profile (Wydryszów, Dêbniak,
otwór Wilków) z dolnej czêœci sekwencji szarog³azowej regionu ³ysogórskiego, odpowiadaj¹cej warstwom wydryszowskim oraz
siedem (Baranówek, Bardo, Kielce–Niewachlów, Niestachów, Wide³ki, Zalesie, Zbelutka) z regionu kieleckiego, z utworami
warstw niewachlowskich. Z rejonu Zawiercia zbadano szarog³azy nale¿¹ce do górnej czêœci formacji z Mrzyg³odu oraz do formacji z £apczycy (wg podzia³u Bu³y, 2000), wystêpuj¹ce w czterech otworach wiertniczych: RK-7, RK-8, RK-11 i RK-14. W badanych sekwencjach szarog³azowych wyró¿niono charakterystyczne facje i subfacje osadów. Badania petrograficzne sk³adników
okruchowych frakcji zlepieñcowej i piaskowcowej pozwoli³y na bli¿sze porównanie szarog³azów z obszaru Gór Œwiêtokrzyskich
i rejonu Zawiercia.
Podstaw¹ wyró¿nienia facji by³ kryteria litologiczne i sedymentologiczne, takie jak wielkoœæ frakcji, u³awicenie, geometria
³awic oraz stosunek piaskowców do ³upków. Wyró¿nione facje odpowiadaj¹ d³u¿szym odcinkom profilu, które zawieraj¹ zbli¿one litologicznie osady powsta³e w jednorodnych warunkach sedymentacji. Subfacje wydzielano g³ównie na podstawie wykszta³cenia struktur wewn¹trz³awicowych. S¹ one reprezentowane przez ³awice utworzone w pojedynczym akcie depozycyjnym.
W badanej sekwencji szarog³azowej z obszaru Gór Œwiêtokrzyskich i rejonu Zawiercia wyró¿niono ogó³em 10 facji. Piêæ spoœród
nich reprezentuje osady najgrubiej uziarnione.
Facja zlepieñcowa. W utworach tej facji udzia³ materia³u okruchowego o frakcji ¿wirowej przekracza 50%. Najczêœciej wystêpuj¹ zlepieñce drobnookruchowe o œrednicy otoczaków 3–10 mm, rzadziej œredniookruchowe z otoczakami o œrednicy
5–10 cm. W zlepieñcach obecne s¹ równie¿ charakterystyczne intraklasty typu toczeñców uzbrojonych o œrednicy do 5 cm. Pojedyncze ³awice zlepieñców maj¹ gruboœæ od 10 do 200 cm. W kompleksach zlepieñcowych podrzêdny udzia³ stanowi¹ wk³adki i
prze³awicenia piaskowców szarog³azowych gruboziarnistych. W rejonie Zawiercia, osady z frakcj¹ zlepieñcow¹ wystêpuj¹ w
oko³o 50–60 metrowych sekwencjach u podstawy formacji z £apczycy. W Górach Œwiêtokrzyskich, facja zlepieñcowa rozpoznana zosta³a w Niestachowie, gdzie w oko³o 50 metrowym odcinku profilu obecna jest w jego dolnej i górnej czêœci. W otworach
wiertniczych z rejonu Zawiercia, maksymalna mi¹¿szoœæ zwartych kompleksów zlepieñcowych wynosi od oko³o 2,5 do 7 metrów. W Górach Œwiêtokrzyskich, zwarte serie zlepieñców licz¹ oko³o 2 (dolna) i 4 metry (górna). Ostatnia z nich, wystêpuje w
sp¹gu kompleksu zlepieñcowego o mi¹¿szoœci oko³o 8 m, w którego wy¿szej czêœci obecne s¹ przewarstwienia piaskowców szarog³azowych. Materia³ okruchowy zlepieñców wykazuje ró¿ny stopieñ obtoczenia, na ogó³ przewa¿aj¹ sk³adniki dobrze i bardzo
dobrze obtoczone, mniej liczne s¹ nieobtoczone. Zlepieñce charakteryzuj¹ siê zró¿nicowanym stopniem upakowania szkieletu
ziarnowego. W poszczególnych warstwach otoczaki stykaj¹ siê bezpoœrednio ze sob¹ (ortozlepieñce) lub tkwi¹ luŸno w szarog³azowym matriks (parazlepieñce). Depozycja facji zlepieñcowej odbywa³a siê ze ¿wirowych pr¹dów zawiesinowych w postaci
sp³ywów kolizyjnych na obszarze o znacznym spadku ich prêdkoœci.
