Przegl¹d Geologiczny, vol. 50, nr 12, 2002

Trójwymiarowy model sejsmiczny obszaru TESZ na podstawie danych
POLONAISE’97
Grupa robocza POLONAISE’97 (prezenter Piotr Œroda*)
W 1997 r. na terenie Polski, wschodnich Niemiec i Litwy
wykonano sejsmiczny eksperyment POLONAISE’97, przecinaj¹cy strefê TESZ (Trans European Suture Zone), która
oddziela prekambryjski kraton wschodnioeuropejski od
m³odszych, fanerozoicznych terranów na SW. Poza rejestracjami wykonywanymi wzd³u¿ profili otrzymano równie¿ trójwymiarowy rozk³ad promieni sejsmicznych.
Pozwoli³o to na przestrzenne modelowanie struktury skorupy ziemskiej metod¹ inwersjii tomograficznej.
Wyniki tomografii potwierdzi³y rezultaty wczeœniejszego modelowania 2–D, a tak¿e pozwoli³y na uzyskanie
nowych informacji i trójwymiarowego obrazu obszaru. W
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obszarze badañ wystêpuj¹ znaczne ró¿nice w prêdkoœci fal
sejsmicznych. Rejony kratonu wschodnioeuropejskiego,
basenu polskiego oraz platformy paleozoicznej charakteryzuj¹ siê odmienn¹ budow¹ skorupy ziemskiej. Obserwuje
siê tak¿e lokalne dodatnie anomalie prêdkoœci fal P na
g³êbokoœci kilku kilometrów, koreluj¹ce sie m.in. z
kêtrzyñsk¹ intruzj¹ anortozytow¹ oraz z wa³em wolsztyñskim.
W rejonie basenu polskiego niskie prêdkoœci Vp, sugeruj¹ce
wystêpowanie ska³ osadowych, wystêpuj¹ a¿ do g³êbokoœci
ok. 20 km. Kszta³t basenu w rejonie profilu P4 wykazuje
znaczn¹ asymetriê. Modelowanie 3–D pozwoli³o równie¿
na okreœlenie kszta³tu basenu i przebiegu granicy Moho
pomiêdzy liniami profili. Gruboœæ skorupy ziemskiej
zmienia siê od 30 km na obszarze platformy paleozoicznej
na SW do ok. 42 km pod kratonem wschodnioeuropejskim
na NE.

Czynniki kontroluj¹ce rozwój sedymentacji wêglanowej w ordowiku
w regionie kieleckim Gór Œwiêtokrzyskich (poster)
Wies³aw Trela*
Osady wêglanowe œrodkowego i górnego ordowiku w
regionie kieleckim (RK) Gór Œwiêtokrzyskich wystêpuj¹
w w¹skiej strefie miêdzy Mójcz¹ ko³o Kielc po Zalesie
Nowe na po³udnie od £agowa oraz miêdzy Miêdzygórzem
i Lenarczycami we wschodniej czêœci RK. Tworz¹ formacjê wapieni z Mójczy (Bednarczyk, 1981; Dzik & Pisera,
1994) i wykszta³cone s¹ w postaci greinstonów i greinstono-pakstonów bioklastycznych i ooidowych (fosforanowych) górnego lanwirnu — œrodkowego karadoku oraz
pakstony i wakstony bioklastyczne górnego karadoku–dolnego aszgilu. Greinstony i greinstono–pakstony s¹ przewa¿nie
sfosfatyzowane. W synklinie bardziañskiej i Miêdzygórzu
osady formacji mójczañskiej s¹ zdolomityzowane.
Po³o¿enie paleogeograficzne mia³o zasadniczy wp³yw
na sk³ad ziarnowy powstaj¹cych osadów oraz warunki
hydrodynamiczne œrodowiska sedymentacji. Sk³ad ziarnowy facji wêglanowych ordowiku w RK jest typowy dla
ch³odnowodnych systemów wêglanowych, a zespó³ faunistyczny wykazuje du¿e podobieñstwo do asocjacji bryomol i
bryonoderm (porównaj Lees & Buller, 1972; Lees; 1975;
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Nelson, 1988; James, 1997). Warunki hydrodynamiczne
— przynajmniej od póŸnego lanwirnu po koniec œrodkowego karadoku — na obszarze rozwoju facji wêglanowych
by³y kszta³towane przez cyrkulacjê oceaniczn¹ oraz sztormy. Uwzglêdniaj¹c pozycjê paleogeograficzn¹ RK w póŸnym ordowiku, tj. jego lokalizacjê wobec Baltiki oraz
po³o¿enie w okolicy 45o szerokoœci geograficznej
po³udniowej (Lewandowski, 1993; Dzik & Pisera, 1994)
mo¿na przypuszczaæ, ¿e podobnie jak obszary wspó³czeœnie po³o¿one w tej szerokoœci geograficznej, RK znajdowa³ siê w strefie sta³ych wiatrów zachodnich, gdzie
transport Ekmana skierowany by³ w kierunku pó³nocnego
wschodu — uwzglêdniaj¹c efekt si³y Coriolisa na pó³kuli
po³udniowej. Taki uk³ad paleogeograficzny sprzyja³
powstawaniu pr¹dów wstêpuj¹cych nap³ywaj¹cych z
pó³nocnego wschodu w kierunku pó³nocnego brzegu
Masywu Ma³opolskiego, tj. RK. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
pr¹dy te kszta³towa³y warunki ekologiczne i sedymentacyjne (fosfatyzacja) na obszarze RK (przynajmniej w jego
pó³nocnej czêœci).
Czynnik tektoniczny. Lokalna aktywnoœæ tektoniczna
w póŸnym lanwirnie na pograniczu poziomów murchisoni/teretiusculus (Tomczyk, 1964; Tomczyk & Turnau-Morawska, 1964 Bednarczyk, 1971;) sprzyja³a
powstaniu wyniesieñ podmorskich, prawdopodobnie o
charakterze bloków (Mójcza–Zalesie Nowe oraz Miêdzy1223

