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Obszary Ÿród³owe egzotykowej sukcesji Bachowic
— implikacje z badañ p³ytek cienkich
Barbara Olszewska*, Tomasz Malata*
Kilkuletnie studia egzotyków wapiennych ze stanowiska opisanego przez prof. M. Ksi¹¿kiewicza przynios³y
wiele nowych danych mikropaleontologicznych. Pospolite
ró¿owe wapienie krynoidowe zawieraj¹ charakterystyczny, g³êboko nerytyczny zespó³ przejœcia kelowej–oksford
z Protomarssonella osowiensis, Opthalmidium marginatum,
Globuligerina bathoniana, G. oxfordiana i Spirillina radiata. Ni¿szy oksford reprezentuj¹ zespo³y z Globuligerina
oxfordiana, Opthalmidium strumosum, Colomisphaera
fibrata, Comittosphaera czestochowiensis, radiolariami,
zielenic¹ Globochaete alpina i spikulami g¹bek. Jest to
równie¿ zespó³ g³êbszego nerytyku, znany z po³udniowej
czêœci platformy europejskiej i z platformy mezyjskiej.
Wy¿szy oksford charakteryzuje wystêpowanie: Protomarssonella jurassica, Cadosina parvula oraz pojedynczych
elementów Saccocoma quenstedti. Ca³oœæ zespo³u wskazuje
równie¿ na œrodowisko nerytyczne. Utwory kimerydu charakteryzuje pelagiczna facja sakokomowa (nie rozpoznana
przez prof. M. Ksi¹¿kiewicza) z otwornicami planktonicznymi, wapiennymi dinocystami i zielenicami. Utwory te s¹
korelowane z optimum transgresji póŸnojurajskiej. Tintinidowe wapienie tytonu maj¹ ju¿ cechy regresywne. W nich
najczêœciej wystêpuj¹ utwory tytonu dolnego poziomu
Comittosphaera pulla oraz tytonu póŸnego (wy¿sza czêœæ
poziomu Crassicollaria) z obecn¹ Calpionella alpina.
Zespo³y mikroskamienia³oœci kimerydu i tytonu œwiadcz¹
o zdecydowanie bardziej g³êbokowodnym, oceanicznym
œrodowisku ni¿ utwory starsze. Po raz pierwszy zidentyfikowano w sukcesji bachowickiej zespo³y dolnej kredy
(beriasu). S¹ to zespo³y nerytyczne a ich sk³ad gatunkowy
jest podobny do zespo³ów platformy europejskiej. Tworz¹
je: Protomarssonella kummi, Protopeneroplis ultragranulata, Andersenolina cherchiae, Everticyclammina kelleri,

Citaella favrei, Dobrogelina ovidi i Globuligerina caucasica. W ziarnitach beriasu obecne s¹ równie¿ klasty tytoñskich wapieni tintinidowych.
Mimo intensywnych badañ nie uda³o siê napotkaæ utworów wy¿szych czêœci dolnej kredy, natomiast doœæ
powszechnie wystêpuj¹ ró¿nobarwne margle i wapienie
górnokredowe. Utwory te reprezentuj¹ interwa³ póŸny
cenoman–kampan i niezbyt g³êbokie œrodowisko otwartego
morza. Wskazuje na to inwentarz paleontologiczny zespo³ów,
obejmuj¹cy liczne otwornice planktoniczne, wapienne dinocysty, nieliczne p³ytkowodne otwornice bentoniczne
(Ataxophragmium, Gavelinella, Bolivina i Bolivinoides)
oraz liczne pryzmy inoceramów. By³o to œrodowisko podobne do œrodowiska sedymentacji równowiekowych utworów platformy europejskiej (czêœæ polska i ukraiñska),
platformy mezyjskiej czy Krymu. Warunki te odzwierciedla³y globalny zasiêg póŸnokredowej transgresji.
Porównuj¹c zespo³y skamienia³oœci znane ze stanowiska w Bachowicach z zespo³ami przyleg³ych obszarów
sedymentacji wêglanowej (ska³ki andrychowskie, Pieniny
— grzbiet Andrusova, po³udniowa czêœæ platformy europejskiej, platforma mezyjska z Dobrud¿¹, Krym) mo¿na
dojœæ do wniosku, ¿e zespo³y te nawi¹zuj¹ raczej do zmian
œrodowiskowych ni¿ do konkretnych obszarów paleogeograficznych. Znacz¹cy udzia³ organizmów pelagicznych w
utworach kimerydu i tytonu wskazuje jednak na pewne
oddalenie obszaru ich sedymentacji od krawêdzi kontynentu, odmiennie ni¿ w nerytycznych zespo³ach obecnego
przedpola i pod³o¿a Karpat.
Równie¿ badania ska³ krystalicznych nie dostarczy³y
jednoznacznych wniosków. Na podstawie datowania
metod¹ K/Ar egzotyków gnejsu biotytowego wiek miki
oceniono na 320,6 mln lat. Data taka jest typowa dla egzotyków metamorficznych z bardziej wewnêtrznych obszarów basenu Karpat zewnêtrznych. Wspomniany gnejs jest
jednak wyraŸnie pokrewny licznie wystêpuj¹cym tu tonalitom i nie wiadomo, czy data odnosi siê do wieku studzenia
magmy czy studzenia pometamorficznego.

