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W mInIonym dzi'esięciO'leciu na 'Obszarze 'Obniżenia pery'bałtyckiego
intensywnie prowadzono prospeikcję wiel'1tniczą, którą realizowano w ramarch programu planowych prac Instytutu Geologiczneg'O oraz Przemysłu
Naftowego.
W rezultacie wykon:ania licznych 100tworów wiertniczych u zy.skan o obszerny 'materiał Tdzeniowy, którego studium umożliwiło ba!~dzriej WIIlikliwe poznanie budowy geologicznej regionu i ,odtworzenie zasadnirczyeh
rysów jego roz.woju (J. Motyl-RakO'wska, K. Schoeneich, 1971; E. T. Bała:szOlW et al., 1971, 1972; F. StJO'larczyk, S. Tysiki, 1972a, b).
Za szezegó'l'nie ,cenne UZ1nać należy materiały dotyczące utworów starszego paleozoiku, głównie kambru i ordowiku. Ich dr'Obiazgowe 'Opracowanire doprowadziło do ujawnienia nle 'znanych dotJlichczas na tym obszarze osadów kambru górnegO' oraz dolnego tremadoku (pakerort).
Częściowe rezultaty studiów nad utworami starszego paleO'zoiku obniżenia perybałt)llckiego prz.edstawiono we wcześniejszej publikacji, której
treścią były wyniki badań dolnegO' Itremadoku rejonu Lidzbarku Warmiń
skiego (Z. MOIdliński, B. S zytma ński , 1972). W toku dalszych pra1c utwory
tremadoku Z'identyfik'owano również w Iszeregu profilów sC)}siednirCh 'Obszarów ·obniżenia peTynałtyckiego. Są It'O profile następujących otworów
wiertniczych: Pieszkowo 1, Zaręby 2, Glądy 1, Glądy 3, Glądy 4, Sępopoi 1,
Sępopoi 3, Młynary 1, ?Dobre Miasto 1, Dę:bowiec Warmiński 2, Dęhowiec
Warmiński 3, Dębowiec Warmiński 4, Zelazna Góra 1 oraz Zelazna Góra 4
(fig. 1).
Stwierdzenie reg~onalnie rozprzestrzenionej pokrywy osadów dolnego
tremadoku (paker,orrt), wyjaśnienire ich Istanowiska w profilu 'Oraz poznanie
składu i charakteru litologieznego wydatnie wzbogaciło i ugruntowało
dotychczasową znajomość paleogreografii, palelotektoniki i sedymentacji
kompleksów :staropa!leoz.oicznych obniżenia perybałtyekiego. W rezultade
stało się mO'żlirwe sprecyzowanie kierunków, seikwencji i zarsięgu transgresji morskich kambru górneg'O, tre1m'adoku i ar enigu , które dały podstawę dla dynamicznej analizy nakładających się na siebie, różnowieko
wych basenów sedymentacyjnych. Znajomość nowych faktów umożliwia
również rekonstrukcję przebiegu procesu depozycji kompleksu osadów
Kwall'taWik Geolog1Lczny, t. 18, nr 2, 19'74 r.
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kambru górnego i tremadoiku, wyodrębnienie ich jako dwu 'Cyklów sedymentacyjnych oraz Istwierdzenie istnienia trzech ro~dzielający.ch te 'cykle,
wyraźnych faz erozji epigenetycznej. Z wydatnym rozszerzeniem regionalnej wi!edzy geol1ogieznej wiąże się wreszde możliwość bardziej JednoznaeZlnego datowania etapów f.of\mowania palęostruktur pokrywy s'taro~
paleozoicznej.
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Fig. !1. Sz:kJk sytualcyj>ny 'OitwOIrów wie:r:tnd.czych
SiltuatiOGl sketch of boreholes
1 - otwory wiertnicze; 2 - otwory w;iertni,c'ze, w iktórych stwJerdzomo in situ osady tremadoiku; 3 - otwory wiertnicze, w którYCh stwierdzono nagromadzel1li.a sikał tremadoku na złożu wtórnym; 4 - zasięg
osadów ordowiku
Otwory wiertnicze: 1 - Pra'buty lU 1; 2 - Pasłęk 'IG 1; 3 - OLsztyn
IG 2; 4 - Młynary ,1; 5 - Gladysze 1; 6 - Dobre Miasto 1; 7 - Że1azna
Góra 4; 8 I - Żelazna Góra 3; 9 - Dębowiec Warmiński 2; 10 - Dębow.iec
Warmiński 4; 11 Dę,bowiec Wa'rmiński 3; 12 -Glądy 4; 13 - Z,aręby 2.
14 - PiesZikowo 1; 15 - Barto:szyce IG J.; 16 - SępopoI 13; 17 -Sępopoi
1; 18 - :Kętrzyn IG 1; 19 - Klewno 1; 20 ....,. Gołd~p IG li. 21- Jezioro
Okrągłe 1; 22 Niwlińsk; 23 I - prawdińsik; 24 Gusiew; 25 - Vi,rbaUs;
26 - Kalw,ar,ia
1 - boreholes; 2 - boreholes in which Tremadodan deposits have been
ascer'tained iln ,situ; 3 - boreho1les in wh'ich accumulation of redeposited
Tremadocian rocks have been encountered; 4 --:- ['a<nge o,f the Ordovician
deposits

W afitykule przedstawiono litologię i stratygrafię 'Osadów dolnego tremadoku 'Obniżenia pery'bałityckiego, omówiono ich skład i charakter petrograficzny, przebieg sedymentacji oraz regionalny układ litofacjalny. W
części końcowej podano uwagi dot~czące pale'Otektoniki i paleogeografii.
Za podstawę niniejszego opra'cowa:nia posłużyły materiały rdzeniowe
z otworów wiertni,czych wykonanych przez Zakład Geołogii Struktur
Wgłębnych Niżu Instytutu Geologicznego oraz Zjednoczenie Górnictwa
Naftowego (P.P.N. -- Wołomin).
W poczuciu głębokiej wdzięozności pragnę złożyć gorące podziękowa
nia Dyrekcji i Geologom Przed\Siębior,sltwa Poszukiwań Naftowych w W 0lominie, zwłaszcza mgll"owi F. Stolar.czykowi i mgrowi M. Bojanowskiemu,
których uprzejmości zawdzięczam szereg informa'cji oraz udostępnienie
próbek rdzeniowy,ch z otworów wiertniczych.
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Prof. drowi J. Znosce serdecznie dziękuję za przejrzenie rękopisu, wyuwagi krytyczne oraz dyskusję nad zagadnieniami paleotektooiki
starsżegO' paleozoiku.

rażone'

STRATYGRAFIA I LITOLOGIA
W polskiej części obniżenia peryba~tyckieg1O' na nie;rórwnej, erozYJnIe
ukształtowanej powierzchni podłoża kamJbry}skiego leży niezgodnie, nieznacznej miąższoś,ci pak'iet iskał zlepieńeow'O-pia:skOlwcorwO'-ilastych tremadoku dolnego (pakerO'rt). Stanowią rone fragment samodzielnego, wyraźnie wyO'drębnionego, transgresywnego cyklu sedymenta1cyjlIlego, !który
zamylka długotrwały okres depozJ71cji utworów klastycznych wendo-kambru. W strOiPie sikały trelmadoku powszechnie przykryte są przez transgresywne osady glaukonitowO'-piaszczyste arenigu dolnego (latorp).
Zarówno między kam'brem i tremadokiem, jak również między tremadokiem i arenigiem istnieje wyraźna regionalina niezgodność sedymentacyjna i zna'czna luka stratygrafi<czna.
Ze:Sipół skalny tremadoku dolnego obniżenia perybałtyckiego w sposób
natUTalny dzieli się na trzy następujące komplek,sy HtOlstratygraficzne:
dolny - zlepieńcowy, śrorllkowy - pia:Slkrowcawy i górny - pia'Skow1cowo-ilasty.
KiOMIPLiEKiS ZLEBIEŃCOWY

W

obniżeniu perybałtyokJim

na nierównej, lokalnie iJnteIlJSywnie zwiepowierzchni utworów !kambryjskich, których 'CiZęŚĆ przystropowa
bywa wtórnie 'Skrz'emionkowana lub Z1dolomityzowana Sp O'czywa,
kontrastowo z nimi granicząc, denka warstewka zlepieńca podstawowego
trema doku dolnego (pakerort). Granica pomiędzy zlepieńcem a skałami
kambru jest powszechnie wyraźna i Olstra, zwykle o nieregularnym, lekko
nierów.nym, falistym zarY'lsie. Sposobem swego ukształtowania wyraża ona
brak ciągłości sed)l1mentacyjnej pomiędzy obu kompleksami ;skalnymi (Z,
Modliński, B. Szymański, 1972).
Zlepieniec PO'dstawowy !tremadoku !tworzy stały, transgresywny poziom lito:stratygraficzny, który ułożony jest przekraczająco na Tóżnowie ...
kowY1ch ogniwach kambru; najczęściej środkowego, rzadziej górnegO' 1
ZróżnieowaiIly ,wiek podśdellaj ący,ch 'zllepi,eniee utworów kambru powoduje,
że tworzą one pre-tre'madocką powierzchnię poligeniczną.
W układzie regionalnym pomiędzy Itremadoki'em i kambrem istnieje
znaczny hiatus stratygrafkzny, któ['Y wykazuje niestały, zróżnicowany
zasięg pionowy. Jest on najczęśdej wyrażony zupełnym brakiem kambru
górnego i górnej ozęści kambru środkowego, natomiast rzadziej - 'części
górnej bądź górnej i środkowej kambru górnego.
trzałej
często

:1 .Jakkdlwie-k na obszarze pOllskiejczęś<ca obniżenia perybałty,ckiego nie stwierdzono dotychezas wystęip'owa'nia utworów tremadoku na kamb.rze dolnym, to jednakże tego rodzaju
układ struktur,alny zwŁaszcza w stref,ach silnego rozwoju dyslokaeji pre-tremadockich,
a tym samym xelatyw,nie intensywniejszej er,oz.ji i.ch pokrywy kambryjsJmej - j,est wi,elce
prawdopodobny. 'Za moźliwośc,ią istnieni.a tego rOdzaju stosunków struikturalnych przemawia
fakt zaleg,ania tremadoku 'na kambrze dolnym, a nawet prekambrze, k,tóry ujawniono w szeregu profilaCh o,bsz;arów są,s1ednich (T. Tjernvik, 19'56; V Jaanusson, 1973).
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Zeslta'wien~ie ikor'ela'cyjne pr,af:i16w doilnego t[',emadoku obniżenia pery'ba!ty,ckiego
COTTehtion of the Lower TT'emadocian pro1ilesin the PIe:riha.Iuic depression

