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Wczesny etap rozwoju polskiego basenu ryftowego: implikacje dla genezy
dolnoœl¹skich z³ó¿ miedzi
Pawe³ Henryk Karnkowski*
Geneza dolnoœl¹skich z³ó¿ miedzi jest przedmiotem
studiów ju¿ od przesz³o piêædziesiêciu lat. Pocz¹tkowo
dominowa³a teoria syngenetyczna, a obecnie przewa¿a
pogl¹d o epigenetycznym mechanizmie okruszcowania
osadów z pogranicza czerwonego sp¹gowca i cechsztynu.
Epigenetyczny mechanizm formowania siê z³ó¿ wymaga
szerokiego spojrzenia na historiê basenu sedymentacyjnego, gdzie analizuj¹c poszczególne elementy jego historii,
mo¿na próbowaæ odnaleŸæ mechanizm kontroluj¹cy tworzenie siê dolnoœl¹skich z³ó¿ miedzi.
Rejon Lubina jest po³o¿ony w marginalnej czêœci basenu polskiego. Basen ten zacz¹³ siê kszta³towaæ na
prze³omie karbonu i permu. W czasie czerwonego sp¹gowca sk³ada³ siê on z kilku subbasenów, które mo¿na by³o
wyró¿niæ na podstawie indywidualnych cech ich rozwoju i
charakterystycznego dla nich zespo³u sekwencji osadowo-wulkanicznych.
Rozwój sedymentacji w polskim basenie czerwonego
sp¹gowca by³ uwarunkowany g³ównie tektonik¹ i klimatem. Szczegó³owe badania sedymentologiczne pozwoli³y okreœliæ udzia³ tych dwóch czynników w kszta³towaniu
osadów w basenie. Takie spojrzenie na sukcesjê osadów
czerwonego sp¹gowca umo¿liwi³o wyró¿nienie kilku
sekwencji w obrêbie podgrupy wielkopolskiej oraz skonstruowanie map paleogeograficznych poszczególnych
sekwencji ilustruj¹cych zasiêgi wystêpowania g³ównych
œrodowisk sedymentacyjnych.
Transgresja cechsztyñska spowodowa³a radykaln¹
zmianê œrodowiska sedymentacji w basenie polskim, z
l¹dowej na morsk¹. Wype³nienie basenu osadami czerwonego sp¹gowca, nastêpnie cechsztynu, triasu i jury podlega³o dalszej ewolucji zwi¹zanej z rozwojem polskiego
basenu i kontynuowa³o siê a¿ do koñca kredy, kiedy to
nast¹pi³a inwersja basenu i w jego œrodkowej czêœci zosta³o
utworzone antyklinorium œrodkowopolskie. Aby móc przeœledziæ ewolucjê wype³nienia basenu polskiego przeprowadzono dla tego obszaru analizê historii pogr¹¿ania i historii
termicznej.
Historia subsydencji basenu polskiego na omawianym
obszarze pokazuje, ¿e okres póŸnego permu i triasu by³
g³ówn¹ faz¹ ryftowania, a póŸniejszy rozwój basenu wynika³ z relaksacji termicznej.
Odtworzenie historii termicznej basenu wymaga³o
wykonania symulacji komputerowych wzd³u¿ 14 profili
geologicznych przez basen polski. Uzyskane wyniki

pozwoli³y zestawiæ mapy rozk³adu œredniego strumienia
cieplnego dla dwóch okresów: od póŸnego permu do koñca
jury i od kredy do dziœ. Analizuj¹c wczesn¹ historiê termiczn¹ basenu polskiego widaæ, ¿e wystêpowa³y tam wielkie anomalie geotermiczne w jego zachodniej czêœci.
Anomalie te charakteryzowa³y siê wysok¹ wartoœci¹
strumienia cieplnego (100–150 mW m-2) w czasie póŸnego
permu i triasu. Tak wysokie wartoœci odpowiadaj¹ przewa¿nie
synryftowemu etapowi rozwoju basenu. W czasie póŸnego
triasu i jury wyst¹pi³o pewne sch³odzenie pola cieplnego,
ale punktem zwrotnym w historii termicznej basenu polskiego by³o pogranicze jury i kredy, kiedy po³udniowo-zachodnia czêœæ omawianego basenu zasta³a znacznie
wyniesiona i zerodowana. Wtedy to wartoœæ powierzchniowego strumienia cieplnego w po³udniowo-zachodniej
Polsce istotnie zmala³a, a wyraŸne cechy termiczne
poprzedniej epoki zosta³y zatarte.
Wyniki analizy historii pogr¹¿enia i historii termicznej
w po³udniowo-zachodniej czêœci basenu polskiego, jak
równie¿ konfiguracja powierzchni Moho i zwi¹zanych z
ni¹ wysokich koncentracji helu pochodz¹cych z p³aszcza
wskazuj¹ na asymetryczny model budowy basenu. Strefa
wysokich anomalii paleogeotermicznych, rozci¹gaj¹ca siê
od obszaru miêdzy Wroc³awiem i Poznaniem, i kontynuuj¹ca siê dalej na zachód, mog³a byæ g³ównym obszarem
ryftowania. Wspomniany obszar anomalii paleogeotermicznej móg³ byæ dostawc¹ roztworów metalonoœnych ze
spêkanego pod³o¿a waryscyjskiego do wysokoprzepuszczalnych osadów czerwonego sp¹gowca. Datowanie
g³ównej fazy mineralizacji w ³upku miedzionoœnym na ok.
220 mln lat wskazuje na trias jako czas tworzenia siê zasadniczej masy z³o¿owej. Wykorzystuj¹c model ekspulsji roztworów wskutek rozwoju sieci uskoków normalnych w
strefach intensywnej ekstensji zaproponowano nowe podejœcie do genezy dolnoœl¹skich z³ó¿ miedzi (Blundell i in.,
2002), gdzie Ÿród³em metali oraz ekspulsji roztworów
hydrotermanych jest strefa ryftowa basenu polskiego w
czasie permu i triasu.
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Petrologia ska³ magnetytowo-ilmenitowych (ferrolitów) wystêpuj¹cych
w SW czêœci masywu suwalskiego
Krzysztof Nejbert*
Masyw suwalski jest klasycznym przyk³adem œrodkowoproterozoicznych masywów anortozytowych typu „massif type”. Sta³ym elementem budowy masywów tego typu s¹
ska³y magnetytowo-ilmenitowe (ferrolity), okreœlane te¿

jako ferrodioryty, ferrogabra, jotunity, ska³y FTP (Ashwal,
1993). W chwili obecnej ska³y magnetytowo-ilmenitowe s¹
przedmiotem eksploatacji w z³o¿ach „Lac Tio” (Quebec,
Kanada) i „Tellnes” (SW Norwegia). W obu wymienionych
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