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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

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
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widoczny, zarówno w obrêbie pasma alpejsko-karpackiego, jak i przedalpejskich i przedkarpackich molasowych
zapadlisk.
Alpy Zachodnie charakteryzuj¹ siê najwy¿szymi wysokoœciami i nieznaczn¹ szerokoœci¹ (50–60 km). To gigantyczny zespó³ ró¿norodnych p³aszczowin. Ich tektoniczne
przemieszczenie nast¹pi³o w wyniku regionalnej, poziomej kompresji, zorientowanej prostopadle do generalnej
rozci¹g³oœci Alp Zachodnich, która spowodowa³a tektoniczne rozwarstwienie skorupy ziemskiej na ró¿nych g³êbokoœciach. Jest to dobrze widoczne na przyk³adzie strefy
Everestu–Verbano, sk³adaj¹cej siê z kilku ³usek p³aszczowinowych, nachylonych na po³udnie, zbudowanych z lercolitów, metabazytów i granulitów. Metabazyty i granulity
odpowiadaj¹ ni¿szej czêœci skorupy kontynentalnej, a lercolity — fragmentom p³aszcza. W rejonie Everestu na
powierzchni ods³ania siê pakiet ultrazasadowych ska³, który pogr¹¿aj¹c siê pod Nizinê Padañsk¹ ³¹czy siê z geofizycznie wyznaczon¹ powierzchni¹ Moho. Mo¿na go uwa¿aæ
za wyciœniêty fragment p³aszcza. W³aœnie w Alpach Zachodnich nast¹pi³o najwiêksze skrócenie skorupy ziemskiej.
Ten segment Alp oddzielony jest od zachodnioeuropejskich waryscydów w¹skim rowem przedalpejskim.
Budowa Alp Zachodnich zdecydowanie ró¿ni siê od
budowy Alp Wschodnich, znacznie szerszych i ni¿szych.
Przedalpejski rów molasowy ma tu maksymaln¹ szerokoœæ
i szybko zwê¿a siê w kierunku po³udniowej granicy Masywu Czeskiego.
W zachodnich i wschodnich Karpatach mo¿na wyró¿niæ trzy sektory. Pierwszy z nich, do po³udnika Krakowa,
ma szerokoœæ 60–100 km, a przed jego czo³em znajduje siê
w¹ski rów przedgórski. Drugi ci¹gnie siê od po³udnika
Krakowa do równole¿nika Czerniowców. Tutaj Karpaty fliszowe i zapadlisko przedkarpackie s¹ najszersze (350 km),
a ich ³uk skierowany jest ku NE. Specyficzn¹ cech¹ tego
segmentu jest anomalna budowa skorupy. Jej asymetryczna strefa korzeniowa, znajduj¹ca siê pod stref¹ skibow¹ i
wewnêtrzn¹ czêœci¹ zapadliska przedkarpackiego, przemieszczona jest ku NE ze œrodkowej czêœci Karpat. Odcinek, gdzie skorupa ma anomaln¹ budowê, ma w planie
postaæ pasa szerokoœci 60–80 km, równoleg³ego do brzegu
kratonu wschodnioeuropejskiego. Granica Moho le¿y tu na
maksymalnej g³êbokoœci — 60–67 km. Powy¿ej niej znajduje

