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Oleg HNY£KO, Micha³ KROBICKI, Anna FELDMAN-OLSZEWSKA, Jolanta IWAÑCZUK
Wulkanogeniczne utwory pogranicza jury i kredy Gór Czywczyñskich w Karpatach ukraiñskich
Budowa geologiczna ukraiñskiego Zakarpacia zdominowana jest przez utwory fliszowe tworz¹ce szereg p³aszczowin o
przebiegu NW–SE. Wiele z nich kontynuuje siê zarówno po stronie polskiej jak i s³owackiej w czêœci zachodniej, a na
po³udniu w przygranicznej Rumunii. Jedn¹ z najbardziej wyró¿niaj¹cych siê jednostek tego pogranicza jest masyw
marmaroski z przyleg³ymi do niego od pó³nocy jednostkami fliszowymi. S¹ to g³ównie jednostki – rachowska i
kamiennopotocka (Kamiennego Potoku) nale¿¹ce do zewnêtrznych dacydów-sewerynidów, która najprawdopodobniej
stanowi przed³u¿enie tzw. czarnego fliszu Karpat rumuñskich. Jednostka rachowska reprezentowana jest przez intensywnie
sfa³dowany flisz wczesnokredowy, generalnie zapadaj¹cy na po³udnie/po³udniowy zachód, le¿¹c tektonicznie na
p³aszczowinie burkuckiej (= porkuleckiej). Ponad ni¹ le¿y natomiast jednostka kamiennopotocka rozprzestrzeniona jako
nieci¹g³e wyst¹pienia utworów fliszowo-wulkanogenicznych. Jest ona równoczeœnie najbardziej wewnêtrzn¹, a zarazem
najwy¿sz¹ przed-marmarosk¹ jednostk¹ strukturalno-tektoniczn¹ na tym obszarze. W wielu miejscach przykryta jest przez
p³aszczowiny marmaroskie centralnych Karpat wschodnich. Jednak jej dok³adny zwi¹zek z jedostkami otaczaj¹cymi jest w
dalszym ci¹gu dyskusyjny. W naszej opinii jednostka kamiennopotocka formuje niezale¿n¹ p³aszczowinê, która rozpoœciera
siê przed czo³em p³aszczowin marmaroskich i zbudowana jest przez jurajsko-wczesnokredow¹ formacjê czywczyñsk¹ (do
1000 m mi¹¿szoœci) z³o¿on¹ g³ównie z utworów efuzywnych (z bazaltowymi lawami poduszkowymi) oraz
tytoñsko-walan¿yñsk¹ formacjê kamiennopotock¹ (o mi¹¿szoœci 200 m) reprezentowan¹ przez ciemne, cienko³awicowe
wapienie, czarne ³upki, piaskowce i zlepieñce z materia³em wulkanicznym, najczêœciej wykszta³conym jako piroklastyczne
turbidyty. Najlepszym miejscem do œledzenia jednostki kamiennopotockiej s¹ okolice Rachowa (z profilem stratotypowym w
dnie rzeki Kamienny Potok) oraz w okolicy szczytu góry Czywczyn (1766 m n.p.m.), najwy¿szej kulminacji Gór
Czywczyñskich. W nawi¹zaniu do przeprowadzonych prac kartograficznych stwierdzono, i¿ jednostka ta zajmuje najwy¿sz¹
pozycjê strukturaln¹ w obrêbie wystêpuj¹cych tutaj p³aszczowin, stanowi¹c izolowan¹ tektonicznie czapkê, sk³adaj¹c¹ siê z
czterech ³usek ponasuwanych na siebie od po³udnia, le¿¹c¹ na wczesnokredowej formacji rachowskiej. W obrêbie tych ³usek,
buduj¹cych pó³nocno-wschodnie stoki góry Czywczyn, rozpoznano ca³e spektrum utworów wulkanogenicznych.
