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Zarys tektoniki paleozoiku i mezozoiku
Niżu Polskiego
WSTĘP

Struktura geologiczna podłoża Niżu Polskiego rozpoznawana jest prawie wyłącznie na podstawie wierceń i metodami geofizycznymi, stąd
stosunkowo późno zaczęły się rozwijać poglądy na te'ktonikę tego obszaru.
Stosowanie tych metod na szerszą skalę datuje się dopiero od drugiej
wojny światowej: Do tego czasu najwięcej wniosły do ro'związania tego
zagadriienia prace 'W. Teisseyra (1893, 1920), A. Tornquista (I910),
J. Lewińskiego i J. SamsOInowicza (1918), C. Kuźniara (1922), M. Limanowskiego (1922), A. Łuniewskiego ~1923), J. Samsonowicza(1924, 1929),
J. Nowaka (1927), J. Lewińskiego (1933).
Okres powojenny dostarczył, wo'bec wielkiego rozwoju prac wiertniczych i geofizycz'n ych, 'b ardzo liczne publikacje. Najważniejsze to prace:
B. Arenia i S. Pawłowskiego (1958), A. Dą'browskiego (1957), A. Dąbrow
skiego i K. Karaczuna(1956), M. Książkiewicza i J. Samsonowicza (19'52),
S. Pawłowskiego i{1947, 1948, 1952, 1953), J. Poborskiego (1957, 1960),
W. ' Pożaryskiego (1948, 1952, 1956, 1957a, b, 1960, 1963), J. Skorupy
(1959), S. Sdkoł,owskiego i J. Znoski (19:59, 1960), A. TokarSkiego (1958,
1961), J. Znoski !(1961~. Rozwój poglądów na tektonikę podłoża Niżu został wyczerpująco omówiony w pracy W.Pożaryskiego z 1960 r.
'Prócz wyżej wymienionych ukazało się w ostatnich latach 'b ardzo
dużo prac o charakterze przyczynlkowym, wnoszących sporo materiału
do omawianego zagadnienia, których tu już' szczegółowo nie cytuję. Są
to prace głównie geologów przemysłu naftowego i Zakładu Geologii
Niżu I.G., między innymi R. Dadleza, J. Dembowskiej, M. Jaskowiak,
S. Marka, K. Mrozka, T. Niemczyckiej, A. Eaczyńskiej, J. Sokołowskiego ,
J. Stemulaika, A. Szyperko, S. Tyskiego, A. Żelichowskiego.
Największym jronak postępem w poznaniu struktury i t~togenezy
pokrywy osadowej pale 0- i mezozoiku było opracowanie 'badań I etapu
rozpoznania geologicznego podłoża Niżą Dzięki intensywnej półrocznej
pracy zespołowej kilkudziesięciu geologów, przepracowano i zsyntetyzowano kolosalny materiał faktyczny, zgromadzony dzięki 'b adaniom Instytutu Geologicznego i przemysłu naftowego. Pozwoliło to ukształtować '
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pogląd na strukturę warstw do głębokości na ogół 3000 m, a niekiedy
nawet do około 8000 m. Na podstawie takiego materiału można się było
pokusić o podzielenie całej pokrywy osadowej na elementarne Kompleksy strukturalne, rozdzielone momentami diastrofizmu, oraz ustalanie kolejno dla każdego z nich, struktury i tektogenezy. Wobec tego
straciło na znaczeniu opieranie poglądów n!=l tektonikę Niżu na analogiach z innymi obszarami. Wszystkie dotychczasowe syntetyczne poglą4y
oparte były bądź to wyłącznie na bardzo słabych pośrednich ,przesłan
kach, np. prace C. Kuźniara i M. Limanowskiego, 'bądź też współczesne na pojedynczych faktach. Przedstawione tu wyniki mogą pozornie wydawać się równie ma'l o szczegółowe od dotychczas ogłoszonych, jednak
wartość ich jest inna, :bo zawsze tu oparta na ma:teriale dowodowym.

*
*

*

Kompleksy tektoniczne warstw osadowych można by nazwać nastę- ·
pująco: pokrywa kaledońska - obejmująca osady od eokambru do syluru
włącznie; pokrywa waryscyjska osady karbonu i dewonu (prócz
żedynu); pokrywa powaryscyjska 1 - osady permu i mezozoiku z paleocenem włącznie.
tPOKRYWA KALEDOŃSKA NA OBSZMZE PLATFORMOWYM

Na platformie, w jej strefie wewnętrznej, osady dolnego paleozoiku
górnej skarpy są z reguły niezaburzone. Wypełniają O'becnie
niezbyt głębokie depresje typu synekliz, prz·e dzielonych anteklizami.
Dotychczas brak jest danych, które by wskazywały na przekraczające
ułożenie ordowiku na :kambrze, czy syluru na kambrze i ordowiku. Przyjąć więc należy ogólnie zgodność ułożenia wzajemnego tych osadów,
stanowiących względnie jednolity cykl sedymentacyjny i spoczywających
niezgodnie na prekambryjskim podłożu (fig. 1~. Wyraźna niezgodność
występuje dopiero w stropie syluru, na którym spoczywają różnowiekowe
osady paleozoiku mł.od.szego i mezozoiku. Należy jednak podkreślić istnienie wyraźnych luk stratygraficznych na pograniczu ordowiku i syluru.
Według prac H. Tomczyka (1960, 1962) na wyniesieniu Łeby i w syneklizie pery'bałtyckiej na ordowiku leży wszędzie naj niższy sylur (landowery), natomiast w obniżeniu podlaskim i na wyniesieniu ,Zrębowym
pocUasko-lubelskim - bezpoŚTednio wyższe piętra syluru, w Mielniku
i Kaplonosach - wenlok, a w Krzyżach nawet ludlow. Luka odpowiada
synorogenicznym ruchom fazy takońs:kiej (E. Tomczykowa, 1962).
- Ograniczenie luk stratygraficznych do -południowej części o'b szaru
platformowego Niżu dowodzi większej ruchliwości tego obszaru i wiąże
się z mobilnością obszarów występujących na południe od Niżu PolSkiego.
powyżej

1 Przyjęto termin: pokrywa powaryscyj8ka., mimo że nie jest on ściśle konse&w'entny
z dWoma. ,p ierwszym!, ponlew~ nie mOmIa wprowadzić terminu "pokrywa alpejska", który
w EurtUlle w1~e się ściśle z wYkształcen1em facJalnym, nie tylko geosynklinalnym, ale I osadów
~órz c1~ch (faCja 4ródZ1emnomorslta).
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Fi:g. 1. Elementy tekooniczne pokrywy kaledlOńskliej - kambr-sy>lur (~ęś-c1iOWo na
podslJa,Wlie prac K. Lendzion)
Tectonic elernents of the Oaledmtian cov.er (Calrn/bTian - !;;il'lllrian), par.tly
h&sed on ela,bolJ:'atioIlis by: K.Lendziron
1 - izoliwe apągu pokrywY osa.dowej; 2 za.sięg w:vstępowa.nlapokrywy osadowej;
3 - We3godnoŚICl (a.) i zgodności (b) tektoniczne stwierdzone sejsmicznie na. kontllikc1e
pokrywY ka.ledońskiej z wa.ryscyjską; 4 - a., b - jw. na. konta.kc1e pokrywy kaledońskiej
z powa.ryscyjską; 5 - a., b jw. stwierdzone w otworlllCh ~ertnlczych; 6 - kąty
nachylenia warstw pokrywY kaledońskiej stwierdzone w otworach; 7 - pl'Zeguby a.ntykl1nalne na. pojedynczych przekrojlllCh sejsm1czn:yICh
1 - bottom lBolines of sed1menta.ry cover; 2 - extent ot sedlmenta.ry cover; 3 - tectonic d1Bcordllillces (a) and concorda.nceI!I (b) seism1ca.lly record.ed &t the conta.ct zone
ot both the Caledoma.n a.nd' the Vo.risc1an covers; 4 - 0., b - as a;bove, a1;. the conta.ct
zone ot both the C&1edon1an and the POBt-Vo.rlsc1a.n covers; 5 - 0., b - as a.bove,
estima.ted in bore holas; 6 - lnoUna.tion IIIngles of the Ca.ledonl611 cover strata est1m.a.ted
_ tn bore holes; 7 - IIiIlttdll.nal benda vl:S1bLe on seism16a1 protlles

