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NASI W FILADELFII
Publikacje polskich badaczy w czo³owych
czasopismach miêdzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi

PETROGRAFIA, MINERALOGIA,
GEOCHEMIA
Stanis³aw Z. Mikulski (PIG-PIB), Ian S. Williams
(Australijski Uniwersytet Narodowy) i Bogus³aw Bagiñski
(Uniwersytet Warszawski) opublikowali w International
Journal of Earth Science (dawniej Geologische Rundschau)
wyniki badañ izotopowych U-Pb i geochemicznych ska³
magmowych z granitoidowego plutonu k³odzko-z³otostockiego (KZS) zlokalizowanego na bloku sudeckim, zaliczanego do strefy saksoturyngijskiej europejskich waryscydów.
Datowania cyrkonów metod¹ SHRIMP wykaza³y, ¿e hipabisalny magmatyzm odpowiedzialny za powstanie ró¿nych typów ska³ granitoidowych oraz lamprofirów zachodzi³ w czasie ok. 340–331 mln lat temu (wczesny karbon –
œrodkowy wizen). Epizod magmowy trwa³ ok. 8,7 mln lat
±3,6 mln lat i by³ zbie¿ny z orogenicznym wyniesieniem
i och³adzaniem plutonu, co podkreœlaj¹ licznie wystêpuj¹ce w masywie ¿y³y mikrogranitów i dajki lamprofirów.
Wyniki badañ izotopowych pozwoli³y wykazaæ, ¿e ska³y
KZS s¹ o ok. 40 mln lat starsze, ni¿ dotychczas s¹dzono na
podstawie datowañ K-Ar wykonanych w ubieg³ym stuleciu. Szczegó³owa charakterystyka geochemiczna ska³ granitoidowych plutonu KZS pozwoli³a zaklasyfikowaæ je do
synkolizyjnych, wysoko potasowych, bogatych w biotyt
i hornblendê metaluminiowych granitoidów o sk³adzie od
granodiorytów do monzonitów powsta³ych z magm typu I
o hybrydowej naturze. Przedstawione wyniki badañ zmieniaj¹ dotychczasowe pogl¹dy nie tylko na wiek izotopowy,
lecz równie¿ na œrodowisko geotektoniczne powstania ska³
plutonu k³odzko-z³otostockiego. Pluton granitoidowy KZS
zaliczyæ nale¿y do grupy niewielkich intruzji powsta³ych
w wyniku wczesnej kolizji miêdzy terranem saksoturyngijskim a terranem brunovistulicum, które w etapie póŸniejszym uleg³y orogenicznemu wyniesieniu w strefie œrodkowoeuropejskich waryscydów. W koñcowym etapie krystalizacji ska³ magmowych (tonality i lamprofiry, ok. 331 mln
lat temu) w spêkanych ska³ach plutonu oraz w ska³ach
otaczaj¹cych zachodzi³y procesy metasomatyczne i hydrotermalne odpowiedzialne za powstanie mineralizacji kruszcowej np. w skarnowym z³o¿u Au-As w Z³otym Stoku czy
mineralizacji Ti-W w rejonie góry Ptasznik. (Stanis³aw Z.
Mikulski)
MIKULSKI S.Z., WILLIAMS I.S. & BAGIÑSKI B. 2013 – Early
Carboniferous (Viséan) emplacement of the collisional K³odzko-Z³oty Stok granitoids (Sudetes, SW Poland): constrains from geochemical data and zircon U-Pb ages. Int. J. Earth Sci. (Geol. Rundsch.)
[doi: 10.1007/s00531-012-0852-6].