Stwierdzono potê¿ne brekcje hialoklastyczne gruzowo-b³otnych sp³ywów podmorskich typu debris flows z olistolitami
ró¿norodnych wapieni (w tym wapieni koralowych) o rozmiarach dochodz¹cych do 5–6 metrów œrednicy, tkwi¹cych w
tufitowo-melafirowym matriksie. Ponadto rozpoznano œrednio³awicowe piroklastyczne zlepieñce i piaskowce
proksymalnych turbidytów oraz cienko³awicowe wapienie pelityczne z prze³awiceniami drobnoziarnistych
piaskowców/mu³owców piroklastycznych o charakterze dystalnych turbidytów zewnêtrznej czêœci lobów sto¿ków
podmorskich. Wszystkie te utwory o charakterze turbidytów, b¹dŸ fluksoturbidytów, wykazuj¹ cechy typowe dla takiej
genezy z ostrymi sp¹gami ³awic (choæ niekiedy amalgamowanych), frakcjonalnym uziarnieniem materia³u piroklastycznego
w obrêbie zlepieñców/piaskowców czy subtelnie widocznymi warstwowaniami przek¹tnymi typu riplemarkowego w obrêbie
drobnoziarnistych piaskowców piroklastycznych. Natomiast wielometrowej mi¹¿szoœci sekwencja bazaltowych law
poduszkowych, wieñcz¹ca szczyt góry Czywczyn, a zarazem stanowi¹ca najwy¿sz¹ ze wspomnianych czterech ³usek
tektonicznych, jest dowodem na bardzo intensywny podmorski wulkanizm. Przestrzenne relacje pomiêdzy utworami tego
typu, buduj¹cymi poszczególne ³uski tektoniczne, pozwalaj¹ rekonstruowaæ pierwotne œrodowiska ich sedymentacji. Wielce
prawdopodobne, ¿e wulkanogeniczne sp³ywy gruzowo-b³otne s¹ przerabianymi w warunkach podmorskiej sedymentacji
laharami(?), które pierwotnie powstawa³y w subaeralnych œrodowiskach na sk³onach wulkanu(ów), a te z kolei mog³y
stanowiæ ci¹g (³uk) wysp o takim w³aœnie, wulkanicznym charakterze. Z kolei ró¿nego rodzaju utwory piroklastycznych
turbidytów/fluksoturbidytów s¹ ju¿ tylko konsekwencj¹ istnienia tych¿e wulkanów, których dzia³alnoœæ erupcyjna
dostarcza³a obfitego materia³u piroklastycznego zasilaj¹cego system pr¹dów zawiesinowych.
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Omawiane utwory wulkanogeniczne by³y swego czasu uwa¿ane za triasowe, lecz póŸniejsze badania wskazuj¹ na ich
póŸnojurajsko-wczesnokredowy wiek. Ma to fundamentalne, geotektoniczne znaczenie w jurajsko-kredowej historii
ewolucji basenów karpackich. Równolegle prowadzone badania geochemiczne omawianych utworów, w nawi¹zaniu do
wczeœniejszych rezultatów na tym polu innych autorów, pozwol¹ precyzyjniej okreœliæ geotektoniczny re¿im ich
powstawania. Uzyskane wyniki powinny w znacznym stopniu uwiarygodniæ paleogeograficzne rekonstrukcje basenów
karpackich i zweryfikowaæ proponowane hipotezy, interpretuj¹ce te utwory jako fragmenty sekwencji ofiolitowej –
Transilvanian Ophiolite Nappes. Dodatkowego materia³u do tych rozwa¿añ powinna dostarczyæ analiza utworów
jednostki kamiennopotockiej, która najprawdopodobniej znajduje siê po rumuñskiej stronie Gór Czywczyñskich (szczyty
Farkie³ i Michai³ek z otoczeniem), jako kontynuacja tej jednostki pomiêdzy Rachowem a Czywczynem.

