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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
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ca³y okres interglacja³u mazowieckiego. Wykonane dla
tych osadów badania geologiczne, palinologiczne, malakologiczne, diatomologiczne, a ostatnio równie¿ izotopowe i
geochemiczne pozwoli³y przeanalizowaæ zmiany paleokli-
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matu i warunków sedymentacji w zbiornikach jeziornych
w ca³ym interglacjale mazowieckim.
Zmiany paleoklimatu, w trakcie trwania interglacja³u
mazowieckiego, znajduj¹ dobre odzwierciedlenie w ka¿dy
z wymienionych typów badañ i analiz. Przeprowadzone
oznaczenia i analizy stosunków izotopowych tlenu i wêgla,
w kilku profilach kopalnych osadów jeziornych, okaza³y
siê bardzo czu³ym wskaŸnikiem fluktuacji paleoklimatu.
W schy³kowej fazie panowania optymalnych warunków klimatycznych, krzywe izotopowe wykazuj¹
gwa³towne zmiany w stronê wzrostu wartoœci * zarówno
dla izotopów tlenu, jak i wêgla. Badania palinologiczne
dokumentuj¹ w tym miejscu profilu niewielkie och³odzenie paleoklimatu.
Analizy szlifów cienkich, wykonanych dla osadów
jeziornych z tej czêœci profilu, pokaza³y znaczny udzia³ w
nich kwarcu pochodzenia wulkanicznego.

Opisywana sytuacja jest znana tylko z jednego stanowiska — Ossówka, gdzie zachowa³ siê najpe³niejszy profil
osadów dobrze dokumentuj¹cy optimum interglacjalne. W
kilkudziesiêciu innych stanowiskach zbadanych na tym
obszarze, sedymentacja jeziorna koñczy siê wraz z
pocz¹tkiem pojawiania siê py³u wulkanicznego w osadzie.
W tym te¿ czasie, dochodzi do gwa³townej zmiany w
sk³adzie gatunkowym malakofauny rejestrowanym w kilku stanowiskach kopalnych osadów jeziornych.
Z powy¿szych faktów mo¿na przypuszczaæ, ¿e w
schy³ku interglacja³u mazowieckiego nast¹pi³ wzrost
aktywnoœci wulkanicznej, który mia³ wp³yw na krótkotrwa³¹ zmianê klimatu w stronê och³odzenia. Dowodów na
wzrost aktywnoœci wulkanicznej w tym okresie, dostarczaj¹ równie¿ badania rdzeni osadów jeziornych z obszaru
Masywu Centralnego we Francji.
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Nukleacja i rozrost diamentów w warunkach pomagmowych
Ryszard Sa³aciñski*
Historyczne znaleziska diamentów by³y zwi¹zane z
ska³ami okruchowymi i dlatego powstawanie ich wi¹zano
dawniej z hipergenicznymi przeobra¿eniami rozproszonej
w aluwiach substancji organicznej. Odkrycie pod koniec
XIX w. kominów kimberlitowych i wystêpuj¹cych w nich
diamentów leg³o u podstaw hipotez wi¹¿¹cych je z procesami endogenicznymi zachodz¹cymi na granicy górnego
p³aszcza Ziemi i skorupy ziemskiej. Jednak¿e fakty stwierdzone podczas wieloletniej eksploatacji kimberlitów w
RPA oraz na Syberii wymuszaj¹ weryfikacjê uznawanych
dotychczas pogl¹dów genetycznych.
Kimberlity s¹ alkalicznymi perydotytami, których
geneza jest wi¹zana z g³êbszymi strefami skorupy ziemskiej, jednak¿e porfirowa, a niekiedy brekcjowa tekstura
ska³y wskazuje równoczeœnie na powstawanie jej w warunkach przypowierzchniowych. Œrednice kominów zmniejszaj¹ siê zwykle wraz z g³êbokoœci¹ i na wiêkszej
g³êbokoœci kominy przechodz¹ w dajki. Prawid³owoœæ tê
obserwuje siê zarówno na Syberii, jak i w RPA. Kominy
kimberlitowe powsta³y w wyniku ekstruzji i zwiêkszenie
ich œrednicy w górnej czêœci jest interpretowane jako skutek mniejszej wytrzyma³oœci górotworu w strefie przypowierzchniowej Ziemi. Na platformie syberyjskiej przebicie
pokrywy przez stop kimberlitowy zaczê³o siê prawdopodobnie na g³êbokoœci od oko³o 1 km do 3–4 km.
