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mi¹¿sze zaœ piaskowce dewoñskie zosta³y odk³ute od
pod³o¿a i dysharmonijnie sfa³dowane.
Budowa synklin Barda i miêdzygórskiej, ich zwi¹zek z
uskokami i wulkanizmem œwiadcz¹, ¿e powsta³y one
wskutek utworzenia siê w bloku kieleckim, pod koniec
syluru a przed emsem, depresji o charakterze rowów tektonicznych. Uskoki pod³u¿ne i poprzeczne ograniczaj¹ce i
przecinaj¹ce obie synkliny przed³u¿aj¹ siê w otaczaj¹ce je
ska³y kambryjskie i utworzy³y siê pod koniec orogenezy
sandomierskiej w wyniku postorogenicznej ekstensji.
Skoœne uskoki przesuwcze na skrzyd³ach synklin utworzy³y siê przed dewonem wkutek przesuniêæ poziomych
wywo³anych zapewne rotacj¹ bloku kieleckiego.
Zespo³y równoleg³ych do siebie rowów tektonicznych
s¹ znane z ró¿nych rejonów œwiata. Pêkanie skorupy kontynentalnej, czemu czêsto towarzyszy wulkanizm,
zwi¹zane jest tam z ekstensj¹. Modele opracowane dla ró¿nych terenów pokazuj¹ kilka mo¿liwoœci. Model najbli¿szy po³udniowej czêœci Gór Œwiêtokrzyskich (g³ównie ze

wzglêdu na asymetriê rowów/synklin) pokazuje, ¿e wskutek ekstensji w ca³ym bloku skorupy tworz¹ siê du¿e,
³agodnie nachylone powierzchnie odk³ucia, wzd³u¿ których nastêpuje stopniowe rozsuwanie siê dwuch czêœci
p³yty: dolnej i górnej. W czasie ruchu warstwa górna pêka i
powstaj¹ liczne uskoki normalne, wzd³u¿ których jedne
fragmenty ulegaj¹ podniesieniu, inne zapadniêciu. Tworz¹
siê depresje o równoleg³ych osiach. Wulkanizm rozwija siê
wskutek podwy¿szenia temperatury w wyniku tarcia po
powierzchni odk³ucia na granicy dwóch warstw.
M³odokaledoñskie uskoki zosta³y nastêpnie zregenerowane w czasie ruchów tektonicznych po dolnym karbonie.
Wtedy jednak ruch by³ przeciwnie skierowany i w miejsce
uskoków normalnych utworzy³y siê uskoki inwersyjne i
nasuniêcia (np nasuniêcie Pr¹gowca i Dymin). Ekstensyjne
powierzchnie odk³ucia i uskoki powsta³e w czasie orogenezy m³odokaledoñskiej przygotowa³y blok kielecki do procesów kompresyjnych, które rozwinê³y siê nastêpnie w
czasie orogenezy waryscyjskiej.

Terrany polski i krajów s¹siednich (poster)
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Terrany to bloki litosfery lub skorupy o ró¿nej wielkoœci, genezie i wieku ograniczone dyslokacjami siêgaj¹cymi
zazwyczaj g³êboko w skorupê. Terrany wchodz¹ w sk³ad
orogenów. W. Po¿aryski przedstawi³ hipotezê o terranowej
budowie kaledonidów œrodkowoeuropejskich w pó³nocno-zachodniej Polsce. Ten sam autor wyró¿ni³ na terenie
Polski 5 terranów kaledoñskich. R. Dadlez zaliczy³ polskie
terrany kaledoñskie (m.in. terran pomorski) do grupy proksymalnych terranów powsta³ych na brzegu platformy
wschodnioeuropejskiej. W tym samym roku W. Franke opisa³ z obszaru Polski (poza Sudetami) 8 terranów kaledoñskich. Wed³ug tego autora „najwiêksze ró¿nice w budowie
terranów wystêpuj¹ w w profilach stratygraficznych kambru-ordowiku, mniejsze w profilach syluru, a od pocz¹tku
dewonu ró¿nice miêdzy terranami i Baltik¹ trac¹ ostry charakter”. Z. Cymerman i Piasecki opisali terrany Sudetów w
nawi¹zaniu do terranów masywu czeskiego i £u¿yc. Unrug
R, Harañczyk Cz., & Chocyk-Jamiñska M. scharakteryzowali budowê kadomskich terranów po³udniowej Polski
okreœlaj¹c charakter ich granic oraz ró¿nice w rozwoju. i
wzajemne relacje.
Na podstawie dotychczasowych publikacji na terenie Polski i obszarów s¹siednich mo¿na wyró¿niæ 17 teranów. Granice czêœci z nich nie zosta³y dok³adnie ustalone z powodu
grubej pokrywy osadów permsko-mezozoicznych (Polska
œrodkowa). Terrany Polski i krajów s¹siednich ze wzglêdu na
ich historiê i po³o¿enie mo¿na podzieliæ na 2 g³ówne grupy.
Grupa I — pó³nocna obejmuje terrany: po³udniowojutlandzki, pomorski, radomsko-kraœnicki, i wolsztyñski.
Przedstawiono modele budowy terranów pomorskiego i
radomsko-kraœnickiego. W powstaniu tych teranów

g³ówn¹ rolê (podobnie jak w budowie terranów Nadrenii)
odegra³y fazy orogenezy m³odokaledoñskiej. Ska³y osadowe starszego paleozoiku s¹ tu silnie sfa³dowane, a na ich
erozyjnej powierzchni le¿¹ niezgodnie osady dolnego
dewonu rozpoczynaj¹ce sedymentacjê m³odopaleoziczn¹.
Procesy metamorfizmu i magmatyzmu kaledoñskiego s¹
bardzo s³abe lub wogóle nie wystêpuj¹. Terrany tej grupy,
kontaktuj¹ bezpoœrednio z platform¹ wschodnioeuropejsk¹
wzd³u¿ strefy T-T. To one zosta³y okreœlone jako terrany
proksymalne przez Dadleza i in. Jednak cechy ich budowy
s¹ zbie¿ne z cechami budowy terranów awaloñskich, które
w Europie zachodniej, w czasie orogenezy waryscyjskiej
zosta³y czêœciowo w³¹czone do strefy renohercyñskiej a
czêœciowo zachowa³y siê na przedgórzu waryscydów
(masyw brabancki).
Grupa II — po³udniowa obejmuje terrany Sudetów,
masywu czeskiego, morawski, górnoœl¹ski, ma³opolski
oraz kielecki. Dla ich powstania zasadnicze znaczenie
mia³y orogenezy kadomska i grampiañska (wczesnokaledoñska). Na sfa³dowanych, czêsto silnie zmetamorfizowanych ska³ach, na ich erozyjnej powierzchni le¿¹,
zachowane miejscami, p³ytkowodne osady ordowiku i
syluru, lub l¹dowe piaskowce dolnego dewonu rozpoczynaj¹ce cykl sedymentacyjny m³odopaleozoiczny. Terrany
grupy II le¿¹ na po³udniu Polski, gdzie granicz¹ bezpoœrednio z pasmami alpejskimi. Maj¹ one budowê i genezê
podobn¹ do terranów armorykañskich w Europie
zachodniej, które powsta³y wokó³ Gondwany, a nastêpnie
zosta³y od niej oderwane i ostatecznie, w czasie orogenezy waryscyjskiej przy³¹czy³y siê do platformy europejskiej.

801

