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Petrologia

Ewa S³aby (Uniwersytet Warszawski; Instytut Nauk
Geologicznych PAN), Christoph Breitkreuz (Uniwersytet
Techniczny – Akademia Górnicza we Freibergu, Niemcy),
Jerzy ¯aba (Uniwersytet Œl¹ski), Justyna Domañska-
-Siuda (UW), Krzysztof Gaidzik (UŒ), Katarzyna Fa-
lenty (Uniwersytet Jerzego Augusta w Getyndze, Niemcy)
i Andrzej Falenty (Instytut Badañ Morza Ba³tyckiego im.
Leibniza, Warnemünde, Niemcy) opisali na ³amach Lithos2

ska³y wulkaniczne wieku póŸnokarboñsko-permskiego, wy-
stêpuj¹ce w strefie uskokowej Kraków-Lubliniec (KLFZ).
Wulkanity te wyznaczaj¹ granicê pomiêdzy blokiem ma³o-
polskim (cieniej¹cy, marginalny sektor nale¿¹cy do Baltiki)
a blokiem górnoœl¹skim (sektor nale¿¹cy do z³o¿onego ter-
ranu Brunovistulicum). Opisana strefa jest czêœci¹ g³ównej,
transkontynentalnej strefy tektonicznej Hamburg-Kraków-
-Dobrud¿a, oddzielaj¹cej kraton Laurazji i dokuj¹ce do
niej bloki Gondwany. Geochemia ska³ wulkanicznych od-
zwierciedla kolizyjn¹ naturê magmatyzmu tego obszaru.
Jednak¿e, pokazuje równie¿ sygnatury zgodne z magmaty-
zmem w warunkach ekstensyjnych. Artyku³ przedstawia
model tworzenia magmy i jej ewolucjê w strefie zmian
warunków tektonicznych transpresyjnych i transtensyjnych.
Magmatyzm w strefach ³¹czenia terranów mia³ zwi¹zki z
dwoma ró¿nymi Ÿród³ami: wzbogaconym p³aszczem lito-
sferycznym i doln¹ skorup¹. Litosferyczny p³aszcz ziemski
pod niektórymi blokami po³¹czonych terranów móg³ byæ
poddany procesom wzbogacenia w wyniku pogr¹¿ania w
procesach subdukcji. Procesy metasomatyczne mog³y tak-
¿e odgrywaæ rolê jako wynik skorupowego pogrubienia
podczas transpresji postêpuj¹cej po delaminacji, subsyden-
cji i topieniu. Scenariusz taki jest najbardziej prawdopo-
dobny, potwierdzony sygnatur¹ geochemiczn¹ wulkani-
tów. Zmetasomatyzowane bloki poddane by³y topieniu de-
kompresyjnemu. Wyniki przeprowadzonych badañ wska-

zuj¹, ¿e tworzenie magmy i jej ewolucja w strefie tekto-
nicznej KLFZ nie wydaje siê typowa dla póŸnokarboñsko-
-permskiego magmatyzmu, znanego z innych wyst¹pieñ w
ca³ej Europie Centralnej. (JW)