1 - zle'pieńce; 2 - pias!l:wwce średniozi,arniste; 3 - piaskowce drobnoziarniste; 4 - glaukonityt; 5 - mułowce; 6 - łupki ilaste;
7 - iłowce; 8 - wapienie; 9 - powierzchnie rozmyć; 10 - uskold; 11
glaukonit; 12 - fauna ramienionogów; 13 - mią~szość w
metrach
1
conglomerates; 2 - medium-grained sandstones; 3 - fine-grained sandstones; 4 - glauconitite; 5 - siltstones; 6 - clay shales;
7 - claystones; 8 - limestones; 9 - washout planes; 10 - faults; 11 - glauconite; 12 - brachiopod fauna; 13 - thickness in metres

Zmienny za'sięg !pionowy luki stratygraficznej na granicy kambr/tremadok spow'Odowany został pre-'tremadocką fa'zą pionowych ruchów tektonicznych, które wyraźnie zazna'czyły się na obszarze nadbaUycki'm wykazując zróżnioowane nartęż'enie regionalne i lokalne. Z regionalnych studiów porównawczych profilów kambru górnego 'Obniżenia perybałtyckiego
wynika, iż pierwotny zasięg stra'tygrafiezny hiatusu na granicy kambr!
Itremad'Ok był zapewne mniej dług'Otrwały niż stwierdza się to 'Obecni'e,
ponieważ aktualne jeg'O rozmiary w znaoznym ,st'Opniu powiększ'One zostały pre-tremadocką ,erozją (K. LendzilOn, 1970; W. Bednarczyk, 1972).
Skały zlepieńcowe tr,ema:doku dolnego tworzą nieznacznej miąższości,
jednolity i :słabo zróżnicowany lit'Ologicznie kompleks 'skalny, który zapoczątkowuje depozycję odr ębneg'O , klasty:cznego cyklu sedymentacyjnego
ordowiku.
Warstew(ka zlepieńca podstawowego tremadoku dolnego wyraż'Ona j,est
przez zlepieńce różno-, czasem dr'Obn'Oziarniste, zastąpione niekiedy gruboziarnistym, 'zlepieńeowym piaskiowcem kwa'Tcowym. Skład litologiczny
i mineralny skał zlepieńcowY'ch jesit słabo zróżnicowany - monotonny.
Zlepieńoe 'zbudowane są z otoczaków i okruchów skał osadowych, ziarn
i okruchów detrY't)11cznego kwarcu, ,dkruchów i konkrecyjnych skupień
fosforanów, detrytusu sk'Orupek ramienionogów oraz węglanów, substancji ilastej i ,skupień zrekry'stalizowanej krzemionki. Skład ;mineralny sikały
uzupełnia ni'eUczny 'muskowit, powszechnie występujący glaukonit oraz
strzępy subs'tancjiwęgHstej, następnie wodorotlenki i tlenki żelaza oraz
siarczlki (piryt, ?markasyt, galena, Ichalkopiryt, sfaleryt). Sporad)11cznie Iskała zawiera nadto nieliczne, drobne ziarna silnie zwierztałych skaleni(?)
oraz skupi,enia epigenetycznego kwarcu.
Zasadniczy składnik lito'logiczny zlepieńców tw'Orzą nierównomiernie
nagromadzone 'otoczaki i okruchy sikał [pochodzenia osa1dowego. Są one
reprezentowane przez dr'Obn'O- i średnioziarnist'e piaSkoWloe kwarcowe,
szare i brunatnoszare 00 spDiwie ilastym i krzemi'Onkow'O-ilastym, jasnoszare, Z'lewne kwarcyty, fosforyity oraz ;wapienie ŚTednio- i grubokl'ystaliczne, czasem 'CZęŚci'Ow'OarganodetrY't)11czn:e bądź ,skryt okry;sta licZ'n e, szare
i jasnoszare. Sporadyciznie wśród materiału okruchowego obecne są także
mułowoe oraz 'Skały Haste, głównie tyJpu ił'Ołuplków i łUlpków ilastych
z mUlskowi'telm, ciemnoszare, często laminowane.
Skład i charakJter litologiczny materiału okruchow.egowskazuj ą, iż
w większośei pochodzi on z niżej leżącego kompleksu skał kambryjskich,
głównie kambru środkoweg'O, na'tomia'st podrzędnie kambru górnego.
Stopień obtoczenia materiału okruchowego j'est zwykle dobry, natomiast jego wyJs'Ortowanie bywa złe. Średnica otoczaków i 'Okruchów jest
zmienna, najczęściej waha się od l do 3 em, maksymalnie 'Osiąga 7710 cm.
Materiał 'Okruchowy r'O'Z'mieS'zcz'Ony jest w skale bezładnie i nierównomi'eTnie. Z reguły najobfid.ej nagr'Omadz'Ony bJllwa w dolnej - zwłasz'Cza
przyspągowej ezęści pakiie'tu, gdzie ilość otoczaków nierzadko przekracza 30-:..-40% 'Objętości skały. W ,części górnej pakietu ma,teriał okruchowy
zazwyrezaj bywa mniej liczny; 'częs'to !Są to poj edyncze otoczaki i okruchy,
które sporadye~nie 'hvor,zą ni.eregularne, wyraźnie wyodrębnione skupienia. Składniki gruboklasty,czne skały tkwią w jednolitej, słabo zróżnico
wanej, szaT'ej masie wypełniającej, którą 'tworzy materiał piaszczysty
drobno- i średnioziarnisty, rzadziej r6żn'Oziarni'sty . Jest (ltl ro:zmiesrozony:

nierÓwTIomierlllie, często tworzy nieregularne skupienia i 'Smugi o nierównyoh i nieos'trych granicach.
SpoiwO' 'zlepieńców - najezęściej niezbyt obf.He - ma powszechnie
charakter węg1lanowy, głównie ka1cytowy lub kal1cytorwo-dolomityczny,
niekiedy jest ono węglanowo-ilaste, wyjątkowo ilaste.
Zlepień1ce są 'skałą zwięzłą, najezęślCiej silnie scementowaną, twardą,
czasem porowatą. W okireślonych partia1dh wykazują one charaktery;styczny gru:zełi~owy pokrój d. wlt'edy ISą z reguły silnie wapnitSte bądź w różnym
stopniu dolomity,czno-wapnis:te. Barwa skały jest stała - szara, jasnO'..
szara lub szarobrunatna.
W wyiksZftałceniu typowym zlepi,eńce wykazują brak wyraźnego
UWa'l."stwienia. J edYll1ie ,sporadJ1cznie - ,głównie w części przystropowej zaznacza się ono niewyraźnie, najczęściej jest poziome lub skośne. Zwykle
wyraża się onlO istnieniem słabo wyodrębnionych, cienkich ławic na przemian ibardz1ej [ub mniej wzbogaconych w ma'teriał okruchowy. Granice
ławic są nieregularn'e i nieostre.
W :skała'Ch zlepieńcowych dość pospolicie stwierdza się cienkie, nieregularne skośnie ustalWione ży~ki oraz drobne próżnie, które wypełnia biały
lub ja!snoszary krj1istaHczny kalcyt, niekiedy kwarc.
Zl'epieńce powszechni'e zawierają niezbyt liczną i najtC'zęśdej źle zachowaną makrofaunę. Jest 'Ona repr,ezentowana prz,ez 'Obfity detryltus "skorupek i w różnym istO/pniu zniszczone slkorupki ramienionogów. Sporadycznie kh nagromadzenie jest tak iznaczne, iż detrytus fauny przepełnia
skałę Itworząc cienkie, ni'eregularne ła'wicziki i smugi organooetrytyczne
(muszlowcowe).
W materia'le paleontologiezny1m 'zlepieńców zidentyfikowano Obolus
apollinis E i c h w. i Obolus Sp.
Miąższość pakieltu zlepieńców jes1t z'mienna i waha Isię od 0,05 do około
1,0 m, a najczęściej Wyn0iS1 0,2+0,5 m. W'zględny udział zlepieńców
w kom!plek1sie ,skalnym tr'emadoku wynosi od 5 do 100o/G, prze<C'ię-bnie nie
przekra'cza 10+25°/0 miąż,si~ości.
KtOIM1PLEiKS !P[)ASKOWlCOWY

Na warstewce zlepieńców podstawowych leży Zlgodnie, nieznacznej
monotonnie wyklszttałcony pakiet oligomiktycznych skał piaskowcowy.ch, które tworizą stały, wyraźni,e wyodrębniony poziom litostratJ71graficzny :tremadoku. Granica lObu kompleksów ,Skalnych zaznacza się
zwykle nieostro i !niezbyt wycraźnie. Prz,ejśde pomiędzy :z!lepień'Cami a wyżej leżącymi piaskow1cami ma powlszechnie ciągły sedym.enta1cyjnie cha·rakter - Jest stopniowe, ale zarw"lsze bardzo szybkie.
J ednoHde wyklształcony paki.et skał piaskowcowych wyraż,ony jest
główni'e przez piaskowce kwarcowe średnioziarniste, niekiedy w części
przyspągowej różnoziarniogt,e. Ich skład mineralIny jest monotonny i słabo
zróżnicowany. Stopień wysortowania i obtoczenia materiału detrytycznego skał piaskowcowych bywa Izwy(kl.e dobry.
Pia:s~owoe zbudowane są .głórwnie' z ziarn detrytyczn.ego kwarcu, wę
glanów - kalcytu i dolomitu, minerałów ilalstj1ich, fosforanów i glaukonitu. W ilościach podrzędnych Skała zawiera wodorotlenki i tlenki żelaza,
pir)7lt.. fosforanowo-chitynowy detrytus skorupek ramienionogów .oraz
miąższośd,
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drobne Hości muskowitu i zrekrystalizowanej krzemionki. Skład mineralny piaskow-ców uzupełnia wę.glista substancja organiczna, która sporadycznie tworzy drobne, nieregularne, strzępia,ste 'Skupienia.
Piaskowce na ogół 'Są słabo zwięzłe, niezbyt twarde, kruche, czę:sto
w różnym stopniu porowalte. Spoiwo piaskow'Ców umiarkowanie obfite,
czasem tylko skąpe, rozmieszczone bywa zazwyczaj nierównomiernie.
Zwykle ma 'Ono Icharakter węglanQwo-ilasty, partiami ilasty. Zupełnie
wyjątkowo piaskowce wykazują silną biltumiezność (otw. Zaręby 2, Sę
popoI l). Barwa skał piaskowcowy'ch je'stm'Onotonna - iszarożółta i szarobrunatna, plOdrzędnie jaiSll'O- lubcie'mnoszara. W wy~ształceniu typowym piaskowce są naJczęściej niewyraźnie 'Poziomo warstwowane.
W Skałach piaskow'cowych powszechnie - zwłaszcza w ich części przyspągowej stwierdza się 'Obecność drobnych, kOnJkre'cyjnych gruzełków
dolomitycznych ,i dolomitycznJo-kalcyt'Owych, ~ykle ja'snoS'zarych i wyraźnie wy'Odrębnionychod otaczająceg'O tła. Srednica gruzełków jest
zmienna i -waha isię od 0,5 do 1,5 cm. W skalegruzelki rozmieszczone są
bezładnite, częSJto tworzą nieregularne skupienia, w 'Obrębie których są one
nierzadko iwzajemnie pozrastane i pozazęfbiane. Skupienia gruzełków nadają określonym partiom piaskowców charakJterys'tyczny, swoisty gruzełkowy pokrój i 'zna'cznązazwyczaj z;więzloŚć. Ze (sposobu rozmieszczenia,
morrfologii i składu mineralnego gruzełków wynilka, że są one pochodzenia
wtórnego - epigenetycznego.
W pa'kiede piaSkowców dość 'często stwierdza się cienkie żyły i nieregularne spękania, których 'treść mineralną stanowi głównie drobnokr~sta
liczny kalcyt, niekiedy kwartc.
Skały piaiskowcowe często zawierają faunę i nierzadko 'Obficie nagromadzony detrytus fauny, która jest reprezentowana przez skorupki - najczęściej wentraine - Tamienionogów z rodzaju Obolus. Stan zachowania
skorupek jest 'zły, 'Są one niskompletne, żwykle pokTuszone i zniszczone.
Sporadyeznie ich nagromadzenie na powierZ1chniach uławicenia bywa
obfite.
W materiale paleontologieznym pia'skowców OZinaCz,on'O dotychczas:
Obolus apollinis E i c h w., Obolus cf. apollinis E i c h W., Obolus sp.
Miąż'szość pakietu pia'skowcórw jest niestała i waha się wgranicaich
0,3-+-2,0 m, a najczęściej wyn'Osi 'Około 1,0 Im. Udział skał piaskowcowych
w kompleksie utw'Orów tremadoku stanowi od 30 do 90'% miąższości.
KOMPLEKS