W czasie trwania sedymentacji kambro-sylurskiej występowały stałe
ruchy znacznie silniej obniżające strefę brzeżną platformy niż strefę
wewnętrzną. Zbyt mało jest na razie obserwacji, by wyznaczyć dokładnie
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ich rozmieszczenie, w :szczególności przebieg Ó\ł'V"C:i?;
mentacyjnych.
esnych osi niecek sedy!Po zakończeniu sedymentacji nastąpiła syl:'l.o~
ska, według J. Samsonowicza fazy ardeńskiej (l.\.T °ie?-~z~ m!odokaledoń
sonowicz, 1952). Zagadnienie to omawia sz:er~ - . Sląż'klewlCz i J. SamWówczas nastąpiło ostateczne ukształtowanie 8- eJ H. Tomczyk (1962).
~ewnętrz.nej strefy platformowej. Powstałe w "W;.ę .,~brazu tektonkzn~go
kle synklmalne formy strukturalne mają kieru.b.~.m ~ ty~~ ruchów wlelleżnikowego z pewnym odchyleniem ku WSW-E~ oSSz~hzo~e do równonie da się określić re względu na nie dość 'l'egul E. CISIe kierunku tego
brak na ogół przykrycia przez pokrywę de-w'O'arne kszt;:tłty form oraz
zakonserwowała pierwotną koledońską rzeźbę. ~kar~nsk~, która by
struktur są nachylone ku WSW. Pochylenie "W" szystilne OSIe wielkich
struktur jest bardzo niewielkie, gdyż nie przekr:arstw ?a zboczach tych
Odmiennie kształtowała się struktura kam'bro acza kilku stopni.
brzeżnej synklinorium lubelskiego. Warstwy star -syluru na te~enie strefy
cone tu zostały czterema otworami: Rachów -l:.zego ~aleoZOlku nawierLubycka. 'P ierwsze dwa leżą przy granicy sY'~'kl' orY:'tko~, Kock i Ruda
środkowopolskiego, trzeci - na granicy W"yn' l'l1? ru:lm I antyklinorium
lasko-lubelskiego. 'We wszystkich otworach war~:sleDla zrębowego podmiej ustawione niż przykrywające osady po'kale.d~ s~ nachylone i :stroBardzo ważnych faktów dostarczają prace se', o~skle.
nie. Pod niewątpliwie kar.bońską pokrywą, Ust;lSmlczne na Lubelszczyź
kilku wierceń, występuje niezgodność w ul <;>ną. tam na podstawie
refleksy z karbonu czy też z dewonu i kaI'bonu ozenlU refleksów. O ile
się śledzić na bardzo długich odcinkach, to ..:;ą b~rdzo wyraźne i dają
niższym są na ogół krótsze i znacznie stromiej
piętrze strukturalnym
ich na liniach przekrojów skierowany jest w prz n~chylone. Często upad
żej leżących warstwach dewonu i karbonu. l\1:a eClwn~ stronę niż w wyw tych przypadkach odpada podejrzenie wiel<Qk to d~~e znaczenie, gdyż
sta więc ogIlomnie wiarygodność faktów. WSkar'~'OSCI refleksów, wzrapiętra tektonicznego niżsrego od waryscyjskiegozu~ą ?~e na istnienie tu
~owan~go. Wiek tego piętra strukturalnego def.sl!n~eJ ~ nieg,~ zdyslol Rachow. W Kocku nawiercono dolny żedyn
(~IUJą WIerCenIa Kock
a w Rachowie - kambr '(A. Tokallki, 1958). W
. ~omczya.{Owa, 1962),
~awierC?no sy~u: (E. T0n;tczykowa, 1962), leżyRudzIe Lubyckiej, gdzie
l brak Jest wyreJ wspomnIanego obrazu sejsllli
on stosunkowo płasko
,
Cznego
Ukł~d refl~w -:I0lnopaleozoicznego piętra - s t ·
.
monokl ma lny 1, co Ciekawsze, występują one z ruktural:r;tego Jest często
w~ryscyjski'ch. W paru przypadkach zaznaczają ~eguły.w Jądrze antyklin
kl:ny IU!b synkliny ścięte i przykryte 'przez W Się W nIch w~raźnie antyskIe. Dowodzi to istnienia ruchów fałdoWYch'rstwy d~w~nsko-kar'boń
zagadnieniem jest kierunek ~rzebiegu tych fałd6 kaledonsklCh. Ważnym
rozpo~nania nie można go określić. Dane wiertn' w. ~rzy. obecnym stanie
skąpe. Zdjęcie grawimetryczne daje co prawd lCre I s~Jsmiczne są zbyt
samej skali wielkości powierzchniowej co i fał~ wyrazne anomalie tej
~ażnie dwa wyraźne ikierunki osi NW - SE i
IWykazuj~ one przeme WSW - ENE. Pierwszy kierunek wiąże si
W -: ESE I sporadycztoniką mezozoiku, drugi niemniej wyraźnie ęz Zupełme wyraźnie z tek-
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pOikrywą waryscyjską,

ZaryB tektoniki paleozoiku i mezozoiku

Niżu

5

odzwierciedla kierunek . fałdów kaledońskich. Przejest ,k ierunek sąsiadujących z Lubelszczyzną fałdów
kambryjskich pod Sandomierzem. Jest to kierunek równoleżnikowy z odchyleniem ku WNW - ESE, jak podaje S. Samsonowicz (1934) ipotwierdzają szczeg,ółowe badania C. Żaka (1962) w Górach !Pieprzowych pod
Sandomierzem. Według tego ostatniego, poza dominującym kierunkiem
wschód-zachód, występuje tam kierunek rozciągłości NNE - SSW, NESW i WNW - ESE. Obserwacje S. Orłowskiego na tym obiekcie (informacja ustna) wskazują na dominację kierunku o azymucie 70 do 80°.
Wielka synklinalna kaledońska forma tektoniczna na platformie obniżenie podlaSkie ma również ten sam kierunek Przedstawione
fakty mają jednak wartość tylko pośrednią. W każdym razie wich
świetle hipoteza alrternatywna r6wooleżnikowego lub 2Jblioonego do
WSW - ENE kierunku fałdów kaledońskIich na terenie Lu:b elszczyzny
za~hodniej musi być wzięta pod uwagę obok innych kierunków. Na1eży
dodać, że do obecnej chwili nie uzyskaliśmy żadnych danych dotyczą
cych kierunku fałdów starszego 'paleozoiku na antyklinorium dolnego
Sanu łącznie z antykliną Biłgoraja i w ni'ecce lwowSkiej.
Inną hipotezę NW SE przebiegu kaledonidów wysuwa J. Znosko
(19.62, str. 499), nie podbuclioWuJe jej jednak dowodami, ani przesłan
kami. 'Powołuje się jedynie na O'bra·z grawimetryczny pisząc: "Za takim
ujęciem może przemawiać ciągłość grawimetrycznego wyżu Biłgoraja
iRachowa, któIY, jak wiemy, związany jest ze sfaMOtwanymstarszym
paleozoikiem, da1ej ku'NW ja:ko grawimetryczny wyż Kuja,w i Pomorza".
Zagadnienie to 'było opracowa'ne szczegóło~ (W. !PożarySki, 1948, 1957;
S. Pawłowski, 1952) i udowodniono związek genetyczny wyżu Rachowa
nie z wyżem Kujaw i Pomorza, a z anomaldą Chojnic oraz laramijski
wiek powstania tych struktur. Hipoteza kierunku NW - SE kaledonidów
lubelSkich nie ma więc również podstaw.
trzeci,

być może,

słanką pośrednią

!POKRYWA KALEDOŃSKA NA OBSZARZE FAŁDOWYM
Starszy paleozoik w obrębie sz:wed2Jko-duńskiej części IOIbszaru parageosynkliny jest dnbrze poznany tylko w Skanii. Mamy tam do czyniema z silnie sfałdowanym i złuskowanym kambro-.sylurem. Rozciąg
łość fałdów jest tam bardzo zmienna: od N 85°'W poprzez NW i N dlO
N 26° E z wergencją prz·ewaŻllie ku ;N E, E"i SE, przy ogólnej rozciągłości
NW-SE (M. L.indstrom, 1960). Fałdy są przecięte Hcznymi dajkami
dolery1x>wymi i melafirowymi o kierunku NW-SE, z których przynajmniej część (kongoooleryty) pochodzi z okresu późnosylurskiego. Miąż
szość syluru w Skanii jest znaCZ!Il:a według G. Regnell'a (1960), dochodząca do 1500 m. F. Brotzen (1960) ocenia mią2JsZJość kambro-syluru
w synklinie MalmO--Ystad na ,3500 m.
Obszar sfaŁdlawanego klambro-syluru ciągnie się od wychodni dalej
na zachód w podłoiu Skanii zachodniej na o'b szar wysp duńSkich, jak
. tego dowodzą osady tego wi'eku nawiercone w południow·ej części Zelandii w Slagelse (G. Larsen i A. Buch, 1960). Mają tam one upad 20°
i są przykryte poziomo leżącym permem dolnym.
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Dale'j na południowy za,chód, już na południowo-zachOldnim ikrańcu
,parageosyn:kl'iny, nawiercono w' Arkonie na Rugii pod permem ordowik
w facji ilasto-łupkowej o dużej miąższości z Ulpadami zmiennymi, miejscami prawie pionowymi (informacja ustna Sonntaga - VEB Erldol
u. Erdgas).
.
Ustaleniem czasu fałdowań paleozO'iku na terenie Skanii i przyległej
części Danii (wiercenie Slagelse) zajmował /Się ostatniO' M. Lindstrom
(1960, str. 340) udmyadniając ich wiek młoooikaledoński. Oparł się on
w swychbadan:iach na intruzjach magmowych i na pojawianiu się
gruboziarnistego materiału wśród łupków kolonuoowych luldlJowu, posiadających 'b ardzo dużą miąższość (800 m). Na podsta!Wie obserwacji zjawisk sedymenta,cyjnych w odsłonięciach stwi'el1dza lOn kierunek transportu piasku na tel',e n Skanii z W lub NW, to znaczy z obszarugeosynkliny. !Musi się więc przyjąć jej synsedymentacyjne wypiętrzenie
i denudację na o,bszarze wysp duńskich, 00 wiąże M. Lindstrom ze stwierdzonym w południowej 'Z elandii sfałdowaniem kamtbro-syluru, gdzie
brak jest łupków kolonusowych. iP rzypuszcza również, że w czasie osadzania się łupków kolonusowych istniał rów, który biegł przez Slkanię
w kierunku W-E lub NW-SE.lPowołując się na IPh. H. Kuenena (1957i)
dowodzi prawdopodobieństwa transportu grubszego materiału wzd.łuż
tego rowu, jak to ma miejsce w wielu geosynklinach kaledońskich Europy. Rów ten ' miałby się rozciągać po południO'wej stronie ówczesnego
szelfu centralnego Bałtyku z facją węglanową. R07jW,ażania M. Lindstroma są zgodne z naszymi .obserwacjami z północnego P.om.orza i Mazur. Rów ten sięgał nie tyNro do Łeby (.o czym już pisz'e M. Lindstrom),
ale i dalej. Szczególnie jest to wyraźne na przykładzie otworu Lębork,
gdzie ludlow ma ponad 2000 m miąższości i gdzie pojawiają Isię, w tym
samym poziomie co i w Skanii, w łupkach ilastych wkładki grubszego
materiału [(H. Tomczyk, 1962). Ten grubszy materiał nie sięgał natomiast
na teren Mazur, gdzie mamy w tych poziomach fację łuplrowo-węgla.nową. Ró'w nie miał więc kierunku W-E, lecz N.W - SE i na Pomorzu
wkraczał częściowo na niesfałdowaną kaledońsko weWl}ętrzną strefę platformową (wyniesienie Ł'elby).
Należy wspomnieć, że w świetle tego wiązanie pochodzenia grubszego
maiteriału 'z Lęborka przez J. Zn.oskę (1962, str. 500) a z'a nim i przez
H. Tomczyka (1962, str. 410) z domniemanym na tej podstaJWie wypię
trzeniem kaledońSkim na Pomorzu nie jest słuszne. W Lęborku wkładki
gru'bsżego materiału, opisane przez H. T.omczyka \(1962, str. 407), ściśle
odpowiadają opisom piaskowców Odarslov wśród łupków kolonusowych
w Skanii :~G. Regnell, 1960; P. Thorslund, 1960). Nie ma więc podstaw
do negowania ich wspólnego pochodzenia, tym bardziej, że "materiał
szarogłazoWy" tych warstw w Lęborku opisany pl'lzez A. KUŹlliarową
(w pracy nie publikowanej) w 1961 r. jest identyczny jak w piaskowcach
OdarslOv.

