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Œlady produktów pouderzeniowych
w osadach warstw radiolariowych w Karpatach fliszowych
Zbigniew Paul*, Tadeusz Wieser*
Badaj¹c formacjê ³upków radiolariowych z Barnasiówki
zwrócono uwagê na horyzont ciemnych ska³ powleczonych tlenkami manganu i ¿elaza z podœcielaj¹c¹ go ³awic¹
bentonitu. Badania petrograficzne i geochemiczne tych
ska³, których wiek okreœlono na prze³om cenomanu i turonu, wykaza³y, ¿e mog¹ one byæ zwi¹zane genetycznie z
kolizj¹ du¿ego cia³a kosmicznego z Ziemi¹. Do takich
wniosków sk³aniaj¹: podwy¿szona zawartoœæ pierwiastków rzadko spotykanych w skorupie ziemskiej, np. niklu,
indu, cynku i skandu; wystêpowanie ziaren bronzytu oraz
wystêpowanie coesytu. W obrêbie tego poziomu nast¹pi³y
du¿e zmiany w œwiecie organicznym — ca³kowicie wymar³y
niektóre formy otwornic (Rotalipora, Gavelinella intermedia), a w ich miejsce wkroczy³y inne organizmy (radiolarie), które osi¹gnê³y bujny rozkwit. Innymi przes³ankami s¹
zaobserwowane zjawiska sedymentologiczne, mog¹ce byæ
nastêpstwem silnych pr¹dów podmorskich, spowodowanych rozchodzeniem siê poimpaktowej fali sejsmicznej.
Powy¿sze anomalie wystêpuj¹ w obrêbie „³awicy manganowej” oraz otaczaj¹cych j¹ ska³ wystêpuj¹cych w formacji ³upków radiolariowych z Barnasiówki w jednostce
œl¹skiej, a tak¿e w odpowiednikach tych utworów w jednostkach skolskiej, podœl¹skiej oraz magurskiej. Kompleks
spongiolitów, radiolarytów, ³upków i piaskowców z konkrecjami manganowo-¿elazistymi po raz pierwszy by³ opisywany w Karpatach zewnêtrznych w profilu serii skolskiej
jako zielone i czerwone ³upki (Styrna³ówna & Cizancourt,
1925). PóŸniej nazywano te osady czerwonymi radiolarytami z ³upkami czerwonymi i zielonymi lub radiolarytami i
marglami krzemionkowymi, a tak¿e w profilu serii œl¹skiej
— poziomem ³upków radiolarytowych (Burtan i in., 1933).
Nastêpne stanowiska wystêpowania tego poziomu by³y
opisywane w serii podœl¹skiej, œl¹skiej i skolskiej pod ró¿nymi nazwami: margli krzemionkowych i warstw jaspisowych (Ksi¹¿kiewicz, 1951). Nazywano je tak¿e poziomem
radiolarytów i spongiolitów, zielonawymi ³upkami z radiolariami, ³upkami radiolariowymi (Gucwa, 1966) czy biochemicznymi ska³ami krzemionkowymi (Burtan & Turnau-Morawska, 1978). Poziom ska³ krzemionkowych opisywa³ tak¿e Wieser (1973). Utworami tego samego wieku
na Ni¿u Polskim zajmowali siê Peryt i in. (1994), a na kontynencie amerykañskim m.in. Orth i in. (1988).
Litologicznie ogniwo to wykszta³cone jest we wszystkich seriach podobnie. Jest to kilku- lub kilkunastometrowej mi¹¿szoœci pakiet spongiolitów, radiolarytów i ³upków
z konkrecjami manganowymi. W wy¿szej czêœci tego kompleksu pojawiaj¹ siê pojedyncze ³awice cienko³awicowych
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piaskowców. Kompleks ten jest przykryty pstrymi ³upkami, warstwami godulskimi lub inoceramowymi.
Poziom ten zosta³ dot¹d stwierdzony przez autora w
Wiœle, Straconce k. Bielska-Bia³ej, paœmie Barnasiówka,
Brodach k. Lanckorony, Trzemeœni, Zasani, Koninkach,
Wêglówce, Miêdzybrodziu k. Sanoka, potoku Krzeczkówka k. Przemyœla i w Bystrym k. Baligrodu, a tak¿e w Karpatach ukraiñskich. Najdok³adniejsze badania petrograficzno-geochemiczne zosta³y przeprowadzone w ods³oniêciach
tego poziomu w Brodach, Trzemeœni (jednostka œl¹ska),
Zasani i Miêdzybrodziu (jednostka podœl¹ska) i w potoku
Krzeczkówka (jednostka skolska).
Badania tej formacji, a tak¿e jej odpowiedników wystêpuj¹cych w innych jednostkach zewnêtrznych Karpat fliszowych, wykaza³y, ¿e prawdopodobnie wystêpuj¹ w nich
produkty poimpaktowe, a tak¿e okruchy materii pochodz¹ce
z planetoidy, która uderzy³a w Ziemiê ok. 90 mln lat temu.
Oznaczenie wieku bezwzglêdnego (Van Couvering i in.,
1981) ska³ umo¿liwi³o ustalenie lokalizacji g³ównego krateru, który zrobi³a na kuli ziemskiej ta planetoida. Poszukiwania zawê¿ono do dwóch kraterów meteorytowych. Jednym z nich by³ krater w Boltysz (Ukraina), który w czasie
rozpoczêcia badañ uznawano za równowiekowy z „³awic¹
manganow¹” w obrêbie formacji ³upków radiolariowych
z Barnasiówki w Karpatach, drugim zaœ krater Logojsk
(Bia³oruœ), poniewa¿ produkty poimpaktowe badane w jego
wnêtrzu s¹ podobne do produktów zawartych w cytowanej
„³awicy” z Karpat.
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