W dyskusji brali udzia³: R. Habryn, M. Markowiak, R. Sikora, Z. Kaczorowski, S. Wilanowski i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 6 marca 2013 r.

Micha³ KROBICKI
Jurajsko-kredowe pr¹dy wstêpuj¹ce (upwelling) w basenie pieniñskim
Wiarygodne prognozowanie zmian klimatu Ziemi, nie mówi¹c o chêci im zapobiegania, kszta³towania czy
przeciwdzia³ania, musi braæ pod uwagê wyniki badañ jej przesz³oœci geologicznej. Porównanie aktualnych wyników
pomiarów z danymi paleoklimatycznymi umo¿liwia dok³adniejsz¹ kalibracjê wyników i lepsze przewidywania przysz³ych
zmian klimatycznych. Badania zmian klimatycznych przesz³oœci Ziemi oparte s¹ na informacjach zawartych w
geowskaŸnikach, które dla paleoklimatologa zastêpuj¹ nowoczesne narzêdzia pomiaru klimatu. Takimi kopalnymi
geowskaŸnikami s¹ na przyk³ad: wêgiel, boksyty, czerwone osady („red beds”), ewaporaty, tyllity, rafy, ska³y bogate w
substancjê organiczn¹, fauna i flora ciep³o- i/lub zimnolubna etc. Dla w³aœciwej oceny znaczenia geowskaŸników i
zbadania zmian klimatu w przesz³oœci istotne jest ich w³aœciwe usytuowanie na mapach paleogeograficznych, okreœlenie
paleoszerokoœci geograficznej, a tak¿e stosunek konfiguracji kontynentów, przewa¿aj¹cych kierunków wiatrów,
paleopr¹dów oceanicznych, a tak¿e zjawisk geodynamicznych takich jak subdukcje, powstawanie i rozwój oceanów,
powstawanie ³añcuchów wysp, kolizje p³yt litosfery, czy ruchy wypiêtrzaj¹ce i obni¿aj¹ce.
Przyk³adowo, z perspektywy analizy zespo³ów kopalnej fauny zastêpowanie siê jej kolejnych asocjacji jest wynikiem
preferencji ró¿nych typów etologicznych zespo³ów bentosu, determinowanych charakterem pod³o¿a, jego konsystencj¹,
natlenieniem wód przydennych, ¿yznoœci¹ oceanu (obecnoœæ/obfitoœæ substancji od¿ywczych – nutrientów), czy w koñcu
charakteru i si³y pr¹dów przydennych. Zrozumienie paleoekologiczno-paleoœrodowiskowych zmian zachodz¹cych w
prze³omowych momentach czasu (np. granica perm/trias; trias/jura; jura/kreda; kreda/paleogen) w pó³nocnej czêœci
zachodniej Tetydy s¹ kluczowe dla rekonstrukcji paleoklimatu w danym czasie. Tak na przyk³ad stwierdzenie obecnoœci i
intensywnoœci pr¹dów wstêpuj¹cych (upwellingów) w obrêbie basenów karpackich, w nawi¹zaniu do ich paleogeografii,
powinno pomóc w odtwarzaniu re¿imów paleoklimatycznych. Bez szczegó³owych badañ sedymentologiczno-facjalnych i
paleogeograficznych nie sposób jednoznacznie okreœliæ obecnoœæ i si³ê dzia³ania kopalnych upwellingów. W ten sposób
autor, w oparciu o analizê sfosfatyzowanych utworów najwczeœniejszej kredy (beriasu) tzw. sukcesji niedzickiej
pieniñskiego pasa ska³kowego, rekonstruuje paleoklimatyczne uwarunkowania obszarów l¹dowych okalaj¹cych pó³nocn¹
Tetydê zachodni¹, odtwarzaj¹c kierunki dominuj¹cych ówczeœnie wiatrów, wspomagaj¹cych powstawanie upwellingów
w basenie pieniñskim (aczkolwiek zjawiska tego typu mia³y prawdopodobnie w nim miejsce zarówno wczeœniej – w
bajosie, jak i póŸniej – w albie). Geotektoniczna przebudowa neokimeryjska (prze³om jury i kredy) basenów karpackich
u³atwi³a uaktywnienie siê tego typu cyrkulacji oceanicznej, co poci¹gnê³o za sob¹ kompleksow¹ zmianê zarówno re¿imów
paleoceanograficznych jak i relacji troficznych w tych basenach/oceanach.