Geologia strukturalna – tektonika

Iwona Sieniawska (Uniwersytet Wroc³awski), Pawe³
Aleksandrowski (PIG-PIB), Marta Rauch (Instytut
Nauk Geologicznych PAN) i Hemin Koyi (Uniwersytet w
Uppsali, Szwecja) przedstawili w Tectonics wp³yw synoro-
genicznej sedymentacji w zapadlisku przedgórskim na
sekwencjê, geometriê i kinematykê przemieszczeñ nasuw-
czych i deformacji fa³dowych we frontalnej strefie aktyw-
nego klina orogenicznego na przyk³adzie polskich Karpat
zewnêtrznych. Zrelacjonowane w publikacji badania pole-
ga³y na modelowaniu analogowym (za pomoc¹ wyskalo-
wanych modeli fizycznych deformowanych w aparacie
bezpoœredniego œciskania z u¿yciem drobnoziarnistego
piasku i silikonu) sytuacji rzeczywistych ze strefy brze¿nej
Karpat na granicy z zapadliskiem przedkarpackim. Sytua-
cje te rozpoznano wczeœniej na podstawie analizy danych
sejsmicznych, a nastêpnie – bardziej szczegó³owo – meto-
dami bilansowania przekrojów geologicznych, uwzglêd-
niaj¹cych równie¿ dane sejsmiczne, powierzchniowe i
wiertnicze. Przeprowadzone badania modelowe wykaza³y,
¿e syndeformacyjne obci¹¿enie osadem przedpola frontu
aktywnego stosu p³aszczowin (klina orogenicznego), nasu-
waj¹cego siê na cienk¹, podatn¹ warstwê ewaporatów
(sole, gipsy) o ograniczonej szerokoœci, generalnie prowa-
dzi do cofniêcia strefy aktywnych deformacji przesuw-
czych w tylne partie modelu. W zale¿noœci od tempa
sedymentacji na przedpolu orogenu, jej zasiêgu w g³¹b kli-
na orogenicznego oraz momentu rozpoczêcia depozycji
osadów powy¿ej tylnej krawêdzi warstwy podatnej tworz¹
siê pojedyncze du¿e nasuniêcia wsteczne albo te¿ na jej
zapleczu inicjowane s¹ pozasekwencyjne nasuniêcia o
wergencji ku przedpolu, wzglêdnie reaktywowane nasu-
niêcia starsze o tym samym zwrocie. Prowadzi to do roz-
ciêcia i destrukcji wczeœniej uformowanego systemu nasu-
niêæ. Opisane eksperymenty wyjaœniaj¹ szereg cech kine-
matyki i genezê specyficznych struktur obserwowanych w
strefie frontalnej Karpat, w obrêbie jednostki strukturalnej
Zg³obic. Struktury te obejmuj¹ du¿e nasuniêcia wsteczne,
umo¿liwiaj¹ce formowanie siê stref trójk¹tnych i dupleksów
o pasywnym stropie. Obejmuj¹ te¿ zlokalizowane w g³êbi
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klina orogenicznego pozasekwencyjne nasuniêcia skiero-
wane ku przedpolu orogenu, rozcinaj¹ce i przemieszcza-
j¹ce starsze nasuniêcia wsteczne i/lub dezaktywuj¹ce strefy
trójk¹tne, dupleksy i struktury imbrykacyjne, które wczeœ-
niej utworzy³y siê w partiach frontalnych tego klina. Gene-
za wspomnianych specyficznych struktur zwi¹zana jest z
obci¹¿eniem i wzmocnieniem mechanicznym przedpola
orogenu osadem pochodz¹cym z erozji aktywnie nasu-
waj¹cego siê i jednoczeœnie wypiêtrzanego stosu p³asz-
czowin. Wyniki przeprowadzonych jedenastu eksperymen-
tów analogowych (cztery opisane s¹ w tekœcie artyku³u,
a wszystkie – z licznymi dodatkowymi szczegó³ami – do-
stêpne on-line w materia³ach dodatkowych towarzysz¹-
cych publikacji) w po³¹czeniu z danymi z frontu Karpat
pozwoli³y na prognozowanie kilku typowych sytuacji struk-
turalnych spodziewanych na froncie orogenicznym pod-
œcielonym lub nie przez horyzont podatny, w zale¿noœci od
parametrów synorogenicznej depozycji oraz nacisku tekto-
nicznego ze strony nasuwaj¹cego siê na przedpole stosu
p³aszczowin. Spor¹ satysfakcjê autorom sprawi³o utrzy-
mywanie siê artyku³u przez kilka tygodni po publikacji na
pierwszym miejscu listy Most Popular, tj. najczêœciej œci¹-
ganych ze strony internetowej czasopisma Tectonics. (PA)

