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Ryszard DADLEZ 

Epikontynentalne baseny permu 1 mezozoiku 
w Polsce 

Na podstawic map 1itofacji i mi~i.szoi;ei. zamieszezonyeh w scrii artykut6w w n- rze 1/88 KII'Qrta/fI;ka 

Geo!og;c=nego, dokonano analizy zmian ecch rozwojowyeh basen6w permsko-mezozoieznych na Nizu 
Pols kim. Wyr6znionych szesc puls6w ~kspansji basen6w jest na og61 zgodne z etapami transgresywnymi. 
wywotanymi eusta tyeznym podniesieniem poziomu wOO ocean6w. NajtrwaJsza komunikaeja mi~zy
basenowa istn iaia w przedlui.eniu bruzdy srodkowopolskiej ku NW i SE, najbardziej epizodyczna zas -
ku wschodowi. Zauwaiono r6iniee w dynamiee ekspansj i basenu na NE i sw od bruzdy. Poloienic 
bruzdy ustabi lizowalo si~ dopiero od wezesnej jury, garby wewn~t rz basenu w jego eZ~Sci sw ulcgaly 
r6wniei przemieszezeniom. Tempo akumulacji osadow z biegiem C7,aSU mala to, wzmagaj<le si~ tui przed 
Cazami raptownej ekspansji bascnu i znacznie slabnllc w ezasie tyeh Caz. Transport matcrialu klastycz
nego z poludnia dominowal w zasadzie tylko w pOczqtkowyeh okresach. Rozw6j faeji w~glanowyeh 
zwi:12any byl wyrainic ze swobodn'l- komunikacj<l z basenami Tetydy. Sedymentacja, poezqwszy od paz
nego triasu. by!a lokalnie silnie modyfikowana przez wzrOst antyklin SOlnych i formowanie rowo\\' 
synsedymentacyjnych. Stadia rozwojowe basenu (perm-trias, wczesna jura. srodkowa - pozna jura. 
kreda) definiowa ne S'l- przez zespol analizowanyeh cech i wykazujll silne zwillZk i z etapami cwolueji 
s<lsiednieh basen6w oceanicznych. 

WST~P 

Zestaw 42 map Iitofacji i mi~iszoSci, kt6re s~ ilustracj~ serii arlykul6w 0 facjach 
I paleotektonice permsko-mezozoicznego kompleksu strukturalnego na N iiu 
Polskim, zamieszczonej w n-rze I KlVarlalnika Geologicznego z 1988 r. (pozycje 
oznaczone gwiazdk~ w pismiennictwie), stanowi znakomity material syntetyzuj~cy 
obecny stan rozpoznania poszczeg61nych odcink6w tego kompleksu. Na jego pod
stawie moi:na si~ pokusic 0 szersze spojrzenie na calosc ewolucji basenow sedymenta~ 
cyjnych na Niiu w okresie owych 200 mIn lat, od saksonu po mastrycht wl~cznie . 
Artykul jest pr6b~ takiego spojrzenia, odwoluj~c~ si~ do metodyki, zastosowanej we 
wczesniejszej pracy (R. Dadlez, 1987) i wzbogaconej 0 nowe elementy. Jego celem 
jest okreslenie og61nej dynamiki basen6w i prawidlowoSci ich rozwoju na tie calego 
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zbiornika srodkowoeuropejskiego i s~siednich prowincji oceao icznych. W niekto
rych przypadkach obserwacje te mozna uj~c w kategoriach polilosciowych. 

METODA ANALIZY 

Trese map rozpalrywalem, w powi~zan iu ze skal~ geochronologiczn~, pod 
k~tem zmiennosci ki lku cech basenow: ich zasi,gow geograficznych i rozmiarow, 
komunikacj i z basenami s,!siednimi, transgresji i regresj i morz, konfiguracj i brze
g6w Oraz wewn~trznego zroinicowania na obszary 0 wi~kszej i mniejszej subsy
dencji w powi~zaniu z budow~ podloza permu, pr,dkoSci sedymentacji w centrach 
najwi~kszej akumulacji osadow, wreszcie facji i kierunkow transportu materialu 
klastycznego. 

C h ron 0 log i a. Pozycja chronologiczna granic jednostek stralygraficz
nych w analizowanym odcinku czasowym jest obarczona r6inym marginesem 
bll'du (W.B. Harland i in., 1982). 0 ile w kredzie slOpien niepewnosci nie prze
kracza 10 Ma, to w srodkowej jurze wedlug niektorych sil'ga on a nawet prze
kracza 30 Ma. Przy lym rMnice np. w koncu okresu jurajskiego na najnowszych 
skalach (J.E. van Hinte, 1976; F.W.B. van Eysinga, 1978; O.S. Odin, 1982; A.R. 
Palmer, ed. , 1983) wynosz~ 14 Ma, a najego pocz~tku - 16 Ma. Mimo tych rMnic, 
proporcje mil'dzy dlugosci& poszczegolnych wiekow, szczegolnie w dwoch ostat
nio cylOwanych pozycjach, S& na ogol zachowane. Tak np. alb trwal znacznie 
dluzej nii cenoman czy turon, a zwlaszcza koniak; oksford trwal okolo dwukrotnie 
dluiej od kimerydu , a bajos od aalenu. Poniewaz proporcje te byly najistotniejsze 
przy obliczaniu tempa akumulacji osad6w, przyj~lem ostatecznie skall' czasow& 
O.S. Odina (1982) z korektami, wynikaj~cymi ze specyfi ki pOlskich podzialow 
stralygraficznych (podpi,t ra baj osu, granice mil'dzy kelowejem a oksfordem i 
kimerydem a wolgiem) . 

Z a s i I' g bas e now. Dla oceny SlOpnia ekspansji basenow poza bruzd, 
srodkowopolsk~ obliczono powierzchnil' pierwotnego zasil'gu osadow po obu jej 
stronach, przedstawiaj~c j~ nast,pnie w formie krzywej w relacji do skali czasu 
(fig. 7). Obliczenie to rna jedn~ wad" tl' mianowicie, ze oparte jest na mapach, 
obejmuj~cych tylko obszar Polski. Je§li basen przekraczal granice polityczne 
kraju, stwarza to obraz zafalszowany, szczeg61nie na p6lnocnym wschodzie, po
niewaz zachodnia i poludniowa granica zbiornika maj~ tak czytak umownycharakter. 
Dlalego krzyw~ na fig . 7 uzupelnilem dodatkow~ krzyw~ calkowitego zasil'gu 
basenu ku NE na podstawie pracy wczesniejszej (R. Dad lez, 1987). 

W kilkunastu przypadkach przyj~lem szersze pierwotne zaSl,gi nii na cytowa
nych mapach uwaiajClc, ie autorzy nie docenili rozmiarow p6zniejszej erozji. 
[)Olyczy to przede wszystkim obszaru przedsudeckiego. Zakladam, ze kilkuetapowe, 
p6i:ne (kredowe i pokredowe) jego diwigni,cie, szczeg61nie cz,sci zachodniej , uwa
runkowalo obecny zasil'g erozyjny pi,ter wyiszego triasu i nizszej jury i ze autorzy 
(I. Oajewska, 1988a, b; Z. Deczkowski, M. Franczyk, 1988a, b) prowadz~ granic, 
zasi,gu pierwotnego zbyt blisko wspolczesnego. Korektl' tl' przedstawilem przy
kladowo na fi g. IA. Zakladam tez - bior~c pod uwag, rozklad mi~iszosci i facji 
jury srodkowej - ie we wczesnym bajosie Oraz poc~wszy od srodkowego kujawu 
zasi,g basenu w tym kierunku byl szerszy (patrz korekta, fig. I B) ; zatem nie lylko 
w keloweju (g6rnym batonie?) , jak przypuszczaj~ K. Dayczak-Calikowska i W. 
Moryc (1988), ale takze w oksfordzie - inaczej wi,c niz w artykule T. Niemczyckiej 
i W. Brochwicza-Lewinskiego (1988) - caly obszar Sudetow m6g1 bye zalany. 
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Fig. I. Korekty pierwotnego zasi~gu basenow 
COrrections of Ihe primary extent of the basins 

~-------

A - dolny karnik (dol ne warst wy gipsowe) ' I - obecny zasi~g osadow (granica erozyjna). 2 - izopachyty. ] -
rekonstruowane izopachyty wg I. Gajewskiej (1988b . fig. I). 4 - jak wyit.:j wg autora. 5 - pierwotny zasi~g basenu 
wg I. Gajewskiej (l988b . fig. 1). 6 - jak wyiej wg autOra : B - gorny bajos. poziom Parkimonia parkinsolli' I - obecny 
zasi~g osadow (graniea erozyjna). 2 - izopachyty. 3 - rekonst ruowane izopaehyty. 4 - pierwolny zasi~g basenu 
wg K. Dayczak-Calikowskiej i W .. Moryea ( 1988).5 - jak wyi.ej wg autOra. 6 - facja ilasta : C - gorny karnik (gorne 
wa rs twy gipsowe wg I. Gajewskiej. 1988b. fig. ])" I - obecny za si",g osadow. 2 - i7.opachyty. ] - pierwotny zasi~g 
basenu wg aut ora 
A - Lower Carnian (Lower Gypsife rous Beds)' 1 - present extent of sed iments (erosional boundary). 2 - isopachs. 
3 - restOred iso pachs after I. Gajewskll (I 988b. Fig. 1).4 - as above after the present author. 5 - primary extent 
of the basin after I. Gajewska (1988b. Fig. 1).6 - as above lifter the present authOr: B - Upper Bajocian . Parkin.~ollia 
parkinson; Zone : I - present extent of sediments (erosional boundary). 2 - isopachs. ] - restored isopachs. 4 -
primary extent of the basi n a fter K. Dayczak·Cali kowska and W. Moryc (1988). 5 - as above after the present author. 
6 - shales: C - Upper Carnian (Upper Gypsiferous Beds) after I. Gajewslca (1988b. Fig. ]): I - present extent of 
sediments. 2 - isopachs. 3 - primary extent of the basin aner the present author 

Przyj&lem ponadto nieco szerszy zasi~g zbiornika ku p6!nocy w p6inym triasie, 
a ku p61nocy i wschodowi w toarsie. Wreszcie uwai.am, ie zasi~g przedstawiony 
na mapie g6rnych warstw gipsowych kajpru (I. Gajewska, 1988b, fig. 3) jest niemal 
w calosci ukszta!towany przez przednoryck& erozj~. Poszerzy!em go wi~c znacznie 
(fig. I C), s~dz'lc takie, ze sr6dbasenowe wypi~trzenia s& tylko wynikiem pokajpro
wegO di:wigni~cia i usuni~cia zloionych wczesniej osadow. 