STRATYGRAFIA, PALEOEKOLOGIA,
PALEONTOLOGIA
Zofia Dubicka (Instytut Paleobiologii PAN; obecnie
Uniwersytet Warszawski) i Danuta Peryt (IP PAN) opu1
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Wszystkie daty w notatce podano w latach kalibrowanych.

blikowa³y w Cretaceous Research wyniki badañ zespo³ów
otwornic planktonicznych i bentosowych pochodz¹cych
z górnokredowych osadów niecki lwowsko-lubelskiej. Wyniki pos³u¿y³y do interpretacji zmian paleoœrodowiskowych
we wschodniej czêœci póŸnokampañskiego i mastrychckiego europejskiego morza epikontynentalnego. Wyznaczono
lokaln¹ krzyw¹ batymetryczn¹, która wyraŸnie odzwierciedla globalne zmiany eustatyczne. Stwierdzono wystêpowanie znacznego spadku poziomu morza w póŸnym kampanie, a tak¿e silnej transgresji przy granicy wczesnego
i póŸnego mastrychtu. Zmiany w analizowanych zespo³ach
otwornicowych wskazuj¹, ¿e transgresja ta wspó³wystêpowa³a z och³odzeniem, co potwierdza interpretacjê, ¿e zmiany klimatyczne wywo³ane zmianami cyrkulacji oceanicznej
mog³y byæ przyczyn¹ œrodkowomastrychckiego kryzysu
biotycznego. (Zofia Dubicka)
DUBICKA Z. & PERYT D. 2012 – Latest Campanian and Maastrichtian
palaeoenvironmental changes: implications from an epicontinental sea
(SE Poland and western Ukraine). Cretaceous Res., 37: 272–284.

Piotr Kulesza (Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej),
Magdalena Suchora (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Irena A. Pidek, Rados³aw Dobrowolski (UMCS)
i Witold P. Alexandrowicz (Akademia Górniczo-Hutnicza) przedstawili w Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology rekonstrukcjê holoceñskich zmian warunków œrodowiskowych na podstawie wyników badañ osadów Jeziora S³onego (Pagóry Che³mskie, Polska SE). Badania paleoœrodowiskowe w regionie Pagórów Che³mskich
prowadzone by³y w ramach projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego nr N307 036037
i N N306 066534. Podjêto próbê okreœlenia kierunków
i intensywnoœci zmian paleoœrodowiskowych na podstawie analiz zmian charakteru litologicznego osadów, analiz
palinologicznych, malakologicznych oraz zmian sk³adu
gatunkowego fosylnych zbiorowisk Ostracoda i Cladocera.
Chronologiczne nastêpstwo zdarzeñ paleoœrodowiskowych
okreœlono, opieraj¹c siê na datowaniach radiowêglowych
(konwencjonalne i AMS) wybranych poziomów osadów
z odniesieniem do wyników analiz palinologicznych. Dla
uzyskanych dat radiowêglowych skonstruowano model
wiek–g³êbokoœæ. Zmiany warunków limnologicznych oraz
pokrywy roœlinnej stwierdzone w rejonie badanego jeziora
odniesiono do zapisów paleoœrodowiskowych na obszarach œrodkowej i zachodniej Europy. Najbardziej istotne
zmiany systemu klimatycznego wywnioskowane na podstawie badañ osadów Jeziora S³onego zaznaczy³y siê, podobnie
jak na innych obszarach kontynentu, w schy³kowej fazie
m³odszego dryasu i na pocz¹tku preborea³u (ok. 12,3 tys. lat
temu1). Zarejestrowano och³odzenie klimatyczne w okresie miêdzy 11,8 tys lat temu i 11,1 tys. lat temu odpowiadaj¹ce prawdopodobnie oscylacji preborealnej (Preboreal
oscillation), która na analizowanym obszarze wi¹za³a siê
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z obni¿eniem poziomu wody. Wskazuje to na wiêkszy
stopieñ kontynentalizmu klimatycznego na tym terenie
wzglêdem Europy zachodniej. Obni¿enie poziomu wody
zanotowane w okresie 11,1–10,8 tys. lat temu mo¿na
z kolei wi¹zaæ ze wzrostem temperatury. Wyniki analiz
wskazuj¹ ponadto na spadek temperatury i poziomu wody
w okresie 8,4–8,1 tys. lat temu (8,2 tys. lat temu). Okres
atlantycki, zasadniczo ciep³y, mo¿na w œwietle wyników
badañ podzieliæ na dwie czêœci: starsz¹, z wzglêdnie stabilnym poziomem wody, i m³odsz¹, miêdzy 7 tys. lat temu
i 6,3 tys. lat temu, z dwiema fazami wzrostu przedzielonymi obni¿eniem poziomu ok. 6,8 tys. lat temu. WyraŸnie
suchszy okres w porównaniu do drugiej po³owy okresu
atlantyckiego ujawni³ siê w fazie przejœcia miêdzy okresem atlantyckim i subborealnym (6,2–5,95 tys. lat temu).
Z pocz¹tkiem subborea³u w osadach jeziornych wyraŸnie
zaznaczy³y siê œlady gospodarczej dzia³alnoœci cz³owieka.
(Piotr Kulesza)
KULESZA P., SUCHORA M., PIDEK I.A., DOBROWOLSKI R.
& ALEXANDROWICZ W.P. 2012 – The Holocene palaeoenvironmental changes reflected in the multi-proxy studies of Lake S³one
sediments (SE Poland). Palaeogeogr., Palaeoclim., Palaeoecol.,
363–364: 79–98.

