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górz–Lenarczyce), otoczonych — w karadoku — wzglêdnie g³êbokimi zbiornikami typu rowów lub pó³rowów
tektonicznych (Brzeziny–Zbrza i Zalesie Nowe–Szumsko). Sta³y powolny wzrost subsydencji obszarów s¹siednich, utrzymuj¹cy siê przez ca³y karadok, sprzyja³
powolnej izolacji wyniesieñ od wp³ywu materia³u terygenicznego i rozwojowi facji wêglanowych.
Typowe dla ch³odnowodnego systemu wêglanowego,
wolne i ujednolicone tempo produkcji osadu (porównaj
Nelson, 1988; James, 1997) oraz abrazja i ci¹g³e „przeczesywanie” wyniesieñ podmorskich przez intensywne
falowanie sztormowe i oddzia³ywanie pr¹du oceanicznego sprawi³, ¿e osad deponowany na wyniesieniach by³
niezwykle podatny na wielokrotne przerabianie i usuwanie,
co zaowocowa³o spowolnieniem tempa akumulacji lub okresowo nawet przerw¹ w depozycji osadu. W efekcie
oddzia³ywania wspomnianych wczeœniej czynników nast¹pi³
rozwój ma³ych „wyg³odzonych wyniesieñ podmorskich”
(starved seamounts) i w konsekwencji znaczna kondensacja
osadu wêglanowego.
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Górnoordowickie wydarzenie anoksyczne (?) w regionie ³ysogórskim
Gór Œwiêtokrzyskich — zapis sedymentologiczny (poster)
Wies³aw Trela*
Górny ordowik w regionie ³ysogórskim (R£) zosta³
podzielony na dwie jednostki litostratygraficzne: formacjê
i³owców z Jeleniowa obejmuj¹c¹ osady najwy¿szej czêœci
górnego lanwirnu i karadoku oraz formacjê mu³owców z
Wólki odpowiadaj¹c¹ aszgilowi (Bednarczyk, 1981).
Pozycja stratygraficzna tych osadów jest najlepiej udokumentowana w otworach wiertniczych Wilków 1, Jeleniów
2 i Daromin 1, g³ównie dziêki obecnoœci graptolitów
poziomów teretiusculus, gracilis, multidens i clingani
(Tomczyk & Turnau-Morawska, 1967; Deczkowski &
Tomczyk, 1969; Tomczykowa & Tomczyk, 2000). W
otworach tych stwierdzono wystêpowanie dwu pakietów
czarnych i³owców, wskazuj¹cych na rozwój warunków
anoksycznych w strefie dennej zbiornika sedymentacji
(porównaj Pedersen & Calvert, 1990; Tyson & Pearson,
1991; Tyson, 1995). Ka¿dy z tych pakietów zast¹piony jest
przez ciemnoszare i³owce a nastêpnie jasnoszare i szarozielone i³owce zbioturbowane. Pierwszy pakiet czarnych
i³owców korelowaæ mo¿na z faz¹ maksymalnego zalewu
wzglêdnej transgresji póŸnego lanwirnu/wczesnego karadoku
oraz wzrostem subsydencji w R£, natomiast drugi z transgresj¹ clingani.
I³owce zbioturbowane wyró¿niaj¹ siê obecnoœci¹ licznych skamienia³oœci œladowych reprezentowanych przez
Chondrites ichnosp. oraz wystêpuj¹ce na powierzchni
³awic, pod³u¿ne œlady ze strukturami typu spreiten. Tego
rodzaju asocjacja skamienia³oœci œladowych jest wskaŸnikiem s³abo natlenionego œrodowiska sedymentacji (warunki dysaerobowe wód porowych osadu dennego) (porównaj
Savrda & Bottjer, 1986; Edkale & Mason, 1988).
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Obecnoœæ dwóch pakietów czarnych i³owców
zast¹pionych przez szarozielone i³owce zbioturbowane
œwiadczy o stopniowym wzroœcie zawartoœci tlenu w
wodach dennych zbiornika sedymentacji i zmianach
po³o¿enia pyknokliny zwi¹zanych z wahaniami wzglêdnego poziomu morza.
Nie wykluczone, ¿e rozwój czarnych i³owców jest
zwi¹zany z aktywnoœci¹ pr¹dów wstêpuj¹cych i wiêksz¹
pierwotn¹ produkcj¹ organiczn¹ w R£, trwaj¹c¹ od koñca
póŸnego lanwirnu (teretiusculus) do koñca œrodkowego
karadoku (clingani).
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