K 0 m u n i k a c jam i , d z Y bas e now a. Rozk!ad l'ld6w wok6! basenu 
pOlskiego warunkowal istnienie pol&czen mi~dzybasenowych w strefach depresy; 
nych mi~dzy lymi I&dami. Wyr6i:nilem 5 gl6wnych kierunk6w pol~czet\ : p6lnocno
-zachodnie z basenem dunskim, zachodnie z basenem niemieckim, poludniowe i 
poludniowo-wschodnie z basenami tetydzkimi oraz wschodnie z centralnymi 
bascnami platformy wschodnioeuropejskiej (fig. 2). Ich zywotnosc w czasic zosta l" 
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Fig. 2. Sasen pOlski jako CZ~SC basenu srodkowoeuropej skiego 
Polish Basin as a part of Mid- European Basin 
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.. ohrlei.l!NCc l:gl) ) \.\ )pl~tr,(t: nla ; 2 - okrc)uwc .... }pIVlrlenw ~r{Jdba~cno"c ~ I _rvJ k<l I\ ( l'v1\lflil I'OJII\''';lICg''. 
2 - Ringkobing - Fionia. 3 - wielkopo[skie) ; 3 - umowna granica zachodnia i po!udniowH basenu pol~kiego: 4 _ 
hruzda ~ rod k o\'\')po[ska ; 5 - polllczenia I bascnami slIsied nimi 

I - rringing lands and uplifts; 2 - temporary int rabasinal highs (1 - Mid- N OTt h Sea. 2 - Ringkobing-Fyn. J _ 
WielkopOlsk:!) ; J - conventiona1. weslern and ~outhern boundaries of lhe Polish Basin; 4 - Mid-Polish Troulth: 
S .- l'ommunicntiOlh \\ ith the neigh houring ha~in~ 

przedstawiona umownie na fig. 7. z rozroi:nieniem pol'!czen swobodnych i utrud
nionych. 

W e w n ~ t r z n a k 0 n fig u r a c jab a s e 11 ll. Poloi enie centrow depo
zycji IV lVybranych okresach, jak rowniez polozenie srodbasenowych wypi~trzen 
nanioslem na kilku zbiorczych mapach (fig. 3 i 4). Zasi~gi basenow Oraz i'ch we
wn~trzne zrMnicowanie byly porownywane z maP'! geologiczn~ podloza permu. 

A k u m u I a c j a 0 sad a w. Ola orientacyjnej oceny maksymalnego tempa 
akumulacji osadow posluiylem si~ maksymalnymi mi~iszosciami , odnotOwanymi 
na poszczegolnych mapach. Przypadaj~ one przewaznie na rMne odcinki bruzdy 
srodkowopolskiej. O la gornego wapienia muszlowego i niiszego kajpru przyj~lem 
mniejsze mi~zszosci maksymalne, niz to wynika z map (I. Gajewska , 1988(1, fig. 
2, 1988b, fig. I), gdyi pomin~lem wartoSei lokalne. zwi~zane z inicjalnym p rzeply
wem mas solnych do wysadow kujawskich . 

Odczytane z map maksymalne mi~iszoSei zostaly skorygowane na kompakcj~ 
osadow. Zagadnienie redukcji miqiszosci wskutek kompakcji osadow jest zlozone. 
stosunkowo naj lepiej rOzpoznane w przypadku osadow ilastych, ale i tu przytaczane 
wykresy i liczby Sq rMne (J.M. Weller, 1959; I.N. Niestierow, 1965 ; R. Perrier. 
J. Quiblier, 1974; A. Rolle, 1974). Zastosowalem bardzo uproszczone rozwi~zanie, 
ktore nie nadaje si~ do szezegolowych analiz paleotektonicznyeh. ale dla zalozonego 
celu ogolnej orientacji zdaje si~ bye wystarezaj~ee. Przyj~lem mianowieie, ie w miar, 
pogr~iania mi~iszose kompleksow ilastych i marglistyeh mOie ulee redukcj i do 40'~" 
pierwotnej mi~iszosci. zas kompleksow piaszczystych - do 70'1". Dla kompleksow 
mieszanyeh, piaszczysto-ilastyeh przyjqlem wartosei posrednie, dla wapiennyeh i 
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ewaporatowych - brak kompakcji i zmian mi~zszasci. Zmiennosc redukcji mi'lz
szoSci wraz z gl~bokosci~ przyj~lem glownie za prac~ R. Perriera i J. Quibliera (1974). 
Skorygowane na kompakcj~ mi~iszOsci posluiyly do skonslruowania dwoch 
krzywych zmian tempa akumulacji osadow. osobno dla kujawskiej i pOmorskiej 
cz~sci bruzdy srodkowopolskiej (fig. 7). Powtarzam: rozwi~zanie tu zastOsOwane 
rna charakter orientacyjny i moze bye obarczone nawet znacznym i bl~dami w 
bezwzgl~dnych warlosciach redukcji; nie powinny one jednak naruszac proporcji 
mi~dzy szybkosci ~ akumulacji poszczegolnych pi~ter. 0 ktor~ glownie mi chodzilo. 
Przyj~cie bardziej wyraflnowanych sposobow obliczania poprawki na kompak
cjl' i poszerzenie analizy na caly basen (albo wzdluz przekrojow paleoleklonicz
nych. alba tez metOd~ usredniania mi'lzszosci na umownych obszarach. a nawet 
ob liczania kubatury osadow) daloby z pewnosci~ interesuj~ce wyniki. 

Meg a fa c j e. k i e run k i I ran S p 0 r I u k I a sly k 0 w. POlilosciowe 
uj~cie dominuj~cych megafacji nie bylo mozliwe, poniewai na wykorzystywanych 
mapach stOsOwane s~ - zreszt~ ze zrozumialych przyczyn - rozne uklady dwu- i 
Irojskladnikowe. Dlalego facje przedslawilem w formie uprOszczonego profllu 
(fig. 7). a kierunki transportu klastykow - w formie symboli zaznaczaj~cych prze
wag~ transportu z kierunku pOlnocnego lub poludniowego albo lez brak przewagi 
kloregokolwiek z nich. Glownymi irodlami klastykow byly: tarcza skandynawska 
i masyw czeski; inne irodla graly rol~ podrz~dniejsz~. Symbol transportu z polnocy 
obej muje zatem niekiedy i kierunek wschodni . zas symbollransporlu z poludnia 
przede wszystkim. lecz nie wyl~cznie. kierunek poludniowo-zachodni. 

WYNIKJ 

Z a s i I' g i i r 0 z m i a r y bas e now. Basen polski byl skrajnie wschodni~ 
cZI'Sci~ epikonlynentalnego basenu srodkowoeuropejskiego (fig. 2). Jej naluralne 
ramy twOrzyly od polnocy larcza skandynawska. od wschodu anlekl iza bia loruska 
i larcza ukrainska. od poludnia slabiej sprecyzowane bariery oddzielaj~cej~ pOCZ~I
kowo od basenow epikontynentalnych obrzezaj'lcych zachodni~ Tetyd~. a p6iniej 
od basenow oceanicznych Tetydy i wreszcie od poludninUlPqo zachodu masyw 
czeski. 

Kosccem basenu polskiego byla bruzda srodko\\"opolska - strefa naj intensyw
niejszej sedymentacji. w zasadzie pozbawionej przerw - uformowana hezposrednio 
na poludniowy zachod od lineamentu Tei~seyn:·a -Torn4ui ~la. W okrt:!~ach mak~y
malnego skurczenia (kontrakcji) zbiornik ograniczyl si~ do bruzdy. w okresach 
rozszerzania (ekspansji ) wykraczal daleko poza ni ~. W permie i mezozoiku mozna 
wyr6inic 6 glownych pulsacyjnych etapow ekspansji (fig. 7). klorych maksima 
przypadaly na najstarszy cechsztyn. scytyk-anizyk. nOryk . wczesny toars. oksford 
i turon. Przedzielaj 'l je okresy kontrakcji. ktorych kulminacje przypadaly na p6Zny 
cechsztyn. pozny ka rnik. najstarsz'l jur~. p6Zny toars-aalen i najstarsz~ kredl'. 

Relacje mi~dzy ekspansj'l i kOntrakcjll zbiornika z jednej slrony a transgresH 
j regresj~ mOrza z drugiej nie s'l jednoznaczne. Dwa pierwsze impulsy ekspansji 
(cechsztyn i trias srodkowy) zwi,!zane s,! Z transgresjam~ morskimi. ale maksimum 
ekspansji w scytyku na NE od bruzdy przypadlo na czas sedymentacji srod l'ldowej. 
Kontrakcja w p6inym karniku byla stowarzyszona z regresj~. ale ekspansja norycka 
rozgrywala si~ tahe w warunkach niemorskich. P6iniej obraz byl bardziej kla
rowny: ekspansja wczesnego toarsu byla rownoznaczna z maksymalnym zasi~giem 
morza wczesnej jury. Wreszcie w dwoch ostatnich impulsach in icj alne transgresje 
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morskie przypadaly na czas najwi~kszej kontrakcji zbiornika (aalen i berias), 
a najdalszy ich zasi~g - na czas najwi~kszej ekspallsji (oksford i turon). 

WarlO zwrocie uwag~ na krotsze epizody regresywne nalozone na rytm ogolny 
(fig. 7), ktore nie znalazly wyrazu na mapach z powodu zbyt krotkiego trwania. 
Byly to: (I) skurczenie zbiornika pod koniec scytyku, dobitniej akcenluj~ce nast~
puj~c~ po nim faz~ transgresji srodkowego triasu (A. Szyperko-Teller, W. MOryc, 
1988) ; (2) regresja pod koniec anizyku, odcinaj~ca pol~czenia z basenami poludnio
wymi (I. Gajewska, 1988a); (3) impulsy regresywne w poznym synemurze i p6Znym 
pliensbachu (Z. Oeczkowski, M. Franczyk, 1988b); (4) maksymalne skurczenie 
zbiornika w dobie Macrocephaliles Iypicus keloweju (K. Oayczak-Calikowska, 
W. Moryc. 1988); (5) ograniczona przestrzennie regresja pod koniec kimerydu 
(T. Niemciycka, W. Brochwicz-Lewinski, 1988) ; (6) nieznaczne impulsy regresywne 
w mlodszym wczesnym walaniynie, pod koniec walanzynu i w barremie (S. Marek, 
1988b); wreszcie (7) regresja w koniaku (M. laskowiak-Schoeineichowa, A. Kras
sowska, 1988). 

Epizody trans- i regresywne s~ w ogolnych zarysach zgodne z krzywymi eusta
tycznych zmian poziomu Oceanu swiatowego (P.R. Vail i in., 1977; O.V. Ager, 
1981; A. Hallam, 1984), szczegolnie transgresje srodkowego triasu, toarsu, oksfordu 
i turonu. Bardziej lokalny wymiar zdaj,! si~ miee: transgresja cechsztynska i eks
pansja norycka. Ta ostatnia byla zwi~zana z post-diastroficznym okresem wzmozonej 
erozji. Epizody drugorz~dne nie zawsze s~ zgodne z wahaniami euslatycznymi. 
np. nie s,! widoczne efekty transgresji srodkowego synemuru i p6Znego pliensbachu 
(A. Hallam, 1981), ani tez srodkowego santonu i p6Znego kampanu (I.M. Hancock, 
E.G. Kauffman, 1979). W ostatnim przypadku pOZnokredowy diaslrofizm jest 
zapewne przyczyn,! odchylen. 

Byly dwa kierunki, z ktorych nadchodzily lransgresje morskie: zachodni i 
poludniowy. We wczesniejszych okresach , do konca wczesnej jury, dominowal 
kierunek zachodni z wyj'!tkiem transgresji srodkowego triasu. P6Zniej , oba kierunki 
rywalizowaly ze sob'!, niekiedy przewazal jeden z nich, niekiedy byly one rOw no
rz~dne. 