Geofizyka

Banafsheh Dehkordi Habibian (Uniwersytet w Tehe-
ranie, Iran), Heinrich Brasse (Wolny Uniwersytet Berlina,
Niemcy), Behrooz Oskooi (Uniwersytet w Teheranie),
Tomasz Ernst (Instytut Geofizyki PAN), Elena Sokolova
i Ivan Varentsov (Instytut Fizyki Ziemi Rosyjskiej Akade-
mii Nauk) opublikowali w Physics of the Earth and Plane-

tary Interiors pracê o strukturze pola elektroprzewodnoœci
w strefie szwu transeuropejskiego. Przedstawili w niej
wyniki modelowañ i interpretacjê pomiarów magneto-
tellurycznych wykonanych dla przedzia³u okresów 10 do
20 000 s wzd³u¿ dwóch subrównoleg³ych profili przeci-
naj¹cych strefê TESZ. Odzwierciedlaj¹ one wystêpowanie
warstwy osadów o wysokim przewodnictwie elektrycz-
nym (interpretowanej jako zasolony poziom wodonoœny)
oraz przedstawiaj¹ strefê TESZ jako szerok¹ domenê pod-
wy¿szonej elektroprzewodnoœci. W pracy wykazano rów-
nie¿, ¿e dolna skorupa oraz najwy¿sza czêœæ górnego
p³aszcza podœcielaj¹cego kraton wschodnioeuropejski wy-
kazuj¹ wiêksz¹ elektroopornoœæ w porównaniu z tymi sa-
mymi elementami litosferycznymi w obrêbie platformy
paleozoicznej i ¿e g³êbokoœciowy zasiêg podwy¿szonej
elektroopornoœci jest wiêkszy pod kratonem. (PA)

Pavla Hrubcová (Instytut Geofizyki Akademii Nauk
Republiki Czeskiej), Piotr Œroda (Instytut Geofizyki PAN),
Marek Grad (Uniwersytet Warszawski), Wolfram H.

Geissler (Instytut Badañ Polarnych i Morskich im. A. We-
genera, Niemcy), Aleksander Guterch (Instytut Geofizyki
PAN), Jozef Vozár (Instytut Nauk Geologicznych S³owac-
kiej Akademii Nauk) i Endre Hegedûs (Instytut Geo-
fizyczny im. L. Eötvösa, Wêgry) opublikowali w Geophy-

sical Journal International artyku³ poœwiêcony strukturze
skorupy ziemskiej Masywu Czeskiego i Karpat Zachod-
nich. W publikacji zreferowano wyniki przetwarzania, mo-
delowania i interpretacji danych pomiarowych uzyskanych
podczas miêdzynarodowego eksperymentu sejsmicznego
SUDETES 2003, wzd³u¿ d³ugiego na 740 km profilu re-
frakcyjnego S04 o przebiegu pó³nocny zachód–po³udniowy
wschód, przecinaj¹cego Masyw Czeski, nastêpnie Karpaty
Zachodnie na obszarze Moraw i S³owacji i koñcz¹cego siê
w basenie panoñskim. Dodatkowe informacje dotycz¹ce
struktury skorupy ziemskiej uzyskano za pomoc¹ modelo-
wania pola si³y ciê¿koœci. Stwierdzono znaczne lateralne
zró¿nicowanie pola prêdkoœci fal sejsmicznych P w g³êbo-
kich partiach skorupy ziemskiej na kontaktach stref sakso-
turyñskiej i Tepli-Barrandienu orogenu waryscyjskiego
oraz w strefie przejœciowej pomiêdzy pod³o¿em Karpat
zewnêtrznych, reprezentowanym przez nale¿¹cy do Masy-
wu Czeskiego blok Brunovistulicum, a oddzielonym odeñ
przez pieniñski pas ska³kowy pod³o¿em Karpat central-
nych, uto¿samianym z mikrop³yt¹ Alcapa. W poprzek tej
granicy rozpoznano te¿ wyraŸne zmiany mi¹¿szoœci po-
szczególnych warstw skorupy. W górnej skorupie wspom-
nianej strefy przejœciowej niskie prêdkoœci fal P rzêdu 4 km/s
siêgaj¹ do 6 km g³êbokoœci, odzwierciedlaj¹c w ten sposób
wype³nienie osadowe zapadliska przedkarpackiego oraz
sukcesje fliszowe stosu p³aszczowinowego Karpat zewnêtrz-
nych, które manifestuj¹ siê te¿ wyraŸn¹ ujemn¹ anomali¹
grawimetryczn¹. Ustalono, ¿e powierzchnia Moho pod
Karpatami wystêpuje na g³êbokoœci 32–33 km i stopniowo
podnosi siê ku g³êbokoœci 25 km w basenie panoñskim, co
skutkuje tam dodatni¹ anomali¹ si³y ciê¿koœci. (PA)
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