Facja zlepieñcowo-piaskowcowa. Z³o¿ona jest z materia³u okruchowego dwuch frakcji: ¿wirowej i piaskowej. Udzia³ frakcji
¿wirowej stanowi powy¿ej 50% mi¹¿szoœci ³awic. W elemencie ¿wirowym, frakcja ta wystêpuje w przewadze nad frakcj¹ piaskow¹, gdzie reprezentowana jest przez otoczaki o ma³ych i œrednich rozmiarach. Na ogó³ przewa¿aj¹ otoczaki dobrze obtoczone
o przeciêtnej œrednicy 3–4 mm, najwiêksze osi¹gaj¹ rozmiary 3,5 cm. W cz³onie ¿wirowym, materia³ rozmieszczony frakcjonalnie
w dolnej czêœci ³awic przechodzi ku górze we frakcjê piaskow¹ równie¿ frakcjonalnie uziarnion¹. W dolnych czêœciach ³awic,
udzia³ frakcji ¿wirowej stanowi ponad 50% objêtoœci ska³y, w górnej spada do oko³o 15–20%. Gruboœæ warstw wynosi od kilkunastu do ponad 30 cm, a ich sp¹gowe powierzchnie s¹ erozyjne. Osady tej facji by³y deponowane z gêstych pr¹dów zawiesinowych nios¹cych materia³ piaszczysto-¿wirowy.
Facja piaskowcowo-zlepieñcowa. Wyró¿nia siê przewag¹ frakcji piaskowej œrednio- i gruboziarnistej nad ¿wirow¹. Udzia³
frakcji ¿wirowej wynosi od kilkunastu do 20–30%. W obrêbie frakcji piaskowej, materia³ ¿wirowy wystêpuje w formie
uporz¹dkowanej lub jest nieregularnie rozmieszczony. Mi¹¿szoœæ ³awic charakteryzuje siê du¿¹ rozpiêtoœci¹, od kilkunastu do kilkudziesiêciu centymetrów. Dolna powierzchnia ³awic piaskowcowo-zlepieñcowych jest erozyjna. Wœród osadów zaliczonych do
tej facji, wyró¿niono subfacjê piaskowców zlepieñcowatych masywnych, subfacjê piaskowców zlepieñcowatych uziarnionych
frakcjonalnie oraz subfacjê piaskowców zlepieñcowatych uziarnionych frakcjonalnie i poziomo laminowanych. Osady tej facji
zosta³y zdeponowane z gêstych pr¹dów zawiesinowych o nierozdzielonym frakcjonalnie materiale piaszczysto-¿wirowym, z
pr¹dów o rozwarstwionym frakcjonalnie materiale okruchowym oraz przy udziale pr¹dów trakcyjnych.
Facja piaskowcowa. Przewa¿aj¹ w niej osady o frakcji psamitowej, od drobno- do gruboziarnistej. Sporadycznie pojawiaj¹
siê cienkie laminy lub rozproszone ziarna frakcji ¿wirowej. W poszczególnych ³awicach, materia³ detrytyczny jest zazwyczaj dobrze wysegregowany i wystêpuje w formie uporz¹dkowanych struktur sedymentacyjnych. Jest uziarniony frakcjonalnie, laminowany poziomo, przek¹tnie, partiami z deformacjami konwolutnymi. W niektórych horyzontach piaskowców szarog³azowych z
Gór Œwiêtokrzyskich wystêpuj¹ charakterystyczne konkrecje œrednicy do 26 cm. £awice piaskowcowe mierz¹ przeciêtnie 20–60
cm, a najgrubsze maj¹ oko³o 200 cm. Wystêpuj¹ w postaci zwartych pakietów z³o¿onych z kilku lub kilkunastu ³awic, czêsto
amalgamowanych, bez prze³awiceñ ilasto-mu³owcowych lub z niewielkim ich udzia³em. W obrêbie tej facji wyró¿niono subfacjê
piaskowców uziarnionych frakcjonalnie, poziomo i/lub przek¹tnie laminowanych, subfacjê piaskowców laminowanych poziomo,
faliœcie i przek¹tnie oraz subfacjê piaskowców cienko³awicowych przechodz¹cych w mu³owce. Osady tej facji powsta³y z depozycji gêstych piaszczystych pr¹dów zawiesinowych oraz z rozrzedzonych pr¹dów zawiesinowych w fazie transportu trakcyjnego.
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Facja zlepieñców i piaskowców z intraklastami. Reprezentowana jest przez osady o frakcji ¿wirowej, piaskowo-¿wirowej lub piaskowej z udzia³em intraklastów ska³ osadowych. Matriks piaskowcowy lub piaskowcowo-zlepieñcowaty stanowi
na ogó³ ponad 50% objêtoœci ska³y. Podrzêdnie wystêpuj¹ ³awice, w których udzia³ intraklastów przewy¿sza objêtoœciowo matriks szarog³azowy. Mi¹¿szoœæ ³awic z intraklastami wynosi od 20 do 60 cm. W obrêbie tej facji wyró¿niono dwie subfacje.