Oynamika ekspansji zbiornika po obu stronach bruzdy srodkowopolskiej jest 
w zasadzie podobna (fig. 7), mozna jednak zauwazye niewielkie, choe istotne 
rOinice w szczegolach. Po pierwsze, krotkotrwale regresje konca scytyku i najstar
szego keloweju zaznaczyly si~ tylko na NE od bruzdy. Po drugie, maksimum eks
pansji starszego triasu jest op6Znione na SW od bruzdy (anizyk) wzgl~dem jej 
obrzezenia polnocno-wschodniego (wczesny scytyk). Po trzecie wreszcie, rOine 
bywaly obszary, zajmowane przez kolejne baseny po obu stronach bruzdy. Owa 
pierwsze impulsy (cechsztynski i srodkowotriasowy) zagarn~ly wi~ksze obszary 
na platformie prekambryjskiej , zas impuls norycki - na platformie paleozoicz
nej. W epizodach kontrakcji (pozny karnik. starsza wczesna jura) zbiornik utrzy
mywal si~ na wi~kszych obszarach platformy paleozoicznej. a niemal calkowicie 
wyeofal si~ z platformy prekambryjskiej. Kontrakcja na platformie paleozoicznej 
stawala si~ z czasem coraz silniejsza. Sytuacja w permie i triasie byla jednak nie
ustabilizowana. Oopiero impulsy ekspansji we wczesnej jurze, p6Znej jurze i p6inej 
kredzie opanowaly zdecydowanie wi~kszy obszar na platformie prekambryjskiej. 
lednak i wowczas, w epizodzie regresywnym wczesnej jury srodkowej zbiornik z 
wi~kszym trudem opuszcza! platform~ paleozoiczn'!. Ogolnie zatem polnocno
-wschodnia granica bruzdy cz~sciej by!a wyraznie zaznaczona. Silnic zgradowana 
plyta platformy wschodnioeuropejskiej byla takie silniej diwigni~la wzgl~dem 
bruzdy nil bardzicj mOrfologicznie ufozmaicOlle tereny platformy paJcozoit..:Lllt.:J. 

Dlatego tez - przy odpowiednio wysokim poziomie wod - te pierwsze byly 
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A - we ",CLesneJ kredlle ' 1 - barrem - srudko,,)' alb. 1 - hotery .... . 3 - pobly walanzyn. 4 - bena~- l>I c l': ~ II) 
walanzyn; B - w jurze ' 5 - os basenu w oksfordzie - kimerydzie ; centra depozycji' 6 - Srodkowj; p67.ny baton. 
7 _ najmlodszy bajos - wezesny balon. 8 - p6zny bajos (poziom Parkinsollia sch/oenbachi). 9 - najstarszy p6zny 
bajos. 10 - wczesny bajos. II - aalen. 12 - p6Zny synemur - pliensbach ; C - w triasie; permie ' 13 - p6i:ny an i
zyk - Iadyn. 14 - p6i:ny seytyk. 15 - wezesny seyeyk. 16 - najmlodszy penn (cykl PZ4). 17 - sakson 
A - in the Early Cretaceous : I - Barremian - Middle Albian. 2 - Hauterivian, 3 - Late Valangin;an. 4 - Berria· 

sian- Early V.llanginian; B - in the Jurassic : 5 - basinal axis in the Oxfordian - Kimmeridgian; depoeentres' 6 -
Middle and Lale Bathonian. 7 - lalest Bajocian - Early Bathonian. 8 - Late Bajocian (Parkinsonia .f('hfol'llhud" 
Zone). 9 - earliest Late Bajocian. 10 - Early Bajocian. I J - Aalenian, 12 - Late Sinemurian - Pliensbachia n: C -
in the Permian and Triassic : 13 - Lale Anisian- Ladinian. 14 - Late Scythian. 15 - Ea rly Scythian. 16 - lalest 

Permian (PZ4 cycle). 17 - Saxonian 
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lat wiej zalewane przez wody basenu. ale tei - przy obniieniu poziomu - pr~dzej 
przez nie opuszczane. Przez caly czas zaznaczal si~ bardzo powolny wzrost dynamiki 
zbiornika ku p61noenemu wsehodowi tak w fazaeh ekspansji. jak i kontrakeji. 

K 0 m u n i k a e jam i ~ d z y bas e now a. Sposrod drag po l&ezen mi~dzy
basenowyeh jedyn~. ktora utrzymywala si~ niemal przez ealy ezas (fig. 7). byla 
droga polnoeno-zaehodnia. zamkni~ta najprawdopodobniej ty lko w gornym wolgu. 
Bezposrednie pol&ezenie ku zachodowi bylo niemal rownie trwale. utrzymywalo si~ 
przez blisko 170 Ma (ezyJi 84 ,;,~ analizowanego odeinka ezasu). Bylo one jednak 
utrudnione w saksonie i wczesnej jurze srodkowej, a zamkni~t e lub niemal zamkn it;
te od kimerydu pO alb. a wi~e w eZ~Sci tego okresu. gdy zbiornik dunski i niemieeki 
byly rozdzielone wypi~trzen i em Ringk6bing-Fionia i jego analogami (R. Dadlez. 
1987). 

Trwalose drogi polnoeno-zaehodniej podkreSla rol~ bruzdy srodkowopolskiej. 
Jej przeeiwlegle przedluienie i pol~ezenie poludniowo-wsehodnie nie bylo tak 
trw ale. jak poprzednie. niemniej funkejonowalo na stale zapewne poez&wszy od 
noryku (nie liez&e mOiliwoSci epizodyeznyeh pol&ezen w poinym scytyku i srod
kowym triasie). z krotk& przerw& w mlodszej wezesnej kredzie. czyli I ~eznie prz.z 
140 Ma (69 Y" ezasu). 

Najnowsze badania na przedpolu i w podloiu Karpat (W. Morye. 1985) wska
zaly na dui& rol~ bezposrednieh pol~ezen ku poludniowi. Niekiedy ez~sciowo 
ryglowane przez wypi~trzenie pasma malopolsko-Sl~skiego. byly One jednak ezynne 
przez blisko 100 Ma (48(i~ czasu), a mianowicie w czterech spasrod sZeSciu okresow 
maksymalnej ekspansji: w srodkowym triasie. bye mOie toarku. na przelomie 
jury srod kowej i poinej oraz w poinej kredzie. 

Na koniee najbardziej efemeryezne okazuje si~ bezposred nie pol&czenie drog& 
wsehodni& z wn~trzem platformy wsehodnioeuropejskiej. Bylo one ezynne z pew
nasci,! tylko w dwoch okresach najwyzszego eustatycznego poziomu w6d, a wi~c w 
(p6inym?) keloweju-oksfordzie i od p6inego al bu po santon. razem w ei&gu 31 Ma 
(I 5 '%; ezasu). Wzmianki 0 pOkrewienstwie mikrofauny w seytyku (A. Szyperko
-Teller, W. Morye, 1988) nie mogij wykluezae istnienia tego pOI&czenia takie i 
wowezas. ehoe moina zaloiye kontakty posrednie wOkol poludniowego obrzeienia 
tarezy ukrainskiej. 

K 0 n fig u rae j a z b i 0 r n i k a. z a lei nos cO 0 d pod I 0 i a. Cen tra 
najintensywniejszej sedymentaeji byly w zasadzie zwillzane z bruzdij srodkowo
polskij_ ale w pierwszyeh etapaeh rozwojowyeh mOina za uwaiye odehylenia od tej 
reguly, pozniej zas - zaobserwowac charakterystyczne. wahadlowe przesuwanie 
si~ eentrow depozyeji wzdlui bruzdy. Bruzda. ulokowana w saksonie (fig. 3C) 
zapewne TIa wczesniejszych karbonskich zaloieniach. w cechsZfynie pozostala 
prawdopodobnie w tym samym miejscu, choc ocenic to lrudno Z uwagi na poiniej
sze tektoniezne przemieszczellia soli eeehsztyilskich. We wezesnym seytyku bruzda 
przesun~la si~ nieeo ku SW. po ezym w poznym seytyku wroeila na stare miejsee. 
W triasie srodkowym i p6Znym obraz nie jest jednoznaczny. cent rOw depozyeji 
bylo wi~eej i tylko niekiedy niektore z nich lokowaly si~ w bruzdzie. Poezijwszy od 
przelomu triasu i jury (fig. 3B) maksimum akumulaeji na dluiszy czas usadowilo 
si~ w bruzdzie, najpierw w jej odcinku kujawskim, a potem - we wczesnej jurze -
ogarniajije takie odeinek pomorski. Istotna zmiana nastijpila z poezij tkiem jury 
srodkowej. kiedy to osrodki najintensywniejszej depozyeji usytuowaly si~ w skrajnie 
poludniowo-wsehodniej eZ~Sci bruzdy. by dopie ro w batonic prZeSUnije si~ wzdlui 
niej ku NW. Podobny proees powtorzyl si~ w oksfordzie i kimerydzie. gdy os maksy
malnej akumulaeji byla wyrainie Otwarta ku S i SE. z jednoczesnym jej sk r~tem 
na kierunek bardziej poludnikowy i przesllni~eiem ku SW \\"zgl,del11 dotyehezaso-
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1 - ~"kl>un: 2 - pozny pl!rm - cykl PZ l 11. 2 - garb ",Olsztylhk l I luzy\:kl ): 3 - pOln: ~cytyk I"'Yilll!l>ICilIC .",,:/~ , 
cinsko.kaliskie): 4 - pM.ny karnik (garb Ostrow;;)) ; 5 - hellang - w\:l.esny synemur (garh wiclkopulskiL 6 - WC)'I!S II ) 

hajos Iwyniesienie szczecinsko.piot rk owsk iel 
I - Saxonilln::! - L;)te Permian - PZl Cycle (I, 2 - Wolsl.t yn and luiycc R idge~): 3 - Lllte Scyt hian (S/.c/.c.:cin 
Kali.s.z. Uplirt) : 4 - Late Carnian (Ost row Ridge): 5 - Hena ngian - Early Si nemurian (Wielkopolska Ridge): 6 -
brl} Bajocian ISl.czecin - PiOtrk6w Uplift) 

wego przebiegu bruzdy. Wr6eila ona do poprzedniego polozenia w portlandzie 
i pozostala tam przez wczesn~ kred~ (fig. 3A), przy czym na jej poez~tku centrum 
depozycji znajdowalo si~ na pograniezu segmentu pomorskiego i kujawskiego, by 
z biegiem czasu przesun~e si~ do segmentu kujawskiego. Rekonstrukcje wczesnej 
kredy mog~ bye jednak obarezone bl~dem ze wzgl~du na si lny stopien zdareia 
osad6w. Z kolei w p6inej kredzie, przcde wszystkim od santonu, akumulacja w 
bruidzie moze bye juz zakl6cona proeesami inwersji walu srodkowopolskiego. 
Wydaje si~ jednak, ze centra depozycji , podobnie jak poprzednio, przesuwaly s i ~ 
z SE ku NW. Jesli w tym przypadku byly one miar~ kompensacj i dzwigania si~ walu. 
to diwiganie to nast~powalo sukcesywnie z SE ku NW, 0 czym swiadczy nasilaj~cy 
si~ r6wniei z tego kierunku transpOrt klastyk6w. 