Tylko ok. 1–3% kominów kimberlitowych zawiera
przemys³owe koncentracje diamentów. Rozmieszczenie
ich wewn¹trz kominów jest nierównomierne z tendencj¹
zmniejszania siê ich iloœci wraz z g³êbokoœci¹. Mo¿na wiêc
wnioskowaæ, ¿e powstawanie diamentów wi¹¿e siê z przypowierzchniow¹ czêœci¹ kominów i prawdopodobnie z
momentem samej ekstruzji.
Wrostki licznych minera³ów obserwowane w diamentach œwiadcz¹, ¿e minera³ ten w sukcesji mineralnej zajmuje odleg³e miejsce. N.S. Nikolskij badaj¹c wystêpuj¹ce w
diamentach inkluzje fluidalne, okreœli³ temperaturê ich
zamkniêcia na 600–800oC przy ciœnieniu mniejszym ni¿ 10
MPa i s¹dzi, ¿e w takich w³aœnie warunkach realizowa³ siê

w przyrodzie proces rozrostu wczeœniej powsta³ych zarodków krystalitów.
Kryszta³y diamentów w kimberlitach maj¹ zró¿nicowan¹ wielkoœæ. Obok siebie s¹ znajdowane diamenty wielkoœci od mikrolitów do kryszta³ów wielokaratowych. Tak
zró¿nicowane rozmiary mog¹ œwiadczyæ o ich kilkuetapowej genezie, zachodz¹cej w ró¿nych warunkach i w ró¿nych
interwa³ach czasowych. Rozrost niektórych z nich musia³
zachodziæ w strefie najwiêkszej ich koncentracji, a wiêc w
warunkach przypowierzchniowych. Etapowoœæ powstawania kryszta³ów dokumentuj¹ równie¿ badania jakuckich diamentów, które wykaza³y istnienie w ich centralnej czêœci
embriokryszta³ów o pokroju oœmioœcianów, na których
naros³y zewnêtrzne czêœci o zró¿nicowanych kszta³tach.
Na podstawie tych przes³anek zrealizowano niskotemperaturow¹ i niskociœnieniow¹ hydrotermaln¹ syntezê diamentów — T400oC, P170 Mpa (Szymañski i in., 1994, 1995).
Eksperymenty te udowodni³y mo¿liwoœæ nukleacji i rozrostu
diamentów w warunkach niskich parametrów PT. Jednak dla
pe³nej charakterystyki tych procesów trzeba wyjaœniæ przebieg migracji i mo¿liwoœæ koncentracji wêgla, jak równie¿
przyczyny i przypuszczalny przebieg ekstruzji, w wyniku
której powsta³y kominy kimberlitowe.
Wêgiel nie mo¿e wystêpowaæ w magmie w stanie stopionym poni¿ej temperatury 3700oC. To, jakie powstan¹
fazy mineralne z udzia³em wêgla, zale¿y od sk³adu chemicznego magmy. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w znacznej iloœci mog¹ powstawaæ wêgliki (Sa³aciñski, 1998). Wêglik
wapnia, pierwiastka, którego podwy¿szona iloœæ jest notowana w kimberlitach, jest w ni¿szej temperaturze poddawany oddzia³ywaniu wody, a w czasie jego rozk³adu
tworzy siê acetylen, który mo¿e rozpuszczaæ siê w wodzie i
razem z ni¹ migrowaæ. Reakcje te zachodzi³yby w czasie
intrudowania magmy kimberlitowej w formie ¿y³ w przypowierzchniowe strefy skorupy ziemskiej. W p³ytszych
strefach mo¿e nast¹piæ odgazowanie migruj¹cych roztworów i uwolnienie acetylenu.
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