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neoproterozoiku do wczesnego kambru oraz od neoarchaiku do mezoproterozoiku (Michalik i in., 2006), jak równie¿ zawieraj¹ce monacyty o neoproterozoicznym wieku
U-Th-Pb (Budzyn i in., 2006).
Procesy zwi¹zane z waryscyjsk¹ kolizj¹ wzd³u¿ po³udniowego przed³u¿enia Brunovistulikum nie ogranicza³y
siê do metamorfizmu dokumentowanego karboñskim wiekiem K/Ar ³yszczyków (Poprawa i in., 2004), odpowiadaj¹cego wzglêdnie niskiemu zakresowi temperatur zamkniêcia sytemu. Wi¹za³ siê z ni¹ równie¿ metamorfizm
wysokiego stopnia, dokumentowany przez karboñski wiek
U-Th-Pb monacytów z granulitów, okreœlaj¹cy czas ich
ekshumacji (Budzyn i in., 2006), a tak¿e przez gnejsy nie
zawieraj¹ce oprócz monacytów o waryscyjskim wieku
U-Th-Pb starszych monacytów, które mo¿na by wi¹zaæ z
protolitem (Poprawa i in., 2005). Z kolizj¹ wi¹za³o siê równie¿ powstanie w strefie przysz³ego wyniesienia œl¹skiego
orogenicznych granitoidów (Hanl i in., 2000).
W póŸnej jurze–wczesnej kredzie obszary, wypiêtrzone póŸniej jako wyniesienie œl¹skie, by³y strefami, w których zachodzi³a subsydencja i sedymentacja wapieni typu
sztramberskiego. Dowodzi tego znacz¹cy udzia³ takiego
materia³u w detrytusie dostarczanym z wyniesienia œl¹skiego. Lokalnie w obszarach tych nastêpowa³o wypiêtrzanie
tektoniczne, na co wskazuje dostawa materia³u detrytycznego do basenu, w którym deponowane by³y utwory warstw
cieszyñskich (np. Ksi¹¿kiewicz, 1962). Równowiekowa
subsydencja oraz ograniczone wypiêtrzanie na tym etapie
wi¹za³y siê najprawdopodobniej z ryftow¹ ekstensj¹.
Przyjêto, ¿e gwa³towne wypiêtrzanie wyniesienia œl¹skiego w póŸnej kredzie–paleocenie wi¹za³o siê z rozwojem w tym obszarze strefy zakorzenionych deformacji
kompresyjnych oraz nasuniêæ (Poprawa i in., 2004).
Przes³ank¹ ku temu jest wspó³wystêpowanie w materiale
detrytycznym otoczaków ska³ o kontrastuj¹cym stopniu
metamorfizmu, ska³ plutonicznych oraz niezmetamorfizowanych ska³ osadowych, w tym starszych od niektórych
ska³ metamorficznych. Wœród ska³ poddawanych w póŸnej
kredzie erozji znajdowa³ siê równie¿ dolnokredowy, g³êbokomorski flisz. Argumentem na uzasadnienie powstania
wyniesienia œl¹skiego poprzez spiêtrzanie siê p³aszczowin

s¹ ponadto zmiany w czasie sk³adu materia³u detrytycznego z niego dostarczanego, które nie s¹ spójne z koncepcj¹
stopniowego wcinania siê erozji w g³¹b nie przebudowywanego bloku. Przyk³adem jest znacz¹cy wzrost udzia³u górnojurajsko-dolnokredowych wapieni typu sztramberskiego
w czasie depozycji utworów warstw ciê¿kowickich w stosunku do starszych warstw istebniañskich.
Przedstawiono interpretacjê zak³adaj¹c¹, i¿ wyniesienie œl¹skie w póŸnej kredzie–paleocenie stanowi³o strefê
kompensuj¹c¹ orogeniczne skracanie. Strefa ta, nasuwaj¹c
siê na p³ytê przedpola, powodowa³a fleksuraln¹ subsydencjê w obszarach proksymalnych (wewnêtrzny basen œl¹ski)
oraz kompresyjne wypiêtrzanie tektoniczne w obszarach
dystalnych (zewnêtrzny basen œl¹ski, podœl¹ska strefa facjalna, basen skolski, pó³nocne obrze¿enie basenów ZKZ).
Wyniesienie œl¹skie mo¿e byæ ponadto Ÿród³em b¹dŸ jednym ze Ÿróde³ kompresji, powoduj¹cej tektoniczn¹ inwersjê basenu polskiego na prze³omie kredy i paleogenu.
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Wapienie poselenitowe — implikacje genetyczne polskich z³ó¿ siarki rodzimej
Andrzej G¹siewicz*
Wapienie poselenitowe s¹ charakterystyczn¹ litofacj¹
mioceñskich wapieni siarkonoœnych polskich z³ó¿ siarki
rodzimej pó³nocnej czêœci zapadliska przedkarpackiego.
Wapienie te s¹ zmiennie siarkowane (œrednio ok. 16%) lub
p³onne i zawieraj¹ struktury po pierwotnych kryszta³ach
gipsów selenitowych. Obecnoœæ tych struktur jest g³ównym argumentem na rzecz epigenetycznego pochodzenia
polskich z³ó¿ siarki rodzimej. Jednak¿e liczne cechy wapieni poselenitowych, takie jak: geometria i rozk³ad warstw,
cechy sedymentologiczne, diagenetyczne i petrologiczne,
a tak¿e ich zró¿nicowanie subfacjalne, charakterystyka geochemiczna (chemiczna i izotopowa) oraz wyniki porównañ
tych wapieni z gipsami selenitowymi, zgodnie œwiadcz¹
przeciw hipotezie ich epigenetycznego utworzenia. Jedno*Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4,
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czeœnie cechy te wskazuj¹ wyraŸnie na osadowe pochodzenie tych utworów, które rozwija³y siê w œrodowisku przejœciowym hypersalinowo-meteorycznym, na granicy dwóch
g³ównych stref depozycyjnych: wapiennej i gipsowej. Jak
wskazuj¹ cechy tych wapieni, utworzy³y siê one w zmieniaj¹cych siê warunkach zasolenia i zmieniaj¹cym siê re¿imie
beztlenowo-tlenowym. Zró¿nicowane lokalnie subœrodowiska depozycji wapieni poselenitowych charakteryzowa³y
siê z³o¿onymi reakcjami biochemicznymi, zachodz¹cymi
od etapu synsedymentacyjnego do etapu póŸnej diagenezy
z intensywn¹ aktywnoœci¹ zespo³ów mikroorganizmów
cyklu siarkowego i wêglowego. W wyniku tych reakcji
utworzy³a siê z³o¿ona parageneza mineralna z siark¹
rodzim¹ wystêpuj¹c¹ w nagromadzeniach przemys³owych.
Cechy wapieni poselenitowych implikuj¹ tym samym sedymentacyjne pochodzenie polskich z³ó¿ siarki zapadliska
przedkarpackiego.