Sposr6d sr6dbasenowych clement6w wypi~trzonych najbardziej interesuj~ce 
Sq te. kt6re s~ nalozone na g6rotw6r hercynski (fig. 4). Szczeg61nie w permie 
widoczne S,! lukowate elementy morfoiogiczne, wypi~trzone i obnizone. zwi'!zane 
naj prawdopodobniej z jednostkami morfotektonicznymi tego g6rotworu. W sak
sonie byly to przede wszystkim dwa r6wnolegle cillgi wypi~trzen. nie obj~tych 
sedymentaej~ (garb wOIsztyrlski), a le tahe bruzda s l~ska oraz kulisowo ulozone 
wypi~trzen ia garbu luzyckiego i obnizenia bruzdy luzyckiej (J. Pokorski. 1988. 
fig. 6). Wszystkie te elementy. choe juz przykryte wodami zbiornika. ujawni ly s i ~ 
jeszcze w facjach i miq.iszosciach najstarszego cechsztynu i stopniowo zanikly -
najpierw luk p61nocny - w mlodszych jego cyklaeh (R. Wagner, 1988). Trudno 
obecnie zdecydowae ezy s~ one odbieiem antyklinorialnych lub synklinorialnych 
jednostek Oro genu, ehoe wyst~powanie prekarbonskich skal w j~drze wewn~trz
nego luku garbu wOlsztynskiego i zwi~zek garbu luiyckiego z pozniejszym blokiem 
przedsudeckim mogq pom6c t~ spraw~ rozstrzygn'le. 

Uklad morfo logiczny. polegaj ~cy na obecnosci wypi~trzerl przylegaj~cych od 
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SW do bruzdy srodkowopo1skiej i obniien na ieh zap1eezu, byl wyj~tkowo trwaly 
(fig. 4). Ujawnialy si~ one pod r6znymi nazwami , z r6znymi rozmiarami i ksztaltami. 
prawie przez ealy mezozoik. Zarodkiem ieh byl garb wolsztynski i bruzda s l~s ka. 
Jui w seytyku, szezeg61nie p6inym, garb wOlsztynski, rozbudowany ku p6lnoey, 
uwidocznil si~ w rozkladzie miClzszosci i facji jako wyniesienie szczecinsko-kaliskie 
(A. Szyperko-Teller, W. Morye, 1988). W anizyku i ladynie byl on slabiej widoezny 
(elewacja Drezdenka - 1. Gajewska, 1988a), choc obrzezaj~ca go od poludnia bruz
da zielonog6rska, podkreslona wczesniej sedymentacj~ soli retu. jest dawn~ , odzie
dziczon~ i nieeo poszerzon~ bruzd~ sl ~sk~ permu. W pMnym triasie, podobnie 
jak w rozkladzie centr6w depozycj i, obraz byl zamazany. Element r6wnoleinikowy. 
relatywnie obniiony (zatoka jarocinska, p6iniej bruzda slubicko-16dzka - 1. 
Gajewska, 1988b; Z. Deezkowski , M. Franezyk, 1988a), tnie diagonalnie dawne 
pasmo garbu wOlsztynskiego i podkres10ny jest sedymentacj~ soli wczesnego kar
niku. Na poludnie od niego, ograniczony z przeciwnej strony efemeryeznym ob
nizeniem olesnickim, rozwin~l si~ garb OstrDwia, uwydatniony przede wszystkirn 
erozyjn~ luk~ przednoryek~ (fig. 4). Obydwa te elementy s~ wykszta!cone w ob
szarze, w kt6rym w podloiu wyst~puje eharakterystyczny ostry skr~t eksternid6w 
hereynskieh, przejscie gal~zi przedsudeckiej w gal~z mOrawsk~. 

Z koneem triasu wypi~trzenie , ograniezaj~ce bezposrednio bruzd~ srodkowo
polsk~ (fig. 4), pojawilo si~ dalej ku wschodowi, przy jej odcinku kujawskim (garb 
wielkopolski - R. Dadlez, M. Franezyk , 1976; Z. Deczkowski, M. Franczyk, 
1988b). W jurze wczesnej i srodkowej rozbudowalo si~ one ku NW, wehlaniaj~c na 
koniec obszary dawn ego garbu wolsztynskiego, jako wyniesienie szczeeinsko
-piotrkowskie (K. Dayezak-Calikowska, W. Moryc, 1988). Funkcjonowalo one 
j ako obszar I~dowy niemal do kOilca bajosu, ale widoczne bylo w rozkladzie mi~i
szosci takie pozniej. Po okresie wzgl~dnego uproszezenia konfiguracji basenu , 
przypadaj~cego na pOin~ jur~ i wezesn~ kred~, ostatnie slady rozpatrywanego wy
pi,trzenia napotykamy jeszcze w postaci garbu Zielonej G6ry w starszej pOinej 
kredzie (M. laskowiak-Schoeneichowa, A. Krassowska, 1988). 

Zaleinosc konfiguraeji zbiornika od podloza widac takie na poludn iowych 
brzegach zbiornika. Moina to zilustrOwac mapami, obrazuj~cymi kolejne fazy 
ekspansji wczesno-srodkowotriasowej i srodkowo-pOinojurajskiej (fig. 5). W 
Sudetach, podobnie jak w saksonie, takie i w triasie (fig. SA), blok sowiog6rski 
i obszary przylegle do niego od wsehodu zachowywaly si, sztywniej nii obszar karko
nosko-izersko-kaezawski. Dalej ku wschodowi obszar GZW utrzymywal tendencje 
depre,yjne. natomiast najpozniej obj,te sedymentacjq i najwczesniej opuszczone 
przez morze by!y p6lnocne obszary pasma krakowid6w, pol<!czone swego rodzaJu 
ryglem w poprzek eksternid6w hereynskich z zaehodnimi Sudetami. W czasie 
transgresji srodkowojurajskiej (fig. 5B) najbardziej odporne na zalanie byly z kolei 
poludniowe obszary krakowid6w. Dalej ku wschodowi w tym czasie widac stopniowe 
zagarnianie przez mOrze Lubelszczyzny, przy czym obszary najdluzej wypi,trzo
ne s~ zwi ~zane w podloiu raezej z depresyjn~ stref~ rowu lubelskiego anizeli z 
blokowo dzwigni~tym wypi,trzeniem radomsko-krasnickim. Te dwa elementy 
w podlozu tworzyly razem ai do poznej srodkowej jury wysunil'tq ku NW ostroM 
I~du ukrainskiego. Jej poludniowo-zaehodnie Obrzeienie stanowil system uskok6w 
Ursynowa - Kazimierza Din., zas obrzeienie p61nocno-zaehodnie w okresaeh 
kontrakcji basenu - uskok Gr6jca , a w okresach ekspansji - system uskok6w 
ograniczajqcych zr~b Lukowa. 

Na pozostalym obszarze platformy prekambryjskiej zaleinosc od podloia 
widac najwyrazniej w najwczesniejszych okresaeh. Sedymentacja permska rozwijala 
si, wzdlui depresyjnyeh jednostek starszych: syneklizy baltyckiej i zapadli ska 
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A - ,, ~ Wl:le~nym I Hodkowyrn tnasle; obsz<lry erodol'tane podczas' I - v.(;lesnego ~l: > (yku. 2 - polnego scytyku. 
3 - wczesnego anizy ku. 4 - ladynu; B - w p6Znej jurze Srod kowej: obszary erodowane pOdczas' I - poznego 
bajosu. 2 - najrnlodszego bajosu - wczesnego balonu. 3 - srodkowego i poznego batonu, 4 - keloweju 
A - in the Early- Middle Triassic; eroded areas during ' I - Early Scythian. 2 - Late Scythian. 3 - Early Anisi an. 
4 - Ladinian; B - in the late Midd le Jurassic: eroded areas during ' I - Late Bajocian, 2 - latest Bajocian - Early 
Bat honian. 3 - Midd le and Late Batho nian. 4 - Callovian 

podlaskiego. Wzdluz kraw~dzi platformy na Pomorzu obserwuje si~ wyrazne 
uzaleznienie zarysu brzegow basenu od blokowej budowy podloza, zbudowanego 
z r6inych skal starszego paleozoiku, dewonu i karbonu (R. Wagner, 1988). Poiniej 
relacje Ie ulegly zatarciu, a nawet odwroceniu : synekliza baltycka wykazywala 
tendencje diwigaj~ce, wypi~lrzen i e mazurskie - obnizaj~ce. Osie zalok basenu, 
rozwijaj~cych si~ na platform ie, przypadaly raczej na peryk l in~ wypi~trzen i a 
mazurskiego lub na st rer~ jego kontak tu z synekliz~ baltyck~. wyj~tkowo tylko 



186 Ryszard Dadlez 

(jak w kimerydzie, santonie i kampanie) lokuj~c si, wzdluz syneklizy. Zapadlisko 
podlaskie, jako odr,bna jednostka depresyjna, jUl od srodkowego triasu przesta-
10 oddzialywac na konliguracj, basen6w. 

A k u m u I a c j a 0 sad 6 w. Tempo akumulacji osad6w, wyliczone dla 
cent rOw najintensywniejszej depozycji w bruzdzie srodkowopolskiej, bylo niemal 
z reguly silniejsze w odcinku kujawskim bruzdy nii w pomorskim (fig. 7). Tylko 
\\' saksonie, pOinym scytyku i keloweju bylo one na Kujawach slabsze, a w kilku 
innych epizodach - takie sarnO jak na PomOrzu . 

L uplywem czasu tempo akulTIulacji ogolnic spada. W pierwszej fazie rozwojo· 
wej do karniku wlqcznie. by to Dna zr6znicowane i znaczne (ponad 100 m/ Ma), 
osi~gaHc maksima w cyklu PZ2 cechsztynu (ponad 500 m/Ma) i pMnym scytyku 
(640 m/Ma); tylko w anizyku i srodkowym karniku uleglo one chwilowemu osla
bieniu do 50 - 60 m/Ma. W drugiej fazie rozwojowej, do najmlodszego bajosu, 
szybkosc sedymentacji byla umiarkowana i zmienna (50 - ISO m/Ma). Potem nasq
pila faza trzecia - zwolnienia akumulacji w batanie i keloweju, gdy nie przekra
czala ana 25 m/Ma. Faza czwarta , charakteryzuj'l,ca si~ ponownym wzmozeniem 
i zrMnicowaniem szybkosci sedymentacji (50-120 m/Ma), trwala od oksfordu 
do wczesnego walanzynu wt~cznie . Pi~ta faza, od p6Znego walanzynu po cenoman, 
przyniosla znowu zwolnienie tempa sedymentacji do 10 - 40 m/Ma. Wreszcie 
w fazie szostej zaznaczylo sil' jeszcze raz jego wzmozenie do 50 - 115 m/Ma. 

Najwil'ksze kontrasty w tempie akumulacji osadow mil'dzy bruzd~ srodkowo
polsk~ ajej obrzezeniem wystl'powaty oczywiscie w tych okresach, gdy sedymentacja 
byta ograniczona gl6wnie do samej bruzdy, a wil'c np . w aalenie i beriasie. Ostre 
kontrasty rejestrowane s~ takze w saksonie, p6Znym scytyku, najstarszej jurze 
i p6Znym bajosie, kiedy do mi~iszosc osad6w w bruzdzie jest 0 rz~d wielkoSci wil'k
sza nil poza ni",. 