Nie byłoby :więc żadnych przesłanek 'ani faktów dowodzących istnienia kaledonidów na Pomorzu, gdyby nie 'Ostatnio wy:konane prace geofizyczne 2. Dowiodły one mianowicie, że .pod wyraźn~e zaznaczającym się
I w 1962 r. zostały zlIIProjek,towane przez R. iDadlem z IZakła.du GeologU Nim I.G.
I wykonane przez In:!;. I. Białka. przekroje sejsmiczne refleksyjne na pasie KoszaJ.1in - Kamień
Pomorski.
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cechsztynem solonośnym występują warstwy o miąŻJSzości olkoło 2000 mt
nie zaburmne lub lolkalnie (pod antykliną Koszalina) słaloo 'zaburzone.
Pod nimi odcinają się wyraźną niezgodnością tektoniczną warstwy ponachylane w różnych !kierunkach o maksymalnym kącie upadu iponad. 14°.
WarstJwy podoechsztyńskie, prawie nie zaburrone 'w świetle nawiercenia
w niedużej odJległości (w Bobolicach) karl})cmu pod permem, należy uznać
za karbońsko-dewońskie, a niezgodność tektoniczna w ich spągu może
być tylko wiązana z górotwórczością kaledońską.
Odkrycie tego faktu pozwala po raz pierwszy na realne postawienie
tezy o przebiegu kaledonidów przez obszar Pomorza Zachodniego. Pogląd
ten w mImie hipotezy był wysuwany już przez wielu autorów, a ostatnio, na podstawie wyżej omówionego pochodzenia materiału grubego
w Lęborku i interpreta,c ji anomalii grawimetrycznej Pomorza przez
J. Znoskę(1962). R. Zwerger (1948) Otparł hipotetyczny ich przebieg na
Pomorzu na występDIWaniu anomalii magnetycznych.
Wschodnia granica fałdowań kaledońSkich przebiega przez środek
Skanii ,z NW na SE, omija od zachodu Bornholm, który ma niesfałdo
wane warstwy starSiZego paleozoiku i wchodzi na Pomorze między K.o.szalinem i Darłowem. Dalszy jej .p rzebieg może być na razie wyznaczony tytko hipotetycznie. Pewne przesłanki wska'Zują na przebieg sfał
dowanego pasma kaledońskiego od Koszalina i Kołobrzegu ku SSE,
poprzez antyklinę Świdwina, okolice Piły i Poznania (elewacja obornicka),
pr.rechodzącegoeweniua1nie w grzbiet kra:kowsko-poznański (W. Poża
ryski, 1957, 1963). Na odcinku nadbrzeżnym pogląd :ten jest udokumentowany wyżej przytoczonymi dowodami sejsmicznymi. .Dalej ku SSE
przesłanką jest ciągłość pasa wypiętrzeń zaznaczających się w polkrywie
mezozoicznej. Bardro ważnym argumentem jest tu istnienie elewacji
obornickiej, która przełamując wielki element depresyjny mezomicznysynklinorium szczecińsko-łódzkie - musi być podbudowa'na sfałdowanym
grzbietem. Wiek waryscyjski grZibietu na odcinku Kołobrz,eg - Środa
jest ,n ie do przyjęcia, gdyż w okolicach tych mrejscowości prace sejsmiczne dowiodły istnienia niesfałdowanej pokrywypodcechsztyńskiej, może
więc to 'być tylko kaledoni!k . .odcinek kołobrzesko-poznański 'grzbietu
ogranicza od zachlOdu fleksura trzebiatdWska i przywierająca do elewacji
obornickiej antyklina Szamotuł.
Wschodnia granica pa's a kaledonidów jest trudniejsza do ustalenia
nawet hipotetycznego. Być może od .północy przebiega ona na SE w ki'erunku okolic Człuchowa !pod Chojnicami i dalej ,;ku SSE na Bydgoszcz
i Inowrochiw, warunkując w dalszym przebiegu lpowstanie antykliny
Gopła. Taki !przelbieg jest głóWl1lie oparty na charakterze strukltur w pokrywi,e mezozoicznej.
...
*
...
Nawiązanie

pr,zedstawionego prze'b iegu kaledonidów na Niżu z sąsia
krajami jest ni'emożliwe bez gruntownej analizy syntetycznych
poglądów wypowiedzianych na ten temat w ostatnich laiach. Wystarczy
porównać pracę H. Stillego (1948:) oraz artykuły H. R. Gertnera ' (1960)
i A. IWattznauera (1960), żeby przekonać się, jak subiektywna jest ocena
tego, OD nazywamy kaledoni'kiem oraz., jaJk odmienny jest nasz pogląd
dującymi
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na kaledonik Łysogór (kierunek fałdowań). W każdym ra'zie nie może
być dziś mowy Q 'Stwierdzeniu odrębnego górotworu kaledońSkiego cirkum platformowego, jak również o istnieniu w Europie środkowej typowej geosynkliny o charakterze alpejskim prócz Sudetów, gdY'ż ty'lko na
ich terenie stwierdzono wszystkie cechy orogenezy. iPrzyjąć natomiast
należy, że Europa środkowa na zachód od platformy wschodni!o-europej'Skiej stanowiła w starszym paleozoiku obszar geosynklinalny typu
ortogeosy:nkliny co najmniej w SudetaCh, amiogeosynkliny - na pozostałym terenie.
POKRYWA ,WARYSCYJSKA (DEWON I KARBON)

Obszar 'poznanych występowań dewO'nu i karbonu na Niżu jest znacznie bardziej ograniczony niż osadów dolnego ' pałoozoiku. Obejmuje
on prawie wyłącznie Lu~belszczyznę i Podlasie,a więc południową część
platformowego Niżu. Poza nimi kil~a wierceń i 'Przekrojów sejsmicznych
dostarcza informacji o pokrywie dewońsko-karbońskiej z całego , pozostałego dbszaru Niżu Polskiego.
OBSZAR PLATFORMY -