PIAS~OWOOWO-JLASTY

Powyżej kompleksu piaskowców leży zgodnie bez wyraźnie zaznaczonej granicy - nieznacznej miąższości lokalnie rozwinięty pakiet skał
piaskowcowo-ilastych, które tworzą na,turalnie wyodrębniony poziom litostratygraficzny tremadoku. Przejście pomiędzy kompleksem piaskowców
a skałami piaskowcowo-ilastymi jest ,stopniowe, ale szybkie.
Jednolkie· wyiksztakony pakiet piaskowcowo-ilasty wyrażony jest
przez pia,skowce kwarcow'e średnioziarniste, cie,mnO'szare, które nieregulamie przewarstwiają .cienkie w:kładki i przerOlsty piaskowców kwarcowych
jasnoszarych. Skład mineralny piaskowców je.st słabo zróżnicowany, monotonny. Są one słabo Iscementowane, niezbyt zwięzłe, palrtiami kruche,
porowate i zwykle nieco wapnist'e. Stopień obtoczenia i wysortowania ich
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składników mineralnych bywa dobry. Spoiwo piaskowców jest skąpe,.
głównie ilaste i ilas't'O-węglanorwe, CiZasem w określonych partiach węgla
nO'we. PiaskO'wce wykazują zazwyczaj wyraźne poziome uwarstwienie,
naj częściej denkoławicO'wre.
Skały piaskowcO'we dość gę;S:tO', 'ChO'Ć ni,erównO'miernie przewarstwiO'ne
są przez cienkie, zwykle OIstr'O od:grankz'One warstewki i laminy łupku

ilastego. Zarys warstewek i lamin ilastych jest regularny; nat'Omiast ich
granice - 'tak w strO'pie, jak i w spągu - zawsze są wyraźne i płaskie.
W skalewalistewki i laminy ułożO'ne są najczęściej równolegle poziO'mo.
GrubO'ść warstewek i la'min ilasJtych jelst sltała i waha się od 0,5 dO' 2 'cm,
wyją'uk'OWO przekracza 2 cm, a przedęinie wynosi niecO' pO'niżej 1 cm.
W wykształceniu typO'wym łupki ilaste są skałą Q strukturze pelitO'wej,
silnie zdiagenez'O'waną, zwięzłą, twardą i w różnym stopniu bitumiczną.
Ich łupkO'watość :zaznacz'Ona bywa !SłabO' i niewyraźnie. Są one bezwapniste, 'Odznaczają się charakterystycznym muszl'Owym przełamem i brunatnoszarą rysą. Skład mineralny łupków jest mOn'OtO'nny i słabO' zróżni
cO'wany. Skała pO'wszechnie zawiera piryt, znaczną iloŚĆ bezładnie rO'zmieszczO'nej substancji 'Organicznej 'Oraz fosforany i w podrzędnej ilO'Ści
drobne ziarna glaukO'nitu. Sporadycz!l1ie w łupkach stwierdza się obecnO'ść
pO'Jedynczych, dobrze obtO'czonych, drO'bnych ziarn detrytycznegO' kwarcu.
Barwa łupków jest stała - ciemnobruna,tna bądź demnobruna'tnoszara.
W piaskow'cach i przewarstwiają'cY1ch j,e 'Ciemnych łupkach ilastych
fauna jest nieliczna i na 'Ogół źle zachowana. Znacznie 'częściej natomiast
w skałach tych stwierdza się detrytus fauny, który w piaskO'w,cach reprezentują drO'bne okruchy 'Slkorupek ramienionogów, a w łupka'ch ilastych
niewie'lkie s'trzępy raibdozomów graptolitów 2.
W materiale faunistycznym piaskO'wcóW ozna'CZ'OnO' Obolus sp. i Lingul ella sp.
Kompleks tpiaskO'w'OO'wó-ilasty :zamyka prQfil utwO'rów klastJlcznJlch
dO'lnego tremadoku (pakeroTtu) obniżenia perybałtyckiego tworząc jego,
najmłodszy poziom [it'Ostrat)71graficzny.
W strO'pie pakiet skał piaskO'wcO'wO'-ilastych przykryty jest niezgO'dnie
przez· transgresywnie ułożone, zlepieńcO'we piaskowce glaukO'nitowe dO'lnegO' arenigu (latO'rp), które sltanO'wią podstawO'we 'Ogniwo nowego, wyraźnie wyO'drębnionegO', glaukO'nitO'wo-węglanO'wego 'cyklu sedymentacyjneg'O. PO'wierz.chnia kontaktu obu kO'ntraistO'W'O różnych litol'Ogiczniekompleksów skalnych jest lekikO' pofalowana, nierówna; natomiast ich granica - wyraźna i 'Ostra. Sposób ukształtO'wania pO'wierzchni kO'ntakitu tremadO'k/arenig wskazuje na jej erO'zyjny charakter.
W O'bniżeniu perybałtY1ckim pO'między tremadO'kiem a arenigiem istnieje rozle'gła luka sedymentaeyjna i znaczny hiatus stratygraficzny, który
wyraża się powszechnym brakiem 'Osadów 'tremadoku górnegO' (cetatO'pyge) oraz najniższych, prawdopDdobnie, ogniw dolnegO' arenigu (latnrp).
W ujawnionych profilach dolnegO' 'tremadoku ,abniżenia perybałtyc
kiegO' nie stwierdzano doty,chczas pakietu łupków dktyon en10wych , [które
razwinięte są na abszarze regiO'nu nadbałty.ckieg'O w charakterystycznie
wykształconej litO'faeji ciemnych osadów ilastych (A. Loog, E. Kivimagi~
2
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1968; R. M. Manni1, 19'66; T. Tjernvik, 1958). Z paleogeografii i rozkładu
litofa'cji basenu bałtyICkieg'O wynika, iż brak p'Okrywy łupków dicty'One-,
mowych w obniżeniu perybałtyckim, jak również na sąsiednich 'Obszarach
Liitwy (W. A. Korkutis, 1963, 1965, 1968) ma - przynajmniej 'częściowo charakter w1tórny 3. Został 'On spowodowany pre-arenicką fazą 'er'Ozji,
która poprz'edziła transgresję dolnoaTenickieg'O glauk!onitytu (B. Szymański, 1971).
Miąższość pakietu skał piask.;orwcowo-ilastych wynosi 0,5+0,6 m; natomiast irch udział w kompleksie skainym tremadoku dolneg'O nie przekracza
25+30% :mią'ższ'Ośd. Sumaryczna miążS'zość utworów kla1srtycznych dolnego tremadoku jest niestała, waha się 'Od 0,05 do 2,5 m.

SEDYMENTACJA
"VV staropaleozoicznym płaszczu pokrywy osadowej 'Obniżenia perybał
tyckiego wyraźniezaznaC'za się istnienie dwu odrębnych 'elementów Isedy~
menta'cyjny;ch wyższego rzędu: dolnego - klastyczne~ i górnego - glaukonitowo-węglanowo-marglistego. Są one powszechnie 'Ostro rozgraniczone i rozdzieione rozl'egłą, regionalną luką sedymentacyjną, która sytuuje :się na prze~omie tremadoklarenig.
Zazna,czona powszechnie dwudzielność pokrywy staropaleoz'Oiczne}
stanowi wyraz dwu zasadniczych etapów jej form'Owania, lktóre przebiegały w drastycznie odmiennych warunkach paleogeologicznych. Zostały
one spdwodowane lodmienn'Ością układu paleogeograficZinego, zmianami
paleoklimaltu 'Oraz różnym reżimem paleOltektonicznym.
Świadeotwem kontrastowo różnych warunków formowania dolnego
i górnego megacyklu sedymentacyjnego są różnioe w ich 'charakterze
i składzie litologicznym, tempie gromadzenia osadów, towarzyszących im
strukturach sedymentacyjnych oraz miąższościach i planach ich regi'Onalnego rozkładu.
W dolnym - klastycznym - kompleksie pokrywy osadowej wyróżnić'
można eo najmniej pięć odrębnych cyklów sedymentacyjnych, z których
bliżej rozpoznano dotychczas trzy młodsze, tj. cykl środkowokambryjski,.
cykl górnokambryjski i cykl tremadocki 4.
Zespoły skalne wyodrębnionych cyklów sedymenta,cyjnych odpowiadają długim 'etapom depozycji osadów, a początek każdego z nich poprzedza przerwa w sedymentacji, mniej lub bardziej długotrwały okres erozji
i zamykający je epizod transgresji morskiej.
W wykształceniu kompletnym każdy z wyróżnionych eyklów wykazuje mniej lub bardziej drastycznie wyrażoną trój- bądźczwórdzielność,.
3 Jak wiadomo, brak łU;pków dicityonemowych .można by tłumaczyć również ich lateralnym zastąpieniem przez skały lito'fa'cji ,piaskowcowej bądź piaskowcowo-ila,stej (piaSkowce'
obolusawe, ,pi1askowce obolus:owe z prz,ewarstwieniami łUlpków dietyonemoIWJIlCh). Jednak tego,
rodzaju ewentualność może d'otyczyć tylko niektórych obszarów obniżenia peryb.ałtJllckiego,
głównie jego częŚd północno'-zachod:niej.
4 Ze względU na sekwencję kompleksów piaskowcowych w profilach :kalmbru środkowego
m·ożna ,podejTzewać, Żle są w nim pr,aiWd:olpodobnie :reprezentowane dw,a, a Inawet nie wykluczone że trzy odrębne ,cykle sedymentacyjne (F. Stolarczyk, :8. Tyski, 1972a). Jednakże obecny"
fragmentaryczny stan znaj,omości utworów kambru środkowego obniżenia perY'bałtyckiego czyni
niemożliwym j,ednoznaczne roztrzy.gnięcie tej kwe'stii.
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się następującą sekwencją typów skalnych: zlepieńce,
piaskowce-iłowce, iłowce i (lub) wapienie. Jest to typowa, pierwotna
i pełna sekwencja 'litologkzna cyklu, która 'w rezultacie wielokrotnego