Meg a fa c j e, t ran s p 0 r t mat e ria I u k I a sty c z neg O. Pierw
sze okresy permo-mezozoiku (fig. 7), do noryku wl~cznie (58 Ma), byly zdecydo
wanie zdominowane przez sedymentacjl' czerwonych klastykow (red beds). W pobliiu 
hodel materialu skaly te s~ grubiej ziarniste, w wi,kszym od nich oddaleniu i w 
centrach depozycji - ilaste i CZl'sto z duzym udzialem siarczanow wapnia. Po
cz~tkowo przewaial transport klastykow z potudnia, zwrOt nast~pil po wczesnym 
scytyku (A. Szyperko-Teller, W. Moryc, 1988) ; od tego czasu do konca ladynu 
dominowaly p61nocne kierunki (I. Gajewska, 1988a). P6Zniej, w kurcz~cym sil' 
slOpniowo basenie, sytuacja pod tym wzgl,dem nie jest klarowna. Wil'ksza kon
centracja ewaporat6w (siarczanow, rzadziej soli) wystft!powala, przynajrnniej na 
niekt6rych obszarach, we wczesnym i najmlodszym anizyku , wczesnym karniku 
i najwczesniejszym noryku Oraz przede wszystkim , i na calym obszarze, w cech
sztynie. Ten okres wywarl znaczne pi~tno na paleogeografii basenu i - wskutek 
tektoniki solnej - takie na jego p6Zniejszych losach. Byl to jednak epizod kr6tki 
(5 - 6 Ma), podobnie jak krotka byla transgresja morska z poludnia (anizyk
wczesny ladyn) - wywolana ni~ sedymentacja wapienna w otwartym zbiorniku 
trwala nie dluiej nii 4 - 5 Ma. W sumie srodowisko sedymentacji w tym etapie 
rozwojowym bylo zmienne. Oznaczmy glowne megafacje nastl'puj~co: A - klas
tyki warstw czerwonych , B - ewaporaty i wl'glany zbiornika izolowanego, C -
klastyki paraliczno-sr6dl~dowe, D - klastyki morskie i E - wl'glany otwartego 
zbiornika. Wowczas okaie sil', ze nast,pstwo facji w najpelniejszych profilach 
wyraza sil' w rOzpatrywanym czasic fOrmul~: ABABEBECABCA. 

Zmiana charakteru osadow na gran icy noryku i retyku wi~zana jest powszech
nie ze zmian~ klimatu z suchego i cieplego na wilgotniejszy i nieco chlodniejszy. 
Od tego czasu, przez okoto 27 Ma, sedymentacja - nadal klastyczna - odbywala 
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si~ w srOdOwisku sr6dlfldowo-paralicznym, z epizodycznymi ingresjami morskimi. 
wnikajacymi z zachodu. Kierunek doplywu materialu klastycznego byl w tym czasie 
zmienny, w retyku gl6wnie p6lnocny, w najstarszej jurze - poludniowy, w pliens
bachu i t9arsie - ponownie p61nocny. Rytmiczna sedymentacja w srodowiskach 
malo urozmaiconych, lecz 0 dui:ej zmiennoSci w czasie. wyrai:a si~ formulQ : 
CDCDCDC. 

Przez dalsze 25 Ma niemal do konca jury srodkowej trwala nadal sedymentacja 
klastyczna, ale jui w Srodowisku mOrza otwartego. Transport klastyk6w, na samym 
poczatku poludniowy, we wczesnym bajosie wzgl~dnie wyr6wnany, w batonie 
odwr6cil si~ na p61nocny (K. Dayczak-Calikowska, W. Moryc, 1988) i taki po
zostal do konca jury. Takie z koncem batonu pojawila si~ na pOludniowo-wschod
nich krancach facja wapienna (K. Dayczak-Calikowska, W . MOryc, 1988), kt6ra 
z biegiem czasu migrowala ku centrum basenu. Okres dominacji osad6w wapienno
-marglistych trwal przez kolejne 26 Ma, a jego zwienczeniem byl kr6 tkotrwaly 
epizod ewaporatowy w p6Znym wolgu. Zmiennosc gl6wnych srodowisk w tym 
eta pie jest uiewielka. wyraia si~ nast~pstwem: DEB. 

Sedymentacja z udzialem w~glan6w przetrwala na poludniowo-wschodnich 
krancach zbiornika jeszeze do hoterywu, podczas gdy na jego pozostalym obsza
rze nastapil powr6t do akumulacji morskich i paralicznych serii klastycznych, 
kt6ra ciagn~la si~ przez nast~pne 31 Ma. Doplyw materialu klastycznego byl w6w
czas raczej wielostronny. W poznym albie-cenomanie doszlo do ponownego i 
juz ostatniego nawrotu do sedymentacji marglisto-wapiennej i wapienno-krzemion
kowej przez kolejne 34 Ma. Transport klastyk6w odbywal si~ w tym czasie na og61 
rownomiernie z obu kierunkow, z przewag4- kierunku polnocnego, szczegolnie 
pod koniec kredy. Formula zmiennosci srodow!sk jest najprostsza: DE. 

W sumie transport materialu klastycznego z p61nocy przewazal przez niemal 
polow~ analizowanego czasu, z poludnia zas - przez mniej nii 1/4. W pozostalych 
okresach byl on dwukierunkowy. 

D i a s t r 0 f i z m 10k a I n y. Na tie pulsacji zbiornika i przekszta!cen 
wypi~trzen sr6dbasenowych 0 regionalnym charakterze rozwijal si~ bardziej 10-
kalny diastrofizm, przejawiajacy si~ gl6wnie ruchami diwigajacymi antyklin sol 
nych i obniiajacymi - row6w synsedymentacyjnych. Obydwa te procesy rozpO
cz~ly si~ mniej wi~cej w tym samym czasie. Pierwsze doplywy soli w kierunku rO
dzacych si~ antyklin solnych na Kujawach rejestrowane sa w waskiej strefie gwaltow
nego wzrostu miaiszosci ladynu i wczesnego karniku (I. Gajewska, 1988a). Nieco 
pDzniej, ale jeszcze w karniku, powstajQ pierwsze zalozenia rowow lub p6lrow6w 
synsedymentacyjnych, akcentowanych przez lokalne wzrosty miaiszosci w WaS
kich (ki lka kilometr6w) i dlugich (dziesiatki, a nawet setki kilometr6w) strefach 
ograniczonych uskokami (I. Gajewska, 1988b). 

Od tego momentu aktywnosc antyklin solnych i row6w synsedymentacyjnych 
zaznaczala si~, jak si~ zdaje, przez caly czas, przeiywajac okresy intensyfikacji 
i oslabienia. Te pierwsze byly r6wnoczesne z etapami kontrakcji basenu, a wi~c 
przypadaly na pMny toa rs - wczesna jur~ srodkowa, najmlodsza jur~ i starsza 
wczesna kred, Oraz mlodsza pozna kred~. Te drugie odpowiadaly okresom ekspansji. 
a wi~c przypadaly na wczesny toars, baton - oksford i alb - turon. Dzwiganie 
antyklin solnych, rozpocz~te wzdlui osi bruzdy srodkowopolskiej w strefach 
szczeg61nie predysponowanych przez tektonik\' uskokowa, rozszerzalo si~ z biegiem 
czasu ekscentrycznie na wszystkie strony od tej strefy (R. Dadlez, S. Marek, 1969). 
R6wnoczesnie z uaktywnianiem antyklin peryferycznych trwalo nadal wypi~trza
nie w strefie osiowej. Dlatego tei: w tej strefie doszl0 do uformowania slupow i 
wysad6w solnych. przebijaj,!cych si\, przez mezozoiczny nadklad, zas w strefach 
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Fig. 6. Permsko-mezozoiczny diastrOfizm loka[ny 
Permian-Mesozoic local diastrophism 

I - rowy synsed ymenracyj ne : 2 - anr ykJiny solne (poduszki sOlne) czynne prawdopodobnie od j ury lub k red~': ~ -
la k .... y7.ej. czynne od pOlnego (na!>u : 4 v.~~<Id~ ~olne. o.:lynne od poznego triasu 

~>Ibedlmell\ary graben ; 2 - sal! (lnticJmes (silh PlJi OV. S) acu 'Ie probably since the JUr<lssic or Cretaceuus . ) 
as above active since the Late Triassic: 4 - salt diapirs. active since the Lale Triassic 

peryferycznych rozwoj antyklin solnych zatrzymal si\, na stadium poduszek sol
nych (fig. 6). 

Rowy synsedymentacyjne utworzyly system obrzezaj~cy bruzd\' srodkowopolsk~ 
W niektorych z nich , bardziej zewn<;trznych, rejestruje si\' aktywnosc dopiero we 
wczesnej kredzie. Niektore z rOw ow byly wykorzystywane przez tektonik\, soln~ 
(fig. 6). 

W sumie opisywany diastrofizm byl w przestrzeni skoncentrowany na niewiel
kich obszarach, w czasie zas rozci'lgni\,ty na dluzsze okresy, a nie przejawiaj'lcy 
si\, w krotkotrwalych fazach . W pol'lczeniu z bardziej regionalnymi ruchami sr6d
basenowych wypi~trzen ujawnil si~ on we wspomnianych zmianach mi,!zszoSci, 
a tahe w powszechnych lukach erozyjnych 0 roznym zasi\,gu czasowym, przypada
j'lcych na pogranicze triasu i jury, jury dolnej i srodkowej oraz jury i kredy. Inny 
wymiar mialy procesy inwersyjne w najmlodszej kredzie - najstarszym trzecio
rz~dzie, ktore przes~dzily 0 zakonczeniu permsko-mezozoicznego etapu rozwojo
we go po 1 skich basenow epikontynentalnych. 
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KORELACJE I WNIOSKI 

Naturalnll inklinacjOl badacza jest poszukiwanie prawidlowof3ci rozwoju 
zbiornikow sedymentacyjnych, d'iZnosc do uporz~dkowania ich cech i wyrOinie
nia poszczegolnych stadiow ich rozwoju. lednak korelacja trendow ewolucyjnych 
zbiornika z punktu widzenia roinorodnych , rOzpatrzonych wyiej , jego wlasci
wosci nie jest prOsta. Zmiany poszczegolnych cech przewainie nie byly raptowne, 
nie zachodzily tei rownoczesnie ze zmianami cech innych. Inaczej zatem wygl~da 
stadialnosc rozwoju basenow, oparta na pulsach trans- i regresywnych, inaczej 
zas - na tempie akumulacji osadow, na facjach, czy na kierunkach transportu 
klastykow. 

o niektorych problemach korelacji zjawisk, np. transgresja - ekspansja, 
wspomnialem jUi III wczesniej. Rozwaimy par~ innych przykladow. 

Istnieje dobra kOrelacja mi~dzy fazami ekspansji basenu a otwieraniem drog 
komunikacji z basenami s'lsiednimi. Droga wschodnia byla czynna tylko w okresach 
maksymalnego nat~ienia dwoch wielkich transgresji eustatycznych (pOinojuraj
sk iej i pMnokredowej). Droga poludniowa podobnie. tyle ie wczesniej byla for
sowana przez owe transgresje i pozniej zamykana. a ponadto byla otwarta takze 
w czasie slabszych eustatycznych transgresji srodkowego triasu it?) lOarsu. W sumie 
swiadczy to, ie Owe drogi byly trwalymi elementami depresyjnymi, a ich funkcjo
nowanie zaleialo od poziomu woo oceanu swiatowego a nie od lokalnych ruchow 
diastrOficznych. 