CZĘśC POŁUDNIOWA

Rozpatrywanie tektoniki utworów dewonu i karb<mu w południowej
przeprolWadwne tylko w ścisłym powiązaniu z Górami ŚwiętokrzJlSlcimi. Już C. Kuźniar (1922) traJktował obszar Lubelszczyzny jako rów Iprzedgórski warY'scyd6w, co :zootało podtrzymane
przez późniejszych badaczy.
Tl'udności rozpoznania górdtworu waryscyjski'ego na terenie wyżyn
południowych wynikają nie tylko z przykrycia pokarbońskiego, alJ.e
i z późniejszego dliastrofizmu.
.
Górotwór waryscyjski w strefie przedkrawędziowej (synklinorium
łódzkie i antyklinorium środkoW'Opolskie) oraz w strefie brzeżnej platformy (synklinorium brzeżne - lubelskie i niecka lWOiWSka) podlegał
silnemu dliastrofizmowi mezozoicznemu i trzeciorzędowemu. ' Zatarły one
jego rysy pierwotne narzucając zupełnie inne stosu,n ki strukturalne. Wyrazem tego jest powstanie dwóch depresji tektonicznych o kierunkach
NW-SE, przecinających poprzecznie górotwór waryscyjski. Jedna przebiega w OKolicach ,KaUsza i Sulejowa, druga, węższa - w rejonie
Radomia.
Na platformlie dewon i karbon najlepiej poznany jest w południo
wo-wschodniej Lubelszczyźnie i jej otoczeniu {J. SamsronQIWicz, 1952).
Zgodność nalegania karbdnu na dewon i ciągłość sedymentacji na pograniczu tych okresów potwierdziło wiercenie TysW!Wce (T. Ni,emczycka
i A. Ze'lichQIWSki, 1961). W oparciu o powyższe dane należy wyróżnić cały
teren brzegu platformy pt>łożonyna południe od uSkoku Włodzimierza
Wołyńskiego i stanowiący ipołudniolW'O-wschodnie zakończenie synklinorium lubelski,ego (zapadHs'ko nadbużańskie) i przyległe części Ukrainy
Zachodniej (niecka lwowska) jako dbs.zar pełnego, nie przerwanego diastrofizmem roZWoju pokrywy waryscyjskiej. Na północ, na obszarze wyniesienia zrębowego podlasko-'lubelskiego i w O'bniżeniupodlaslcim, karczęści Niżu może być
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Fig. 2. ElelmenJty te;:kJton'kzne pokrywy wa!ryscyjskiej - dewon~ktaTibron (CIZ~S'e,]O:Wo na podstalWlie pratc A. Zel!i!chOM7lskli,ego)
Tectonlic e~ements of the Viarli,gdan cover (Devo'fi]an ~ Carboniferous), based in pa,d on el!aborations by A. ZeUchOWiSki
1 izo1i'n~e spfIIgu pokryrwy 'WMji'ScyjSk:iej; :2 zalSi~g wystlWOwa>:~:da !pokry~ wa.ryscyjskiej; 3 ni~zgodnosci (a) i zgodnos.ci (b) tek~
toniczne stwierdzone sejlSmicznie na kontakcie pokrywy waryscyjskiej ;i; powarYSICyjskiej; 4 - a, b - jw. s,tw'i,erdzone w otworach wi,ertn~czych; 5 k~ty nachylenia warstw pokrywy waryscyjskiej w o,tworach wiertniczych; ()
osie a.ntykUn silwilerdzone sejmilCzni.e';
a ~ anty'kIIiny symetryczne, b - 'antykUny niesymetryczne, strzalka wskazu1>e' kl.'erunek stl"omszego upadu; 7. - osi,e synkl'~n stwierdzone
seJsmicznie; 8 - pOC'z,e:guby a,ntyklinalne na pojedynczycb. przekrojach sejsmilcznych: a ~ symetryczne, b .:- niesymetrYlczne; 9 - dyslokacJa tektoniC'zna (gorna ska,rpa) tYlPU f1eksurowego oddzi:eil'a>j~ca stref~ platformow~ wewn«i)trz~ od bnzezn,ej; 10 - p611nocma granica.
obszaru faldowan waryscyjskicll 0 kierunku WNIW - ESE
II - bottom lsolines of the V~iscia,n cover; 2 - extent of the VaA"iscl;an cover; 3 - tectonic dis~ordances (a) alnd concor!da;nces
(b) seism'ica.lily recorded at the contact zone of both the Variscian and the Post-Varisdan covers; -4 - a, b - as aborve, ootimated
in bore holes; 5 - inclination angl,es of the Ca'ledonia.n cover strata estimated l;n bo'1'e holes; 6 - axes of seismlicaJly recorded anticUnes: a - symmetrical antilcltnes, b - asymmetric:aiI, anticlines, an-ow shows direction of steeper dlJ>; 7 - axes of seismically
recorded synclines; 8 - anticlina-l bends visible on seismical profd.les: a - symmetrical, b .- asymmetrical; 9 - tectonic disloc8itiou
(upper SC.8ir:p) of flexure tyrp.e, separating internal platform Zion/;ll from marginal one; 10
northern boundlltry of the Va"riscia.n fold
/iU'ea, running WNW .- ESE
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Fig . Si,. El'eimre'nty tektt'on'iC'zne Ipokrrywy pow:a:rY1scyjlsik~ej
Te1citonic eIem€'l.1lts of the Vardls,dilancover
lL - w8izniejsze USkDl.:i; 2 -~ wazniej8ze fleklsUl'Y; :3 osireanty'kl:iIn: a -- antyklilllY symetryczne, b al1'tykJ'iny niesymetryczne,
Il:ltl'za:t'kJa wSikazuj>e kJerunek bar\dzLej st1'!omegio upruau; 4: - osi,e sy,nk'lin; 5
lP!I."zegulby aIllty~linaline stwlerdzone ,pojecl.Y'Illczymi p'l'zeklroj-ami lSejlSJmicznymi: a symet.rycZine, b - nriesymetryc:me, Cl - bez sc~slejszego. okresl'enia symertrii; (I - kulmina-c.j.e antyikUn --'najln:i:Zlsz~ zamykla;j~c~ si~ 'zolinl~ struktul' seJsmicznYlch lub ,na;js2lerzej zamykaj~~ si~ grani~ geol:Olgiczn~ struktury;
synkllnori6w ogroa;niczajllrce stref~ laramijsklch iruchow wznosz~cych; 8 - liDJie tektoni!c21ne geosy.nkUny 1utisko-polsikiej ogJ."anirCzaJjllrce caly ObSZa1" obj~ty ruchami obnizaj~cymi, I'D stronie NE Jest to flekisura gornej skarpy synkil.inorium brzeznego plattormy,
stronie ;SW synklinorium szm,lecinsko-16dzkiego; 9 - g;rani:ca p61nocna, wychodni podloza 'pr:2ledpel'mskiego; 10 ..--: wysady
,przeb1jajllce
powaryscyjsk&
:2 - more important
:3 - axes of 1'lI1lrticUnes: a - symmetrica;lanticlines, b
rusymmetrica(J. antirii'·I'",«~t.i,nn of steeper dip; 4
,axes
synclines; 5 -antierllinal: bends l"ecorded by seismic pr,ofiling: a ..:... symmetr.ias;yn:lm,etrlc:a1,
precisely determined symmetry; 6 ~ culmiJna;tions of antidli'nes mal'1ked by" a closed lowermost
a most widely ,closed geological boundai'y of a strnctUil'le; 7 -a:xles .of syncl'inoriums, llimiting
m()V~lments; 8 tectonic Ji.'i,nes .of the Danish - PtoUsh geosynCli:ne, restricting the area of Ilowering
flexure ,of marginal' synclin.orium of the 'lPlatfOl~m, in' the southwest
TI{)lrt1hern boundl!:l,ry of theiPr{'}cam'brialll: substratum'.outcrop;:J.I]i
sarrt domes'
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bO!n leży bezpośrednio na starszym paleozoiku. Wiąże się to z istnieniem.
na tym terenie ruchów synorogenetycznych bretońSkich fazy nassauazkiej (J. Miller, 1960, 1961; T. Niemczyc!ka . i A. Żelichowski, 1962)~
Powstał lub mo:źle tylko odmłodził się wówczas uskok włodzimierski~
Cały oIbszar platformy na północ od tego uskoku WlStał wówczas dźwig
nięty i cały dewon 7Jdenudowany. Osady karbonu nie są tam grube.
Przechodząc do omówienia tektoniki pokrywy waryscyjskiej w synklinorium 'brzeżnym lubelskim trzeba zaZlIlaczyć, że nie wiemy dotychczas, czy w zachodniej jego części istniała ciągłiość sedymentacyjna mię
dzy dewonem i :k arbonem, tak jak we wschodniej (Tyszowce). Jasne jest .
jedynie, że uSkok lWłodzimierSki przedłuża się w formie flclmury poprzez
okolice Krasnegostawu, !Piasków i Kocka na Garwolin. W obniżooym
skrzydle fleksury karbon, a szczególnie westfa.l, jest znacznie większej
miąższości niż na skrzydle podniesionym. . Problem o'becności dewonu
górnego, który mógł nie pozostawić osadów lub ulec denudacji w przypadku diastrofizmu, przedstawia się na tym skrzydle, jak ina całej
SW Lu'belszcZYŹlllie, następująco: Pięć wierceń, wykonanych !Im tym ~ere
nie lUib w jego sąsiedztwie, natrafiło bezpośrednio na dewon dolny,
a jedno na dewon gótny pod przykryciem karbonu lub młodszych formacji, wskazuje to na częściowe zda,r cia dewonu górnego i zachowanie
go w depresjach tektonicznych. W każdym razie musimy przyjąć na tym
terenie działanie tych samych ruchów na pograniczu dewonu i karbonu
co i na wyniesieniu zrębowym podlasko-lubelskim. Ciekawe, że ruchy
te nie zaznaczyły się ani na południowy wschód od omawianego terenu,
ani na zachód - w regionie kieleckim Gór Świętokrzyskich, gdzie jest
ciągłość sedymentacyjna dewonu i karbonu, co potwierdzają ostatnie'
prace H. Żakowej (1962).
.
.
Na terenie całego synklinorium lubelskiego pokrywa waryscyjska jest
sfałdowana. Warstwy są ujęte w szereg wyraźnych, przeważnie symetrycznych antyklin i synklin o ZTI'acZIIlej amplitudzie dochodzącej do
2000 m. W obrazie sejsmicznym Lubelszczyzny, w jej części fałdowej,
uderza brak pod.sta1w dla przyjmowania licznI'ejszych uskoików czy stref
dyslokacyjnych. Refle'ksy sejsmiczm.e od kaI"oonu są przeważnie dobre
i dają się śledzić ,bez przerw często na dłuższych . odcinka,ch. W wielu
strU'kturach występują 'b lisko ich szczytów ciekawe zjawiska typu lokalnych luk stratygraficznych, po·łączonych z dyskordancją ką-tową. Jest to
dowodem pojawienia się diastrofizmu synsedymentacyjnego, który pozoStawił ślady w naj,b ardziej stromych częściach struik'tllr. Z interpretacji
geologicznej przekrojów sejsmicznych wynika, że ruchy te były w karbonie, w fazie sudeckiej lub kruszcogórskiej. Niezależnie od tych faktów
przebieg refleksów wskazuje na możliwość występowania ścięć erozyjnych w dolnej części pokrywy, które mogłyby odpowiadać ruchom nassaud2lkim w zaehodniej Lubelszczyźnie.
.
Wyżej podane cechy fałdOlWań wskazują, :źle wa:ryscyjskie fałdy powstały wyraźn'ie w warunkach odkształceń plastycznych, wywołariych naciskiem poziomym w pokrywie osadowej.
Czas ostatecznego ukształtowania fałdów j€St najprawdo,podobniej
asturyjski - na pograniczu westfalu i stefanu, jak n'a ·to wskazuje górnowestfal~i wiek najmłod.szych zgodnie sfałdowanych osadów karbońSkich.
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Kierunek

fałdów

waryscyjskich jest zmienny. 'W obszarz.e

Końskich

i Radoszyc, w zachodniej części Gór Świętokrzyskich, azymut kierunku
rozciągłości fałdów wy:nosi 120°. Ku wschodawi, w obszarze Skarżyska
Kamiennej i dalej w całej południowo-zachodniej lutbelszczyźnie, jest
prawie równoleż:D.ikowy, waha się w granicach 90° do 11'5°. Na całym
tym obszarze kierunki ll's'talonezostały na podstawie. oddźwięków tektoniki podłoża w poikrywie me:wzoicznej (W. :Pożaryski, 1947).
Poza tym ważny m:ateriał dowodowy wniosły badam.ia geofizyczne.
Prace sejsmiczne (refleksyjne) przemysłu naftowego wykonane
w ostatnich latach wykryły pod płaszczem perm~me2JOzo'ic1Jllym, w okolicach między Przysuchą, m. Końskie i Szydłow,cem, niezgodność tektoniczną. Odzwierciedla ona iStnienie pod permem fałdów o dość stromo
nachylonych skrzydłach. Dzięki Uiprzejmości W. Karaszewskiego i C. Nowotarskiego, mogę podać kierun€'k tych fałdów jako zM1Ż01tl.y do r6wtnoleżnikowego.

Odmi,ennie zachowują się fałdy w północnej części synklinorium lubelskiego, pod Opolem Lubelskim i Zwoleniem, a mianowicie w okolicy
.Józefowa nad Wisłą i o.pola następuje ich wirgacja z odchyleniem pół
nocno-wschodniej gałęzi ku NW. Potwierd'ZOm~ to zostało bezpośrednią
obserwacją kierunku biegu warstw karbońSkich w wierceniu Ciepielów,
ddkonaną przez T. Rokosza met,odą karotażu geofizycznego (infomIacja
~.