k,tóra przejawia

wznawiania procesów erozyjnych na ich pograniczu zachowana bywa
rzadko. Zwykle icykle są niepełne, najczęściej brak w nich górnych, przy.'stropowych ezłonów litologicznych, i!lastych bądź węglanowych, a nierzadko także piaskowcowo-ilastych. Zniszczenie tych członów spowodowało,
że cykle są obecnie reprezentowane głównie przez swe dolne pierwotnie
partie, tj. człony zlepieńcowy i piaskowcowy.
Stopień 'zniszczenia kompleksów skalnych poszczególnych cyklów jest
nierównO'mierny, najbardziej intensywnemu procesowi erozji - uwzględ
niając przypuszczalne miąższości pierw:dtne uległ cykl górnokambryjski i tremadocki. Znacznie natomiast 'mniejszy stopień zniszczenia wykazuje zazwyczaj kompleks ,s!kalny cyklu środkowokambryjskiego.
Zaznaczoną powszechnie cykliczność rozwoju utworów kambru-tremadoku obniżenia perybałtyckiego 'warunkowała dużego zasięgu regionalna
ruchliwość pionowa prekambryjskiego fundamentu krystalicznego. Zwią
zane są z nią kOIlejno powtarzające się tendencje w,zno'Szące i obniżające,
których nasi'lenie przypada na rubieży: kambr środkowy/kambr górny,
kanllbr górny/tremadok i tremadok/arenig. W 'typowej sekw,encji powodowały one: w fazie ruchu pozytywnego (wznoszenia) regresję i rozwój procesów denuda'cyjnych, a następnie w fazie ruchu negatywnego
{obniżenia) transgr'esję i wznowienie mniej lub bardziej intensywnej
sedymentacji.
Zróżnicowane natężenie ruchliwości podłoża wyraziło się nierównomierną intensywnością sedymentacji poszczególny'ch cyklów, których rozwój wykazuje wyraźnie zaznaczoną tendencję wygasającą (recesywną).
J ednozna'cznieświadczy o tym porównaw,cza analiza miąższościowa, której
rezultaty wska'zują, że poza ogniwem bazalnym - zlepień'cowym - każ
dego 'z 'cyklów pozostałe ich człony litologiczne - poczynając od kambru
środkowego po tre,madok ._- są sukcesywnie 'coraz bardziej skomprymowane miąższościowo.
CYKL GÓR\N()[KAMBRYJSKI
Zespół skalny cyklu górnokambryjskie.go wykazuje powszechnie układ
trójdzielny. Cykl wyrażony jest przez trzy następujące człony litologiczne: człon podstawowy - zllepieńoowy, człon średni - piaskowcowy i człon
górny - wę:glanowo-ilaSlty. Człony li:tologiczne cyklu rozwinięte są nierównomiernie. Zwykle ich układ w profilu jest asym,etryczny.
Cykl ma słabo rozJbudowany człon podstawowy i średni, które wyra'żone są przez cienką warstewkę transgresywnego zlepieńca bazalnego
miąższości kilkunastu centymetrów 'Oraz cienką warstewkę piaskowca
kwarcowego, średnio- i różnoziarnistego, zazwyczaj w różnym stopniu
wapnistego. Część zasadniczą cyklu - najlepiej rozwiniętą - tworzy ,człon
górny, który jest reprezentowany przez pakiet wapieni średnio- i drOlbnokrystalicznych, partiami organodetrytycznych, szarych, przewarstwionych
,ciemnymi iłowcami. Człon węglanowo-ilasty zamyka stadium depozycji
cyklu górnokambryjskiego, którą przerwało wynużenie i rozwój procesów

,erozyjnych (faza pre-4remadoeka). Skład litologiczny 'cyklu jest słabo
zróżnicowany, monotonny. Cykl górnokambryjski ma powszechnie charakter 'transgresywny.
CYKiL TREMADOOKI
Zespół skalny 'cyklu 'tr,emadookiego wyrażony jest wyłącznie utworami
typu 'klastycznego. Jego człony litologiczne rozwinięte są nierównomier·nie. Zwykle zaznaeza się to słabym rozwojem 'członu podstawowego i rozbudowaniem ezłonuśredniego - piaskowcowego. Jest to cykl niekom-
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Ftig. 3. 'Mlapkia rozjprz,eg1lr:z!en:i'enff!a utworów ,dolin.1ego !1;r'emadoku 'W p6Łnoono-w:s,ehodni ej POIlsee
'
Map OIftJhe LOiwelr TlremadOloi,a:n forma ti'OI11S :in the
iIltorlth -ea:stelrn :alf1e:a OIf P,o,1a:nd

'o,bszary ,pozbawione pok1rywy utworów starszego pale,oz-oti.ku: l - wynie&i.e.nd.e mazursk,o-,suw.alsikie, II - wyniesienie łuk:owsko-wisznickie; 2 - strefa wgłębnego ro,zlamu
tektonicznego; 3 - Utofacja piaskowcow,a; 4 - litofacja
piaskowcowo~ilasta; 5 litofacj,a !ilasta; 6 - linia przekroju (:część wschodnia)
1 -

l - are,as deprived of Older Palaeozoic 'cover: I - Ma2łury..lSuwałJki elev,ation, II Ł,uków-Wisznice elevation;
2 zone of deeiP tectonic fra-cture; 3 ,sandstone
Hthofacies; 4 sandstone-clay litho1'a-clies; 5 clay
lithofa.cies; 6 - cross-se-cUon line ,(e.astern ,par,t)

pletny; nie stwierdzono w nim dotychczas in situ skał najwyższego
ilastego - ,członu litologicznego. Skład i charakter litologiczny cyklu jest
słabo zróżnicowany, monotonny. Cykl tremadocki ma powszechnie układ
trójdzielny,
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Człon podstawowy cyklu wyrażony jest przez niezna'cznej, ale zmienmiąższości transgresywną warstewkę ilepieńca bazalnego, natomiast
człon średni przez piaskow'ce kwarcowe średnioziarnis!te. Człon górny
cyklu reprezentuj e nieznacznej miąższoś'Ci pakiet skał piaskowcowo-ilastych. Zamyka on stadium depozycji cyklu tremadockiego, którą przerwało,
kolejne wynużelJ,ie i rozwój procesów erozyjny,ch (faza pre-arenicka).

nej

Cykl tremadocki wykazuje powszechnie -charakter transgresywny
i stanowi końcowe - finalne - ogniwo klastycznego m~egacyklu sedymentacyjnego s'tarszego pa1eozoiku, którego etap górnokamibryjsko-łtre-
madoc'ki nosi wyraźne znamiona ,stadium recesywnego. W t(~becnym stanieznajomnści rozwoju komplek'siU staropaleozoicznego początek tego IS'tadium 'wiązać należy z przełomem ka'm!br dolny/kambr środkowy, kiedy
to zapoczątkowane zostało wyraźne ożywienie procesów wypiętrzających
podłoże platformy prekambryjskiej (K. Lendzion, 1969; E. T. Bałaszow
e't al., 1972; F. Stolarczyk, S. Tyski, 1972a).
CYKL AREN:rCKI

Cykl arenicki zapoczątkowuje stadium depozycji nowego megacyklu
sedymentacyjnego, który wyrażony jeslt przez kompleks skał glaukonitowo-węglanowo-marglistych (Z. Modlińs'ki, 1966, 1967; W. Bednarczyk,.
1968; Z. Modliński, J. Pokorski, 1969).
Zespół skalny cyklu arenickiego wykazuje naturalną dwudziemość~
Część dolna cyklu repreznetowana jest przez 'Cienką, różnorodnie wykształconą warstewkę glaukonitytu bądź zlepieńców glaukonitowo-pia'szczystych, na'torruast górna ma wyłącznie charakter węglanowy. Człony
litologiczne !cyklu rozwinięte są nierównomiernie z wyraźną zazwyczaj
dominantą serii węglanowej. Skład i ,charakter utworów glaukonitowo-węglanowych jest słabo zróżnicowany. Cykl arenicki ma 'charakter transgresywny.

