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przestrzeniach od Czech a¿ po okolice Obertyna na Ukrainie. W ca³ym basenie pó³nocnego zapadliska przedkarpackiego wystêpuje facja gipsów szablastych, zbudowana
z d³ugich zakrzywionych kryszta³ów przypominaj¹cych
szable.
Gipsy mikrobialne wystêpuj¹ szczególnie czêsto na
wschodnim Podolu i Bukowinie, gdzie zgipsyfikowane
maty mikrobialne o doskonale zachowanej morfologii
tworz¹ warstwy o mi¹¿szoœci ponad 20 m. Mikrobiality
gipsowe utworzone przez chwytanie i wi¹zanie ziaren gipsu transportowanych przez pr¹dy wystêpuj¹ lokalnie (np.
w Borkowie).
W mikrokrystalicznych gipsach laminowanych zdarzaj¹ siê kopu³y mikrobialne o nielaminowanej homogenicznej budowie przypominaj¹ce struktury trombolitowe
znane z osadów wêglanowych. Fragmenty i okruchy takich
gipsowych „trombolitów” s¹ spotykane w gipsach klastycznych. Œwiadcz¹ one o wczesnej lityfikacji tych form
wprost na dnie basenu. W osadach selenitowych wystêpuj¹
masowo pierwotne struktury kopu³owate najlepiej widoczne w podziemnych galeriach wielkich jaskiñ krasowych na
Podolu (Werteba, Ozerna, Optymistyczna, Krystalewa).
Pojawiaj¹ siê one w wielu formach o z³o¿onej budowie
wewnêtrznej i rozmiarach od kilku cm do kilku m. Inicjalnymi formami wielkich kopu³ by³y nierównoœci dna; drobne kopu³y mikrobialne, izolowane agregaty kryszta³ów
gipsu lub ich wierzcho³ki. W Borkowie wystêpuj¹ kopu³y
selenitowe rozwiniête nad szcz¹tkami drzew przywleczonych przez pr¹dy. Najwiêksze kopu³y s¹ zbudowane z

d³ugich kryszta³ów szablastych, które ros³y przede wszystkim na sk³onach kopu³ tworz¹c pêki i wachlarzowate agregaty czêsto o orientacji horyzontalnej. W badeñskich
gipsach pojawiaj¹ siê równie¿ mieszane facje selenitowo-mikrobialne wspó³wystêpuj¹ce zarówno z gipsami
szklicowymi, jak i szablastymi. Du¿e kryszta³y gipsu, zrosty
lub kryszta³y szablaste, tworz¹ izolowane skupienia w
obrêbie osadu mikrobialnego. Jeœli maty mikrobialne nie
ulega³y gipsyfikacji powstawa³y nagromadzenia horyzontalnie le¿¹cych zrostów lub kryszta³ów szablastych,
tworz¹ce warstwy o mi¹¿szoœci nawet kilkunastometrowej. Kryszta³y w tych facjach maj¹ intensywnie miodow¹
barwê od inkluzji zwi¹zków organicznych. Badeñskie gipsy klastyczne zbudowane s¹ przewa¿nie z bardzo drobnoziarnistego osadu, a ich typow¹ odmian¹ s¹ gipsy
laminowane. Miejscami, w obrêbie gipsów laminowanych,
spotykane s¹ selenitowe sp³ywy kohezyjne utworzone
przez nagromadzenia redeponowanych kryszta³ów szablastych. Wœród diagenetycznych gipsów alabastrowych
czêsto wystêpuj¹ horyzontalne ¿y³y gipsu w³óknistego i
zagadkowe megasferoidy — kule alabastrowe o groniastych kszta³tach osi¹gaj¹ce kilkadziesi¹t cm œrednicy.
Wszystkie te facje i struktury rejestruj¹ bardzo dobrze œrodowisko sedymentacji (i diagenezy) wielkiego basenu
ewaporacyjnego i czyni¹ gipsy badeñskie zapadliska
przedkarpackiego unikatowym obiektem badañ sedymentologicznych.