Na północ od Zwolenia ;i Puł'aw fałdy zanikają, gdyż linia przekroju
sejsmicznegO', idącegO' przez otwór wiertniczy Magn'UlSZE!'W wykazuje zupełnie -p oziomie ułożenie karbonu.
W ,południowO'..wschodniej Lu:belszczyźnie kierumki fałdów ul'egają
dalszym zmianom. Już pod Bystrzycą, na południe od Lublina wykazują
lekkie wygięcie ku SE. 'Nad górnym Bugiem, w okolicach TyszO'Wców
i Hrubi'eszowa, mają już kierunki NW - SE, a pod Tomaszowem Lube1skim - NNW - SSE. Pomiędzy Krasnymstawem, Zamościem i Janowem Lubelskim brak jest ich, chO'Ć może tu wchodzić w grę niewspół
miernie słabe rozpoznanie tego terenu.
Jak wynika z powyższych faktów, na całej dłuigości sylIlkilinorium
lubelskiego, wra:z z przyległą niecką lwowską, prtebieg fałdów wa["yscyjskich ma kształt esowaty. Uzasadnienie tego faktu naj prościej tłu
maczy się tektoniką ramową. Osie fałdów są mniej więcej r6w:noległe
do izohips powierzchni podłoża krystalicznego. 'Wygięcie na zachodnim
<ldcinku, wklęsłościązwróoOiIle ku platformie, otacza od południowego
zachodu wyniesi'enie zrębowe podlasko-lubelskie, stam.owiące południo
wo-zachodni cypel kopuły biało'I'uskiej. Nie można co prawda w tej
jego części mówić o przebiegu izohips powierzchni podłoża prekamlbryj.skiego, gdyż Ibrak na to danych. Natomiast pewne sugestie o granicach
tej jednostki daje kształt izolinii anoma.Iii składowej pionowej magneiyzmu ziemskiego, które biegną łukowato !na linii Łódź - Su1ejów Szydłowi'ec, wskazując p'ołudniową granicę masy oporowej ograniczają
cej od ,północy waryscydy świętokrzyskie.
. Przeciwne wygięcie łuku fałdów we wschlOdniej Lubelszczyźnie naśladuje przebieg depresji między kopułą białoruską i 'tarczą ukraińską,
której :na tym odcinku J. Samsonowicz nadał nazwę zapadliska nadbu-
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - żańskiego. Ten ciąg fałdów stanowi peryferyczną, naj młodszą strefę fał
d.owań waryscyjskich na o'bszarze rowu przedgórskiego, w którego wytworzeniu się lIlie można nie uwzględnić czynników działających spoza
pl'atformy. Głównej ich przyczyny należy szukać w nacislru z południa
masy usztywnionej fałdowaniami kaledońskimi (J. Znosko, 1962), znajdującej się dziś na .o'bszarze zapadliska przedkatpackiego, w dorzeczu
dolnego Sanu. Nacisktej masy wiązał się z obniżeniemz!bocza platformy
na terenie Lu'belszczYmlY południowej i sfałdov/aniem pokrywy osadowej. !Najprościej będzie przyjąć, że masą tą jest "antyklinorium Kraków - Dotbru'<iża (J. Nowak, 1927), lub raczej grzbiet kaledoński (H. 8tille, 1948), ciągnący się w przedłużeniu kielcydów (J. Znosko, 1962) w kierunku Dobru'dży. Jedynymi dowodami bezpośrednimi na jego istnienie
w Polsce były jednak tylko zebrane przez J. Znoskę ((962) dane z wierceń, świadczące o sfałdowaniu starszego paleozoiku w rejonie Lubaczowa. Jak już wspomniałem, ki'erunek fałdów paleozoicznych na 'tym terenie

nie został dotychczas rozpoznany. Przytoczone fakty z terenu Lu'o olszczyzny w znacznym stopniu przekonywują, że jest to kierunek ·ogólnie
WNW-ESE. IPrzyjąć należy więc istnienie rozciągającej się od dbszaru
Gór Świętokrzyskich na ESE aż po okolice Lubaczowa geosynkliny kaledońskiej, zregenerowanej w okrresie górotwórczości waryscyjskiej. Fałdy
waryscyjskie,a być może i stansze, wschodniej części tej geosynkliny
łukowato skręcały ku 'Południowi dosbooowując swój bieg, jak tO' wynika z prac geologów ukraińskich (W. Głuszko i J. Sandler, 1957), do
brzegu wysuniętego kupo~udniowemu wschodowi cy.pla tarczy ukraiń
skiej. Najlepiej poznanym fałdem w tym rejonie jest antyklina Rudy
Lu!byc'kiej pod Tomasztowem Lubelskim. Ma ona kierunek N:WN-SES.
Na dbecnym etapie rOZlpOznani'a można ją uznać za fał'd waryscyjski,
odmłodzony w fazie laramijskiej, z silnie zaburzonym dyskordanlt'Ilym
jądrem kaledońskim.
.
Pddo'bna pod pewnymi względami jest struktura Kocka. W obu tych
formach nawiercono (w ich szczycie) silnie zaburz-o ny najmłodszy sylur
(Ruda Lubycka) lub illaiWet najniższy dewon (Kock) wykształcony w "facji sylurskiej" (H. Tomczyk, 1962; E. Tomczykowa, 1962). W dbu wierceniach bezpośrednie przykrycie osadów palrozoiczny:ch stanowi jura
środkowa i górna. Dopiero na skrzydłach struktuTY Kocka pojawia się
kar.bon. Dodając do t1:ego falkt bardzo stromego ustawienia syluru i że
dynu, a płaskiego - jury, będziemy mieli podstawę do stwieroz'e nia, że
czas 'tworzenia 'się tej struktury musiał być starszy od jury, a młodszy
od ruchów kaledońskich. El'ozj'a prz'e~jl1lrajska zdołała zedrzeć tylko najmłodszą 'pokrywę dewoń~o-karbbńską. Nawiercenie tak młodych w,arstw
pokrywy kaledlotskiej dowodzi, że w jądrach struktur waryscyjS!kich
tkwią synJklinalne odcinki tej pokrywy. Jeśli do tego dodamy, że na
wschód od Kocka brak jest w ogóle syluru (otwór Radzyń), to jasne
się stanie, że nie możemy ttych struktur tra~ować jako kaledońSkich
odmłodzonych 'Posthumnie, a jaklo formy młods~e, pdkaledońskie. Kock
stanowi 'element dźwigniętego antyklinalnie skrzydła fleksury .górnej
skarpy. Ta antyklinalność tego skrzydła Jest obserwowana na całej dłu
gości fleksury w · o'brzeżeniu kopuły białoruskiej, jak tego dowodzą wyniki prac sejsmiki refleksyjnej.
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Należy podkreślić, że południowy przebieg linii fleksury w mojej pracy (W. 'Pożaryski, 1957b) nie jest słuszny w świetle nowych badań.
Zgodny jestem w tej Ikwestii całkowicie z łączeniem jej z uskolkie~
włodzimierskim, jak to słusznie wy.kazał J. S~orupa (1959). Cały ten
element te'ktoniczny w mezozoiku, co najmniej aż po górny karbon, nosi
cechy odkształcenia plastycznego. Niewąpliwie jednak w 'głębi tkwi
dyslokacja uskokowa 3.
Zgodnie z wyżej ll;:'zytoczQnymi faJdami należy przyjąć, że stl'lefa
brzeżna platformy w starszym paleozoiku stanowiła całość 'ze strefą
wewnętrzną. Była jedynie znacznie silniej nachylona ku peryferii niż ta
ostatnia, rw związku z istnieniem typowej geosy'nkliny na brzegu platformy. Po ruchach młodokaledońskich na'stępuje uS2Jtywniente znacznej
części przedpola platformy i częściowa regeneracja geosynkliny. W wyniku tych przemian wystąpiło pęknięcie na granicy obu stref o charakterze uSkoku odwróconego, które z czasem - w połowie karbonu prz,eksz'tałciło się we fleksurę ze skrzydłem dźwigniętym w rormie antykliny.
Waryscydy Pdlski środkowej były tematem dociekań H. S'tillego
(1951, str. 60-70). Celem tych rozważań byŁo powiązanie i przypasowanie ich do schematu gór teglO wieku w Europie Zachodniej. Ceil ten
nie Jest j,eszcze dziś całkowicie możliwy do osiągnięcia, gdyż sltan ich
rozpoznania jest niedostateczny. Na przykład nie możemy określić, wbrew
licznym wypowiedziom, fazy głównych fałdowań waryscyjskich Łysogór
i Lubelszczyzny. Z drugiej strony - maŁo Jest praiwdopoidJO'łme, łby tak
crasDlO ściśnięta i według J. Znoski (1962) wychodząca w poWietrze w o~o
licach Sandomierza geosynklina mogła dać fo.rmy takie, jak: szerokorozwinięte geosynkliny położone dalej od brzegu pla'tformy wschodnioeuropejskiej.
.
Jeśli spojrzymy jednak tyllko na jedną cechę: rozmieszczenie wergencj'i fałdów (H. Stil1e, 1951, str. 61), to stwierdzimy tu wyraźną prawidłowo'ść.LiIiia dzieląca wergencję południową od .półnOcnej biegniie.
idąc od zachodu, 'początkowo dość niejasno, gdzieś po północnej stronie
wychodni paleozoiku łysogórskiego; dalej ku wschodowi biegnie przez
okolice SOlca i Jó~efowa, gdzie naStępuje wirgacja osi fałdów. oraz dalej
w kierunku Hrubiesoowa. Czy i w jakim s1;olpniu może być ona linią
osiową Ig órotworu związaną z ,.Alemannischer Scheitel" H. StiiIego, nie
sposób na razie ustalić.

MONOKLINA PRZEtDSUDECKA
Przedłużanie się Ig órotworu waryscyjskiego na zachód od linii ~Pilicy
stwierdzone j1eslt pośl'ednio w formie oddźwięków fałdów wa,r yscyjskich
w tektonice ,p okrywy mŁodszej i przebiegu anomalii grawimetrycmych.
Obserwuje się wyraźny zanik tych zjawisk ku półno,cy na linii: Opoczno,
!Piot~ków Trybunalski, Kalisz i Leszno. Stwierdzono również. choć mniej
wyraźnie, tprzedłużante się górotworu waryscyjskiego ku zachodowi, pra- .
wie aż po Odrę. Odpowiadająca im częś~ monokliny nazywana była
dawniej eW. Pożaryski, 1957) wałem, a Oibecnie strefą Wschowa3 J. Zn.osko ł S. Sokołowski (1959) IPrzyjęl1 dla niej termin rosyjski "rozłam".
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Ostrzeszów. Dowody na istnienie waryscydów są nieliczne · i rOz/proszone. Dotychczas trzy wiercenia przemysłu naftowego przebiły tu
pokrywę powaryscyjską. Według informacji M. Jaslrowiak i A. Żelichow
skiego, w Ostrreszowie pod dolnym permem znajduje się kavoon górny
i dolny o kątach upadów 10+30°, we Wschowej -karbon dolny niższy
o kątach upadów 30+50° i w Rawiczu - karbon silnie strzaskany o ką
tach upadu 45+50°.
W pracach sejsmicznych P.G.P.N. można znaleźć w killru miejscach
dowody lIl1iezgodności taktonic~nej w spągu permu i strome ustalWiJenie
warstw podpermsikich. Poza tym pokrywa permotriasowa wykazuje w calej tej strefie bardzo niew1~l1ó>e, ale wyraźne pofaMowanie. Na !pÓłi!loc
położona strefa Gorzów Jarocin leży więc niżej i jest oddzielona rodzajem skarpy. od strefy waryscydów.
ANTYKLINORIUM KUJAWSKIE

