Przegl¹d Geologiczny, vol. 54, nr 10, 2006

dzonym badaniami magnetotellurycznymi. Stopniowy spadek
amplitudy ujemnych anomalii Bouguera w SE Polsce jest
echem du¿ej dodatniej anomalii usytuowanej w pod³o¿u
neogeñskiego basenu wschodnios³owackiego.
Rozpoznanie stanu pola cieplnego Karpat opiera siê na
20 odczytach temperatury pomierzonej w warunkach równowagi termicznej w otworach wiertniczych. Gêstoœæ powierzchniowego strumienia cieplnego Karpat w swej cha-

rakterystyce wyraŸnie odcina siê od obrazu podwy¿szonego strumienia obszaru platformy paleozoicznej. Analiza
danych temperaturowych oraz nowych danych laboratoryjnych przewodnoœci cieplnej pozwoli zweryfikowaæ istniej¹ce ju¿ mapy strumienia cieplnego tego obszaru. Na
obecnym etapie prac widoczna jest korelacja niskiego strumienia cieplnego z ni¿em grawimetrycznym pokrywaj¹cym siê z ³ukiem Karpat.

Temperatura wytr¹cania halitu w Grotach Kryszta³owych Wieliczki
Anatoliy R. Galamay*, Volodymyr M. Kovalevych*, Tadeusz M. Peryt**, Serhiy V. Vovnyuk*
Kryszta³y halitu w Grotach Kryszta³owych, wystêpuj¹cych na g³êbokoœci 80 m we wschodniej czêœci kopalni
soli w Wieliczce, w obrêbie z³o¿a bry³owego (Pawlikowski
& Wiewiórka, 1988), cechuj¹ siê bardzo nisk¹ zawartoœci¹
bromu (< 1 ppm). W po³¹czeniu ze sk³adem chemicznym
inkluzji fluidalnych w halicie, okreœlonym za pomoc¹ analizy ultramikrochemicznej, wskazuje to, ¿e kryszta³y halitu
s¹ redeponowanymi precypitatami wytr¹conymi z solanek
o niskiej zawartoœci jonów K, Mg i SO4 (Peryt i in., 2006).
W celu okreœlenia temperatury krystalizacji halitu wybrano
jeden kryszta³ pochodz¹cy z górnej Groty Kryszta³owej.
Badana p³ytka (o gruboœci 1,5 mm) zawiera³a setki inkluzji
fluidalnych i by³a och³adzana (w temperaturze od – 5oC do
– 7oC) w hermetycznym pojemniku w ci¹gu 24–48 godzin.
Homogenizacja sztucznie powsta³ej fazy gazowej inkluzji
odbywa³a siê w glicerynie (sch³odzonej do 5oC) zawieraj¹cej zatopiony termometr rtêciowy. Przejœcie inkluzji w
stan zhomogenizowany by³o rejestrowane pod binokularem z dok³adnoœci¹ ± 0,5oC. Procedura och³adzania-ocieplania p³ytki halitu by³a powtarzana kilkakrotnie (w dniach
28–29.01.2005 r. oraz 31.01–04.02.2005 r.); pomierzono
201 wartoœci temperatury homogenizacji. Zakres zmian
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wartoœci temperatury homogenizacji (i wartoœæ œrednia) wynosi³y (w oC), odpowiednio: 14,5–16,0 (15,0) 28.01.2005 r.,
10,0–16,5 (12,9) 29.01.2005 r., 9,5–16,0 (12,4) 31.01.2005 r.,
12,0–17,0 (13,4) 01.02.2005 r., 13,0–16,5 (14,3) 02.02.2005 r.,
12,0–17,0 (13,7) 03.02.2005 r., 11,0–16,5 (13,4) 04.02.2005 r.
Zak³adaj¹c, ¿e prawdziwa temperatura krystalizacji halitu
jest poni¿ej maksymalnej wartoœci temperatur homogenizacji inkluzji (zob. Arcos & Ayora, 1997), uznano, ¿e temperatura krystalizacji halitu w Grotach Kryszta³owych by³a
bliska 12oC. Jest to wartoœæ odpowiadaj¹ca obecnej temperaturze powietrza w górnej Grocie Kryszta³owej, wahaj¹cej siê w ci¹gu roku w granicach 11,7–12,3oC (BrzeŸniak, 2000). Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ kryszta³y halitu w
Grotach Kryszta³owych powsta³y miêdzy 350 tys. lat a 82
tys. lat temu (Hercman & Alexandrowicz, 2000), kryszta³y
te powsta³y zatem w okresach interglacjalnych, a nie — jak
uwa¿ano wczeœniej — glacjalnych.
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Wp³yw struktury przedpola na formowanie siê frontu nasuniêæ karpackich
Orest Stupka*, W³odzimierz Mizerski**
Wp³yw budowy, kszta³tu i przebiegu granic jednostek
tektonicznych w brze¿nych czêœciach starych platform na
rodzaj i ewolucjê s¹siaduj¹cych z nimi stref fa³dowych bardzo wyraŸnie jest widoczny zarówno w skali globalnej, jak
i regionalnej. Jest to te¿ widoczne w Europie po³udniowej,
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gdzie mo¿na przeœledziæ wp³yw kszta³tu p³yty adriatyckiej
na przebieg ³añcucha alpidów. Ma ona skorupê kontynentaln¹, a na jej brzegach znajduj¹ siê struktury kolizyjne.
Jako element p³yty afrykañskiej (po³¹czony z ni¹ „mostem”
kalabryjsko-sycylijskim o œcienionej skorupie kontynentalnej), przemieszcza³a siê wraz z ni¹ pocz¹wszy od wczesnego mezozoiku. Kolizja p³yty adriatyckiej z kontynentem
europejskim w eocenie spowodowa³a powstanie alpejskiego ³añcucha fa³dowego od Gór Betyckich przez Alpy, Karpaty i Dynarydy, po Hellenidy.
Wp³yw budowy przedpola na strukturê i rozwój przyleg³ej do niej alpejskiej strefy fa³dowej jest wyraŸnie