Rekonstrukcja paleopr¹dów solanek w badeñskim basenie ewaporacyjnym
zapadliska przedkarpackiego (poster)
Maciej B¹bel*, Andrij Bogucki**, Andrij Jacyszyn**, Swit³ana Wizna**
W badeñskim basenie ewaporacyjnym w zapadlisku
przedkarpackim pojawiaj¹ siê unikatowe struktury sedymentacyjne umo¿liwiaj¹ce odczytanie kierunku i zwrotu
paleopr¹dów solanek. W facji gipsów szablastych wystêpuj¹ pierwotne, naros³e na dnie basenu, d³ugie, zakrzywione kryszta³y gipsu (kryszta³y szablaste), które wykazuj¹
zgodn¹ orientacjê. Wierzcho³ki kryszta³ów s¹ zorientowane horyzontalnie i skierowane przewa¿nie w jedn¹ stronê,
która jest interpretowana jako kierunek sk¹d nap³ywa³a
solanka. Sta³y denny pr¹d solanek, które by³y przesycone
siarczanami wapnia, wp³ywa³ na rozwój kryszta³ów gipsu
rosn¹cych na dnie. Zgodna orientacja kryszta³ów szablastych wynika z przyspieszonego wzrostu kryszta³ów w
stronê dopr¹dow¹, potwierdzonego eksperymentalnie i
teoretycznie. Gipsy szablaste tworz¹ zespó³ warstw o
mi¹¿szoœci kilkunastu metrów kontynuuj¹cy siê w niemal
ca³ym pó³nocnym zapadlisku przedkarpackim. Kierunkowa orientacja kryszta³ów jest widoczna prawie we wszystkich ods³oniêciach na przestrzeni ok. 600 km pocz¹wszy
od Werenczanki na Ukrainie po Kobeøice w Czechach.
Pospolite wystêpowanie omawianej struktury umo¿liwi³o
analizê paleopr¹dów w basenie ewaporacyjnym na podstawie bezpoœrednich pomiarów.
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Rekonstrukcjê przeprowadzono w oparciu o statystyczne pomiary (ponad 11 tys. pomiarów) azymutów orientacji
wierzcho³ków kryszta³ów szablastych w 63 ods³oniêciach
(lub grupach ods³oniêæ) na Ukrainie, w Polsce i Czechach.
Pomiary wykonywano w nastêpstwie stratygraficznym,
oddzielnie w kolejnych warstwach danego profilu. Pomiary te wykaza³y, ¿e orientacja kryszta³ów w poszczególnych
warstwach jest przewa¿nie sta³a, co oznacza, ¿e kierunek
dominuj¹cego pr¹du w czasie sedymentacji gipsów szablastych (kilkanaœcie metrów mi¹¿szoœci profilu) prawie siê
nie zmienia³. Kierunek paleopr¹du w poszczególnych
ods³oniêciach wyznaczono na podstawie rachunku wektorowego przyjmuj¹c, ¿e wektor dominuj¹cego pr¹du jest
przeciwny do wektora wypadkowego sumy ok. 50–300
pomierzonych azymutów kryszta³ów. Badania terenowe
wykaza³y jednoznacznie, ¿e zgodna orientacja kryszta³ów
szablastych jest cech¹ regionaln¹. Zgodn¹, tak¹ sam¹
orientacjê kryszta³ów szablastych mo¿na œledziæ na przestrzeni wielu kilometrów. Wyznaczone kierunki paleopr¹dów dobrze pasuj¹ do paleogeografii basenu
potwierdzaj¹c przyjêt¹ interpretacjê mierzonych struktur.
Wektory paleopr¹dów pokazuj¹, ¿e w pó³nocnym zapadlisku przedkarpackim, podczas sedymentacji gipsów szablastych, solanki generalnie p³ynê³y ze wschodu na zachód
wzd³u¿ pó³nocnych wybrze¿y basenu (z Ukrainy, przez
Polskê, do Czech). Solanki wp³ywa³y w cieœninê miêdzy
wysp¹ rzeszowsk¹ a Roztoczem i dalej szerokim ³ukiem
op³ywa³y pó³nocne wybrze¿a wyspy rzeszowskiej (jak na
805

Przegl¹d Geologiczny, vol. 50, nr 9, 2002

to wskazuj¹ pomiary we Lwowie, Szczyrciu, Piskach i Piasecznie).
