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p³ytkowodnych. Powstanie identycznej sekwencji warstewek w tak p³ytkim basenie mo¿na wyt³umaczyæ bardzo
p³askim reliefem dna oraz faktem, ¿e wody w ca³ym basenie ewaporacyjnym reagowa³y w taki sam, bardzo czu³y
sposób na wp³ywy œrodowiska zewnêtrznego (g³ównie
czynniki klimatyczne) wytwarzaj¹c wszêdzie, lub prawie
wszêdzie, jednakow¹ sekwencjê osadów gipsowych. Warstewki reprezentuj¹ zatem seriê izochronicznych zdarzeñ

w basenie ewaporacyjnym (etapy trwa³ego rozwarstwienia
gêstoœciowego solanek sprzyjaj¹ce rozwojowi muraw selenitowych, etapy rozwoju mat mikrobialnych i oscylacji
zasolenia sprzyjaj¹cych gipsyfikacji mat, sp³ycenia i emersje, okresy zwiêkszonych opadów atmosferycznych
wywo³uj¹ce dostawê i³u i rozpuszczanie osadu gipsowego,
opady popio³ów wulkanicznych).

Wykszta³cenie i geneza syderytów z dolnojurajskich warstw ciechociñskich
na obszarze czêstochowsko-wieluñskim (poster)
Paulina Leonowicz**
Warstwy ciechociñskie, nazywane te¿ lokalnie esteriowymi, gryfickimi lub ³ysieckimi dolnymi, s¹ charakterystyczn¹, ilasto-mu³ow¹ seri¹ górnego liasu, cechuj¹c¹ siê
specyficznym, zielonkawym zabarwieniem. Jedn¹ z typowych cech tych utworów jest wystêpowanie mineralizacji
syderytowej.
Syderyt tworzy zwykle cementy w warstwach
mu³owców i i³owców, osi¹gaj¹cych mi¹¿szoœæ do kilkudziesiêciu centymetrów i zachowuj¹cych ci¹g³oœæ na przestrzeni
kilkuset metrów. Prze³awicenia syderytowe czêsto wystêpuj¹ w sp¹gu lub stropie wk³adek piaszczystych. Cement
syderytowy jest wykszta³cony w trzech formach: jako
odmiana drobnokrystaliczna, zbudowana z ksenomorficznych kryszta³ów, ³¹cz¹cych siê w ziarniste agregaty; auto- i
hipautomorficzne kryszta³y o pokroju romboedrycznym oraz
nieregularne w kszta³cie agregaty drobnokrystaliczne, najprawdopodobniej biogenicznego pochodzenia (Leonowicz,
2002). Syderytowi w wielu przypadkach towarzyszy wczesnodiagenetyczny piryt framboidalny.
Krystalizacja syderytu rozpoczê³a siê doœæ wczeœnie, o
czym œwiadcz¹ znajdowane struktury kompakcyjne oraz
— oszacowana na podstawie zawartoœci cementu syderytowego — pierwotna porowatoœæ osadu, która wynosi 30–
70%, co odpowiada pogrzebaniu na g³êbokoœæ od ok. 20 do
700 m. Powstanie warstw syderytowych nale¿y wi¹zaæ z
mechanizmem wypierania roztworów porowych ku bardziej
porowatym horyzontom, nastêpuj¹cym pod wp³ywem
postêpuj¹cej kompakcji osadu (Curtis i in., 1975).
Wykonane oznaczenia sk³adu izotopowego wêgla i tlenu pozwoli³y na odtworzenie sk³adu roztworów porowych
w czasie diagenezy, a poœrednio pos³u¿y³y do scharakte-

ryzowania wód zbiornika sedymentacyjnego. Ujemne wartoœci δ13C wskazuj¹, ¿e CO2, bior¹cy udzia³ w tworzeniu
syderytów powsta³ b¹dŸ w wyniku utleniania substancji
organicznej, b¹dŸ w wyniku jej bakteryjnej fermentacji
(Irvin i in., 1977). Obecnoœæ niewielkich iloœci framboidalnego pirytu pozwala s¹dziæ, ¿e wytr¹canie syderytu rozpoczê³o siê poni¿ej lub w dolnej czêœci strefy redukcji
siarczanów i odbywa³o siê z roztworów genetycznie
zwi¹zanych z wys³odzonymi wodami morskimi. Paleotemperatury krystalizacji syderytu, wyliczone na podstawie
uzyskanych wartoœci δ18O oraz przy za³o¿eniu morskiego i
meteorycznego pochodzenia wód porowych, wskazuj¹ na
pogrzebanie osadu na g³êbokoœci, które w œwietle wczeœniej przedstawionych szacunków porowatoœci, wydaj¹ siê
nieprawdopodobne. Mo¿na zatem wnioskowaæ, ¿e wody w
zbiorniku sedymentacyjnym mia³y charakter mieszany —
brakiczny, co jest zgodne z przedstawion¹ interpretacj¹
wartoœci δ13C oraz obecnoœci¹ wczesnodiagenetycznego
pirytu (Leonowicz, 2002).
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Przebieg sedymentacji w basenach typu pull-apart, na przyk³adzie neogeñskich
utworów aluwialnych basenu Lo River (pó³nocny Wietnam)
Anna Wysocka*, Anna Œwierczewska**
Basen Lo River jest jednym z basenów sedymentacyjnych wystêpuj¹cych wzd³u¿ strefy uskokowej Rzeki Czerwonej (SURC), w pó³nocnym Wietnamie. SURC jest jedn¹ z
g³ównych stref przesuwczych po³udniowo-wschodniej Azji,
która oddziela blok po³udniowochiñski od indochiñskiego.
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Wzd³u¿ tej strefy postêpowa³ ruch lewoprzesuwczy 22–25
mln lat temu. Zwrot tego ruchu zmieni³ siê na prawoprzesuwczy oko³o 5 mln lat temu. Lokalizacja obszaru badañ wzglêdem SURC oraz górnooligocenski(?)–dolnomioceñski wiek
wype³niaj¹cych go utworów, sugeruj¹ zwi¹zek pomiêdzy
powstaniem basenu a rozwojem tej strefy.
Basen Lo River ma rozci¹g³oœæ NW–SE, d³ugoœæ 40
km i szerokoœæ 5 km. Dzisiejszy kszta³t basenu nie odpo-
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