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Generacje mikrostruktur w ³upkach ilasto-piaszczystych formacji
andelskohorskiej (Sudety Wschodnie, Polska)
Sylwia Strzy¿ewska-Konieczna*
Przeprowadzone obserwacje zosta³y wykonane w oparciu o analizê mikroskopow¹ p³ytek cienkich, wykonanych z
próbek ³upka ilasto-piaszczystego formacji andelskohorskiej (okolice Pokrzywnej). Obserwowane mikrostruktury
powsta³y zarówno w wyniku deformacji nietektonicznych,
jak i tektonicznych.
Jedyn¹ mikrostruktur¹ nietektoniczn¹ (sedymentacyjn¹), rozpoznan¹ w badanych próbkach, jest pierwotna
stratyfikacja osadów S0, widoczna jako naprzemianleg³e
laminy jasne (w wiêkszoœci kwarcowe), oraz ciemne (zbudowane g³ównie z ³yszczyków). Bardzo czêsto jako struktura równoleg³a do S0, wystêpuje foliacja S1,
podkreœlaj¹ca pierwotn¹ p³asko-równoleg³¹ teksturê ska³y
wyjœciowej. Nielicznie, w badanym materiale, wystêpuj¹
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silnie zdeformowane, najczêœciej izoklinalne fa³dy F1,
reprezentuj¹ce wraz z foliacj¹ S1, najstarsz¹ generacjê
struktur tektonicznych. G³ównymi strukturami drugiej
generacji tektonicznej s¹ mikrofa³dy F2, które s¹ bardzo
liczne i wykazuj¹ du¿¹ ró¿norodnoœæ geometryczn¹.
Powierzchnie foliacji S2, s¹ natomiast powierzchniami
kliwa¿u, zarówno ci¹g³ego (zwarty, rozstêpny) jak i rytmicznego, krenulacyjnego (dyskretny lub strefowy). Trzeci¹ deformacjê tektoniczn¹ reprezentuj¹ rzadko spotykane
mikrofa³dy F3 oraz powierzchnie kliwa¿u osiowego S3.
Lokalnie wymienionym strukturom towarzysz¹ ,zwi¹zane
z poszczególnymi deformacjami tektonicznymi, mikrostruktury typu porfiroklastów oraz struktur SC C’.
Du¿e zaanga¿owanie tektoniczne badanego obszaru,
podkreœla fakt dominacji mikrostruktur tektonicznych
(trzy generacje deformacji) nad mikrostrukturami nietektonicznymi (jedna generacja). Analiza etapów rozwoju
mikrokliwa¿u pozwoli ponadto na okreœlenie intensywnoœci deformacji w poszczególnych domenach badawczych.

Zastosowanie analizy elementów architektury g³êbokomorskich systemów
depozycyjnych, na przyk³adzie warstw magurskich strefy Siar
w rejonie Gorlic
Micha³ Warcho³*
Analiza elementów architektury podmorskich systemów depozycyjnych jest po¿ytecznym narzêdziem, uœciœlaj¹cym opis i interpretacjê budowy oraz ukszta³towania
ich osadów, w jej zakres wchodziæ mo¿e wiele niezale¿nych metod klasyfikacji i interpretacji utworów g³êbokomorskich.
W rejonie Gorlic, przeprowadzono analizê i interpretacjê facji i asocjacji facji warstw magurskich, reprezentuj¹cych elementy architektury depozycyjnej 2 i 3 rzêdu.
Zidentyfikowano utwory charakterystyczne dla œrodowisk
koryt kana³owych, wa³ów brzegowych, utworów pozakorytowych, lobów depozycyjnych i osuwisk, oraz ich pionowe nastêpstwa, odpowiadaj¹ce proksymalnym i dystalnym
elementom tych œrodowisk. Œrodowiska te reprezentuj¹
indywidualne elementy architektury depozycyjnej trzecie-
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go rzêdu i s¹ rozdzielone odpowiadaj¹cymi im powierzchniami ograniczaj¹cymi. Elementy dwuwymiarowej
geometrii architektury g³êbokowodnej widzianej w przekroju, takie jak: soczewki, pokrywy, elementy nachylone,
elementy nieregularne, czy kana³y wa¿ne dla interpretacji
budowy cia³ depozycyjnych, by³y obserwowane na ca³ym
badanym obszarze. Elementy te odnotowywano najczêœciej w ma³ej skali (od kilku cm do kilkunastu metrów).
Przeprowadzone obserwacje i interpretacja elementów
architektury depozycyjnej pozwoli³y na rekonstrukcjê stref
depozycji utworów reprezentuj¹cych poszczególne podœrodowiska sedymentacji utworów ró¿nego rodzaju sp³ywów
masowych i zaklasyfikowanie systemu warstw magurskich
strefy Siar na badanym terenie jako fragmentu ci¹gu systemów depozycyjnych rampy silikoklastycznej (Leszczyñski &
Malata, 2002). Rampa ta przechodzi³a przynajmniej dwa etapy ewolucji, od rampy zdominowanej piaskiem do rampy
piaszczysto-mu³owej.