Z kolei, na przyk³ad, wykorzystanie analizy mikrostruktury skorupek ma³¿y czy brachiopodów do odtworzenia zmian
chemizmu morza (= oceanu œwiatowego) z „aragonitowego” na „kalcytowy” i vice versa na granicy dewon/karbon,
trias/jura czy kreda/paleogen daje potencjaln¹ mo¿liwoœæ rekonstrukcji paleoklimatu. Badania takie wpisuj¹ siê
znakomicie w dokumentowanie charakterystyki zmian tego typu w skali ca³ego fanerozoiku daj¹c równoczeœnie asumpt
do dyskusji na temat równoleg³ych zmian zawartoœci CO2 w atmosferze (w tym przyk³adowo pod koniec triasu).

W dyskusji brali udzia³: R. Habryn, S. Wilanowski i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 11 kwietnia 2013 r.
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Lidia RAZOWSKA-JAWOREK
Wapñ i magnez w wodach mineralnych – wystêpowanie i znaczenie
Autorka omówi³a zagadnienia analizowane s¹ w ramach tematu: „Wapñ i magnez w wodach podziemnych mezozoiku
Polski” – pkt. pl. 61.8304.1201.00.0 oraz problemy prezentowane podczas miêdzynarodowego seminarium: „Calcium and
magnesium in groundwaters – distribution and significance”, które by³o organizowane przez Oddzia³ Górnoœl¹ski w
2012 r. i uczestniczy³o w nim 45 osób z 11 pañstw.
G³ównym Ÿród³em jonów wapnia w wodach podziemnych jest ³ugowanie minera³ów ska³ zawieraj¹cych wapñ:
osadowych, np. kalcytu i aragonitu, dolomitu i gipsu; magmowych i metamorficznych, np. anortytu, diopsydu czy
amfibolitu oraz wymiana jonowa. G³ównym Ÿród³em magnezu jest ³ugowanie minera³ów ska³ osadowych np. dolomitu i
magnezytu, oraz minera³ów ska³ magmowych i metamorficznych np. glinokrzemianów.
Wapñ w organizmie cz³owieka obok g³ównej roli budulcowej dla koœæca, odgrywa zasadnicz¹ rolê w procesach
fizjologicznych i biochemicznych. U osoby doros³ej, w ci¹gu doby z koœci wydziela siê do p³ynów ustrojowych i
krwiobiegu ok. 800–1000 mg wapnia i tyle samo powinno od³o¿yæ siê w nich ponownie.
Magnez w organizmie cz³owieka znajduje siê we wszystkich komórkach. Naciska „spust” do rozpoczêcia reakcji
metabolicznych przetwarzania bia³ek, cukrów i t³uszczy, z których organizm otrzymuje niezbêdn¹ do ¿ycia energiê oraz
surowce do budowy tkanek cia³a. Wspó³pracuje z wapniem w przewodzeniu impulsów nerwowo-miêœniowych oraz
poprzez umo¿liwienie zdolnoœci wch³aniania wapnia ma zasadniczy wp³yw na gêstoœæ koœci. Aktywizuje ponad 300
enzymów oraz warunkuje wytwarzanie substancji energetycznych.
Magnez jest najwa¿niejszym spoœród wszystkich sk³adników wód podziemnych, jego dzienne zapotrzebowanie
wynosi 300–400 mg. Dlatego w celach profilaktyczno-zdrowotnych powinno siê piæ wody zawieraj¹ce co najmniej
50 mg/l magnezu.