Istnieje tahe wyrazna kOrelacja mi~dzy rozwojem sedymentacji w~glanowej 
a otwarciem szerokich drog pol~czen z oceanami poludniowymi. Facje w~glanowe 
otwartego morza w czasie transgresji srodkowotriasowej ogarnia ly sukcesywnie 
zbiornik od poludnia ku polnocy, ale do polnocnych jego obrzeiy nie dotarly. 
W czasie transgresj i p6Znej jury srodkowej pojawily si~ one najwczesniej na polud
niowych plyciznach w poznym batonie, zagarniajllc stopniowo cOraz wic;ksze ob
szary w keloweju i oksfordzie. Pozostawaly one tei najdluiej na poludniu. nawel 
w regresywnym eta pie wczesnej kredy. 

Nie widac natomiast jasnej zaleinosci mi~dzy kierunkami transportu klastykow 
a pulsami ekspansji i kontrakcji zbiornika. Wprawdzie w czasie najwi~kszych trans
gresji eustatycznych przewaialy kierunki polnocne, ale to sarnO dzialo si~ W okre
sach kontrakcji, a w niektorych okresach ekspansywnych wi~ksz~ rol~ odgrywaly 
kierunki poludniO\tVc!. 

Nie rna takie jednoznacznego zwi,!zku mi~dzy tempem akumu lacji osadow 
w bruzdzie srodkowopolskiej a stopniem ekspansji zbiornika Oraz transgresjami i 
regresjami. Bywaj'l przypadki. jak w scytyku. gdy ekspansji zbiorn ika lOwarzyszyla 
wzmozona sedymentacja. BywajOl j takie. ze wzmozona sedymentacja panowala 
w czasie, gdy zbiornik byl zw~iony (wczesny karnik). I odwrotnie. bywaj ~ okresy 
zahamowan ia akumulacj i zarowno przy skurczonym zbiorniku (Srodkowy karnik). 
jak i w czasie jego ekspansji (anizyk). W czasie dwoch wielkich transgresji eusta
tycznych ta ostatnia relacja jest najbardziej uporz~dkowana. Inicjalnym fazom 
szybkiej ekspansji basenu (odpowiednio' baton - kelowej i alb - cenoman) towarzy
szyly zahamowania szybkoSci akumulacji. Bezposrednio wczeSniej. w w'lskiej 
jeszcze ale jUi: opanowanej przez morze bruzdzie. tempo gromadzenia osadow 
bylo szybsze (odpowiednio' aalen - bajos i berias - walaniyn). podobnie jak bez
posrednio pMniej. czyli w fazach maksymalnej transgresji i pocz'ltkow regresji 
(odpowiednio' oksford - kimeryd i turon - santon). 

Rozpatrywane cechy basenow sOl efektem oddzialywania zarowno litosfery 
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ziemskiej (diastrofizm) . jak i jej hydrosfery (euslazja) i almosfery (klima l). Od
dzia lywania te mag" bye ze sob,! powi,!:zanc (np. wplyw ruch 6w litosfery na eusta7jtr. 
wplyw eustazji na klimal i odwrotnie), mogij lei bye niezaleine. Sl~d tei lrudnoSci 
korelacyj ne. Na tura. pOddaw .. ma tym r6inym czynnikom sp rawczym 0 wzajem nie 
krzyiuj,/cych si~ wplywach. nielatwO poddaje si~ wrodzonej lylko czlowiekowi 
sklon noSci do porz'ldkowania i klasyfikacj i. Probuj'lc jednak sproslae tej sklonnosci. 
mozna zaproponowac nasttrpuj("!cy wariant stadialnosci i rozwoju polskich basen6w 
epikontyncnta lnych w permo-mezozoiku. Oparty on jest na podobnej zasadzie. iak 
:o.t.:hcJ1lat S. Marka ( 198Sa ). wyroiniania pUls6w pOszerzania i zw~iall ia Lbiortli·k,l. 
Je:,l jcdnak in ny. pon iewai uwzgl~dnia takie inne jego wlasciwosci. przedc w~zy~t
kim dominujqce mcgafacje i przejawy diastrofizmu. jako cezury dziei'lce poszcze
golne etapy. Odwoluje si~ rowniei do lendencji ewolucyjnych calego bascnu srod
kowocuropejskiego i do zdarzen w s'lsied nich basenach oceanicznych: Allantyku 
(W.e. III Pitman. M. Talwani. 1972 : P.R. Vogt. 1973 : D.G. Roberls. 1975: K. 
Burke. 1976: L. Montader! i in .. 1977: O. de Charpa l i in .. 1978) i TClydy U.F. 
Dewey i in .. 1973: 1. Laubscher. D . Bernouilli. 1977: I. Argyriadi s i in .. Ino: P. 
Faupl i in .. 1980: 1. Dercour! i in .. 19R6: L.A . Savoslin i in .. 1986) . 

Wydzielone cla py rozwojowe zgodne s,! z okresami i epokami skali geochrollU
logicznej . cO mOle sitr wydawac niezbyt odkrywcze. ale czemu nie nalezy s i ~ dziwic. 
bo w koncu zrtrby stratygrafi i mezozoi ku - opartej l1a zespolach skalnych. utwO
rzonych w okreslonych srodowiskach - pOwstaly wlasnie w basenie srodkowej 
Europy. Charakterystyk~ elapow mOina haslowo uj,/e. jak nast~puje. 

Eta p I (p e r m - l ria 5. 62 Ma). Okres iSlnienia superkontynentu 
Pal1gei. Klimat suchy i gor("!cy. Sedymentacja urozmaicona', ale z wyraznq dominacj<! 
warslw czef\\ionych. Dwie krot kotrwale transgresje morskie· pien\:\za. dwufazowa. 
z zachodu . mOrze 0 ograniczonej cyrkulacji z akumulacj ~ ewaporatow: druga. 
r6wn iez dwufazowa . z poludnia. mOrze Otwarte z akumulacj~ w~glanowC!. Kilka 
innych epizodow sedymentacji ewaporatowej. Komunikacja zbiorni ka swobodna. 
glownie z zachodem. okresowo z poludniem. Poloienie bruzdy srodkowopolskiej 
nieustabilizowa ne. Znaczny wplyw jednostek morfolektonicznych podloza na 
wcwn~trznq konliguracjtr basenu. Akumu lacja osad6w w bruzdzic zmienll <1· po
cz~tkowo intensywna. potem umiarkowana. Transport klaslyk6w pocz,!tkowo 
z polud nia_ pozniej z p6lnocy. Schylkowa faza etapu charakleryzuje si~ wzmoie
niem diastrOfizmu . wyrazonego zalozeniem pierwszych antyklin solnych i rowow 

Fig. 7. Korelaeja eeeh basenu 
Corre lation of the basinal fea tures 

J - ~bla I:/.asu: II - systcm~ i ri~lr;t ~tratygrafil:lnc : III - pu\qcrl.chnm bu:.enu na SW ud brut..!} ~ru.Jku\'\"p" t ~~''':J 
I - krotkotfl' ale rcgresjc : IV - srodowiska scdymentul:yjne ' :! - \.\;trstwy czerwone (zlepience i piaskowl:cI. :\ -
\\arstwy I:lerWOne (ilowce). 4 - piaskowce SrOdI~dowe i plIrlllicznc. 5 - ilowce srodlqdowe i paraliczne. b - piasko\.\ 
I:e morskie. 7 - ilowce morskie. 8 - w~glany morskie. 9 - anhydryt)'. !O - sole: V - powierlchnia basenu na NE 
nd bruzdy srod kowopolskiej' It - \.\ ogolnosci. 12 - na tcrenie Polski. D - krolkolTl\ ale regresje: VJ - pOltlcleni.] 
mi~(.l7ybaseno\lle· 14 - swobodne. 15 - lHrudnione; VII - maksymalne szybkosci sedy melllacji \II bruzd1.ie srodkowo· 
polskicj' 16 - \.\ odl:inku kujllwskim . 17 - w odcinku pomorskim; VIII - transport matcrialu klastyo.nego· IX -
I p6inocy. 1<) - I poludnia. 20 - l obu kierunk6w: IX - stadia rozwoju 
I - lime ,.calc: II - slraligraphic syslcm~ and stages: III - ba~inal area SW nr Mid·Poli~h TI'ough: I - ~h{)rI-li\'cd 

regressions: IV - sedimcntOiry envirunments· 2 - red·beds (conglomerates and sands). 3 - red-beds (mudstone~ 
,md shil1c~I. 4 - continenlUl and paralic sands. 5 - conlinental and paralic shales. 6 - marine sands. 7 - marine 
~hales. Ii - marine c<lrbOnales. <) - anhydrites. 10 - rock salts: V - basin<ll area NE of Mid·Polish Trough · It -
ill general. I~ - within lerritoric:. of Poland. I ] - short·lived regressions: VI - interb.ISlllill con nections' 14 - free . 
15 - restrictcU: VII - maximum sedimen tation rales in Mid· Polish Trough · Ib - in the Kuiavian (SEI ~egmenl. 
17 - in Ih..: Pomeranian INW) segment: VI II - transport of clastics' 18 - from the nOrth. II} - from th~ ,nUth . 
~() - from hotb directions: IX - developmen t ,tage~ 
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synsedymentacyj nych Jest on zwi~zany ze wzmagaj~cq s i~ tensjq tui przed osta
tecznym rozpadem superkontynentu. 

Eta p II (w c z e s n a j u r a. 23 Ma). Pocz~tek rozpad u Pangei. powsta
nie skorupy oceanicznej w srodkowym Atlantyku. P~kan ie skorupy kontynental ncj 
na zachodnim obrzezen iu TCLydy. twOrzenie si~ malych base now aceanicznych. 
Zmiana klimatu na chlodniejszy i wilgotniejszy. Wskutek stopniowego wzrOstu 
poziomu wod oceanicznych wzmoiona ekspansja marz epikontynemalnych. 
Nawiqzanie komunikacji mi~dzy MOrzem Arktycznym a Tetydq przez zachod ni~ 
cz~sc basenu srodkowoeuropejskiego (P.A. Ziegler, 1982) - panuje tu mOrze 
Otwarte z sedymentacjq ilast,! i w~glanow,! . Do cz~sci wschodniej - basenu po l
skiego - dociera kilka transgresji. oprocz tego dominuje sedymentacja klastyczna. 
srodlqdowo-paraliczna. Komunikacja z zachodem swobodna. otwarcie poludnio
wo-wschodniej drogi pol~czen. Bruzda srodkowopolska ustabil izowana. garby 
wewn~trzbascnowe przysuni~te w jej poblize. Umiarkow.na szybkosc gromadzenia 
osad6w. Transport klastyk6w zmienny. Koniec etapu zaznaczony zw~ieniem 
obszaru sedymentacji do strefy bruzdy i wzmozeniem lokalnego diastrOfizmu. 

