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1,3–1,6 kbar (1,3–1,6x 108PA) — Koz³owski & Jurewicz,
2001). Uzyskane dane s¹ w trakcie korelacji z wynikami
badañ nad stref¹ nasuniêcia fa³du Giewontu na jednostkê
Czerwonych Wierchów. Na podstawie wstêpnych ustaleñ
dokonanych w oparciu o analizê wêglanowych kataklazytów mo¿na stwierdziæ, ¿e proces nasuniêæ p³aszczowinowych mia³ charakter pulsacyjny i wynika³ ze zmian
ciœnienia porowego odpowiedzialnego za narastanie i
roz³adowywanie naprê¿eñ, przewidywana zaœ temperatura
dla powierzchni nasuniêcia w obrêbie jednostki wierchowej mog³a byæ zbli¿ona do temperatury uzyskanej na podstawie inkluzji dla luster w trzonie krystalicznym.
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Lineamenty Karpat na terenie Polski (poster)
Wojciech Ozimkowski*
Przedstawiono ³¹czne wyniki geologicznej interpretacji 3 obrazów z satelity Landsat z obszaru po³udniowej Polski i S³owacji, a czêœciowo tak¿e Ukrainy, obejmuj¹cych
m.in. prawie ca³e polskie Karpaty zewnêtrzne (prócz
obszaru na zachód od ¯ywca). Obrazy pochodzi³y z satelitów Landsat 1 i 2 (pasma 6 i 5 skanera wielospektralnego
MSS — bliska podczerwieñ i czerwieñ) i by³y interpretowane w skali 1 : 1 000 000.
Interpretacja zosta³a przeprowadzona metod¹ pokryæ
wielokrotnych (Karnkowski & Ozimkowski, 1998), polegaj¹c¹ na na³o¿eniu na siebie wielu indywidualnych interpretacji tego samego obrazu wykonanych przez wielu
indywidualnych interpretatorów — w tym przypadku dla
poszczególnych obrazów iloœæ ta wynosi³a od 40 do ponad
60. Indywidualne interpretacje zosta³y zeskanowane, zwektoryzowane, potem na³o¿one na siebie i wpasowane w
podk³ad topograficzny, a nastêpnie po³¹czone w jedn¹
ca³oœæ. Uzyskana w ten sposób interpretacja zbiorcza
pos³u¿y³a do wyznaczenia przebiegu g³ównych lineamentów, uznanych za czytelne przez wiêkszoœæ interpretatorów.
Mapa przebiegu g³ównych lineamentów zosta³a
nastêpnie na³o¿ona na mapy geologiczne i tektoniczne
Karpat w skali 1 : 500 000 zmniejszone do skali interpretowanych obrazów (1 : 1 000 000).
Ogromna wiêkszoœæ lineamentów widocznych na
interpretacji zbiorczej ma przebieg zgodny z osiami struktur fa³dowych oraz z przebiegiem nasuniêæ — mog¹ wiêc
byæ one po prostu rezultatem kontrastów litologicznych.
Du¿o bardziej interesuj¹ce okaza³y siê znacznie rzadsze lineamenty poprzeczne lub ukoœne wzglêdem struktur
fa³dowych, zwi¹zane zapewne z poprzecznymi dyslokacjami w pod³o¿u (Ostaficzuk, 1981), byæ mo¿e nawet w
pod³o¿u Karpat. Na badanym obszarze widocznych jest
ok.30 wyraŸnych stref lineamentów poprzecznych, o kie-

runkach w przybli¿eniu zgodnych z dyslokacjami przedstawianymi na mapach geologicznych, lecz ró¿ni¹cymi siê
od nich przebiegiem lub po³o¿eniem.
Zwraca uwagê przede wszystkim znacznie wiêksza
iloœæ lineamentów poprzecznych w zachodniej czêœci
badanego obszaru ni¿ w czêœci wschodniej — granic¹ jest
tu w przybli¿eniu dolina Wis³oki.
Lineamenty poprzeczne w zachodniej czêœci badanego
obszaru maj¹ zwykle przebieg NW–SE lub zbli¿ony do
N–S, w czêœci zaœ œrodkowej wzrasta iloœæ lineamentów
SW–NE. Nieliczne lineamenty poprzeczne na wschodzie
obszaru maj¹ na ogó³ przebieg WSW–ENE i N–S. Lineamenty poprzeczne na zachodzie badanego obszaru maj¹
wiêc kierunki zbli¿one do uskoków o genezie œciêciowej:
lewoprzesuwczych (N–S, SW–NE) i prawoprzesuwczych
(NW–SE). We wschodniej czêœci badanego obszaru —
przy ogólnie niewielkiej iloœci lineamentów poprzecznych
— uwzglêdniaj¹c zmianê kierunków osi fa³dów, a wiêc i
uk³adu naprê¿eñ, mo¿na podobnie wi¹zaæ lineamenty N–S
z uskokami prawoprzesuwczymi, a WSW–ENE z uskokami lewoprzesuwczymi.
Przyjmuj¹c, ¿e lineamenty stanowi¹ powierzchniowy
przejaw m³odej aktywnoœci tektonicznej wg³êbnych dyslokacji w pod³o¿u (Ostaficzuk, 1981), mo¿na próbowaæ
wi¹zaæ stopieñ czytelnoœci poszczególnych lineamentów z
poziomem tej aktywnoœci.
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Wp³yw wulkanizmu na zmiany klimatu w interglacjale mazowieckim
Jerzy Nitychoruk*
Wystêpuj¹ce we wschodniej Polsce kopalne osady
jeziorne z interglacja³u mazowieckiego s¹ wyj¹tkowe na
skalê europejsk¹. Maj¹ du¿¹ mi¹¿szoœæ (do 35 m), s¹ jednorodnie wykszta³cone w postaci kredy jeziornej i gyti
wêglanowej, reprezentuj¹ ci¹g³¹ sedymentacjê obejmuj¹c¹
810

ca³y okres interglacja³u mazowieckiego. Wykonane dla
tych osadów badania geologiczne, palinologiczne, malakologiczne, diatomologiczne, a ostatnio równie¿ izotopowe i
geochemiczne pozwoli³y przeanalizowaæ zmiany paleokli-