W pierwszej intraklasty s¹ bez³adnie rozmieszczone, natomiast w drugiej wykazuj¹ frakcjonaln¹ gradacjê i poziom¹ orientacjê
wyd³u¿onych klastów. Klasty materia³u wewn¹trzbasenowego reprezentowane s¹ przez czarne i³owce (o nieregularnych, czêsto zdeformowanych kszta³tach, z podgiêtymi koñcami), u³o¿one równolegle do powierzchni u³awicenia lub ustawione do niej
prawie prostopadle. Najwiêksze z nich maj¹ kilkanaœcie centymetrÙw d³ugoœci i 4 cm gruboœci. Mniejsze klasty (o œrednicy do
10 cm), z³o¿one z piaskowców, czarnych lidytów i czarnych i³owców bitumicznych s¹ dobrze obtoczone. Nale¿y je wyró¿niæ
jako extraklasty pochodz¹ce spoza basenu. Facja ta z³o¿ona jest z osadów zdeponowanych z gêstych sp³ywów kohezyjnych o
charakterze derbis flow.
Sekwencje facjalne
W badanych profilach szarog³azowych syluru stwierdzono osady charakterystyczne dla akumulacji na obszarach g³êbokomorskiego sto¿ka, z jego œrodkowej i zewnêtrznej czêœci oraz na obszarze równi basenowej. Nie napotkano natomiast utworów przypisanych sedymentacji na sk³onie basenu. Facje zlepieñcowe i grube kompleksy facji piaskowcowych reprezentuj¹ osady sekwencji kana³owej z obszaru sto¿ka œrodkowego. Do typowych cech tych utworów nale¿y obecnoœæ erozyjnych powierzchni sp¹gowych ³awic, ich nieci¹g³oœæ, amalgamacja oraz wystêpowanie w nich du¿ych intraklastów i³owców, czêsto zdeformowanych. W
obrêbie badanych osadów szarog³azowych syluru wystêpuj¹ tak¿e kompleksy zdeponowane na obszarze dolnej czêœci podmorskich sto¿ków, reprezentuj¹ce sekwencje lobów depozycyjnych. WskaŸnikowymi cechami sedymentacyjnymi tych utworów jest
rosn¹ca ku stropowi mi¹¿szoœæ ³awic i wielkoœæ uziarnienia, p³askie i regularne u³awicenie, lateralna ci¹g³oœæ warstw oraz kompletne lub pozbawione dolnych cz³onów sekwencje Boumy.
Charakterystyka petrograficzna
Przedmiotem mikroskopowych badañ petrograficznych by³y zlepieñce drobnookruchowe oraz piaskowce grubo- i ró¿noziarniste z profilu warstw niewachlowskich i warstw wydryszowskich oraz z formacji z Mrzyg³odu i formacji z £apczycy. Urozmaicony sk³ad petrograficzny i zró¿nicowane cechy wiêŸby zlepieñców, kwalifikuj¹ je do orto- i parazlepieñców polimiktycznych,
a piaskowce do szarowak litycznych, rzadziej arkoz i szarowak skaleniowych.
W obu rejonach, jakoœciowy sk³ad komponentów detrytycznych jest zbli¿ony, z wyraŸnym zró¿nicowaniem iloœciowym poszczególnych grup sk³adników i odmian litologicznych w ich obrêbie. Ró¿nice w sk³adzie iloœciowym dotycz¹ przede wszystkim:
— znacz¹ iloœci kwarcu monokrystalicznego z g³êbokimi zatokami korozyjnymi b¹dŸ wklês³ymi œcianami, zarówno we frakcji
psefitowej jak i psamitowej w profilu syluru z Gór Œwiêtokrzyskich, i minimalnej zawartoœci kwarcu o tych cechach w rejonie
Zawiercia;
— zdecydowanie wiêkszej iloœci okruchów kwaœnych ska³ wulkanicznych typu riolitu, czêsto z prakryszta³ami kwarcu w wystêpuj¹cego w Górach Œwiêtokrzyskich ni¿ w rejonie Zawiercia;
— przewagi okruchów ska³ osadowych nad wulkanicznymi w rejonie Zawiercia;
— braku w profilu szarog³azowym warstw niewachlowskich z Gór Œwiêtokrzyskich grubych pakietów piaskowców o
sk³adzie szarowak arkozowych.
Do wyró¿niaj¹cych siê sk³adników ziarnowych zlepieñców i piaskowców wystêpuj¹cych w obu regionach w podrzêdnych iloœciach nale¿¹:
— okruchy szkliwa, ciasta skalnego porfirytów o charakterystycznej perlitowo-sferolitowej i mikropoikilitowej strukturze;
— klasty piaskowców arkozowo-szarog³azowych z licznym muskowitem i wyraŸnie zaznaczonym procesem serycytacji spoiwa;
— klasty piaskowców i mu³owców o spoiwie fosforanowym oraz ca³e okruchy zbudowane z kolofonu z zachowanymi strukturami biomorficznymi;
— okruchy czertów, lidytów i i³owców bitumicznych;
— wêglanowe fragmenty fauny;
— klasty metamorficznych ³upków kwarcowo-chlorytowych i serycytowych.
Uwzglêdniaj¹c te dane mo¿na ³adaæ, ¿e obszarem Ÿród³owym dla zlepieñców i piaskowców w obu obszarach by³ ten sam orogen zbudowany g³ównie z siliciklastycznych ska³ osadowych z czynnym wulkanizmem, o zró¿nicowanym strefowo i/lub w czasie jego charakterze.