Eta p III (s rod k 0 w a i poi n a j u r a. 51 Ma). Dalsze rozwieranie 
srodkowego Atlantyku. mozliwa relokacja ryftu i przyspieszen ie szybkosci rOZ
rostu dna (R.E. Sheridan. 1983). Wzmoione ryftowan ie na miejscu pOlnocnego 
Atlantyku Oraz kopulowate diwigni~cia i wUlkanizm (F. Howitt i in .. 1975) na 
miejscu MOrza Polnocnego powodujq zasadnicz,! przebudow~ zachodniej cz~sc i 
zb iorn ika srodkowoeuropejskiego (P.A. Ziegler. 1982)' polaryzacj~ ryftow. od
ci~cie basenu dUllskiego od niemieckiego i jego cZ~Sciowe wyslodzenie. W Tetydzic 
da lsze rozwieranie malych basenow oceanicznych. polozonych cOraz bliiej nasze
go obszaru (m. in. w Karpatach zewn<;trznych - K. Birkenmajer. 1986). Otwa rte 
pOlqczenie oceaniczne mi~dzy srodkowym Atlantykiem a wschodniq Tetydq ulatwia 
swobod nq cyrku l acj~ w6d . Zwrot ku klimatowi cieplem u i wil gotnemu. Zespol 
tych zm ian przynosi wyraine ciqzenie basenu pOlskiego ku Tetydzie. Rozwoj 
jego rna w tym czasie charakter dwustadialny. W pierwszym stadium transgresja 
wkracza od SE do bruzdy. w drugim - od pMnego batonu - gwaltownie rOz
szerza si~ na zewnCllrz przy r6wnoczesnyrn szerokim otwarciu ku poludniowi. 
Bruzda ustabil izowana. w d rugim stadium skr~cona ku poludniowi. Sedymentacja 
morska. w pierwszym stadium klastyczna, w drugim wt:glanawa, ku koncQwi 
z udzialem ewaporat6w. Komunikacja mi<;dzybasenowa pocz~t kowo tylko wzdlu; 
osi bruzdy. potem swobodna we wszystk ich kierunkach. pod koniec zbiornik 
izolowany. Akumulacja osad6w pocl'!tkowo umiarkowana, w fazie maksymalnego 
pOSI~pu transgrcsji oslabiona. po czym znowu umiarkowana. Transport klastykow 
przewainie z polnocy. Pod koniec etapu zw~zenie basenu do strery bruzdy i lokalny 
diaslrofizm. 

Eta p IV (k red a. 65 Ma). Rozwarcie poludniowej cZ~Sci pOlnocnego 
Atlantyku. wyodr~bn ien ie mikroplyty iberyjskiej i plateau Rockall. Po poczqtko
wym zwolnieniu ponowne przyspieszenie szybkosci rozrOstu dna oceanicznego 
(J.D. Hays. W.e. Pitman Ill. 1973). W zachodniej Tetydzie zasadniczy zwrOt 
ruchow plyt. zaczynajq s i ~ procesy zamyka nia przestrzeni oceanicznych. subdukcja. 
pozniej zas - inicja lne kolizje na granicy mikroplyty apulijskiej z Eurazjq (m.in. 
Karpa ty wewn~t rzne). Przebieg zdarzen w basenie po lskim bardzo podobny do 
histOrii etapu Ill. choc bardziej poddany wplywom z zachodu. dwustadialny. W 
pierwszym stadium transgresja wnika do bruzdy od SE. szybkie uzyskanie Iqcznosci 
ku NW. W stadium drugim od poznego a lbu gwaltowna ekspa nsja poza bruzd~. 
swobodna komunikacja we wszystkich kieru nkach. Sedymentacja morska w pierw
szym stadium klastyczna . w drugim - w~glanowa i w~glanowo-krzemionkowa. 
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AkumuJacja osad6w jak w etapie II I, ze zwolnieniem w czasie maksimum trans
gresji. Doplyw materiaJu kJastycznego z roinych kierunkow lub przewainie z 
kierunku poJnocnego. Bruzda srodkowopolska ustabilizowana. Pod koniec etapu 
stopniowa inwersja bruzdy i wzmoiony diastrOfizm Jokalny. 
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B.V. 
HECTEPOB VI .H. (1965) - YnnoTHeHHe rnHHHCTblX nopOA. COB. reon .. Ns! 12. CTp. 69 · - 80. 

3nlllKOHH1HEHTAnbHbiE 6ACCEIiIHbi nEPMIII III ME3030R 
B nOl1bWE 

PeHOMe 

KOMnnel(T 46 I(OpT nHTolPOUHH H MOl1.\HOCTeH ony6nHKoBOHHblH HeAoaHO B •• r eonorH4eCKOH Kaop

TonbHHKe" (1988 . NO? 1 - P060Tbi 0603H04eHbi B c n HCKe mtTepoTYPbl 3BelAo4xoH). JlaHnOI rnOB Hbl H 

I1CTO"lHI1KOM Hly"leHI1J1 p03811 TI1J1 :mI1KOHTI1HeHTOnb HbIX 6occeHHoa nepMI1 11 Me30JOA He TeppHTcpHH 

nOnbLUI1 . npOOHOnHll1pOaOHbl cneAytOl1.\l1e oc06eHHOCTH : nepaOHOYOllbHble rpOHHUbl GocceHHOB 

(HHorAO H1MeHeHHbie no cpoBHeHHIO C KOPTOMH IPOKTl1yeCKOrO MOTepI10no ·- CM . IPHr. 1): nynbcbl 

TpoHcrpecclo1H 11 perpeCCHI1, coeAIo1HeH\I1J1 He>K,£Iy 50cceHHoMI1 (cpHr. 2); I1JMeHeHI1J1 BHYTPIo1 GoeceHHo 

LteHTpOB OCO>KAeHHJI H nOAHJlTHJI (cpHr. 3, 4) ; CKOPOCTH oKKyMynJll.\HH OTnO>KeHHH (BHeceHbl KoppeKTHBbl 

HO ynnoTHeHl1e); MerolPOLtHJI 11 TpOHcnopT 06noMKo8; npOJIBneHHJI MeCTHoro AI10CTpO~H3MO (1PI1r. 6) . 

3TI1 oeo6eHHocTI1 6blnl1 COCTOBlleHbl no OTHoweHHIO K BpeMeHHoH WKOlle (cpl1r. 7). rnoBHble 8b IBOAbl : 

1. nOllbCI(Io1H 60ceeHH 6blll SOCTOYHOH YOeTblO cpeAHeesponeHCKOHCI(OrO 60cceHHo (cilHr. 21. Era 

oeeayto 'tOCTb C nOYTH .llen pepb lsHoH ceAHMeHTOLtHeH HOlblaOtOT cpeAHenollbcKo H 60POJAOH. 

2. Ho6nlOAollocb weeTb nynbeoB 3KcnOHCHH 6occeHHO (1PI1r. 7). YeTbl pe H3 HHX GbinH CBJI]OHbl 

C 06l1.\eHlSeCTHbIMI1 3BCTOTHYeCKHHIo1 nOAHJlTH-AMI1 ypOBHA B OHl1lI1HCKO-noAHHcKOM. TOOPCKOM. OKC-

1jl0PACKOM, TypOHCKOM lIPYcox. nynbc nOlAHeH nepHI1 11 HOPHTO HOCHT MeCTHblH xopOKTep 

3. TpoHcrpeCCI1H nOlAHeH nepMH H pOHHei1 tOPbl HocTynonl1 e lonOAO, 0 epeAHero TpHOCO - 

C tOro . HOH60nbwHM lBCTOTM4eeKHM TpoHcrpeCCHRH (n03AHeH .opbl H nOlAHero Heno) npeAwecTBOBOllO 

8TOp>KeHHe MOpA a cpeAHenonbcKyK> 60P01AY co CTOPOHbl TeTHeo (COOTBeTCTB eHHO B OOlleHe H 6ep

pHoce) . 30 KopoTKoe apeHR 6blllH BOCCTOHoaneHbl C006l1.\eHHR K C3, HO BHelonHoe pocnpoCTpOHeHl1e 

MOpR ]0 60P03AY npOI1)OLUnO 20 - 30 Mll H neT n01AHee (n01AHHH 60T H nOlAHHH onb6). MOKCHMYH 

TpoHCrpeeCI1H npl1XOAHTCR HO nocneAyrol1.\He 10 - 15 MnH neT. 

4. I{)ro-30noAHoR 40eTb 60cceHHO P03BI1BonOCb HO cpYH,£IOHeHTe YOCTI1I.1HO 3POAI1POBOHHbrx 

ropHblX nopoA nOlleO]OA, ceaepo-lonoAHoR 40CTb -- HO J(pOTOHe BOCT04HOH Eaponbl C ero nllOT

q,opMeHHbiM nOKpOBOM. nepaOR 113 HI1X 6blno pOlAelleHO HO pAA He60nblUI1X 6110KOB. OTP0>KOIOl1.\HX 

MopIjlOTeJ(TOHHl.leCKHe 30Hbl opor eHoB, BTOPOR 6blno 60nee nOAHRTo H cllo6o poc411eHeHo . n01TOMY 

60cceHH ner4e pocwHpRncA K 1{)3. 0 KorAo CY>KHSOnCA, TO C 60nbWHH TPYAOM B03POl1l011CA HOlOA. 

OAHOKO. KOK TonbKO Mope AOCTHrno AoeTOT04HO BblCOJ(oro ypoaHR ( nOlAHAR ropo H nOlAHHH Men) 

OHO BXOAHllO rny60Ko 80 aHyTPb KpOTOHO. 

5. Ceaepo-lonoAHoe C006l1.\eHHe C AOTCKHH 60cceHHoM 6blno HOH6011ee npOYHblM (q,Hr. 7), 4TO 

nOAyepKHBOeT ponb cpeAHenonbCJ(OH 60p03Abi. Ee IOro-BOCT04Hoe yAllHHeHHe K TeTHCY OTKpblTO. 

BepoRTHo, a HOpl1Te 11 C Toro OCTonOCb CB060AHbIH . )0 HCKnroyeHHeM pOHHero Mena . B OTn11411e, aoc

T04Hoe C006l1.\eHHe MMellO MeCTO TOll b KO aO BpeMM MOKCHI"IOnbHOro COCTOR HI1M ypoaHM MopeH . 

6. B nepMI-1 it TpHoce nOllO>KeHHe 60pOlAbi e~e He 6blllO yCTOH0811eHO (IPHr. 3), oc06eHHo B cpeA HeH 

H n03AHeM TpHoce LteHTpbl OCO)l(AeHI1M 6bllll1 pocceRHbl 11 'tOCTO pOCnOllO>KeHbl lO npeAenOMI1 60pOlAbJ. 
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C pOHHeM IOpbl 60P01AO nOCTOJIIHHD ]OKpenHl1aCb HO KpOIO KpOTDHO. 80 apeMJI HOKCHMQJ1bHOrO co

KpOl.1leHIHI 6acceMHo CeAIotHeHTOLlHR 6hlne arpOHH .... eHO AD 60P01Abl, KOTOPOR CHnbHO nOA'lepKHBOnaCb 

nepe.a. HeO)f(HAOHHbIMH :ncnOHClotIlMH 6aCCeMHQ, KOrAQ CKOPOCTH cetlHMeHTOlllHI 6blnlll no eenH .... HHe 

60J1bWe 8 60p01Ae, 'iel1 8He ee. 

