Przegl¹d Geologiczny, vol. 61, nr 8, 2013

WYDARZENIA
Studencka wyprawa do Antyatlasu – Maroko 2013
W marcu 2013 r. grupa studentów z Ko³a M³odych
Geologów dzia³aj¹cego na Wydziale Geologii Uniwersytetu
Warszawskiego zorganizowa³a wyprawê do Maroka. Przy
okazji realizacji projektu dotycz¹cego warunków sedymentacji dewoñskich budowli wêglanowych studenci mieli
okazjê zapoznaæ siê z geologi¹ paleozoicznych osadów
wschodniej czêœci Antyatlasu.
Maroko s³ynie z bogactwa skamienia³oœci. Idealnie
zachowane skamienia³oœci pochodz¹ce z Atlasu i Antyatlasu s¹ sta³ym elementem wiêkszoœci du¿ych kolekcji. Liczne
wychodnie paleozoicznych i mezozoicznych ska³ osadowych, jak równie¿ idealny stan ods³oniêæ stwarzaj¹ niezwykle dogodne warunki do poszukiwania skamielin. Handel
nimi jest jednym z g³ównych Ÿróde³ dochodu dla miejscowej ludnoœci. Marokañczycy do perfekcji opanowali sztukê
ich preparowania, o czym mo¿na siê przekonaæ na licznych
bazarach, przepe³nionych ró¿norakimi skamienia³oœciami.
Rejonem szczególnie bogatym w muszlowce trylobitowe s¹ okolice miejscowoœci Alnif. W obrêbie wzgórz
wznosz¹cych siê ponad kamienist¹ pustyni¹ zlokalizowane s¹ wychodnie dolnokambryjskich zielonych mu³owców
zawieraj¹cych du¿e iloœci fragmentów pancerzy trylobitów.
Kilkadziesi¹t kilometrów na pó³nocny wschód od Alnifu
rozci¹ga siê masyw Jebel Ougnate. W jego pó³nocnym
obrze¿eniu ods³aniaj¹ siê zielone piaskowce œrodkowego
kambru. W dolnej czêœci profilu czêste s¹ drobne i w wiêkszoœci pokruszone pancerze, natomiast powy¿ej znajduj¹
siê warstwy zawieraj¹ce du¿e, dobrze zachowane okazy
o intensywnie ¿ó³to-pomarañczowych barwach. Z kolei na
po³udniowy wschód od Alnifu znajduje siê Jebel Issimour
– masyw zbudowany ze ska³ z pogranicza dolnego i œrodkowego dewonu. W jego obrêbie widoczna jest zwracaj¹ca
uwagê zielonkawa warstwa, która ci¹gnie siê przez ca³¹
szerokoœæ masywu. U jej podstawy znajduj¹ siê liczne
szurfy wykopane przez zbieraczy skamienia³oœci. Mo¿na
tu znaleŸæ m.in. goniatyty, ³odziki i trylobity, w tym charakterystyczne zwiniête trylobity z rodzaju Phacops.
Inn¹ atrakcj¹ geologiczn¹ Maroka s¹ kopalne struktury
rafowe wschodniego Antyatlasu – wzniesienia widoczne
na pustynnych równinach z odleg³oœci kilku kilometrów.
Stanowi¹ one ostañce erozyjne, które ze wzglêdu na sw¹
masywn¹ strukturê opar³y siê erozji w przeciwieñstwie do
otaczaj¹cych je mniej odpornych pakietów osadów mu³owcowych. Spektakularnym przyk³adem struktury tego typu
jest ogromna (o œrednicy ok. 900 m i wysokoœci do 130 m)
œrodkowodewoñska rafa koralowcowo-g¹bkowa Aferdou
el Mrakib. Kolejnymi przyk³adami podmorskich budowli
wêglanowych, idealnie wypreparowanych przez erozjê,
s¹ s³ynne kopce mu³owe Kess-Kess. Tworz¹ one system
blisko 50 sto¿kowatych struktur wêglanowych przykrywaj¹cych wulkaniczne wzniesienie Hamar Laghdad w pó³nocno-wschodniej czêœci Antyatlasu. Wed³ug obecnej wiedzy sedymentacja kopców Kess-Kess jest efektem dzia³alnoœci kominów hydrotermalnych na szczycie podmorskiego
grzbietu wulkanicznego. Gor¹ce roztwory migrowa³y przez
systemy spêkañ i uskoków, a wytr¹canie wêglanu wapnia
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Ryc. 1. Wzgórza w pobli¿u miejscowoœci Alnif. U³awicone utwory
kambru dolnego (po lewej) oraz potê¿ny sto¿ek aluwialny (po
prawej). Fot. J. Romanek

Ryc. 2. Wydmy z pó³nocnej czêœci pustyni piaszczystej Erg Chebbi.
Fot. A. Wysocka

zachodzi³o w momencie kontaktu solanek z wod¹ morsk¹.
Du¿y udzia³ w precypitacji kalcytu mia³y te¿ najprawdopodobniej mikroorganizmy kolonizuj¹ce obszary aktywnoœci hydrotermalnej oraz organizmy stabilizuj¹ce osad,
takie jak liliowce i koralowce, których fragmenty stanowi¹
g³ówne sk³adniki ziarnowe wapieni buduj¹cych kopce.
Strome, asymetryczne stoki kopców s¹ efektem dzia³alnoœci
pr¹dów przydennych. Ciekawym zjawiskiem jest wystêpowanie licznych nagromadzeñ monogatunkowego zespo³u
trylobitowego w postaci soczewkowatych kieszeni o niejasnej genezie.
Po poznaniu paleozoicznej czêœci Antyatlasu uczestnicy
wyprawy mieli okazjê obejrzeæ tak¿e wspó³czesne osady.
Z uwagi na to, ¿e zdecydowan¹ wiêkszoœæ obszarów pustynnych Maroka stanowi¹ hamady, czyli pustynie skaliste,
unikatowym widokiem s¹ spektakularne pola wydmowe
w Erg Chebbi w pobli¿u miejscowoœci Merzouga.
Intensywna erozja oraz niewielka iloœæ roœlinnoœci sprawiaj¹, ¿e Maroko jest wyj¹tkowo dogodnym terenem do
badañ geologicznych.
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