Obszar Gór Œwiêtokrzyskich zasilany by³ z partii, w której wœród ska³ wulkanicznych dominowa³y odmiany o kwaœnym charakterze, zaœ rejon Zawiercia ze strefy o wulkanizmie bardziej obojêtnym.
Powszechna obecnoœæ kwarców z g³êbokimi zatokami korozyjnymi i z wklês³ymi brzegami kryszta³ów, oraz obecnoœæ
okruchów riolitów w piaskowcach z Gór Œwiêtokrzyskich wi¹zana by³a przez Przyby³owicz i Stupnick¹ (1991) z ich bezpoœrednim piroklastycznym pochodzeniem. Wykonane obecnie badania pozwalaj¹ uznaæ te sk³adniki za materia³ epiklastyczny–wulkanoklastyczny, redeponowany. Wskazuj¹ na to miêdzy innymi:
— bardzo niska dojrza³oœæ mineralogiczna i teksturalna badanych osadów, co w powi¹zaniu z facjalno-genetycznymi cechami
wskazuje na szybk¹ erozjê zró¿nicowanych litologicznie i genetycznie ska³ oraz ich gwa³towny transport w wyniku sp³ywów grawitacyjnych,
— cykliczne zmiany sk³adu w obrêbie badanych profili wi¹zaæ mo¿na z epizodami lub fazami wzmo¿onej dzia³alnoœci górotwórczej, wulkanicznej i erozyjnej.
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Pozycjê geotektoniczn¹ obszarów Ÿród³owych dla piaskowców okreœlono na podstawie trójk¹tnych diagramów wed³ug
Gazzi-Dickinsona i in. (1983) oraz Ingersolla i Suczka (1979). Na trójk¹cie, w którego naro¿ach znajduje siê kwarc, skalenie i
okruchy ska³ (Q, F, L), badane próbki piaskowców z regionu œwiêtokrzyskiego zajmuj¹ g³ównie pole ³uku magmatycznego, a z rejonu Zawiercia znajduj¹ siê równie¿ w obrêbie reaktywowanego orogenu. Zbli¿ona sytuacja powsta³a na trójk¹cie okreœlonym
przez Qm, F i Lt z wyraŸnym przesuniêciem próbek w strefê reaktywowanego orogenu. Z trójk¹ta, w którego naro¿ach umieszczono Lm, Lv i Ls wynika, ¿e obszarem Ÿród³owym by³ g³ównie ³uk magmatyczny z przejœciami do strefy szwu strukturalnego.
Wstêpne badania akritach wystêpuj¹cych w szarog³azach z rejonu Zawiercia wskazuj¹ na wenlocki wiek tych utworów (informacja ustna dr M. Jachowicz). Z danych biostratygraficznych wynika, ¿e posuwaj¹c siê z SW w kierunku NE obszaru bloku
ma³opolskiego, osady szarog³azowe pojawiaj¹ siê coraz póŸniej w profilu syluru: w rejonie Zawiercia w wenloku, a na obszarze
Gór Œwiêtokrzyskich — w górnym ludlowie. Zró¿nicowany chemizm sk³adników wulkanoklastycznych w szarog³azach z rejonu
Zawiercia i Gór Œwiêtokrzyskich wskazuje równie¿ na mo¿liwoœæ ich ró¿nej pozycji stratygraficznej w profilu syluru. Szarog³azy
z rejonu Zawiercia reprezentowaæ mog¹ na przyk³ad starszy etap magmatyzmu, bardziej zasadowy i obojêtny, natomiast te z Gór
Œwiêtokrzyskich s¹ zwi¹zane z m³odszym wulkanizmem, bardziej kwaœnym.
Z dotychczasowych danych literaturowych wynika, ¿e pod wzglêdem sk³adu petrograficznego, proporcji poszczególnych
sk³adników oraz barwy osadów, szarog³azy z Gór Œwiêtokrzyskich s¹ bardzo podobne do opisywanych z obszaru le¿¹cego na
po³udniowy wschód od Zawiercia, ze strefy Batowice-£apczyca.

W dyskusji brali udzia³: Z. Kowalczewski, Z. Szczepanik, W. Trela, A. Romanek i prelegenci.
Posiedzenie ³o siê w dniu 24 listopada 2004 r.
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Janusz SKULICH: Spektrum fragmentów egzotykowych ska³ magmowych jednostki skolskiej polskich Karpat fliszowych

Na terenie Karpat fliszowych, zarówno na obszarze Polski, jak i poza jej granicami, napotkaæ mo¿na zlepieñcowate osady klastyczne, zawieraj¹ce w swojej budowie fragmenty skalne wiekowo starsze od fliszu karpackiego i najczêœciej o niewiadomym
miejscu pochodzenia. Wspomniane okruchy skalne zaliczane s¹ przez geologów do ska³ egzotycznych, czyli ska³ genez¹ odbiegaj¹cych od otaczaj¹cych je ska³ fliszowych. Wœród okruchów, o zmiennej wielkoœci i charakteryzuj¹cych siê na ogó³ zmiennym
stopniem obtoczenia, czêœæ reprezentuje fragmenty ska³ magmowych, zarówno g³êbinowych, jak i wulkanicznych czy subwulkanicznych. Napotkaæ je mo¿na wœród gruboklastycznych osadów ró¿nych jednostek karpackich, z brze¿nymi fa³dami skibowymi
w³¹cznie. Poprzez wzajemne podobieñstwa (np. w zakresie wewnêtrznej budowy, kszta³tu czy wielkoœci) mog¹ one tworzyæ doœæ
charakterystyczne zespo³y skalne dla niektórych poziomów lub regionów karpackich.