Na obszarze le¿¹cym na pó³noc i wschód od Iwano-Frankowska (Stanis³awowa) wystêpuje du¿a zgodnoœæ
kierunków paleopr¹dów w ods³oniêciach: Odaiw, Bi³ohirka, Bratysziw, Pa³ahyczi, Olesziw, Roszniw, Hannusiwka,
Krasiiw, £any, Me¿yhirci, Meducha, Pidlisne, Jab³uniw,
Hnylcze. Solanki p³ynê³y na omawianym obszarze zgodnym, szerokim na 30–40 km strumieniem w kierunku
zachodnim. Dno basenu by³o tu prawdopodobnie bardzo
p³askie, bez p³ycizn i wysp. Z kolei pomiary w okolicach
Rohatyna i Bursztyna ujawni³y parukilometrowej szerokoœci
strumienie solanki poruszaj¹ce siê w przeciwnych kierunkach
(w pasie ods³oniêæ Kasowa Hora–Podilla–Ozeriany–Junaszkiw ku pó³nocy; w pasie Korostowyczi–Kuropatnyky–Seredna Hrebla–Za³ywky ku po³udniowi; w
ods³oniêciach We³yka Ho³da–£uczynci ku zachodowi; w
Pidkaminiu i Pryozernych ku po³udniowi i po³udniowemu-zachodowi; w Jahodiwce ku pó³nocy). Taki uk³ad
pr¹dów odzwierciedla zapewne zró¿nicowan¹ morfologiê
dna i obecnoœæ podrzêdnych basenów przegrodzonych
przez pasy wysp lub p³ycizn. Pomiary w Kobeøicach, w

najbardziej zachodnim ods³oniêciu gipsów badeñskich,
wskazuj¹ na po³udniowo-zachodni kierunek przep³ywu
solanek i sugeruj¹, ¿e basen rozci¹ga³ siê znacznie dalej ku
SW poza dzisiejszy zasiêg wystêpowania ewaporatów.
Pomiary w Broniakówce, na po³udnie od Rzeszowa (i
wyspy rzeszowskiej), jako jedyne reprezentuj¹ po³udniow¹
stronê basenu ewaporacyjnego, zniszczon¹ wskutek nasuniêæ karpackich. Rekonstrukcje palinspastyczne pokazuj¹,
¿e gipsy Broniakówki, le¿¹ce na p³aszczowinach fliszowych, przed tektonicznym nasuniêciem Karpat, znajdowa³y siê ok. 50 km na po³udnie od po³o¿enia dzisiejszego.
Kryszta³y szablaste z tego ods³oniêcia wyraŸnie wskazuj¹
na przep³yw solanek z zachodu na wschód, a wiêc w kierunku przeciwnym ni¿ pr¹dy dominuj¹ce na przeciwleg³ym pó³nocnym wybrze¿u basenu.
Ca³oœæ pomiarów sugeruje wiêc, ¿e solanki kr¹¿y³y
wokó³ brzegów basenu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. W³aœnie taka lewoskrêtna cyrkulacja
jest obserwowana w ogromnej wiêkszoœci wspó³czesnych
zamkniêtych i pó³zamkniêtych zbiorników wodnych (mórz,
lagun, jezior) na pó³kuli pó³nocnej i przypisywana jest
oddzia³ywaniu si³y Coriolisa.

Izochroniczna korelacja p³ytkowodnych osadów gipsowych w badeñskim basenie
ewaporacyjnym zapadliska przedkarpackiego (Ukraina, Polska, Czechy)
(poster)
Maciej B¹bel*, Andrij Bogucki**
Szczegó³owe profilowania (z dok³adnoœci¹ do 1 cm),
wykonane w Polsce i na Ukrainie w badeñskich ewaporatach zapadliska przedkarpackiego, ujawni³y doskona³¹
korelacjê cienkich (1–40 cm) warstewek osadów gipsowych na dystansie kilkuset kilometrów. Profilowania
wykonano wokó³ charakterystycznej warstwy przewodniej
c stanowi¹cej ³atwy do identyfikacji pakiet zgipsyfikowanych mat mikrobialnych o mi¹¿szoœci do 40 cm pojawiaj¹cy siê w dolnej czêœci profilów gipsowych.