Granica oligocen-miocen w polskich Karpatach zewnêtrznych
na podstawie nanoplanktonu wapiennego
Ma³gorzata Garecka*
W ramach prowadzonych badañ przestawiono biostratygrafiê utworów serii menilitowo-kroœnieñskiej powy¿ej
korelacyjnych poziomów wapieni z Jas³a i z Zagórza na
podstawie nanoplanktonu wapiennego. Oznaczono tak¿e
po³o¿enie granicy oligocen–miocen w obrêbie tych utworów. Opracowano równie¿ utwory poni¿ej korelacyjnych
poziomów wapienia jasielskiego i wapienia z Zagórza oraz
utwory dolnego miocenu.
*Pañstwowy Instytut Geologiczny, Oddzia³ Karpacki, ul. Skrzatów 1, 31-560 Kraków
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W jednostce skolskiej opróbowano stropow¹ czêœæ podmenilitowych margli globigerynowych, warstwy podrogowcowe, ³upki menilitowe, warstwy przejœciowe, warstwy
kroœnieñskie dolne, poziom ³upków z Niebylca, warstwy
kroœnieñskie górne (seria piaskowcowo-³upkowa i ³upkowa).
W jednostce œl¹skiej opróbowano warstwy kroœnieñskie dolne leskiego i otryckiego (warstwy podotryckie,
otryckie i nadotryckie) regionu facjalnego oraz warstwy
kroœnieñskie górne leskiego regionu facjalnego.
Na podstawie analizy stwierdzonych zespo³ów nanoplanktonu wapiennego w badanych utworach wyró¿niono

Przegl¹d Geologiczny, vol. 54, nr 10, 2006

nastêpuj¹ce poziomy biostratygraficzne (wed³ug schematu
Martiniego, 1971): poziom NP22 (jednostka skolska: stropowa czêœæ podmenilitowych margli globigerynowych),
NP23 (jednostka skolska: warstwy podrogowcowe(?),
warstwy menilitowe powy¿ej poziomu rogowcowego),
NP24 (jednostka skolska: warstwy menilitowe, warstwy
przejœciowe, wapieñ jasielski; jednostka œl¹ska: poziomy
korelacyjne wapieni kokkolitowych z Jas³a i z Zagórza,
warstwy kroœnieñskie dolne otryckiego i leskiego regionu
facjalnego), NP25 (jednostka œl¹ska: warstwy kroœnieñskie
dolne — seria nadotrycka), NN1 (jednostka skolska: warstwy menilitowe, warstwy ³opianieckie, warstwy kroœnieñskie dolne; jednostka œl¹ska: warstwy kroœnieñskie dolne
leskiego i otryckiego (seria nadotrycka) regionu facjalnego), NN2 (jednostka skolska: warstwy kroœnieñskie dolne,
poziom ³upków z Niebylca, seria piaskowcowo-³upkowa
warstw kroœnieñskich górnych; jednostka œl¹ska: warstwy
kroœnieñskie dolne, piaskowce z Ostrego.
W jednostce œl¹skiej granica oligocen–miocen przebiega w wy¿szej czêœci warstw kroœnieñskich dolnych. W po³udniowej czêœci jednostki (otrycki region facjalny) próbki
zawieraj¹ce gatunki wskaŸnikowe dla dolnego miocenu
pobrano w wy¿szej czêœci ³upkowo-piaskowcowej serii
nadotryckiej warstw kroœnieñskich dolnych.
W po³udniowej czêœci leskiego regionu facjalnego jednostki œl¹skiej zespó³ mioceñski odnotowano w próbkach
pobranych z serii prze³awicaj¹cych siê grubo³awicowych
piaskowców i drobnorytmicznych osadów turbidytowych
warstw kroœnieñskich dolnych.
W bardziej pó³nocnej czêœci jednostki œl¹skiej seria ta
jest zastêpowana przez kompleks grubo³awicowych piaskowców facji leskiej. W wy¿szej czêœci tego wydzielenia
stwierdzono obecnoœæ gatunków wskazuj¹cych na wiek
mioceñski.
W jednostce skolskiej w po³udniowej, wewnêtrznej
czêœci tej¿e jednostki zespó³ mioceñski stwierdzono w
próbkach z ni¿szej czêœci warstw kroœnieñskich dolnych.
W bardziej pó³nocnej i zachodniej czêœci jednostki formy
mioceñskie stwierdzono w próbkach z warstw menilitowych (w górnych ³upkach menilitowych powy¿ej warstw
³opianieckich lub w warstwach ³opianieckich).
Pierwsze pojawienie siê zespo³u nanoplanktonu mioceñskiego (w profilach badanych utworów) dokumentuje lateraln¹ zmiennoœæ facjaln¹ serii menilitowo-kroœnieñskiej —