W ujêciu litostratygraficznym, na obszarze jednostki skolskiej fragmenty egzotycznych ska³ magmowych najwczeœniej notowane by³y wœród utworów dolnej kredy (³upki wierzowskie Hoheneggera vel ³upki spaskie Vacka). Nastêpnie pojawiaj¹ siê dopiero wœród osadów z pogranicza kredy górnej i starszego paleogenu (warstwy inoceramowe Uhliga vel warstwy ropianieckie Paula
lub i³y babickie Kropaczka). W poziomie kredowo-paleogeñskim wystêpowanie magmatyków pokrywa siê z liczniejszym
udzia³em krystalicznych ska³ przeobra¿onych. W pozosta³ych poziomach zwykle nie notuje siê obecnoœci fragmentów ska³ magmowych. Pojedyncze fragmenty napotkaæ mo¿na ponadto w m³odszych poziomach mioceñskich jednostki stebnickiej (np. w zlepieñcach z Dubnika zaliczanych do eggenburga).
Spoœród fragmentów ska³ magmowych pochodzenia egzotycznego, na terenie jednostkie skolskiej obecne s¹ zarówno ska³y plutoniczne, jak te¿ ska³y wulkaniczne lub subwulkaniczne. Fragmenty ska³ g³êbinowych zwykle reprezentowane bywaj¹ przez grupê
granitoidów, najczêœciej w postaci ró¿nych odmian granitów. Obserwuje siê g³ównie granity drobno- lub œrednioziarniste, dwumikowe, muskowitowe lub oligoklazowe, rzadziej albitowe, biotytowe lub mikroklinowe. Czêsto s¹ one skataklazowane, czasem przyjmuj¹ charakter alaskitowy lub monzonitowy (typu adamellitów), niekiedy o cechach przejœciowych do pegmatytów lub migmatytów. Dominuj¹ barwy jasnoszare lub ró¿owawe, a czasem tak¿e czerwonawe. W pojedynczych okazach obserwuje siê fragmenty
zbli¿one budow¹ do granodiorytów (jedynie w utworach paleocenu). Ponadto czasem obserwuje siê pokrewne granitom pegmatyty
oraz mikropegmatyty (zbli¿one budow¹ do granofirów). Natomiast nie odnotowano obecnoœci fragmentów tonalitów.
I tak, wœród utworów senonu i paleocenu zaobserwowaæ mo¿na pojedyncze fragmenty granitów, zwykle obecne w iloœciach
rzêdu 1% (max. 2–3%). Czasem towarzysz¹ im niewielkie iloœci (rzêdu 1–2%) leukogranitów typu alaskitowego (obserwowane
np. w rejonie Dêbicy). Podobnie niewielkie iloœci okruchów granitów typu monzonitowego (zawartoœci rzêdu 1%) napotkaæ mo¿na w rejonie Babicy ko³o Czudca, natomiast pojedyncze fragmenty granodiorytów odnotowano jedynie w rejonie Reczpola. W
nieco wiêkszej iloœci (rzêdu 1–2%) obserwuje siê fragmenty pegmatytowe, zw³aszcza w starszym paleogenie. Z kolei w utworach
mioceñskich obserwuje siê niewielkie iloœci otoczaków granitów w³aœciwych (rzêdu 1–2%).
Podobnie jak na terenie innych jednostek karpackich, tak¿e w spektrum ska³ egzotycznych jednostki skolskiej zaobserwowaæ
mo¿na zarówno ska³y wulkaniczne (lub subwulkaniczne), pokrewne ryolitom (typu ryolitoidów lub dacytoidów), jak i wulkanity z
grupy andezytodów lub bazaltoidów (³¹cznie ze spilitami, porfirytami, keratofirami itp.). Fragmentom ska³ wylewnych czêsto towarzysz¹ pokrewne (chemizmem) ska³y pochodzenia piroklastycznego. Obserwuje siê je g³ównie wœród utworów z pogranicza
kredy i paleogenu (czasem w towarzystwie granitoidów). Natomiast wœród utworów dolnej kredy obserwuje siê wy³¹cznie odmiany o chemizmie zasadowym. Na terenie jednostki skolskiej dotychczas nie odnotowano wylewnych odpowiedników magmy sjenitowej (w rodzaju trachitoidów). Pojedyncze fragmenty ska³ wulkanicznych obecne bywaj¹ tak¿e wœród utworów mioceñskich.