siê warstwa o prêdkoœciach fal sejsmicznych 7,6–7,7 km/s,
któr¹ przykrywa gruba seria ska³ (do 30 km) o szybkoœciach fal sejsmicznych 6,8–7,0 km/s. W³aœnie z tym fragmentem pokrywa siê regionalne minimum si³y ciê¿koœci.
Tu te¿ wystêpuj¹ najwiêksze z³o¿a wêglowodorów zarówno
w Karpatach, jak i w zapadlisku przedkarpackim. W trzecim sektorze, po³o¿onym miêdzy miastami Ko³omyja i
Bakeu, nastêpuje silne zwê¿enie zapadliska i Karpat zewnêtrznych (30–50 km), ³añcuch jest wysoki, a jego tektonika jest bardzo skomplikowana.
Te cechy Alp i Karpat bardzo dobrze koresponduj¹ z
budow¹ ich przedpola. Alpy Zachodnie, z ich w¹skim
rowem przedgórskim, opieraj¹ siê o Masyw Centralny.
Alpy Wschodnie natomiast i ich szeroki rów przedgórski
wkraczaj¹ na niezdeformowan¹ p³ytê niemieck¹, gdzie w
obrêbie rowu wystêpuj¹ z³o¿a ropy i gazu. Najszersza strefa Karpat i ich zapadliska przedgórskiego pokrywa siê z
obszarem obni¿onego fundamentu platformy prekambryjskiej oraz z przebiegiem paleoryftu wo³yñsko-orszañskiego, a najwê¿sza — opiera siê o po³udniowo-zachodni stok
tarczy ukraiñskiej oraz wyniesienie bukowiñskie, które
pocz¹wszy od neoproterozoiku charakteryzowa³o siê ci¹g³ymi ruchami wypiêtrzaj¹cymi. W w¹skiej strefie pasma
Karpat znajduje siê masyw marmaroski i tu nastêpuje maksymalne zbli¿enie tarczy ukraiñskiej i wyniesienia bukowiñskiego z Karpatami oraz przegiêcie ³uku Karpat, które
s¹ te¿ tu silnie wypiêtrzone.
Zatem struktura peryferycznej czêœci kratonu wschodnioeuropejskiego oraz kszta³t jego granic znajduj¹
odzwierciedlenie w budowie i ewolucji strukturalnej przylegaj¹cego ³añcucha Karpat; najwiêksze komplikacje w
budowie tych ostatnich wystêpuj¹ tam, gdzie strukturalne
elementy kratonu s¹ silnie wyniesione lub klinowato
wdzieraj¹ siê w strefê fa³dow¹. Wp³yw kszta³tu kratonu na
strukturê przylegaj¹cej do niego strefy fa³dowej daje siê
³atwo wyt³umaczyæ, szczególnie z pozycji mobilistycznych koncepcji tektogenezy. J Dewey i J. Bird (1970) pisz¹
na ten temat: Stopieñ spajania kontynentów w rezultacie
ich kolizji wzd³u¿ szwu kolizyjnego, skala i czas deformacji
zale¿¹ od kszta³tu zderzaj¹cych siê kontynentów. W przypadku bardzo urozmaiconych stref brze¿nych, najwczeœniejsze i najsilniejsze deformacje w obrêbie pasma fa³dowego obejmuj¹ strefy, które jako pierwsze ulegaj¹ kolizji.

Obszary Ÿród³owe egzotyków karpackich
na podstawie badañ petrologicznych i paleontologicznych
Tomasz Malata*, Barbara Olszewska*, Pawe³ Poprawa**, Janusz Skulich*, Anna Tomaœ*
Basen Karpat fliszowych by³ czêœci¹ zbiornika Tetydy
rozwiniêt¹ prawdopodobnie na skorupie kontynentalnej.
Jego granice wyznacza³a z jednej strony platforma europejska, z drugiej — wyniesienie po³udniowomagurskie. Prócz
tych dwóch domen trzecim istotnym obszarem Ÿród³owym
by³a œródbasenowa kordyliera œl¹ska, istotnie zmieniaj¹ca
siê w czasie i w przestrzeni. Istnia³y ponadto inne œródbasenowe obszary alimentacyjne o mniej lub bardziej lokalnym

zasiêgu i ró¿nym okresie trwania. Wymieniæ tu mo¿na
grzbiet oddzielaj¹cy obecne jednostki magursk¹ i dukielsk¹
oraz wyniesienie wêglowieckie. Obszary te cechowa³a swoista budowa geologiczna, przez co zespo³y egzotykowe
pochodz¹ce z odrêbnych Ÿróde³ ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹
sk³adem i wiekiem ska³. Pozwala to nie tylko identyfikowaæ poszczególne obszary Ÿród³owe na podstawie egzotyków, ale i wyci¹gaæ wnioski o pierwotnej pozycji Karpat,
ich pod³o¿u i wielkoskalowych zjawiskach tektonicznych
zachodz¹cych w czasie istnienia basenu i póŸniejszej tektogenezy orogenu.
Pó³nocny obszar alimentacyjny basenu Karpat zewnêtrznych by³ stosunkowo stabilny przez ca³y czas istnienia
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