ZARYS PALE'OGEOGRAFII
Zespół skalny dolnego tremadoku obniżenia perybałtyckiego uformowany został w rozległym basenie s-edym-entacyjnym, którego zasięg znacznie przekraczał aktualne rozprzestrzenienie utworów tremadockich. Z iCh
składu litofacjalnego, 'cech sedymentologicznych oraz zespołów fauny wynika, iż był t'O płytkowodny, otwarty zbiornik morski o typowo epikonty-nentalnym charakterze i powolnej, słabo zróżnkowanej subsydencji.
Zbiornik 'epikontynentalny tremaldoku zajmował rlQlzległ,e t,eDeny położone pomiędzy lądem fińskim na północy i lądem masywu panońskiego
na południu. Ku wschodowi sięgał on po znacznych rozmiarów kontynent.
sarmacki, który tworzył ląd tarczy ukraińskiej i łączący się z nim na
północnym-wschodzie ląd białoruski. W części zachodniej zbiornikepikontynen talny ograniczony był strefą rozła'mów wgłębnych - tzw. linią Teisseyre'a, wzdłuż której stykał się ze strefą brzeżną geosynkliny kaledoń
skiej (L. St0rmer, 1967; J. Znosko, 1969; S. Marek, J. Znosko, 1972).
W :sprecyzowanych granicaeh zbiornik epikontynentalny tremadoku
sytuuje się w obrębie sZltywnej, sła'bo labilnej platformy wschodnioeuropejskiej o starej, preka'mbryjskiej konsolidacji, zajmując jej 'część zaehodnią

i

centralną.
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Z platformowym reżi'mem terenów depozycji tremadockiej wląze się
ich słaba aktywność paleotektoniczna, której głównym przejawem były
powolne i długowieczne ruchy pionow,e wyrażone w formie łagodnych
ugięć bądź wygięć. Z reguły zaznaczały się one na znacznych obszarach,
,a dodatnia lub uj e,mna ich amplituda posiadała naj'częściej niewielką
w stosunku do promienia wartość. Ze względu na szerokopromienny układ
oraz genezę były to zartem ruchy pochodzenia epejrogenicznego.
Jeśli analizować efekty tremadockich ruchów pionowych, to okazuj e
się, że są one zasadniczym 'czynnikiem, który spowodował zróżnicowanie
charakteru i tempa sedymentacji. Zupełnie wyraźnie ujawnia się to
w zróżnicowaniu litofa'cjalny'm i miąższościowym oraz w istnieniu regionalnych luk sedymentacyjnych i luk stratygrafkznych. Z paleotektoniczną aktywnością podłoża wiąże się także specyficzny sposób wykształ
cenia niektórych serii skalnych, -czego przykładem może być szeroko rozprzestrzeniony pakiet ciemnych, laminowanych łupków dictyonemowych
,oraz kompleks piaskowców obolusowych z rytmicznie powtarzającymi się
cienkimi przewarstwieniami tychże ciemnych łupków ilastych.
Z szczególną intensywnością ruchy epejrogeniczne zaznaczyły się w
dwu okresach, Itj. na granicy kambr/tremadok 'Oraz pomiędzy tremadokiern
i arenigiem. W pierwszy,metapie obu faz ruchy pionowe wyraziły się
przewagą tendencji wypiętrzających, 00 doprowadziło do regresji morza
górnokambryjskiego, a następnie górnotremadockiego oraz rozwoju na
wydźwigniętych obszarach lądowych procesów denudacyjnych. Zasadniczym efektem drugiego etapu - głównie o charaklterze pogrążającym było wyraźne, generalne obniż·enie za-chodni ej i -centralnej części platformy, które spowodowało powszechną transgresję z początkiem tremadoku,
a następnie arenigu.
Zarówno zalew morza tremadockiego, jak i arenickiego pokrył nierówne, erozyjnie ukształtowane powierzchnie poligeniczne: pierwszy pre-tremadocką zbudowaną z różnowiekowych utworów kambru; drugi pre-arenicką utworzoną przez utwory tremadoku i różnych ogniw kambru, a lokalnie także wendu i młodszego prekambru. Skład stratygraficznydbu powierzIchni poligenicznych wskazuje, iż powstały one w dwu
.odrębnych fazach wypiętrzenia i wzbudzonej przez nie, zróżnicowanej pod
względem natężenia denudacji.
Dla rozwoju zjawisk geologicznych ka,mbro-ordowiku pierwszoplanowe znaczenie posiada faza pre-arenicka, która spowodowała wyraźną przebudowę układu paleostrukturalnego, szereg zmian w paleogeografii, paleoklimacie oraz rozkładzie litofacji. Zespół przeobrażeń szczególnie drastycznie wyraził się także zmianą przebiegu zjawisk depozycyjnych. Zasadniczą ich konsekwencją był rozwój nowego 'megacyklu sedymentacyjnego typu glaukonitowo-węglanowo-marglistego, 'wykazującego kontrastowo różny charakter od piaszczysto-ilastegomegacyklu kambru-tremadoku.
Zdecydowanie mniej liczne i głębokie zmiany spowodowała faza pre-tremadoeka, której efekty ograniczają się do erozji - zresztą nie tak
intensywnej - !starszych utworów podłoża, drugoplanowych korekt ukła
du strukturalnego oraz powszechnego osłabienia tempa depozycji przy
zachowaniu jednak dotydhczasowego, klastycznego jej charakteru.
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Zalewy morskie tremadoku i arenigu rozprzestrzeniały się z zachodu
ku wschodowi, tj. akwenem alimentacyjnym khwód był - podobnie
jak w kambrze górny1m - z1biornik geosynkliny kaledońskiej. Jako zasadniczy ,czynnik umożliwiający za1lanie obu transgresjami zna'cznych obszarów platformy - w tym Itakż,e terenów obniżeniaperybałtyckiego 5 uznać nale'ży ,aktywność stref wgłębny,ch rozłamów, które ograniczają na
zachodzie kraton prekambryjski, i które z początkiem tremadoku, a następnie arenigu ,spowodowały g,eneralne i wyraźne j ego pogrążenie.
J'akkolwiek istnieją uzasadnione przesłanki alby sądzić, że intensywność
ruchów obniżających arenigu była znaczniejsza niż tre.madoku, to jednak
zasięg obu wzbudzonych nimi transgresji jes1t identyczny. Zupełnie dobrze
pokrywa się 'On także z planem starszych transgresji ka'mbryjski'ch, głów
nie ka1mlbru górnego, a w pewnym stopniu i kambru środkowego. Jest to,
konsekwencja odnowienia starego, wendyjsko-kambryjskiego układu paleogeograficznego, który wyraźnie akcentuj'e się odziedziczonym rozwojem
epikontynentalnych basenów sedymentacyjnych tremadoku i arenigu.
Za główne drogi transgresji wczesnoordowickich posłużyły dwie równoleżnikowo biegnące s!trefy obniżeń: północna nadbałtycko-'moskiew-
ska i południowa - podlasko-wołyńska. Założenia obu tych stref są przypuszczalnie prekambryjskie. Z ich istnieniem wiąże się charakterystyczna
dwudzielność zbiornika epikontynentalnego, który wykazuje wyraźne rozczłonkowanie na odnogę północną bardziej rozległą i sięgającą daleko,
ku wschodowi po tereny syneklizy moskiewskiej oraz odnogę południo
'wą znacznie mniejszą, płytszą i 'Ograniczoną jedynie do obszaru południowo-zachodniej 'części platformy. Zróżnicowanie północnej i połud
niowej partii zbiornika wyraziło się różną intensywnością ich suhsydencji"
niejednakowym zasięgiem luk stratygraficznych oraz drugorzędnymi odmiennościamicharak,teru lito- i biod:a'cja'lnego niektórych poziomów.
Zasadnicze elementy paleogeografii zbiornika epikontynentalnego tremad'Oku ukształtowane zostały głównie w początkowych, tran'Sgresywnych
stadiach jego rozw,oju. W okresach późniejszych pozostały one w 'Ogólnych zarysach nie Zlmienione bądź uległy jedynie nieznacznym, drugo-rzędnym korektom, które najczęściej polegały na konsekwentnym procesie rozrastania się obszarów lądowych i Itym samym kurczeniu rozmiarówbasenu sedymentacyjnego. Do tego rodzaju długowiecznych, stabilnych
elementów paleogeografieznych tre:madoku należą: ląd fiński na północ
ny,m wschodzie, ląd białoruski i ląd ukraiński na wschodzie 'Oraz głęlboko
wodny basen geosynkliny kaledońskiej przylegający do zachodniego skłonu
platformy prekambryjskiej. Jako elem,enty ramowe zbiornika ,epikontynentalnego zdeterminowały one główne rysy jego paleolbatymetrii, zasięg
i rozkład stref li'tofacjalnych, a Itakże ich skład jakościowy i ilościowy.
Z wydźwigniętą barierą lądu na wschodzie wiąże się przypuszczalne
istnienie strefy litod:acji przybrzeżnych - płytkowodnych, które wyrażone
były głównie nieznacznejmiąższości utworami piaszczystymi bądź zlepień5 Termi,n "obniżenie perybałtyckie" użyto wyłącznie w sensie określenia regionalnego
w aktualnym układzie tekttonł.cznym. Z paleogeogr,aficznego ,punktu widzenia j'est ono niepoprawne, po,uie;waż na przestrzeni ordOlWickiego et1apu hdstorii geologicznej był to obszar. którego układ strukturalny nie ,posiadał cech jednostki obniżonej, a'ni t,eż relatywnie intensywniej obui,żającej się.
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-epikontynentalnego tremadoku usytu'Owała się wsch'Odnia i śr'Odkowa
partia 'Obecnego 'Obniżenia perybałtyckiego.
Z różnym stanowiskiem stref zbiornika epikontynentalnego - zwła
:szcza strefy wewnętrznej i pośredniej - związana była różna przypuszczalnie intensywność kh :subsydencji. Jak można domniemać, subsydencja strefy w,ewnętrznej wyraż'Ona była równomiernym i intensywnym
pogrążaniem, częst'Okroć nie kompensDwanym przez sedymentację. Za typową dla strefy pDśredniej nat'Omiast przyjąć należy subsydencję nie ustabilizowaną, początkowO' żywszą, następnie pow'Olną, a nawet 'Okresami zanikającą·
Jeśli prześledzić główne