Wapñ jest drugim wa¿nym sk³adnikiem wód podziemnych, jego dzienne zapotrzebowanie wynosi od 800 do 1200 mg,
a w czasie niektórych chorób zwiêksza siê nawet do 2000 mg. W celach profilaktyczno-zdrowotnych, aby uzupe³niaæ
wapñ w organizmie, nale¿y piæ wody zawieraj¹ce co najmniej 150 mg/l wapnia.

W dyskusji brali udzia³: A. Ró¿kowski, M. Guzik, Z. Kaczorowski, P. Ptak., A. Pacholewski oraz prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 23 maja 2013 r.

Marcin PASTERNAK, Joanna CUDAK, Jaros³aw SZULIK, Marcin ZEMBAL, Anna STACHURA
Wra¿liwoœæ na zanieczyszczenie i jakoœæ wód pierwszego poziomu wodonoœnego w rejonie arkuszy: Ostrowy
(0809), K³omnice (0810), Janów (0846), Piekoszów (0814)
Referat jest efektem doœwiadczeñ autorów przy wykonywaniu map jakoœci i wra¿liwoœci na zanieczyszczenie
pierwszego poziomu wodonoœnego. Pierwszy poziom wodonoœny na wielu obszarach stanowi Ÿród³o zaopatrzenia
ludnoœci w wodê pitn¹, dlatego ocena stanu tych wód wymaga ustalenia stopnia ich wra¿liwoœci na zanieczyszczenia
z powierzchni terenu, g³ównie zwi¹zkami azotu pochodzenia rolniczego.
Wra¿liwoœæ definiuje siê jako naturaln¹ w³aœciwoœæ systemu hydrogeologicznego okreœlaj¹c¹ ryzyko migracji
substancji zanieczyszczaj¹cych pochodzenia antropogenicznego z powierzchni terenu do wód podziemnych pierwszego
poziomu wodonoœnego.
Podatnoœæ naturalna jest zale¿na od m.in.:
– infiltracji efektywnej opadów;
– warunków hydrodynamicznych;
– g³êbokoœci do poziomu wodonoœnego;
– parametrów filtracyjnych strefy aeracji i gruntów s³aboprzepuszczalnych w stropie poziomu wodonoœnego;
– polowej pojemnoœci wodnej gleb.
Autorzy omówili warstwy informacyjne wykonywane w celu okreœlenia klasy podatnoœci na podstawie czasu
wymiany polowej pojemnoœci wodnej. Omówione warstwy informacyjne okreœla³y m.in. przestrzennie nastêpuj¹ce
parametry:
– pojemnoœæ wodn¹ profilu glebowego (wog);
– mi¹¿szoœæ strefy aeracji (mA);
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– mi¹¿szoœæ poziomów zawieszonych (mPZ);
– wielkoœæ infiltracji efektywnej (R);
– obszary o utrudnionej infiltracji (U1, U2, U3);
– pojemnoœæ wodn¹ utworów przepuszczalnych w strefie aeracji (wop);
– pojemnoœæ wodn¹ utworów izoluj¹cych w strefie aeracji (woi);
– udzia³ warstw izoluj¹cych w profilu strefy aeracji (Sp);
– wzglêdny wspó³czynnik infiltracji efektywnej opadów (W).
Nastêpnie omówiono wyniki analiz chemicznych przeprowadzanych w terenie w wytypowanych punktach
opróbowania wybranych wskaŸników jakoœci wód. W podsumowaniu przedstawiono wyniki wra¿liwoœci na
zanieczyszczenie wód pierwszego poziomu wodonoœnego na mapach zbiorczych.

W dyskusji brali udzia³: L. Razowska-Jaworek, R. Habryn, R. Formowicz, A. Pacholewski i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 5 grudnia 2013 r.