Antyklinorium kujawskie stanowi obszar najgłębsZJego zalegania paleozoiku. Prrekroje sej'smiczne · (P.P.G.) z okolIc Kutna dostarczyły danych z głębokości do 8000 m, a więc sięgających poniżej spągu cechsztynu.
.
Z dużym prawdopodobieństwem można odczytać z nich ułożenie
warS'tw podpermskich. Leżą one na głębokości rzędu 7-8 tysięcy metrów
i są wyraźnie tektonicznie zaburzone. Trudno jest lO'kl"eślić bliżej charakter tych zaburzeń poza tym, że polega O'IlO na występowaniu zmien...
nych, ,w wielu miejscach stromych upadów, ora'z że rozciągłość warstw
jest 21bUżona do kierunlku antyklinorium kujawskiego. Nie przesądzając
czy mamy tu do czynienia z fałdami, czy z dysjunktywnie zaburzonym
układem warstw w formie ponachylanych bloków, należy stwierdzić,
że warstwy podpel"IllSkie,być może, ~arbońskie czy dewońskie, są tu
zdyslokowane przed cechsztynem równo'legle do osi ,antyklinorium, a co
za tym idzie i do krawędzi platformy.
Kierunki NW - SE powtarzają się więc na północ od G6r Święto
krzyskich, a tellldencja do odchylania się osi fałdów w tym kieruniku jest
widoczna d. . w północno-zachodniej części gór. Obserwował to J. Czarnocki (1950) i poStawił hipotezę przedłużania się waryscydów świę1;o
krzys1kich na o'bszar antyklin04"ium kujawskiego, tłumacząc odmienny,
bardziej równoleżnikowy ich bieg w antY'klinorium świętokrzyskim dostosowywaniem się fałdów wary5'cyj~ich do kieruków Sitarsrego podłoża.
OBSZAR ,POLSKI

PÓŁNOCNEJ

N a 'północy znamy tylko trzy otwory wiertnicze z dewtmem "i karbOnem. W BO'bolicach, które są położone w peryferycznej części platformy, osady kar'bonu dolnego leżą nie zgodnie :pod permem i mają wa'r stwy nachylone pod kątem 0+10°. W Chojnicach (A. Tokarski, 19,59)
pod permem leży bezpośrednio dewon, na ogół płasko. Kąt upadu nie
przekracza tam kilku stopni.
POkrywa dewoń:sko-karbońska prawdopodobnie n~e sięga daleko na
wschód, nie przekracza bowiem północnlO-wschod:n:iej granicy pomorskiego synklinorium brzeżnego. Brak jej IW wierceniach koło Mławy,
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w Pasłęku (S. Tyski, 1959) i na wyniesieniu Łeby. Nie ma osadów tego
wieku na Bornholmie i Skanii (F. Brotze:n, 1960), jak również na
wyspach duńskich (A. Gregersen, T. Sorgenfrei, 1951j G. -LarSen, A. B\reh.
1960) oraz w Arkonie na Rugii (informa,cja ustna Sonn-taga - VEB
ErdOl u. Erdga's:). Natomiast na Rugii natrafiono pod permem na karbon
!(órny niezaburzany w wierceniachpołoźonych bardziej na ' południe
(Wiek i Lohme). Innym ważnym faktem jest sbwi'e rdzenie występowania
pokrywy waryscyjskiej w pr:rekroju sejsmicznym Kosza'Hn - Koło1brzeg,
o czym już ,była wyżej mowa. Ma ona tam miąższość OIkoło 2000 m (wliczając w to ewentualny perm dolny) i leży płasko. Jedynie w samej
struk'turze Koszalina j'est ona zdyslokowana.
Ten ostatni fakt wiąże się z wa-r yscyjskim zdyslo:kowaJIliem starszego
paleozoiku w Skanii (F. Brotzen 1960; G. Regnell, 1960), które przebiega
dalej przez KoszaLin, Bo'bolice do Chojnic. Musiało 1:0 być zdyslokowanie
słafbe i ściśle zlokalizowane dlO >pasa antyklin 'brzeżnych synklinorium
pon1Q1l"skiego, jak na to wskazują wyniki wyżej pold.anego prze!kroju sejsmicznegO' i słahe nachyLenie war.stw w cytowanych wierceniach.
,W świetle tych daJllych poglądy wyrażone w pracach S. Sokołow
skiego ·i J. Znoski (1959, 1960, 1962), H. K6lbela (1959) wymagają modyfikacji . .Właściwy, ewentualnie dlOfałdowywany w ostatniej fazie oroki-.
nezy waryscyjSkiej, rów przedgórski musi być ogralIlicoony do obszaru
przebiegającego wąSkim pasem między Srodą a Lesznem. Przechodził
on ku północy stopniowo w obszar płasko leżącej pokrylWY waryscyjskiej.
wykształconej w facji epikontynentalnej, fację tę S. SokołowSki i J. Znosko r(l.-c.) nazywają platformową. Taki obraz odpowiada ściśłestosunkom
stwierdzonym w Niemczech północnych i Holandii. Północną granicę tej
waryscyjskiej _p okrywy platformdWej stanowi ,e lewacja starszego podłoża środkowej Jutlandii, Fionii, dyslokacja uskO'kowa na wySpach porudniowoduńskich Lolland oi F-a lster, w przedłu:źleniu odcinająca iprawdopdClobnie cypel Arkony na Rugii, j.ak na to wskazują dane oZ ·wyżej cytowanych wi'erceń. W Polsce granica -t a -przebiega w okolicach Koszalina,
skąd biegnie . synk1inorium brzeżnym w ~erunku ESE, a dalej w kierunku SSE na Warszawę. Na północ, na t,erenie Skanii i Danii, brak było
. najprawdopodobniej już pierwotnie -osadów dewonu i karlbonu, a mezozoik i perm spoczywał bezpo-średnio na kale'd oniku.
Mimo pewnych rozbieżności należy podkreślić ogólną zgodmść pogłą
dów wymienionych autorów, które odpo-wiadają rów.nież jeszcze ogólniejszej syntezie H. Stillego (1951). /Przedłuża on hipotetycznie waryscydy świętokrzyskie ·n a Berlin, identyfi.kiując je z subwaryscylkiem, co :majduje wyraz w -c ytowanych ipracach polskich autorów mimo 'b raku dostateC2JDie pewnych analogii z obszarem Niemiec.
W Polsce północno-wschodniej, w syneklizie perybałtyckiej, zachowały się osady dewońslde w jej wschodniej części (depresja litewska).
W wierceniu Gołdap (S. Tyski, 1962) dewon jest bardzo cienki. Leży on
płasko, zgodnie, z permem w stropie i sylurem wspągu. Jak Wiadomo,
depresja liltewska podlegała ruchom zanurzającym w dewolrli,e, kltóry leży
prz.ekracz·ająco na osadach starszego paleozoilru.
PoróW'Illując kaledoniik i waryscy1k należy stwierdzić, że geosynikliny
kaledońskie zajęły cały obszar .przedpola platfol'm,y częściowo na nią
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wkraczając, a orokineza wystąpiła na znacznej części ich obszaru, stwarzając w ef\ekcie obraz tektoniki ramowej. Natomiast w waryscyku regeneracJi podległ tylko wąSki fragment kaleidoniku i orokineza rowtnież
dost.asowywała się do kształ'tubrzeżnych elementów prekambryjSkich

platformy.
POK:R.YWA OSADOWA POWARYSCYJSKA
PERM

(I;

MEWZQIK

Na całym obszarze Niżu perm, a tam gdzie go ·b rak - mezozoik, leży
niezgodnie na starszym podłożu. Na platformie, z wyjątkiem synlklimrium brzeżnego, niezgodność kątowa Jest bardzo mała, widoczne j'est; tu
przede wszystkim przekraczające ułożenie po~ywy powaryscyjSkiej na
podłożu podległym słabym ruchom pionowym i denudacji. Na południa-o
wy zachód od górnej 's karpy wszędzie na ogół jest widOC2lna (w wierceniac}:l i w przekrojach ,sejsmicznych) niezgodność kątowa, jak to przedstawiono na mapie elementów tektonicznych pokrywy waa-yscy]s'kiej .
'
.
(fig. 2).
Pokrywa osadowa powaryscyjska nie Jest jednolita, 'składa się z kil!lru
cyklów sedymentacYJnych, przedzielonych fazami słabego diastrofizmu.
PrÓ'cz tegocy'kl cechsztyński, mimo iż przechodzi bez przerw sedymen...;.
tacyj1n ych i zakłóceń tektonicznych w cykl triasowy, dał kompleks skalny zachowujący się Specyficznie w procesach ItektogenJetycznych, przez
to wyodr~bnił się strukturalnie od innych. Możemy więc wyróżnić genera;lnie trzy ,piętra strukturalne: górne - ~reda i jura, środkowe ~ tr.ias,.
dolne - cechsztyn. .
W powyższym zestawieniu brakuje dolnego permu. Wi,e my o nim sto_o
sunkowo mało. W Polsce północnej i wschodniej ma on znikomą, kilkumeitrową miąższość i wszędzie ułożony jegt zgodnie z cechsztynem. Na
przedpolu wału póŁnocnosudeckiego ma on już miąższość ki1k.use'tmetrową i również układ zgodny z !permem górnyrm. Jak dn się przedstawia
między tymi obszarami, dokładnie nie wiemy. Z ostatnich prowizorycznych informacji o rezultatach wiercenia Świdwin 3 wynika, że osady
czerwonego spągowca na terenie anty'ldinoriumpomorslkiego -są dość'
znac:zlnej miąższości.
PIĘTRO