Stwierdzono korelacjê 1,5–2,0 m grubego zestawu kilkunastu warstewek pod warstw¹ c, a miejscami tak¿e nad t¹
warstw¹. Rzêdy naros³ych na dnie kryszta³ów gipsu (murawy selenitowe), warstewki mikrobialnego gipsu drobnokrystalicznego
(pakiety
zgipsfikowanych
mat
mikrobialnych), oraz warstewki ilaste lub tufitowe wszêdzie niemal idealnie pasuj¹ do siebie, wykazuj¹c nieznaczne proporcjonalne zró¿nicowania mi¹¿szoœci. Koreluj¹ce
siê warstewki maj¹ podobne cechy teksturalne takie, jak
morfologia i rozmieszczenie kryszta³ów, wykszta³cenie
struktur mikrobialnych. W tych samych miejscach wystêpuj¹ powierzchnie rozpuszczania i drobne wk³adki gipsu
klastycznego.
Najlepsz¹ korelacjê wykazuj¹ grubsze (5–25 cm)
murawy selenitowe oraz warstewki pomarañczowego
pylastego i³u interpretowanego jako tufit. Warstewki koreluj¹ siê na dystansie oko³o 400 km pocz¹wszy od Ponidzia
(Borków, Gartatowice), przez okolice Lwowa (Pisky),
Rohatyn (Pidkamiñ, £uczynci), na wschód od Bursztyna
(Ozeriany, Podilla, Nabere¿ne), oraz wzd³u¿ Dniestru od
Halicza po okolice Obertyna (Me¿yhirci, £any, Olesziw,
Pa³ahyczi, £okitka, Bratysziw, Bi³ohirka, Harasymiw).
Dalej ku wschodowi korelacja jest mniej precyzyjna
bowiem w osadach selenitowych pojawiaj¹ siê masowo
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pierwotne struktury kopu³owate i warstewki maj¹ nierówn¹ mi¹¿szoœæ oraz zmienne wykszta³cenie. Jednak¿e w
wielu miejscach, najgrubsze murawy selenitowe tworz¹ce
kopu³y wykazuj¹ takie same proporcjonalne zró¿nicowania mi¹¿szoœci, jak na pozosta³ym obszarze. W tych
samych miejscach pojawiaj¹ siê warstewki ilaste lub tufitowe. Warstwa c cienieje, lecz wszêdzie przykrywa j¹ lub
zastêpuje warstewka i³u. Mniej lub bardziej dok³adn¹ korelacjê omawianych warstewek stwierdzono na pó³noc od
Dniestru w Nahorianach, Ho³owczyncach, wielkich jaskiniach krasowych Werteba, Ozerna i Optymistyczna, zaœ na
po³udnie od Dniestru w Repu¿incach, Kostry¿iwce, Zweniaczynie, Werenczance, Czuñkiwie oraz, najbardziej na
wschód, w Towtrach. Warstwa przewodnia c wchodz¹ca w
sk³ad koreluj¹cego siê zespo³u warstewek zosta³a rozpoznana prawie w ca³ym pó³nocnym zapadlisku przedkarpackim
(zw³aszcza w licznych wierceniach w Polsce), zaœ najbardziej na zachód w Kobeøicach w Czechach. Wszêdzie przykrywa j¹ warstewka ilasta i prawie zawsze s¹ obecne le¿¹ce
nad ni¹ cienkie warstewki gipsu mikrobialnego.
Badane osady wykazuj¹ wyraŸne cechy p³ytkowodnoœci.
Koreluj¹ce siê murawy selenitowe i zgisyfikowane maty
mikrobialne s¹ podobne do wspó³czesnych osadów bardzo
p³ytkich (0–2 m) salin nadmorskich i s³onych lagun. Osady
mikrobialne tworzy³y siê pod zaledwie kilkucentymetrow¹
warstw¹ solanki. Warstewki ilaste rejestruj¹ okresy
dop³ywu wód meteorycznych. I³y by³y sp³ukiwane z l¹du
przez deszcze i transportowane do basenu przez sp³ywy
pokrywowe. Œlady rozpuszczania, p³ytkie, p³askodenne
kana³y wype³nione gipsem klastycznym, redeponowane,
po³amane kryszta³y gipsu œwiadcz¹ o emersji (np. w stropie
warstwy c). Rozpoznana korelacja dalekiego zasiêgu o
du¿ej rozdzielczoœci wystêpuje wiêc w osadach skrajnie