Alfred Uchman (Uniwersytet Jagielloñski), Francisco J. Rodríguez-Tovar (Uniwersytet w Granadzie, Hiszpania), El¿bieta Machaniec i Mariusz Kêdzierski (UJ) na
³amach czasopisma Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology przedstawili analizê ichnologicz¹ profilu
pelagicznych margli w interwale granicznym cenoman–
turon w jednostce podœl¹skiej w Rybiu (Beskid Wyspowy),
w nawi¹zaniu do analizy mikropaleontologicznej opublikowanej we wczeœniejszym artykule autorów (Kêdzierski
i in., 2012, Cretaceous Res., 35: 181–198). W profilu wyró¿niono cztery interwa³y ró¿ni¹ce siê zapisem ichnologicznym i mikropaleontologicznym. W dwóch pierwszych interwa³ach (cenoman) ró¿norodnoœæ skamienia³oœci œladowych
i mikroskamienia³oœci zmniejsza siê ku górze. Co najmniej
trzy cienkie horyzonty czarnych, anoksycznych margli wystêpuj¹ ju¿ poni¿ej horyzontu Bonarelli. Niemniej jednak
przedstawiony trend nie jest odnoszony do zmniejszania
siê natlenienia w osadzie, lecz do zmniejszania siê iloœci
po¿ywienia. Horyzont Bonarelli, z³o¿ony g³ownie z czarnych ³upków, jest s³abo zachowany ze wzglêdu na deformacje tektoniczne. Jest to g³ówny horyzont anoksyczny
w badanym profilu. Interwa³ trzeci, powy¿ej horyzontu
Bonarelli, jest ca³kowicie zbioturbowany, lecz niemal zupe³ny brak skamienia³oœci œladowych jest interpretowany jako
przejaw maksymalnej oligotrofii na dnie, ale niekoniecznie
w s³upie wody, co sugeruj¹ mikroskamienia³oœci. Stopniowa poprawa warunków ¿ycia (zmniejszanie siê oligotrofii) zaznacza siê w interwale czwartym (turon). Autorzy
wskazuj¹ na to, ¿e zmiany paleoœrodowiskowe na dnie
morza w interwale granicznym cenoman–turon s¹ zwi¹zane z kombinacj¹ zmian natlenienia i zmian iloœci po¿ywienia. Udowadniaj¹ oni tak¿e u¿ytecznoœæ analizy ichnologicznej w badaniach wa¿nych zdarzeñ w dziejach Ziemi,
zw³aszcza w po³¹czeniu z danymi innego typu, takimi jak
np. dane mikropaleontologiczne w tym przypadku. (Alfred
Uchman)
UCHMAN A., RODRÍGUEZ-TOVAR F.J., MACHANIEC E. &
KÊDZIERSKI M. 2013 – Ichnological characteristics of Late Creta-

ceous hemipelagic and pelagic sediments in a submarine high around
the OAE-2 event: a case from the Rybie section, Polish Carpathians.
Palaeogeogr., Palaeoclim., Palaeoecol., 370: 222–231.