S'I1RUKTURALN·E OEQHSZTYl<:rSKIE

Obecność soli kamie'nnej w osadach cechsztyDIU na Niżu wpłynęła na
odmienne od innych kompleksów skalnych reagowanie warstw tego pod-okresu na diastrofizm. W rejonach, gdzie były grulbe warstwy czystej
soli, nastąpiła halokilneza, w innych tylko ;zluźnienia na warstwa.ch cechsztynu połączone z lokalnym ich deformowaniem, ewentualnie ż udziałem hakoUnezy na Skalę ograni'Cwną. Odrębność strulk!turalna cechsztynu
jest więc tyl!ko w zasięgu facji chlorkoWlej o znacznych miąższościach
pakietów solnych. Zajmują OI11e powierzchniowo większą część całegO' ,
obszaruwystępowan1a cechsztynu.
Zasięg zja-wiSk. halokinezy jest do chwili obecnej niemO'żliwy do ustalenia metodami be2Jpośredni.lmi. Wiercenia i -b adania sejsmiczne il"efJ.eIksyjne na ogół me sięgają do cechsztynu, ty'l!ko sporadycznie w cen'tralne~
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i północno-zachodniej części Niżu. Diapiry solne przebijające cały mez:o- .
.roik znane są dbecnie w liczbie dziesięciu (fig. 3): WaprllO, DomasłaIWeIk,
Mogilno, IIllOWl'ocław, Góra, Kłodawa - słup Izbicy, Kłodawa - centralny wysad, Rbgoźno koło Łodzi, Lubień, ŁaI].ięta. Oprócz tego znane są
diapiry ukryte, przeważnie pod jurą i kredą, których nie prz,ebiły (Drawno, Goleniów). Typowe poduszki solne dotychczas stwierdzono koło
Szczecina, Kultna i Koszailina.
Obszarr haiokinezy O'bejmuje ,całe antyiklin'Orium kujawskie, pograni.cze antyklinorium pomorskiego i synklinoriwm szczecińslro-łód~iego oraz
sytnklirnorium pomorSkiego (antykliny Koszalina i Chojnic). WsikaiZÓwką
pośrednią, ale dość wyraźną jest wywoływanie 'Przez ruchy soli zwburzeń
tektonicznych co najmniej w triasowej części po!krylwy. Na tej ' podstawie, jak również w wyniku wLerceń Swid'Win 2 i Swidwin 3 roaina
przypuszczać brak zjawisk hailO'kinezy na an'ty'lclinorium pomorskim.
Z drugiej strony - spokojne ułożenie ' starszego mezozoiiku dOlWodzi
braku halokilnezy na całej monoklini:e pr,zedsuldec1dej - przyna:jmniej
brak tam masowych ruchów soU na wielką Skalę.
Z powyższymi wnioSkami zgodny j'est obraz ro:ikładu miążsZlOśc.i
cechsztynu (J. Po'borski, 1962), który w strefie Gorzów - J'aa-ocin jest
dwa ra:zy cieńszy niż w osi basenu sedymen'tacyjnego górnego pennu.
Ważnym fa1rtem jest również (stwierdzone sejsmi:czn'ile) uchOIWanie
,się cechsztynu na struk'turze Środy pod Poznaniem. Siatbka 'przekrojów
została tu wy'konalha .przez P.G:P.~. z wynikami _przeważnie do;b rymi.
Na niektórych przeikroja,ch refleksy -sięgają w podłoże cechsztynu. Liczne
długie, równoległe' do siebie odcinki vefleks6w są z dU'żą dozą prawdo'podobieństwa interpretowane jako cechsztyńskie. Dowodzą onte bardzo
.regularnego. ułolŻenia warstw cech.9ztY'nu, co tłumaczy się bralkiem na
tym ,terenie halokine:zy.
Obszarom monokliny, ze względnie .spokojną tektoniką ,cechsztynu,
przeciw.staJWia się przylegający od 'Północy i wschodu o'b szar si'lnej haJokinezy i jednocześnie silnego sfałdowania w fazach orogenetyC7mych
czy syniOrogenety.cznych popermskich. Tam wszęidzi'e tektonika: waxstw
.solnych musi być bardzo skompliko.wa!I1a. Są tu praJWdopod,O'bnie ba.rdzo
lic me diapiry pogrzebane i poduszki solne, o czym zresztą mało dotych'czas wi€my. Również geneza wielu synklin i anty1kJin jest prawdOłpOdob
.nie głóWnie związana z halO'kinezą, jaik na to wskazują wynik'i ibaldań
sej,smicznych pod Kutnem. Zjaw~ska ruchów soli w KoszaLinie i Chojni,c ach wiążą się z położeniem tych anty/klin w strefie silnY'chzaburzeń.
tektonicznych, występujących przed brzegiem a'lltyklinorium, a opisanych 'szczegółowiej z o:1rolic Radomia (W. Pożaryski, 1957b). Z .am.allOglczną strefą, lecz znacznie sZ'erszą wiązać można zjawiSka ha'lolkihezy w synkll~nOTium szcz. ecińSkim, mogileńSkim i na strukturze Kłoda1wy. -W każ
dym .razie an'tyklinorium nie zawdzięczaswo1ej ;genezy hall()lkinezie, gdyi
tnie rpro'stopad'le .gra1ni-ce facji cechsztytnu i jest zbyt szerokie w stosunku do swej amplitudy, oraz nie pasuje do form wałów sdIlnych
'Trusheima.
PIĘTRO

STRUKTURALNE TRIASOWE

Osady permu dolnego, a szczególnie górnego, wyrbwn,ały nierówności
przez ruchy waryscyjskie i erozję powa.ryscyjską; tri'as, szcze-
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gólnie do1JI:ty, 'po'wstawił na Niżu osady bard2lo facjalnire 1IIi0notonne i o mało mliem.nej miąższości. Kontrastuje on pod tym względem zarówno
z ' cechsztynem, jak i młod'&zymi okresami. Jedyna wyraźna różnica
Vi miąższości i wyfttształceniu 'z'achodziła międ'Zy obSzarem 'platDormowym
i przedpolem platformy. Narwet stare górotwory kal,ooońsk.o-waryscyjSkie
były na ogół pr:zy!kryte płaszczem osadów. Brak było na1tamiast pokrywy permo-tlr'iasowej we wschodnim przedłużeniu antylklinbrium święto
krzyskiego. Linia nagłej mllalIly miąższości tria'su między platformą i jej
pr.zeidipoJem przebiegała na granicy sytniklinorium brze:ż:nego i antyklinorium.
Pokrywa triasowa ułegła w wielu miejscaoh loka!fuym deforma.cjom
tektonicznym w:sku'llek pojawienia się ruchów Boli. Rozpoczęły się one
najwY'raźl1iej w kajprze i sp0iWOdowane były odpowiednio dużym obcią
żeniem warstw cechsztynu przez narastające osady triasowe. DefO'l"lllacje
te są dotychcws w minimalnym stopniu pomane i nie dadzą się oddzielić
{)d ruchów innego charakteru i genezy (synorogenetycznyTCh sta!l'OkimeryjgJrich), krtóre miały miejsce na pograniczu triasu i jury. Ruchy te, choć
sła'be, objęły właściwie całą Polskę. Na Niżu nie były one prawdopodobnie
siline, ale wszędiZie po'zostarwliły po sOhie ślady stanowiące bardzo dobry
horyzont przewodni dla iJn!terpretacji geologicznej 'Przekrojów sejsmicznych. Były to miejscami .słabe ruchy fałdowe, ale prawdopodobnie częste
były 'i dyslokacj;e dysjuniktywne. Wyraźnych większych fałdów s"taroikimeryjskiclh, które by .p otem nie U'legły odmłodzeniu, nie obserwujemy.
W niclctÓil'ych antyklinach, jak na przykład w Chojnicach, dyskordancja
triasu 'z j'l1:l"ą jest bardro silna, ale osobnego frałdu triasowego nie da się
ooczytać z wyników sejsmiki refleksyjnej.
J aik wspomnli.ano wyżej, faza tych ruchów 2fui.ega się z nasi.'l'e'niem
ha'lokinezy. Z przekrojów 'sejsmicznych OIko.!ic KUJtna wynika, że w ka1prze, a być może i w retyku, nastąpiły główne przemieszczenia mas solnych. Powstały poduszki solne, a miejscalmli pfl~ebicia - ekStruzje.
Wtedy wylbworzyły się liczne diapiry w obrębie starszego piętra mezoZdiC2lnego. Powstała eksltruzja - przebicie przez s61 nadkładu wrołuż
ca~ej antykliny kłodawskiej oraz diapir Drarwna. Nal€ży się spodzi.eWlaĆ w przyszłości odkrycia balI"dro .licznych przebić tri'a8u dolnego
i środ!koWlego, a częśCiowo i górnego przez sól. Są to nie tylko e'k'Struzje
słUlpowe, ale i drug.ie wałowe, ukryite przeważnie pod O'Sadami jury
i kredy. Takie jądra solne ciągną się w osi prawie całej antylkll'imy na
struktur.ze M.ogilna, KŁodawy, Gopła, a na pewno i w Wielu i n!llych,
jeżeli nie prawie WlSzysttkich antyklinach leżących w ohsiaJ."ze istnienia
silnej halokinezy .
.
Poza wyżej wymienionymi objawami dli-8.rS1irofizmu innych ruchów
'VI triasie nie było. Nie o.bserwuje się w tym okTesie ruchów obniżają
cych w części ba·g enu sedymentacyjnego., stanowiącej bezpośrednio
pnzedpołe platformy - w parageosytn1klinie duńJsko-polSkiej. Większe n5:ż
w .obszarach sąsiednich miąższości pstrrego piaskowca na Kujawach
i w obszarze a'n tyklinoriumpomorSkiego nie wyttnalgają zało.żenia wyraźnych ruchów obIliiżających tę część :b a's enu. Osady dollJl1ego triasu
wy'Pełniały tu tylko mgłębiecn!i.e 'powstałe rW permie. Analogiczne ro~umo
Wlanie dotyczy osi syneklizy perybałtY'ckiej. Trias ŚfOld!kOwy i górny,
a nawet retyk osadzał się · na tych obszarach. już stosunkowo jednolitą
Kwartalnik GeolOgiCZny -
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co do miąższości wamtwą. Po triasie dolnym nie tyUllro nie zmalał, ale
i wzrósł kontrast miąższości ser.ii osadowych między platformą a pozostałym obszarem Niżu położonym, na zachód od niej. Najprostszym wytłumalC'Zeniem będ,zie załOŻ'enie pojawienia się sła!bego ruchu dźwigają
cego obsza1" platformy, ale me powodującego zapadaIllia się o'bazaru
basenu graniczącego z platfOll"mą. Wskazują lIla to oisady środkowego
i górnego triasu równej ' mniej więcej miąższości na ~łym obszarze na
zachód od ipl'atf.oil'my. Ogólnie należy stwierdzić, że tria<s był na Niżu
.okre.sem stabilności procesów tektonicznych i epejrogenicznych z wyjątkiem halolclnezy, która od połowy do końca tego okresu ipO'WOdowała
znJaC21ne deformacje osiągając maksymalne natężenie.
PIĘTRO