Egzotyczne fragmenty ryolitoidów obserwowane s¹ zwykle w postaci porfirów kwarcowych, porfirów granitowych lub mikrogranitowych oraz porfiroidów, felsofirów kwarcowych, paleoryolitów lub granofirów. W formie fenokryszta³ów wystêpuj¹ w
nich zwykle kryszta³y kwarcu i skaleni, g³ównie plagioklazów, rzadziej ortoklazu. Biotyt zwykle ulega chlorytyzacji. Niektóre z
fragmentów porfirów wykazuj¹ chemizm ryodacytowy i przypominaj¹ budow¹ „porfiry krakowskie” rejonu Krzeszowic. Najczêœciej s¹ to ska³y barwy czerwonawej, a czasem jasnoszarej, brunatnawej lub ró¿owawej, Czêsto bywaj¹ skataklazowane, czasem
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tak¿e z oznakami protoklazy. Wiekowo czêœæ z nich mo¿e reprezentowaæ permokarbon (zw³aszcza odmiany czerwonawe lub ró¿owawe). Natomiast porfiroidy mog¹ byæ nawet wieku staropaleozoicznego. Obecnoœæ ich wi¹¿e siê przypuszczalnie z przejawami
wulkanizmu w obrêbie skorupy kontynentalnej w pobli¿u stref subdukcji. Jako ska³y egzotyczne zaobserwowaæ je mo¿na
wy³¹cznie w utworach senonu i paleocenu (zwykle o zaw. 1%, czasem 3–4%, max. 8%). Obecnoœæ ich wœród zlepieñców z Dubnika (nawet do 3%) nale¿y wi¹zaæ z redepozycj¹ fliszowego materia³u karpackiego.
Ponadto mo¿na tutaj zaobserwowaæ wylewne odpowiedniki magmy granodiorytowej, obecne w postaci szarawych, zielonawych lub czerwonawych dacytów lub paleodacytów (porfirytów kwarcowych). Wspomniane ska³y sk³adaj¹ siê g³ównie z kwarcu,
skaleni i biotytu, a w budowie ich plagioklazy zawsze wyraŸnie dominuj¹ nad skaleniami alkalicznymi. Ponadto napotkaæ tutaj
mo¿na amfibole z grupy hornblendy (np. w budowie fragmentów pochodz¹cych z utworów dolnej kredy) lub pseudomorfozy po
amfibolach (wœród fragmentów pochodz¹cych z m³odszych utworów). Obecne fragmenty zwykle wykazuj¹ znaczne przeobra¿enia hydrotermalne (zw³aszcza propylity kwarcowe) i czêsto bywaj¹ skataklazowane. W obszarach Ÿród³owych mog³y one tworzyæ
zarówno pokrywy lub potoki lawowe, jak te¿ i formy subwulkaniczne. Wiekowo fragmenty dacytowe mog¹ pochodziæ z paleozoiku (zw³aszcza z dewonu lub karbonu). Najwy¿sze udzia³y w spektrum ska³ egzotycznych uzyskuj¹ one wœród ³upków spaskich
(max. 10%). W utworach powsta³ych na prze³omie kredy i paleogenu obserwuje siê zwykle pojedyncze fragmenty ska³ dacytowych (zaw. rzêdu 1–2%). Podobna sytuacja zachodzi w przypadku utworów ni¿szego miocenu.
Do ciekawszych ska³ egzotycznych, pochodz¹cych z terenu jednostki skolskiej, zaliczyæ mo¿na fragmenty wulkanitów z rodziny andezytoidów, czasem w towarzystwie niewielkich iloœci bazaltoidów lub ska³ pokrewnych (zwykle rzêdu 1–4%). Zaobserwowaæ mo¿na tutaj szarawe, zielonawe, czerwonawe, br¹zowawe lub nawet czarnej barwy fragmenty andezytów, porfirytów (paleoandezytów), bazaltów (tak¿e bazaltów toleitowych), andezyto-bazaltów, migda³owców (paleobazaltów vel melafiów) oraz
fragmenty keratofirów lub albitofirów (zwykle w towarzystwie spilitów), a tak¿e zasadowe aglomeraty lawowe itp. Andezyty charakteryzuj¹ siê budow¹ pilotaksytow¹ i porfirow¹ typu polifirowej (przy teksturze bez³adnej lub migda³owcowej czy fluidalnej).
Wykazuj¹ one obecnoœæ fenokryszta³ów plagioklazu (zwykle typu oligoklazu lub andezynu — niekiedy o budowie pasowej, czêsto zalbityzowanych i na ogó³ zmatowia³ych), w towarzystwie pseudomorfoz ilasto-chlorytowych po amfibolach. Z kolei w egzotycznych bazaltach spoœród plagioklazów napotkaæ mo¿na andezyn lub labrador, czêsto w towarzystwie zuralityzowanego piroksenu lub oliwinu przeobra¿onego w iddingsyt. Natomiast w albitofirach obserwuje siê fenokryszta³y plagioklazu chemizmem odpowiadaj¹ce niemal czystemu i z regu³y wtórnemu albitowi, czasem w towarzystwie niewielkich iloœci kwarcu, ortoklazu lub
pseudomorfoz po mafitach. Podwy¿szone iloœci odmian ubogich w kwarc i zwykle zawieraj¹ce pseudomorfozy po amfibolu lokalnie obserwuje siê w utworach dolnokredowych (max. do 24%). W utworach z pogranicza kredy i paleogenu zawartoœci egzotycznych okruchów tej grupy mog¹ dochodziæ do 6–7%. Ponadto w œladowych iloœciach ( rzêdu 1%) mo¿na je napotkaæ tak¿e wœród utworów ni¿szego miocenu.