rysy zrekDnstruowanegD układu przestrzennego stref zbiornika epik'Ontynentalnego, to nieodparcie nasuwa się wniosek, że wykazuj ą one 'Ogólną zgodność z przebiegiem zachodniej granicy
platformy prekambryjskiej 'Ograniczonej strefą wgłębnych rozłamów.
Szczególnie wyraźiś'cie zbieżność ta zaznacza się w skośnym przebiegu
:z NNW na SSE strefy wewnętrznej i centralnej basenu platformowego,
.a także w podobnym kierunku rozciągłości ich głównych jednostek litofacjalnych. Zapewne podobny kierunek ,c,echował pierwotny plan regionalnych rozkładów miąższości 'Osadów platf'Orm'Owego tremadoku.
W 'Obecnym planie powierzchniowego rDzprzestrzenienia utworów tremadoku zasięg ich 'Ogranicza się wyłącznie do centralnej częśd 'Obniżenia
perybałtyckiego, gdzie tworzą 'One szereg niewielkich, izolowanych i nieregularnie rozimieszczonych płatów. Część wschodnia i zachodnia obniże
nia pozbawiona jest aktualnie pokrywy osadów tremadO'ku, które zostały
tu usunięte powszechnie i prawie w całości; na różnych 'Ogniwach kambru - na wschodzie środkoweg'O, a na zachodzie środkowego bądź górnegO' - spoczywa wprost kompleks skalny arenigu (Z. Modliński, 1967;
F. Stolarczyk, S. Tyski, 1972b).
Stanowisko sltrukturalne zachowanych strzępów pierw'Otnie ciągłej
i bardziej kompletnej stratygraficznie pokrywy osadów tremadoku zdeterminowane zDstał'O przez pre-arenkkie ruchy tektoniczne i towarzyszące
im procesy erozji. Spowod'Owały one rozczłonkowanie pokrywy tremadockiej wraz z podłożem na poszczególne bloki, które wskutek niejednolitości
p'Ozycji paleostru'k,turalnej poddane były z różną intensywnością nisz,czą
cym pr'Ocesom gradacji. W ich wyniku utwory tremadoku uległy znacznemu powszechnie zniszczeniu i zachowały się jedynie fragmentarycznie,
głównie w obniżonych tektonicznie partiach podłoża ka1mbryjskiego.
W tym stanie rzeczy, ustalony w fazie pre-arenickiej erozyjny plan
powierzchniowego rozprzestrzenienia utworów tremadoku stanowi 'Odwzor'Owanie istniejących w Itym ,czasie negatywnych i pozytywnych elementów paleostrukturalnych. Zazwyczaj są to formy typu blokowego 'O skomplikowanej budowie wewnętrznej i wyraźnie zarysowanych zrębowych założeniach (E. T. Bałaszow et al., 1972; F. Stolarczyk, S. Tyski, 1972a, b).
W przestrzennym rozmieszczeniu wykazują one charakterystyczny mozaikowy układ z d'Ominantą kierunku południkowego.
W procesie formowania paleostruktur pre-arenickich wykorzys'tane
zostały stare, prekambryjskie założenia tektoniczne, których odnowienie
nastąpiło na przełomie tremadoku i arenigu; był to kolejny wyraźnie
wyodrębni'Ony etap tektoniczno-rozłamowej aktywizacji fundamentu
krystalicznego. Jego rezultatem jest system dysloka,cji dyzjunktywnych
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tnących skały podłoża

krystalicznego i utwory staropaleozoicznej pokrywłączm1e (OItW. Dę:b()'\Viee Warmiński 2).
Spośród pre-arenickich elementów paleostrukturalnych, te które zachowały strzępy pokrywy tremadockiej, 'manifestują się dziś jako bloki
w tym czasie relatywnie intensywniej obniżające się bądź relatywnie
bardziej obniż'One. Za przykłady tego rodzaju paleostruktur negatywnych
służyć 'mogą 'zrębowo obniżone bloki strefy Pieszkowa Zaręb, Młynar,
Żelaznej Góry i Sępopola.
Z analizy kompleksu staropaleozicznego wynika, że pokrywa utworów tremadoku tworzy samodzielne, drastycznie odgraniczone w stropie
i spągu piętro strukturalne z charakterystycznym wyłącznie dla niego
układem prżestrzennym. Zarysowana wyraźnie odrębność tego piętra
szczególnie ddbitnie wyraża się w swoistym rozkładzie miąższości jego
osadów, charakterystycznym planie powierzchniowego ich rozprzestrzenienia oraz przekraczającym ułożeniu tychże na skałach sltarszego podłoża
i takimż przykryciukh przez utwory dolnego arenigu. W planie regionalnym sańlOdzielność strukturalna kompleksu tremadockiego manifestuje
się nadto istnieniem tak w stropie, jak i w spągu niewielkiej, ale powszechnej niezgodności, której wielkości i zasięg są na ogół niestałe.
Rozmiary niezgodności układu strukturalnego kClimbru/ordowiku obniżenia perybaHyckiego są tym większe, im starsze osady występują w spą
gu tremadoku lub arenigu. W głównej mierze dziej e się tak dlatego, że
,w bezpośrednim kontakcie, np. arenigu ze starszymi 'Ogniwami ka'mbru
środkowego, zawarte sąef-ekty deformacji paleotektqnicznych nie tylko
fazy pre-arenickiej z pogranicza tremadoku/ arenigu; ,ale i kilku faz starszych, tj. fazy pre-tremadockiej pomiędzy tremadokiem dolnym i kambrem górnym oraz fazy pre-górnoka'mbryjskiej pomiędzy kambrem górnym a ka1mhrem środkowym. W a:rotualnymstanie znajomości kompleksu
staropaleozoicznego, rozłożenie odpowiedzia1ności za' rzeczywiste, pierwotne rozmiary przebudowy układu ;strukturalnego na posz'czególne fazy jest
rzeczą trudną i wymaga dalszych, drobiazgowych studiów regionalnych.
Już jednak obecnie można wyrazić przypuszczenie, że niezgodność układ li
strukturalneg'O na ścisłym kontakcie kambru z ordowikiem, Itj. pomiędzy
tremadokiem a ka'mhrem górnym będzie zapewne mniejsza niż pomiędzy
arenigiem a tremadokiem z jednej, a ka.mbrem górnym i kambrem środ
kowym z drugiej strony.
wy osadowej po tr-em:adok

PODSUMOWANIE

Z przeprowadzonych badań geologicznych utworów tremadoku dolnego (pakerort) polskiej 'częś'ci obniżenia perybałtyckiego wynika co następuje:

1. Zespół skalny tremadoku dolnego {pakerort) obniżenia perybałtyc
kiego spoczywa tran:sgresywnie i przekraczająeo na nierównej, erozyjnie
ukształtowanej powierzIchni podłoża kambryjskiego.
2. Pomiędzy tremadokiem i kambrem istnieje wyraźna niezgodność
wyrażona powszechną, regionalną przerwą sedymentacyjną i znacznym
hia tusem stratygraficznym.
3. W sItropie kompleks tremadoku dolnego (pakerort) przykryty jest
niezgodnie przez przekraczająco ułożone, transgresywne utwory glaukonitytu arenigu dolnego (latorp).
2
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4. Pomiędzy tremadokiem a arenigiem istnieje regionalna luka sedymentacyjna oraz hiatus stratygraficzny, który wyraża się powszechnym
brakiem utworów tremadoku górnego (ceratopyge) 'Oraz najniższych przypuszczalnie p'Oziomów arenigu dolneg'O (lat'Orp).
5. Ze względu na brak dągłośd sedymentacyjnej pomiędzy tremadokiem a kambrem z jednej i dolnym tremadokiem a arenigiem dolnym
z drugiej str'Ony, kompleks tremadoku d'Olne.go (pakerort) reprezentuje
odrębny, transgresywny cykl sedymentacyjny, kt6reg'O klastyczny charakter świadczy 'O ścisłJ71m związku z przebiegiem depozycji kambryjskiej.
6. Zespół skalny tremad'Oku d'Olnego (pakerort) obniżenia pęrybałtyc
kiego wyraż'Ony jes!t przez skały litofa:cji zlepieńcowej, piaskowc'Owej
i ilastej.
7. Jak można sądzić na p'Odstawie charakteru lito- i biofacjalnego
utw'Orów dolnego tremad'Oku obniżenia perybałty-ckiego repr,ezentują one
fragm'en ty pokrywy osadowej, która powstała w oddalonej od brzegu,
otwartej i płytkowodnej strefie rozległego epikontynentalnego zbiornika
sedy,mentacyjnego.
8. Jak wynika 'z studium układu stref litofacjalnych oraz pierwotnego
rozkładu miąższości utworów tremadoku za'chodnich obszarów platformy
preka'mbryjskiej, transgresja dolnotremadocka (pakerortska) rozprzes:trzeniała się z zachodu ku wschodowi, tj. obszarem alimentacyjnym jej wód
był zbiornik geosynkliny kaledońskiej rozciągający się wzdłuż zaehodniej
granicy platformy prekambryjskiej.
9. Z historii rozwoju basenów sedymentacyjnych starszego paleozoiku
zachodniej części wschodnioeuropejskiej platformy prekamhryjskiej wynika, że 'zbiornik epikontynentalny tremadoku wykazuje wyraźne cechy
rozwoju odziedziczonego, który nawiązywał do ram depozycji środkowo
i górnokambryjskiej stanowiąc ich schyłkowe, recesywne stadium.
10. 'Zachowane obecnie strzępy pierwotnie 'ciągłej i bardziej kompletnej stratygraficznie pokrywy osadów tremadoku obniżenia perybałtyckie
go świadczą o post-tremadockim jej rozczłonkowaniu wraz z podłożem na
posz.czególne bloki, które wskutek niejednolitości pozycji paleostrukturalnej poddane 'były z różną intensywnością niszczącym procesom erozyjnym, umiejscowionym na przełomie tremadoku i arenigu (J. Znosko, B.
Szymański,

196'8).

11. Z regionalnej analizy paleotektonicznej wynika, że wschodnia i zachodnia 'część 'Obniżenia perybałtyckiego wykazywały w fazie pre-arenickiej relatywnie silniejsze ruchy dźwigające niż część środkowa.
12. Zupełnie wyraźne pokrewieństw.o Iito- i biofacjalne oraz zbliżona
zjawisk depozycyjnych profilów tremadoku dolnego (pakerort)
strukturalnych zachodnich .obszarów platformy
Tnc'17~''''l1i na ichśdsły w tJlm czasie związek paleogeograficzny.
aktualnie
struk,turalny osadów tremadoku
dolnego
ohszarów platformy prekambryjskiej, który
ich rozczłonkowaniem i przynależnością do różnych basenów
OblGIZem.e perybałtyckie, obniżenie podlaskie) nie ma charakteru
pierwotnego i jest· bezspornie konsekwencją późniejszych, post-ordowickich ruchów tektonicznych, w głównej mierze 'młodopaleozoicznych (J. A.
Dalinkiewiczius, 1960; P. Suwejzdis, 1968).
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14. Wyodrębnione w dalnym ordowiku obniżenia perJ71bałtyckiego cykle. sedymentacyjne - starszy - tremadocki i młodszy - arenicki - stanowią bezsporne ekwiwalenty identycznych jednostek sedymentacyjnych
sąsiednich obszarów regionu nadbałtyckiego (T. N. Dawydowa, C. Ł. Goldsztein; 1960; E. M. Łaszkow, 1968).
15. Ze względu na :charakter lito- i biofacjalny oraz sekwencję typów
skalnych utwory tremadoku dolnego (pakerort) obniżenia perybałtyckiego
wykazują największe podobieństwo do równowiekowych odpowiedników
strefy litewskiej i estońskiej regionu nadbałtyckiego (R. M. Mannil, 1966).
Zakład !Złóż Rud Żelaza
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EpomlcrraB IDMMAHbCKH

TPEMA,l.t;OK IIPHEAJITIłMCKOH BIIA,l.t;MHbI
Pe3IOMe
B norrbcKoH 'łaCTłr IIpl16arrTHHcKoH Bna.n;lIHbI Ha HepOBHOH 3p03lIOHHOH rrOBepXHOCTlI KeMGpHllCKoro