coraz póŸniejsze pojawianie siê w profilach warstw kroœnieñskich ku pó³nocy oraz lateralne zastêpowanie w obrêbie warstw kroœnieñskich ku po³udniowi serii piaskowcowej przez seriê ze znacznym udzia³em (po³udniowa czêœæ
leskiego regionu facjalnego), a nastêpnie dominacj¹ drobnorytmicznych osadów turbidytowych (otrycki region
facjalny).
Z taksonów zaproponowanych jako wskaŸnikowe dla
górnej granicy poziomu NP25 i zarazem dolnej granicy
poziomu NN1 w próbkach z serii menilitowo-kroœnieñskiej odnotowano pierwsze pojawienia siê gatunków: Helicosphaera scissura, Helicosphaera mediterranea, Sphenolithus delphix oraz ostatnie pojawienia: Dictyococcites
bisectus, Zygrhablithus bijugatus i Helicosphaera recta.
W próbkach z opisywanego interwa³u odnotowano tak¿e
obecnoœæ gatunku opisywanego od poziomu NN1 — Helicosphaera kamptneri.
W interwale najwy¿szy oligocen–najni¿szy dolny miocen nie zaobserwowano ¿adnych wyraŸnych zmian w zespo³ach nanoplanktonu wapiennego. Zwraca uwagê zdecydowane ubo¿enie zespo³ów (w miarê przesuwania siê w
górê profilu) pod wzglêdem liczebnoœci, bardzo z³y stan
zachowania nanoplanktonu (najczêœciej zniszczenia mechaniczne) oraz du¿a redepozycja form z osadów starszych.
Zespo³y s¹ zdominowane przez gatunki d³ugowieczne,
redeponowane: Coccolithus pelagicus, Coccolithus formosus, Cyclicargolithus floridanus, Pontosphaera multipora,
Reticulofenestra umbilica, Sphenolithus moriformis.
Gatunki wa¿ne dla stratygrafii osadów (mioceñskie)
wystêpuj¹ bardzo sporadycznie.
Z redepozycj¹ wi¹¿e siê problem wykorzystania momentu ostatniego pojawienia siê gatunku jako wyznacznika
granicy poziomu. Dotyczy to gatunków, których ostatnie
ewolucyjne pojawienie siê definiuje górn¹ granicê poziomu NP25: Dictyococcites bisectus i Zygrhablithus bijugatus. Zwraca uwagê liczne wystêpowanie tych gatunków w
próbkach z badanego interwa³u i trudnoœæ w rozró¿nieniu
elementów redeponowanych i autochtonicznych.
Ogólnie bardzo z³y stan zachowania, du¿e rozproszenie taksonów w badanych osadach, redepozycja i zubo¿enie zespo³ów w omawianym interwale stwarzaj¹ problemy
w wyznaczeniu poziomów na podstawie zespo³ów nanoplanktonu wapiennego.

Pole cieplne i anomalie pola grawimetrycznego Karpat
na tle budowy geologicznej
Jacek Grabowski*, Olga Polechoñska*, Marta Wróblewska*
Analiza budowy geologicznej Karpat musi byæ uzupe³niana wnioskami p³yn¹cymi z interpretacji obrazu grawimetrycznego i termicznego. Polscy geolodzy dysponuj¹
wysokiej jakoœci zdjêciem grawimetrycznym ca³ego obszaru kraju, którego szczegó³owa analiza umo¿liwia okreœlenie
granic g³ównych jednostek tektoniczno-strukturalnych,
przebiegu uskoków, a niejednokrotnie tak¿e geometrii intruzji i ska³ osadowych pod³o¿a.

P³aszczowinowa budowa Karpat znajduje odzwierciedlenie w przebiegu osi gradientu anomalii Bouguera.
G³ównym Ÿród³em ujemnej regionalnej anomalii karpackiej jest stosunkowo niska gêstoœæ fliszu. Wzrost ujemnych
wartoœci anomalii Bouguera na po³udnie od wy¿u ma³opolskiego odzwierciedla pogr¹¿anie siê pod³o¿a Karpat. Oœ
minimum grawimetrycznego przebiega wzd³u¿ linii ³¹cz¹cej
dwa baseny neogeñskie (kotliny: orawsko-nowotarsk¹ i
nowos¹deck¹). Wschodnie ekstremum ni¿u grawimetrycznego w rejonie Ustrzyk Dolnych koreluje siê ze stref¹
nasuniêcia jednostki œl¹skiej na jednostkê skolsk¹ oraz jednoczeœnie z regionalnym sk³onem pod³o¿a Karpat, stwier851