W obszarach Ÿród³owych andezyty (i dacyty) mog³y tworzyæ szereg pacyficzny wylewnych ska³ wapienno-alkalicznych (np.
w okresie waryscyjskim : dewon–karbon ), a obecnie s¹ najczêœciej spotykane w obrêbie lub na kontakcie p³yty kontynentalnej.
Natomiast ska³y typu bazaltowego, przypuszczalnie tak¿e wieku waryscyjskiego (karbon–perm), których pozosta³oœci obserwujemy na terenie Karpat wschodnich, mog¹ pochodziæ ze strefy wylewów podmorskich lub wysp wulkanicznych, znajduj¹cych siê w
bezpoœrednim s¹siedztwie dróg kr¹¿enia roztworów albityzuj¹cych. Potwierdza to obecnoœæ albitofirów, których to obecnoœæ
mo¿e œwiadczyæ o intensywnych przeobra¿eniach hydrotermalnych w obszarach Ÿród³owych, g³ównie w obrêbie ska³ typu dacytów lub andezytów (wieku przypuszczalnie póŸno-waryscyjskiego).
Wœród ska³ egzotycznych szczególne miejsce zajmuj¹ tutaj ciemnoszare lub ciemnozielonawe spility (rzadziej brunatnawe lub
fioletowawe). Nale¿¹ one g³ównie do przeobra¿onych metasomatycznie law typu bazaltowo–andezytowego. S¹ to ska³y g¹bczaste, typu szlakowego, zbudowane zwykle z plagioklazu (typu andezynu lub labradoru), czêsto przeobra¿onego w albit, z udzia³em
kalcytu, ankerytu, serycytu, z czasem tak¿e chalcedonu, chlorytu lub zeolitów. Czêsto napotyka siê pseudomorfozy chlorytowo-smektytowe, powsta³e po mafitach, zwykle z udzia³em wodorotlenków ¿elaza (rzadziej obecny bywa skorodowany kwarc).
Charakteryzuj¹ siê one reliktow¹ budow¹ t³a skalnego, typu apointersertalnego (spilitowego) oraz tekstur¹ migda³owcow¹ lub niewyraŸnie fluidaln¹. W obszarach alimentacyjnych przypuszczalnie pojawi³y siê one ju¿ w m³odszym paleozoiku i wiekowo mog¹
ulegaæ restauracji, wraz z odm³adzaniem siê zjawisk erupcji podmorskich. Je¿eli wspó³wystêpuj¹ z keratofirami, to mog¹ reprezentowaæ wylewy podmorskie zwi¹zane ze skorup¹ oceaniczn¹.
Lokalnie w wiêkszych iloœciach (max. do 12%) notowane by³y w poziomie warstw inoceramowych (np. w rejonie Stasiówki
ko³o Dêbicy). Natomiast wœród i³ów babickich zwykle wystêpuj¹ w mniejszych iloœciach (rzêdu 1–2%), maksymalnie do 6% (np.
w rejonie Birczy).
Ska³om wylewnym czêsto towarzysz¹ fragmenty ska³ piroklastycznych, najczêœciej wykszta³cone w postaci ignimbrytów, metatufów (tufoidów) lub tufów spieczonych. Wœród nich wyró¿niæ mo¿na brunatno-zielonawe lub ró¿owawo-czerwonawe tufy lapillowo-popio³owe, zmienione w procesie spilityzacji i wykazuj¹ce obecnoœæ zjawisk œwiadcz¹cych o wp³ywie wietrzenia podmorskiego oraz tufy i tufity witroklastyczne, a tak¿e aglomeraty tufowo-lawowe, najczêœciej typu andezytoidowego. Do odmian
charakterystycznych nale¿¹ bardzo niejednorodne i zwykle drobnoziarniste tufy spieczone (ang . welded tuffs), o chemizmie zarówno andezytowym, jak i andezyto-dacytowym czy dacytowym, a nawet ryolitowo-dacytowym. Niektóre z nich przypomina³y
waryscyjskie utwory dewonu, karbonu lub permu. W utworach kredy dolnej okruchy ska³ piroklastycznych mog¹ osi¹gaæ zawartoœci rzêdu 5–6%. Natomiast w utworach z pogranicza kredy i paleogenu zwykle wystêpuj¹ w iloœciach 1–2%, a maksymalnie
oko³o 5%. W pojedynczych fragmentach metatufy (zawartoœci rzêdu 1%) mo¿na napotkaæ tak¿e w utworach ni¿szego miocenu
(zw³aszcza czerwonawe ignimbryty o budowie felsytowo-mikrolitowej i chemizmie albitofirowym).