<PYH,n;aMeHTa

HecornaCHO

3arreraeT

rralJKa

KOHrnO.MepaTO-neC'łaHIICTO-rJIIIHIICTbIX

rropo.n; HH)I(Hero TpeMa.n;OKa (rraKepopr) He6oJIbIIIOH MOm;HOCTII. OHlI m3mUOTca <pparMeHTOM
caMOCTOHTeJIbHOrO, m3HO

Bl>:r,n;eJIełIHOrO

rpaHcrpeCCHBHoro ce.n;HMeHTa:u;rrOHHoro :u;trKJIa, KOTOpl>IM

3a:KaH'IIIBaeTCH .n.mneJlbHl>IH nepIIO.n; OTJIOJKeHIIH 06JIOMO'lHl>IX rropo,L( BeH,n;o-KeM6pIIH. B KPoBJIe
nopo.D;bI TpeMa.n;oKa rrOBceMeCTHO rrepeKpl>ITbI TpaHcrpeccIIBHo 3arreraIOII:(lfMli rrraYKOHlITOBOneClJaRbIMII nopo.n;aMII HIDKHero apeH:lłra (rraToprr).
Kax MeJK,ny KeM6pIIeM II TpeMa,n;OKOM, TaK II MeJK.IJ;Y TpeMa.n;OKOM II apeHIIrOM cym;ecTByeT
lJeTKoe perIIOHaJIl>HOe ce.n;HMeHTa:U;lIOHHoe HeCOrJIaCHe II 3HalJliTeJIbHl>IH CTpaTHrpa<plIlJccIGrit
nepepbIB

(3. MO,n;JIHRbCKH, E.

ffiliMaHl>CKlł,

1972).

llOPOAbI HIIJKHerO TpeMa,n;OKa B IIpH6arrTHllcKoH BIIa.n;lIHe BeCl>Ma eCTCCTBeHHO .n;emrrcg Ha
TpR crre.n;yroIIXIIX JIliTOcrpaTHrpa<plłlJeCKHX KOMITrreKca: HlłJKHE- XOHrJIOMepaTOBl>IH, CpeARHHnCCqaHHCThm: II BepxHlłit -

neClJaHO-rrrlIHHCTl>rn:. B03paCT 06rrOMOlJHl>IX OTJIOJKeHRH TpeMaAoxa

Obolus apollinis Eichw., Obolus cf. apollinis EichW"
Obolus sp. Morn;HocTb XOMl1JIeKCa TpeMa,n;oxcxHX OTJIOJKeHlłit HeIIOCTomHa li xorre6JIeTCHOT
0,05 ,D;O 2,5 M.
IIp.a:6aJITHHcKoit BrraA:HHl>I onpe,n;erren no:
H

B ,D;peBHenaJIe03oitcxoM nJIa:m:e oca,n;OlJHOrO rroxpoBa IIpH6aJITllitcKoR Bna.n;liHl>1 gCHO Ha:MelJaeTCH HarrHlJHe ,n;Byx pa3JIHliHl>IX ce,n;HMeHTa:U;:HOHHl>IX 3JleMeHTOB Bl>lCmerO rropwa: HHJKHerOoGJIOMO'lliOrO

II

BepXHero -

rJIayxoHHToBo-xap6oHaTHo-MepreJIHCToro.

B' HHJKHeM -

oGno-

MOlJHOM KOMIIJIeKCe oca,n;OlJHOrO nOI{pOBa MOJKHO BbI,n;errHTl> no KPaRHeR Mepe ITj{Tl> OT)J;eJIl>HbIX ce.n;HMeHTa:U;HOH:Hl>Ix :U;HKJIOB, H3 KOTOpl>IX ,n;o CHX nop HaHGorree H3yqeHl>I TplI MJIa.n;ma:x,
T .e. cpe,D;HeKeM6pHRcKHit, BepxHeKeM6pHRcKHH H 'IpeMa,n;OKCXHR I(HKJIbI. Bl>I.n;erreHHbIe ::U;HKJII>l
OT.n;CJIj{IOT p;pyr OT ,!Wyra lJen.IPe OlJepe,L(HbIX IIepHo,n;a IIOm3rreHHH Ha.n; nOBepXHOCTbIO BO.D;bI,
YCHrreHHoit rrarreOTeXTOHłilJeCKoit aKT:HBHOCTH II 3IIIIreHeTHlJCCKoit 3p03HH, KOTOpl>Ie HMenH MCCTO
Ha IIOrpaHHlJl>H HHJKHerO II cpep;Hero KeM6pHg ()J;o-cpep;HexeM6pHitcxaH 4Pa:3a), cpep;Hero H BepXHero
xeM6pHjI (,n;O-BepXHeKCM6pHRcXaH <pa3a), BepXHero xeM6pHj{ H TpeMap;oxa (,n;o-rpeMa.n;oxcxrul
<pa:3a) H TpeMa,n;OKa -apeHHra (p;o-apeHHrcxaH <pa3a).
IIOpO.D;bI TpeMa.n;OKa B IIpHóaJITHRcxoit Bna.n;HHe 06pa:30BaJIlłCl> B oGmHpHoM MeJIKOBOp;HOM
Cep;HMeHTa:n;HOHHOM 6ecceitHe, HMeBmeM xapaXTep MopCKoro 3IIHKOHTIDleHTaJIbHOrO 6acceitHa,
,D;HO KOToparo onycKaJIOCl> Me.n;JIeHHO H nOT npo::u;ecc 6bm cna60 p;lI<P4>epeHn;IłpOBaH.
3IIHKOHT:HHeHTaJIbHl>IH TpeMap;OKCXHR 6acceitH 3aHHMaJI o6mIłpHYIO Tepp:HTopmo Me)I(.IJ;Y
<I>HHCKHM KOHTIłHeHTOM Ha ceBepe li KOHTHHenTOM IIanoHcKofO MaCCHBa Ha IOre. Ha BOCTOKe
OH p;OCTHfaJI 60JIbmoro capMaTCKoro KOHTHHeHTa, KOTOpl>IH COCTOBJISl'JIH MaTepIłK YKPaHRCKOro r:u;HTa H, coe.n;IłHm3mHRC51 c HIłM Ha ceBepO-BOCTOKe, EeJIOpycCKHR MaTepHK. Ha 3arra.n;e 311HKOHTHHeHTaJIbHbIH GacceHH OrpaHHlJIłBaJIC>I 30HOit rny6IłHHl>IX pa3rrOMOB, T.H. JIHHIłeit Teitccepa,
B,llOJIb KOTOpOit corrp:m<:acarrc51 c KpaeBoit 30HOH Karre,n;oHcKoit reOCHRKmmarrH (B. 3HOCKO,

1969;

C. MapeK, E. 3HOCKO, 1~72).
Mopcme 3aJIHBl>I TpeMa,n;oKa :Ił apcmlra paCIIpoCTpamłJIHCl> c 3arra,n;a Ha BOCTOK, T.e. aJIHMeHTa::u;HOHRl>IM aKBeHOM IIX BO,n; 6bIJI, TaK JKe KaK II B BepXHeM KeM6pHII, rny6oKOBo.n;Hl>IH 6acceHH
KaJIep;OHCKOH reOC:HHKJIHHamr. OCHOBHl>IM q,aKTopOM, cnoco6CTBYIOIl:WM 3aJlHBaHHIO rrplI 060IłX
TpaHcrpeccIDlX 3Ha'IIłTeJIbHl>IX IIrraTq,opMeHHbIX TepplITopHit, B TOM 'lnCJIe IIplI6aJITlIHCKoit BIIa,1l.HHbI, CJIe.n;yeT ClJlITaTb aKTHBHOCTl> 30H rnyGHHHl>IX pa3rrOMOB, KOTOpl>Ie B HalJaJIe TpeMa.n;OKa,
a 3aTeM apeHIIra rrplIBeJIH K liX reHepaJIbHOMY m3HOMY nOrpyJKeHmo.

rJIaBIn.IMH nyn!MH paHHeOpP;OBHKCKOH TpaHCrpeCCHH IIOCJIyxm:mr ,n;Be mFl'pOnn.Ie 30llI>I BnaP;HH: CeBepHaSl- ITpH6aJITHHCKO-MoCKOBCKaJI H lO)KHa5! -

IToP;JI5lCCKO-BoJIbIRCKast. 06pa30BaHHe

060HX 3TFl'X 30H Bep05!THO npOH30mJIO B p;OKeM6pHH.

B

CyIIJ;ecTByroll(eM B HaCTOm:qee BpeM5! ITJJaHe nOBepXHOCTHOrO paCrrpOCTpaHemm TpeMa-

P;OKCKHX OTJIO)KeHFIH, OHH 3aJIeralOT TOJIbKO B u;eHTpaJIbHOH l:IaCTH ITpn6aJITHHCKOH CHHeKJIH3br,
rp;e OOpasyroT pO,D; HeOOJIbmnX, H30JIRpOBaHHbIX H HeperYJI5IpHO paCnOJIOJ.KellHI>IX MTeH. B BOCTOl:IHOH n Sana,D;HOH l:IaCT.fIX Brrap;HRbI B HaCTO.srm;ee BpeM5I OTCYTCTByroT OTJIOJ.KemHl TpeMap;OKa,
KOTOpble 6bI.JTII IIOBCeMeCTHO H nOl:ITH rrOJIHOCThIO YCTpaHeRbI OTCIOp;a; Ha pa3mr'1HbIX l:IaCT5fX
KeM6pH5! -

Ha BOCTOKe cpe,n;Hero, a Ha 3anap;.e cpep;Hero Fl'mr BepXHero -

raeT KOMnneKC IIOpOP; apeHnra

(3.

MOp;mrRbCKH,

1967; <P.

Henocpep;CTBeHHO 3aJIe~

CTOJI5fpl:IHK, C. ThICKH,

1972 6).

CTPYKTYpHOe rrOJIOJ.KeHHe coxpaHHBIIDIXC5I mrreH, nepBHl:IHO HenpepbffiHoro H 60JIee crpa~H
rpacPFl'l:IeCKH IIOJIHOrO nOKpOBa TpeMap;oKa, 6bIJIO p;eTepMHHI:rpoBaHO ,n;o-apeHmCKHMH TeKTOHHqecKHMH p;BHJ.KeHH5!MH H COnyTCTByro:W;HMFl' upou;eccaMH 3P03Fl'H.

OaK

IIpHBeJIH K paC'1JIeHemno

TpeMap;OKCKoro IIOKpOBa BMeCTe C cPYH)J;aMeHTOM Ha OT,n;eJIbHbIe OJIOKH, KOTopble H3-3a HeO,r(HOPOP;HOCTFl' IIaJIeOCTpYKTYPHOrO IIOJIO)KeIIM IIOp;BeprnnCb paspymaIOID;HM rrpou;eccaM rpap;an;HH,
pa3nH'1HOH HHTeHCBBHOCTH.