TEKTONIKA, GEOFIZYKA
Miros³aw Jastrzêbski (Instytut Nauk Geologicznych
PAN) w czasopiœmie Geological Magazine przedstawi³
wyniki badañ nad ewolucj¹ tektoniczn¹ strefy Starego
MÆsta – fragmentu szwu waryscyjskiej kolizji kontynentalnej. Strefa znajduje siê we wschodnich Sudetach, w rejonie granicznym Polski i Czech, i jest zbudowana z trzech
w¹skich jednostek litotektonicznych zapadaj¹cych w kierunku zachodnim. Uczestnicz¹ce w kolizji kontynentalnej
zespó³ terranów armorykañskich z jednej strony i mikrokontynent Brunowistulii z drugiej s¹ reprezentowane odpowiednio przez górn¹ i doln¹ jednostkê badanej strefy. Jednostki górn¹ i doln¹, jak wykaza³y badania autora, buduj¹
g³ównie ska³y metaosadowe zmetamorfizowane w facji
amfibolitowej. Znajduj¹c¹ siê miêdzy nimi jednostkê œrodkow¹ tworzy wyd³u¿one cia³o amfibolitów, wœród których
wystêpuj¹ wk³adki migmatycznych paragnejsów zmetamorfizowanych w facji granulitowej. W obrêbie jednostki
œrodkowej znajduje siê tak¿e wyd³u¿one cia³o tonalitów
wieku ok. 340 mln lat. Do tej pory uwa¿ano, ¿e waryscyjska
architektura strefy Starego MÆsta ukszta³towa³a siê równoczeœnie z intruzj¹ cia³a tonalitowego w wyniku prawoskrêtnej transpresji zwi¹zanej ze skoœn¹ kolizj¹ terranów. Autor
wykona³ badania strukturalne w ska³ach metaosadowych
wymienionych jednostek, a wyniki po³¹czy³ z modelowaniami termodynamicznymi. Okaza³o siê, ¿e waryscyjska
kolizja kontynentalna mia³a charakter bardziej skomplikowany, zaœ w ewolucji szwu kolizyjnego mo¿na wyodrêbniæ trzy g³ówne etapy: 1 – etap skracania tektonicznego
w kierunku WNW-ESE, podczas którego ska³y strefy zosta³y tektonicznie pogr¹¿one do g³êbokoœci ok. 25–30 km;
2 – etap œcinania góra-ku-ESE bêd¹cego efektem dalszego
podsuwania p³yty dolnej, podczas którego dosz³o do osi¹gniêcia temperaturowego piku i czêœciowego wyniesienia
mas skalnych do g³êbokoœci ok. 20 km; 3 – etap prawoskrêtnego œcinania, który by³ równoczesny z intruzj¹ cia³a
tonalitowego w osiowej czêœci strefy Starego MÆsta.
Ska³y metamorficzne, znajduj¹ce siê wtedy na g³êbokoœci
ok. 18 km, lokalnie zanotowa³y izobaryczny wzrost temperatury od ok. 600°C do ok. 650°C, który przypuszczalnie by³
efektem oddzia³ywania termicznego intruzji. Kolejne etapy
kompresyjne, ju¿ po ustaniu procesów metamorficznych,
spowodowa³y dalsze wypiêtrzanie, fa³dowanie i rotacjê
zapadaj¹cych w kierunku WNW foliacji metamorficznych,
czego skutkiem s¹ lokalne zmiany kierunku ich upadu.
Autor pracy oraz jego wspó³pracownicy wykonali badania geochronologiczne nad próbkami ska³ i minera³ów
o zdefiniowanej pozycji w sekwencji deformacji strefy
Starego MÆsta, które potwierdzaj¹ wielofazowy charakter
przeobra¿eñ tektonometamorficznych opisanych w omawianym artykule. Koñcowe rezultaty badañ geochronologicznych zosta³y przedstawione w osobnej publikacji
(Jastrzêbski i in., 2013, Lithos [doi: 10.1016/j.lithos.2013.
02.021]). (Miros³aw Jastrzêbski)
JASTRZÊBSKI M. 2012 – New insights into the polyphase evolution of the Variscan suture zone: evidence from the Staré Mìsto Belt,
NE Bohemian Massif. Geol. Mag., 149: 945–963.
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