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Reasumuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e ska³y magmowe, obecne jako fragmenty ska³ egzotycznych w basenie skolskim, erodowane
by³y pod koniec dolnej kredy oraz w okresie koñcowym kredy górnej i z pocz¹tkiem starszego paleogenu. Z tego te¿ powodu obserwuje siê je jednie wœród warstw wierzowskich oraz wœród gruboklastycznych sekwencji warstw inoceramowych oraz w i³ach
babickich. Wystêpowanie ich wœród s¹siaduj¹cych utworów mioceñskich nale¿y przypuszczalnie wi¹zaæ z redepozycj¹ fragmentów skalnych z osadów gruboklastycznych na wtórne z³o¿e.
Intruzje granitoidowe, bêd¹ce jednym ze Ÿróde³ ska³ egzotycznych, oprócz powszechnie przyjmowanego wieku waryscyjskiego, mog³y pojawiaæ siê ju¿ w prekambrze. Odnoœnie Ÿród³owych obszarów alimentacyjnych nale¿y przypuszczaæ, ¿e ska³y plutoniczne pochodz¹ z jednego du¿ego i rozcz³onkowanego batolitu oraz zwi¹zanych z nim lub oddzielnych kilku mniejszych intruzji
w obrêbie p³yty kontynentalnej. Powstawanie batolitów granitoidowych mog³o byæ zwi¹zane z ruchami p³yt kontynentalnych i
p³yt skorupy oceanicznej, prowadz¹cymi do ich kolizji, wzglêdnie nawet do subdukcji pod p³ytê kontynentaln¹ lub jej fragmenty
(terrany). Na terenie jednostki skolskiej praktycznie nieobecne s¹ fragmenty granodiorytów, mog¹ce pochodziæ z j¹dra wspomnianego batolitu. Natomiast w pe³ni reprezentowane s¹, pochodz¹ce z wy¿szych stref batolitu, w³aœciwe granity i leukogranity, g³ównie typu alaskitowego. Pegmatyty gromadzi³y siê przypuszczalnie w najbardziej zewnêtrznej strefie intruzji. Magma mog³a tworzyæ tak¿e iniekcje w jej otoczenie, z wytworzeniem granitów typu migmatytowego lub granofirów w³¹cznie. Granofiry, zaliczane
ju¿ do ska³ subwulkanicznych, mog¹ pojawiaæ siê zw³aszcza w poziomie subwulkanicznym intruzji, g³ównie pod postaci¹ dajek.
Charakterystyczna dla utworów kredy i starszego paleogenu w zachodniej i centralnej czêœci jednostki skolskiej jest obecnoœæ
fragmentów ska³ wulkanicznych szeregu pacyficznego (obserwowana m.in. w rejonie Ropczyc). Do interesuj¹cych nale¿y zaliczyæ równie¿ obecnoœæ fragmentów ska³ spilityzowanych (zw³aszcza w towarzystwie okruchów keratofirów), które powstawaæ
mog¹ wskutek procesów spilityzacji pierwotnych magm typu zasadowego (np. w rejonie Dêbicy lub Birczy). W nawi¹zaniu do
prowincji magmowych nie mo¿na wykluczyæ, ¿e egzotyczne fragmenty andezytów i ska³ pokrewnych genetycznie mog¹ byæ
zwi¹zane z ³ukami wyspowymi pochodzenia wulkanicznego. Natomiast spility w towarzystwie keratofirów mog¹ pochodziæ z
górnej czêœci skorupy oceanicznej (le¿¹cej bezpoœrednio na p³aszczu ziemskim). Nale¿y podkreœliæ, ¿e zjawisko podwy¿szonej
iloœci fragmentów ska³ spilityzowanych zaobserwowaæ mo¿na tak¿e wœród egzotyków pochodz¹cych z jednostki podœl¹skiej oraz
na terenie Pieniñskiego Pasa Ska³kowego. Pozosta³e typy ska³ egzotycznych mog¹ pochodziæ z reliktowych form zredukowanej
skorupy kontynentalnej lub z obrze¿enia geosynkliny.
W starszych opracowaniach, dotycz¹cych ska³ egzotycznych jednostki skolskiej czêsto wspominana by³a obecnoœæ „porfirów
krakowskich”, zw³aszcza z opisów dotycz¹cych poziomów kredowo-paleoceñskich. Wprowadzone okreœlenie sugeruje powi¹zania
egzotycznych paleobazaltów z aktualnie ods³oniêtymi ska³ami pochodzenia magmowego w rejonie Krzeszowic, przypuszczalnie korzeniami tkwi¹cymi w Bloku Ma³opolskim lub Œl¹skim (i zwi¹zanych z intruzjami magmowymi wieku waryscyjskiego).

W dyskusji brali udzia³: W. Ry³ko, Anna Tomaœ, Adam Tomaœ i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 20 maja 2004 r. w Oddziale Karpackim PIG.