B

pe3YJIbTaTe IIOPOp;I:.I TpeMap;OKa 6bIJIH nOBceMeCTHO ,D;OBOJIbHO

CHJIbHO pa3PymeRbI H coxpamtrm:Cb TOJIbKO MeCTaMH, rnaBHbIM 06pa30M B TeKTOHH'IecKH rrOHHjKeHHbIX napTH5fX lI..-eM6pFIHCKoro cPYH.n:aMeHTa.
BBH,LJ;Y JIHTO- H 6H0cPaU;HaJIbHOrO xapaKTepa, a TaIOKe IIOCJIep;OBaTeJIbHOCTFl' THIIOB, nopOp;I:.I
HIDKHero TpeMap;OKa (rraKepopT) ITpH6aJITlrn:CKOH Bna,r(HHbI BeCbMa CXOAHbI C paBHOBOSpaCTIn.IMH
aHaJIOraMH nopop; JIHTOBCKOit H 3CTOHCKOH SORbI ITpH6anuritcKoro perHOHa

1966;

B.

A.

KOPKYTHC,

(p. M.

MmnmJIb.

1963, 1965, 1968).

TREMADOCIANIN THE PERIBALTIC DEPRESSION
Summa!l."Y
Wa,thi:n ,the Ptolish !paIrtofthte P'&l.i:ba['tk depr,e!Slsiion a 'Sell'd'elS of C:O!n!gllomera:te...
o.f DOWelI' Tcr.emladoaian agle (P,ak'elI"OIr't) is ifoundto Irest· on ,an
uneVien" 'eII'os'ion.a[ly !olrmed ismifl3.'C!e oif 'the CarmJblrlilalIl Ibaslement. The 1J.'l00ciks makehe:re
a f[':agment of a distinctly :SIepall'~ted 'trlansglr'elslsdJVie sedim,ootary ,cyde tbat closes
a i1(]U!g ~la;stiJng depositional pea-:iJod ,oif the ,Wloodo-CambIl'Jlan 'c1laJS1tk fOll"mailkms. As
a rule, the Tr'ematdocialIl ;rocks ,all"'e IC{)lve["ed w.i!tIh thetl'lanlslgreslsive glaluc:OI!ld:te-ar.enaceOilS ,depols'rns ,oif iLowell" AJr e1n1g,ilaiIl la@e (LaJto["lPian).
'
A m.arrik,ed Il'e'gion,ail sediro,entalry ulIlc'Ol!lf,olI'mi ty land la ,cons:ide:raibi1e str,ailigir'aphic
gaJP occur both Ibetween ,the C:amib:r[,an and TlI'lemladodan lalIld between the TJ:iemadocianalIld Aren:ig.ian I(Z. iModJ1fisiki, B. 'Szymansiki, J.972).
'The ;r,OICIk ,c'omlplex lOa: LowelI' Tiremladtoai,aiIl ,ag,e orf 'the iP,erjiha1:t~c depres.slO1I1ils
na'Du:rraaay ISluhd~V1ided into the th["lee foUOIWing iLi thos,t:rlati~r,aphi,ca'l ·cornpl'ex,es: i10wer oon.glornerate ,complex, mliddle - Isandstone ,complex, and uppe;r - iS1andst,one-day
complex. The la@e 10£ lthe dals:tk iorm,arttOlll:s ,oif 'T["'emadoeian ag1eiJnthe iPerlbafrtk depr'eislSloln lalJ."lea: :i1S d10lclulrnenited !by: Obolus ap'OiUinliB E i IC h w., Obo,lus 'cif. a'po'Uinis
E i IC h w. ,and Obolus Sip. 'Thethklkn'ess oif the >complex orfTrem,adoc:ian l·orma'1lions
ranges :from 0,05 to 2,5 m.
TWlo IdliISltJin,at[y vIi:sli!b1e ieilemlen.ts of !higher lolrdelI' OClCU;r rlJn Ithe lelaJr[y :Plal1ael(jziOii:c
sed:im'entaII'Y :cover w:i'thin the iPer!tba,}tic deprelSs,ion: lowerr - 'c[a:stic ,eomplex,and
~Sland:stolne-day roc{ks

upper - .glalucon']te-,e,aribonartJe-mall'J.y ·c'omplex. In the tower d·astk !c>ompfJJex of the
sedi:men!tacry ,covell' .at ileast fiVle iilndiVliduall sedimentall'Y ·cydes 'oan ibe distinguished.
So f,aT .onJ.ythree younger ,cy,oles har~e been eXla;mill'ed, i.e. M!iddle Camibll'lilan 'cyde,
Uplperr Cammian cycle and Tiremadoc.i;an ,cyde. The distiJngUlished ,cyc[eiS sepa!r:ate
four periods >Q;f emell'ig'enoe, in1ien:sified pa1laeotedonic ,alCtiVirty and epigelnetk erostOln,
wh:ich deiVelO!p !a:t tihe houlndariie:s Lower Camibir'i.aniM,:£ddle Oamb:rruan {pll'e-Wddle
Camibrian phase), Middle Garnlbir'i:an/Upper Gambrian (pr:e-UPPe[' Oamibll'ian phasie),
Upper Camib!l'5JanJTrem.adodan :(p:r'e-Tlrem;adOlc:i1aln phas,e), and T:rem.adocian/AIl"eni:gilan
(pre-Arenigianphase).
The 'TremladoC'i:an ['.ock ,oOlmlplex loif 1he Periba1tic depr·essiion was tLaid down ,~n
a Viast :sha!l:1ow s,ediment3['Y iba:sin of .a mla[':ine epkontinentall IlllatuTe, ,ohall',acteriz'ed
bysJow ,and cf'eeibly dtUetrentiJated subsidence.
;I'h1e T['lelmlaldJocdlalIl lepilCOlnitilnell1Jta[ hasiiln was sllltUlaiteid he't'ween tlheiFmnUJslh ICiOlllltinent in ,the north and ·the iPannon:ilan malsls'itf in the south. Elastwatrds, :i't reached <the
Viast Satr'mattan 'continent ,th!at m.ade 'the land O!f the Ulkradnian shieJd ,and the By,e1orUlSsli,an llianld ladljiOlilnlilng !to dlt ilIl the nIOlI'itJh-elaSlt. In the western paIrlt ·the elPklOntilnental ibasin lWas trestrilcted by a :zone of deep fra'ctu:res, ;Le. by the so-eaW1ed 'TeisseYlre's
line, la'long ;wihlich it ibor-derred 'otn 'the matr'g'ina,l z,on'e 'Of the Ca[edooian geo:syndLine
(J. ZnoSlko, 1969; S. 'Marek, J. ZnOlsko, 1'9'7.2).
Trernadooilan iandArenlgiJan malrine 'tmansg["les:s:Lons eXlpande'd from we:st itoe,a!st,
i.e. 'thede!ep /basin IDf the Ca~'ediQIn:ian geosYllloline Was -as during the UIPP'& Cti:P"bonifer!oustime - 'the ,al:bnentatiJoriihasin 'Df their waters. The actiVlity of the ~ones
.of deep flI'a'otures, which ,at 'the beg~nndng of Tiremaid-odan, and then dUI'Iing Atr·eIIldgi,a:n,
wetre :responsiJble for. their' geinerail ,and' c'OInsldeTlalbJ..e plung.iJng, lalreoonstide:red to be
the main factor anowilng 'the 'Vast .areas 10[ the platf,orm - herein a[:so the ;P~r:iJba[tic
depress:iOln - ·to be inoodated during the two Itrla:nsglresls,ions.
Two east-west 'tlrenddng depression :z,cmes - the northern Periiballffi.c/Mos,cow zone
and the southetrn Podlas:ie-Viol1hyma. :Zlooe - 5:e['ved here as the mlain ways [tOr :the
Eaa:tly Ortdawcim WnlStgJ:'1eSlSioolSl,
In tble present-da,y .area 'oif the T,r'emadocian the depos:its. of this age OCCUtI' !only
in the iQentral Ipart 'oif the iPe:r:ihai1ti:c depression,. wheTie .they mak:!e a numlber of
sttniail.:l, !isJO!1Jatted laJnld ti:rreglullJaJr[y tdlilslt:r~!btutJed Iparbclhes,.The le:aJSl!;ietrtn and wes·telrn lPatt.itls of
the lCiJelpI'le:sstilOlIl laCk and Tir;emlaJdiOlci:an Iseid:ilmentatry loOlVier alt .ipr'8IS!enrt. ValI'li!OIUS memibers
of Cambrian ag!e - iMiJddJe Oamt>rLan in 'the east, .and Midd1e or Uippetr CambTlian
in 'the west - ,are :QlVletrlain with 'the Acrenig1an ["ocik compile x (Z. M'Od1dti:ski, 1967;
F. Sto1all'czylk, S. TYSlki, 1972b).
The struc:turail:pos:ibion 'oa: 'the Ipll"es'erved Xielks ,olf :the priimarHy uruin·tell'rlUpted land
more ,c>omplete ·oover ,of the Tirem,adocian deposits has heen ,deteiI'mined by the pre-Airenigian t'ectoo:ic' m'OIvements and the alcC'ompanying eu:osiooal proces:s1e:s.. These
have dismlembetred' 1lheTremadole1an ,cover and its s'llibstratUlm in:uOl the indiV1idU8<l
b101ciks whkh, due to ,the diViersil.'ty 100f the lPail,aelQls\tructur,al position, n8.lV1e been 'atffe·c'ted, with 'Viail'dolUs 'ilntensd:ty, hy the de:s'troiin.g gr:a1dation 1pI"Ocess'8Is. As a :result of
this the 'Trem.adOloian fOlrm,atiolns urnderrwe!n't a generla:1 destruction a1nd all'e nOWl
pr1e:se'rved irlalgm,entall!11y ,only, mlainily .in the tec:tloni,c depressi,ons 100f the Cambrian
sUlbsta:laJtum.
.on 'ac-count ,oif the ,Hthoct',adal,and h~ofada[ naiJlxr'e ,and Ithe s!equence ,of Il'ock types
the LOWle['Tr·em,adocialll formla!tions !(Paike:rolr't) f'OIUlndtOl 'Occur in the lPerdlbailtk
delprresslon strong'ly Il"esemlbl!:e ithe equ:i'V.a:l:ents of the Li:thuanian land Estonian zone
of 'the Berilbaltk :region, .aJso ()if the ,Blame .age i(R. M.MannH, 19'66; W. A.
1963, 1965, 1968).

