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go triasu (kajpru). Osadom skrasowia³ym towarzysz¹
struktury glebowe, a szczeliny krasowe wype³nia materia³
ilasty, pochodz¹cy z wy¿ejleg³ych, klastycznych utworów
kajpru. Poziomy gleb kopalnych stwierdzono równie¿ w
profilu z Doliny Smytniej. Wystêpuj¹ one w sp¹gu utworów karniku i s¹ zwi¹zane z d³ugookresow¹ ekspozycj¹
utworów. W tej czêœci basenu tetydzkiego dosz³o wówczas
do regresji morskiej, wynurzenia i wietrzenia utworów
œrodkowotriasowej platformy wêglanowej. Poziomy krasu
stwierdzone w stropie anizyku w profilu Giewontu by³y
zwi¹zane z d³ugotrwa³ym wietrzeniem. Nad skrasowia³ymi utworami anizyku wystêpuj¹ bezpoœrednio ska³y
œrodkowej jury.

W obrêbie utworów sebhy i laguny triasu dolnego i
górnego oraz utworach platformowych triasu œrodkowego
powszechne s¹ struktury tipi. Stwierdzono je w serii wierchowej w kilku profilach triasu dolnego i triasu œrodkowego oraz triasu górnego w profilu z Doliny Smytniej. W
obrêbie jednostki kri¿niañskiej struktury teepee stwierdzono w utworach dolnego triasu w profilu Ma³ej Królowej
Kopy, oraz w utworach górnego ladynu (profile Skupniów
Up³azu i Hlupy–diarska Vidla). Podobnie jak paleokras
struktury teepee by³y zwi¹zane z krótkotrwa³a emersj¹.
Podczas takich wynurzeñ dochodzi³o do wysychania i spêkania osadu. Niejednokrotnie dochodzi³o równie¿ do zapadania siê takich struktur i powstawania brekcji.

Struktury fa³dowe w strefie pó³nocnej os³ony granitoidów Karkonoszy
— ewolucja strukturalna pasma ³upkowego Szklarskiej Porêby, Góry Izerskie
Agnieszka Krzykowska*
Pasmo ³upkowe Szklarskiej Porêby znajduje siê w
po³udniowej czêœci bloku izerskiego, w strefie bezpoœredniego kontaktu z (le¿¹cymi bardziej na po³udnie) granitoidami masywu Karkonoszy. Obejmuje wschodni rejon
Grzbietu Wysokiego Gór Izerskich. Na kontakcie z granitoidow¹ intruzj¹ ska³y ³upkowe uleg³y ca³kowitemu przeobra¿eniu w hornfelsy.
Na podstawie szczegó³owej analizy strukturalnej, przeprowadzonej w zachodniej czêœci pasma Szklarskiej Porêby, stwierdzono cztery generacje form fa³dowych (F1-4)
wraz z towarzysz¹cymi im strukturami planarnymi (S1-4) i
linijnymi. Mezostruktury kszta³towa³y siê w stopniowo
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zmieniaj¹cych siê warunkach: od podatnych do podatno-kruchych, g³ównie w okresie poprzedzaj¹cym umiejscowienie siê i krystalizacjê (póŸny karbon: westfal/stefan)
granitoidowej magmy. Powstanie tych struktur jest œcisle
zwi¹zane z deformacjami, zachodz¹cymi w warunkach
zmieniaj¹cych siê stopniowo uk³adów naprê¿eñ,
powsta³ymi wskutek nacisków tektonicznych o kierunkach: NW–SE (D1), NW–SE (D2), WSW–ENE (D3).
Obecny styl strukturalny (fa³dowy) pasma ³upkowego
Szklarskiej Porêby, ukszta³towa³ siê w drugim etapie
deformacji (D2); powsta³y wtedy makrofa³dy F2 oraz
towarzysz¹ce im mezofa³dy F2 o przebiegu osi SW–NE.
Wyniki ostatnich, szczegó³owych badañ, które objê³y
ca³y obszar pasma ³upkowego Szklarskiej Porêby wskazuj¹, i¿ badane utwory zosta³y objête wiêksz¹, ni¿ dotychczas s¹dzono, liczb¹ faz deformacji, prowadz¹cych do
kszta³towania siê struktur fa³dowych.

Cenomañskie ³awice ostrygowe w piaskowcu or³owskim jednostki klapskiej
w Karpatach Zachodnich
Emilia Labajová*
Jednostka klapska pieniñskiego pasa ska³kowego
odznacza siê sekwencj¹ fliszow¹ z klastami ska³ „egzotycznych”. Ten g³êbokomorski zespó³ osadowy jest przedzielony piaskowcem z Orlove, który sk³ada siê z
drobnoziarnistych piaskowców z otoczakami i³owców,

wapieni i innych ska³. Piaskowiec z Orlove jest osadem
autochtonicznym, bogatym w szcz¹tki makrofauny wœród
których dominuje ostryga Rhynchostreon suborbiculatum
(Lamarck). Towarzysz¹ce szcz¹tki organiczne to: serpulidy, fragmenty szkar³upni, ig³y g¹bek oraz otwornice i
ma³¿oraczki,
Obecnoœæ tych skamienia³oœci wskazuje na œrodowisko
nerytyczne z wp³ywem fluwialnym u ujœcia systemu estuariowego.
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