7. nOnO)l(eHHe nOAHRTHM 8 cepe,D,I1He 6acceHHo C YMeHbw.eHHoM ceAHHeHTollHelii (q,Hr. 4) H KOHTYP 

6eperoB 60CCeHHQ (npHMepbl HO q,Hr. 5) 6blJ1H }lBMa o6ycnoeneHbi reOnarl-.eM H TeKTDHMKOH OCHO

SOHH.!! nepMH . 

8 . 06noMo .... Hbll4 MOTepHQn npHnnblBon rJ1Q8HbIM 06P010H c .ora AD n01AHero CK HcI>O (q,Hr. 7) 

no npH4HHe DTHOCHTenbHO cee)f(ero penbeq,a r-epIIHHcKIIIX rap. n01AHee npeo6noAon npHnnb lB C 

ceeepa, TeH COMblM YKOlblSUR 1010 nOCTORHHoe 06HosneHI1e TonorpoqllH4 CKOHJ],HHoaCKoro MOCCMaO . 

POlaMTMe Kop60HaTHo~ ceAIo4MeHTou.HH 10&HCeIlO OT C&060AHbIX co06w'eHH~ C TennblMH MOpRMH 

TeTHco. 

9. CKOPOCTH ceAHMeHTOUlot104 YMeHbwoIlHCb C Te4eHHeM BpeMeHIo4 (!:piotr .7). 6blIlH 0101104 AOCTOT04HO &bl

COKH ,£1,0 KOPHIo4KO (60nee 150 MJMnH neT), 10 HCKIl104eHHeM Kop60HOTOB cpeAHero TpHOCO . ,[\&0 MOKCHMY

MO & n01AHe~ nepMH (520 M/ MIlH neT) H n01AHel"l cKH£Pe (640 M! l"InH IleT) MMenH p0lI1lo44Hbl~ XOpOKTeP: 

nepBbll1 conpOsO.lKAonCJI &bIXOAOM conH H OHrHJ],pHToa, BTOpO~ .- 06nOl"l04H0I>1 OKKYMynRLlHel1 . OT 

HOpHTO .0.0 TOUpCO CKOPOCTH ceAHMeHTou.HH 6blIlH cpeAHHe (50--120 M/ MnH neT) . B nepHOA 60IlbWI1X 

lBCTOTIo44eCKHX TpOHcrpeCCH~ CKopOCnt lH04HTenbHO yMeHbwOnl1Cb a £pOlO X 6YPHO~ lKCnOHCI1H 

6occeih-lO (5 --JC) ~~ /MnH neT). 0 a H040nbHO~ 101 MOKCHMonbHO~ tP010X 6blnH yMepeHHbl e . 

10. MecTHblH AHOCTPOtPH1M 6blIl 8blpO)f(eH POCTOM COIlbHblX OHTHKIlHHoneH H C01J],OHMeM ylKHX 

CH HceJ],Hl"leHTOLlHOHHbIX 8nOAMH . nYTb LleXWTeHH08blX con eH H040nCR 8 cpeJ],HeM TpHoce, CO)AO HHe 

snOAHH - - s n01AHel"l TpHoce. 3T.H ASO tP0KTOPO HMenH MeCTO ( nepepbl SOl"l11 8 Te'"teHHe scero speMeHH . 

( oco6eHHbiM YCHneHHeM a nepHoA yMeHbweHHR 6occeliiHo. B pelyIlbToTe 06pOlosonocb CHCTeMO 

snoAHH orpoHH4HSOIOW,HX cpeJ],HenonbcKYIO 60P01AY H rpynno OKano 90 OHTHKnHHoIleM . 3TO OlnbHO 

snnblsono HO pocnoA MOl1.lHOcTeM H £pOLlHH MelOlOR . 

11. POl.Qen HC l80IllOLllilOHHbie CTOAHH onpeAeneH AI1 0CrpotPH4eCKHM H, KnHMOTH'+eCKHMH H 

3BCTOTH4eCKHMH C06bITHRMH, KOTopble 06ycn08nH8onl'l 1'I1MeHeHI1e cpeAbl ceJ],I1MeHTOLlloHt nep8ylO 

CTOAHIO (nepMb 11 TpHOC) , nepeA pocnoJ],OM nOHrelil . xopOKTepH)yeT nepeBec ceAHMeHTOLl14H KpOCHblX 

cnoes 3BonopHTOS 101 ABe HenpoJ],on.lKMTenbHb le MopcKHe TpoHCrpeCC I111 80 STOPOH CTOJ],H14 (pOHHAJI 

IOpO) HMenH MeCTO HeCKonbKO KOPOTKliIX TpoHcrpeccHIit. KOTopble HocTynonH C lonoAO noponH'+eCKO

-KOHTHHeHTonbHoro 60cceHHO. TpeTbR CTOAI-1R (cpeAHenOlAHJIJI IOpO) OCTosonOCb noJ], CHnbHblM 

SIlHJlHHeM TeTHCKOM npOBHHLlHH . & KOTOPOH & TO &peMR , Aowno AO KynbMHHOLtl1l1 OTKpblTHR He60nbwHx 

OKeoHH4ecKHX 6occeMHoa. 8 4eT BepToH CTOJ],liIH (Men) O'"teHb CTonH ]OMeTH". lonOAHble &nn bl&b l. 

T.K. TOrAQ Ho'+onOCb CTOAMR pOCKpblTI1R IO)KHOM 'faCTH CesepHoro ATnOHTI1 4 eCKOro OKeOHO. npH 

OAHO&peMeHHOM Ho'"tone lOKPblTHJI lonOAHoro TeT14CO . 

Ryszard DADLEZ 

EPICONTINENTAL PERMIAN AND MESOZOIC BASINS IN POLAND 

Summary 

A set of 46litbofacies and thickness maps, published recently in Kwartalnik Geologicny (1988. 
papers denoted by asterisks in the list of references), served as a main sOurce for evaluating the evolution 
of the epicontinental basins in Polish (erritOries during the Permian and Mesozoic. Following features 
have been analyzed: primary extents of the basins (sometimes mOdified in comparison with the sO urce 
maps - see Fig. I); trans- and regressi ve pulses ; interbasinal connections (Fig. 2); changes in posi tion 
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of intra basinal depocentres (Fig. 3) and uplifts (Fig. 4); rates of sediment accumulation in the major 
depocentres (cOrrected fo r compaction); megafacies and clastic transport; manifestations of local dia
strophism (Fig. 6). These features have been plotted against the time scale (Fig. 7). Essential conclusions 
are given below. 

I. Polish Basin was the eastern part of the Mid-European Basin (Fig. 2). Its axial zone with almost 
continuous sedimentation is called the Mid-Polish Trough (MPT). 

2. There were six pulses of basinal expansion (Fig. 7). Four of them were connected with the well
-known eustatic sea-level rises culminating in the Anisian-Ladinian. Toarcian, Oxfordian and Turonian. 
The latest Permian and Norian pulses bear a mOre local character. 

3. The latest Permian and Early Jurassic transgressions were coming from the west while the Middle 
Triassic one - from the south. The greatest eustatic transgressions (Late Jurassic and Late Cretaceous) 
were preceded by marine incursions from the Tethys into the MPT (Aalenian and Berriasian. respectively). 
Connect ions to the northwest were then quickly restored, but the seas spread rapidly outside the MPT 
only some 20 - 30 Ma later (Late Bathonian and Late Albian, respectively) and reached their maxima 
after the next to - 15 Ma. 

4. Southwestern part of the basin developed on the basement of partly eroded Palaeozoic orogens. 
nOrtheastern part - on the Palaeozoic platform cOver of the East European craton (EEP). The fOrmer 
was divided into a number of small blocks reflecting probably the morphotectonic zones of the orogens: 
the lauer was more elevated and rather sli ghtly warped. Therefore, the basin was expanding easier to 
the sou thwest. and - while shrinking - was abandoning these areas with mOre difficulty. However, once 
the sea reached a sufficicmly high level (Late Jurassic and Late Cretaceous), it penetrated far ioto the 
interior of the EEP. 

5. Northwestern connection with the Danish Basin was mOst permanent (Fig. 7) which stressed 
the role of the MPT. Its SOutheastern extension towards the Tethys opened probably in the NO rian and 
remained free ever since except fOr the late Early Cretaceous. On the contrary, the eastern connection 
was opened only during the maximum high-stands of the sea. 

6. During the Permian and Triassic the position of the MPT was not yet fixed (Fig. 3); especially 
in the Middle and Late Triassic the depocentres were dispersed and frequently si tuated outside it. Since 
the Ear ly Jurassic the MPT has been firmly stabilized along thc edge of the EEP. In the times of maximum 
basinal contraction the sedimentation was confined to the MPT which was also strongly accentuated 
just before the rapid basinal expansions when the sedimentation rates were about an order greater within 
the MPT than beyond it. 

7. Position of intrabasinal uplifts with reduced sedimenta tion (Fig. 4) as well as the configuration 
of the basinal shorelines (examples in Fig. 5) were evidently conditioned by the geology and tectonics 
of the sub-Permian basement. 

8. Clastics were shed mainly from the south until the Late Scythian (Fig. 7) due to relatively fresh 
relief of the Hercynian mountains. The nOrthern innux prevailed later, indicating the permanent rejuvena
lion of the Scandinavian Shield topography. Development of carbonate sedimentation depended clearly 
from the free communication with the warm Tethyan seas. 

9. Sedimentat ion rates in general decreased with time (Fig. 7). They were high (more than 150 m/Ma) 
until the Carnian, except fOr the Middle Triassic carbonates. Two peaks in the latest Permian (520 m/Ma) 
and Late Scythian (640 m/Ma) were different in character, the first being accompanied by precipitation 
of salts and anhydrites, the second - by clastic accumulation. From the NOrian to the Toarcian the 
rates were moderate (50 - 120) m/ Ma). During the great eustatic transgressions the rates decelerated 
distinctly in the phases of rapid basinal expansion (5 - 30 m/Ma) while they were moderate in the initial 
and maximum phases. 

10. Local diastrophism was expressed by the growth of salt anticlines and by the formation of narrow 
synsedimentary graben. Flowage of the Zechstein salts started in the Middle Triassic, graben formation -
in the Late Triassic . Both features have been since intermittently active, especially in the limes of basinal 
contraction. It resulted in a system of graben bordering the MPT and in a group of abOut 90 salt anti· 
clines. both strongly modifying thc Mesozoic thickness and facies pattern. 
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II . Subdivision into evolutionary stages is defined by the diastrophic. climatic and eustatic eveniS 

that ind uced the changes in sedimentary environments. The 1st stage (Permian and Triassic). before 
the break·up of Pangea . was characterized by the predominant redbed sed imentation with several 
evaporit ic episodes and with twO re latively short marine transgressio ns. In the 2nd stage (Early J Urassic) 

there were also a few short- lived mari ne incursions from the west in!o the otherwise paralic-continental 
bas in. The 3rd stage (Middle-Late Jurassic) was st rongly influenced by the Tethys domain which ex
perienced then a cli max of the openings of small ocean basins. During the 4th stage (Cretaceous) the 
western innuences were again mOre noticeable due to the onset of spreading in the southern North Atlantic 
and the coeval incipient closure of the western Tet hys. 