STRUE:TURALNE JURAJSKO-KREDOWE

Jur a d o l n a. Na ściętej 'p rzez deniUJdację 1p000,erzchm zdyslokowanych waTstw triasu osadziły się utwory retyku warstwą bardzo jednostajnej miąŻS2lOści. Jedynie w <JIbszarze silnej synsedymentacyjnej halok:inezy, w nieckach wtórnych otaczających emstruz'je soli, mają one
bardzo dużą miąższość. Jest to przewa·Ż'nie materiał kajprowy redelpolIlOwarny w wyn1iiku erozji powstałej wskutek 'za:burzeń tektoniCLnych fazy
starokimeryjSk'iej.
Nieco odmiennie od retyku kształtowała się sedymentacja liasu. Mianowicie 'po raz drugi zaznaczyła się 'Ilu tendencja ohniżająca o~aru
paralgeosynk:liny duńsko-polskiej. Pierwszy raz miało to miejsce w cechsztyni'e, jednak słalbsze r07lpOznanie tego .ostatniego nie pozwa[a lIla ścisłe
umiejscowienie osi basenu sedymen'uacyjnego i nie wiadomo czy jest
ona zgodna zosią całego antyklinorillpl pomorsk<>-lkujawskiego. Natomiam w liasie mamy dowody, że oś basenu ,s edymentacyjnego '7fui'ega się
zosią tektoniczną. Można więc stwie'rdzić, że w tym cza.sd'e uk.ształto
wała Się ostattJec2ll1ie stre.fa nietypowej geosynlcliny obrzeżającej od !pOłu
dniowego zachodu 'Platformę wschodni o-europej ską. Była ona stosunkowo wąSka - jej szerokość nie przekraczała 100 km. Mondkl'ina
przedsudeclka, staIlOlWiąca jej południowo-zachodnie obramowanie, ulegam w do\linej jurz;e również ruchom obniżają'cym, ale znacmlde słabszym
niż strefa geosynlkLinalna. 11'0 jej drugiej stronie na platfonnie niewłelkie ruchy dbni'Żającezaznaczały się w tym czasie jeszcze vi syneklizie perybałtyckiej.
.
Po południowej stronie obszaru Niżu Sandomirydy stanowiły granicę
basenu liasowego na terenie antyklinorium, a Waryscydy w synklinorium
brz' eŻi.nym. Układ dbszarów obniżającyCh się stale w jurze dolnej 'W porÓW!naniu z triasem nie , uległ więc na ogół -powaimiejszym zmianom,
jed)'inie mdnoldina przedsudecka zaczęła 'stanowdć w jurze ,b lak illiezależ
ny, usztywniony, .oporny na ,siły O'bniżające.
Jur a ś r o d !k o 'w a. W doggerze postępuje daJlej wyodr~bnianie
się strefy geosynklinalnej. Rama lZachodnia- monOlklilllaprzedsudecka,
stalD.OWią.ca część wielkiego elementu kry saksońSkiej us2'ityiwnia się
ostatecz'nie nie podlegając obniżaniu. Rlama wschddnia nie zmienia' w ~za
sa<Wie swego charakteru. Zasadnicza zmia:na następuje na południu.
Stopniow.o, po wschodniej stronie osi antyklinorium środkowoipOlls~go t
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następuje .przełama'nie usztywnionych fałdawanil8mi paleozoicznymi o;b szar6w synlkHnori:um brzeżnego, graniczących z aJntyklinorium, i ofbniże
nie ich zarejestrowane zostało tworzeniem się osadów morskich doggeru
(wiercenia: Ciepielów, Rachó'W', Korytk6w i rejOiIl!u LubaczQIWa).
W obrębie strefy geosynlklina'lnej w jurze środkowej 'l',ejestrO'Wane
są duże lokalne ~'any miąższości i racji (J. '~nosko, -1957). PowaJŻny
wpły,w wywiera w doggerze, podobnie jaIk i w liasie, halokineza lIla
lokalne ruchy pionowe dna basenu sedymentacyjnego. WPływów tych
nie mo:.ima na 'Podstawie doiychczasowychdanych oddzielić od ruchów
pionowych, :idących z podłoża -podcechsz:tyńskiego. Pewną wSkazówką
będzie przeprOlWadzenie analogii z zachodnią częścią Ib asenu n,iemie,clko-poJ:Skiego. Mianowicie na zachód od wału pregnicko-łU'żyOkiego !pOWstają
w dO'ggerZ'e liczne wąskie. rowy tektoniczne, WY'I>clJnione osadami znacznej miąŻSZDści. Analogiczme przegłębie~ia stwierdzamy w strefie geosynklinaJnej, na przykładna gra,ni'cy an'tykli'l1orilum kwj1awskiego, czę
ściowo I"alWskQ..,gielniowl9ki:ego i synklinorium wal'!Szaw.skiego m1ęd,zy
Płockiem .i Skierniewicami. Prowadzi to do 'w niosku, Ż1e w obrębie parageosynikliny od doggeru rozpoczęły się intensywne ruchy jej dna noszące cechy orokinezy.
Jur a gór n a. Diastrofizm środkowojurajSki trwa tfiieprzerwanie
'w jurze górnej. Strefa synklinalna jaJko calość jest w dalszyim ciągu
teren~m działania ruchów obniżających. Szczególnie wyraźne ślady tych
ruchów zachowały się w południowej jej części na terenie antyklinorium
świętOikrzyskiego, .antyklinorium dolnego Sanu i 'Przyłegłycll części synklinociów, gdzie osady malmu osiągają .znaczne miąŻlSzości. Na podstalWie
ki'l!ku dobrze Z'badanych przekroj6w poprzecznych z synklinoriów obrzeżających środilroWy oddneik antyklinorium śracikowopolskiego można
prześledzić ro:zlkład miąższości i facji malmu w ,sytrl!klinoriach. Joonostlki ·
te 'były objęte ruchami obniżaljącymi znacznie silniejszymi przy ich
brzegach wewnętrznych, to znaczy przy antyklinorium, a sła'łmący?Ch
stopniowo na zeWną,trz strefy Igreosynlldina-lnej, to znaczy .po stronie p6ł
nocno-wschodnitej synklinorium 'brzeżnego i po stronie połulclniowo:
-zachodniej synklinorium szczecińsko-ł6d:zlko-miechowskiego.
Synklinoria te można więc uznać 'za zbo'c m - z jednej strony platfornny, 'z drugiej - kry saksoń,skiej (monokliny przedsuldeokiej),
które uległy stopniowemu naChyleniu ku osi strefy geosynlklinaJnej.
Nachy,lanie to nie było równomierne, miejscami ,przerytwarre drugorzęd
nymi stopniami, jak na przykład stopniem o kierUIllku NW-SE, pr:zebiegającym między Płockiem i lPłońsldem. Na ogół pr.zy wewnęt1"ZIIl~h
brzegach synlk.Jinoriów ruchy obniżające silnie się · potę'gowały. Uwagi
wyra'żo,ne . odnośnie . do halokinezy i orokinezy w doggerze dotyczą również i malmu.
Nową cechą diastrofizmu w jurze górnej je:st wyraźnie in:ne zadhowanie się dbszaru północnej części antyklinorium pomorskiego. Uległ on
zmacznle mniej,s zemu OIbniżaniu niż pozostałe odcinki strefy ,g eosynklinalnej.
.
K r e d a. Faza ruchów młodokimeryjskich nie miała większego nasilenia na Niżu Polskim. Nieliczne przylkłady niezgodności tektonicznych w obrębie najwyższych pięter jury i na jej granicy z kredą mogą
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być tłumacwne bądź to halokinezą, bądź ,też wahaniami poziomu morza.
Jasne jest jedynie, że antyklinoriwn świętokrzY'skie, a prawdopodobnie
i synftcl.inorium dolnego Sanu zostały z końcem jury wytlźwigniętte !przyna:jm'rliej w swej części osiO'Wlej, gdyż mamy dowody erozji dolnolkredowej na obsz'a rze tego ' pierwszego. Natomiast na dbsza.a.-ze Niżu rozwijała
się w dalszym ciągu orakineza taka jak w jurze. Powyższe ruchy antyklinorium nie były jednak początkiem definitywnego dźwigania się tej
jednostki, gdyż na pocz·ątku górnej kre:dy 'całe Góry Swię'bokrzySkie były
zalane przez morze.
tWydźWignięci, e antyklinoriwn środkowopolSkiego nastąpiło dOipiero
podczas -iaJZy laramijskiej. Dla paTageosynkUny duńS'ko"'poISkiej faza
laramijs'ka sensu lato jest główną i jedyną fazą góroltwórczą.
Ruchy te rozpoczęły się już właściwie w fa:zie :subhercyńskiej. Były
ODJe począttlrowo naj silniejsze na południu, gdy w santonie nastą'Piło wydźwignięcIe i wynurzenie antyklinorium dolnego SaIlIU, a częściowo, być
może, i an1
t ykil inorium świętokrzyskiego. Jednocześnie dźwi'gnął !Się cały
blok molda.lIlu'bs'ki z Sudetami.
Antyklinorium rawsko-gielniowskie i kujawsk'ie dźwigało się w kampanie, a pomol'lSkie - w połowie mastrych'tu., Dźwiganiu się antyktlinoriwn środkawopolSkiego, zajmującego osiO'wy rpa,s strefy geosyniklinaJmej,
towarzyszyło zapadanie si,ę przyległych części syn!kl'inoriów. Dotyczy to
zresz.tą prawie wyłącznie' !s ynklinorium szczecińSkiego· i mogileńsko
-ł6d2lkiego, gdzie po:wstają ' wówczas maksymalne miąższości osadów
.kredy g6mej,głównie kampanu i mastrytchtu dOlInego. Zapadanie jest
związane z fałdowaniem, które pozostawiło liczne ślady w .postaci lokalnych 'zróżnicowań miąższości i Htofacji poszczeg.ólnych poziomów górnej
kredy, szczególnie silny'c h w synklinorium szczecińSkim i mo'gileńSkim.
W połowie mastrychtu caJte antyklinorium i prawie cały obszar położony
na za'Chód 'Od ni,ego staje się lądem, na którym .nie gvorn'ad.zą się osady
aż do oligocenu. J edY'nie północna 'część ,s ynklinorium szczecińskiego nie
ule!;{a dźwignięciu.
Synklinorium brzeżne w 'k redzie górnej ulega znacznie ,słabszemu
obniżaniu i faŁdowaniu niż szczecińsko-łódzko-miechowskie. Po całko
witym wytnurzeniu tego oSttatnieg'o łącznie z antyklinorium śro.dJkowo
polSkiim morze trwa tu jeszcze do paleocenu dolnego, a .pod Ohojnicamido eocenu włącznie. ' Obszarowi temu przypisywano {W. Pożary ski,
1957a, b; S. Sokołowski i J Znosko, 1959) cechy zapadliska przedgórskiego. Cechy te są bardzo słabe, gdyż osady, któr·e miałYby odpowiadać
molasie (mastTycht górny - paleocen dolny), mają miążswść nie przekraczającą 450 m.

JEDNOSTKI TEKTONICZNE POKRYWY POWARYSCYJSKIEJ

Diastrofizm powaryscyjski doprowadził do uformowania odmiennych
stosunków strukturaltnych. Geneza ich tkwi w innym niż
paleOlZoiczny kie:runilru ruchów tangencjalnych i pionowych. Bardzo
ważną rolę odegrało tu istnienie w najniŻlSzej części pdkrywy 'skał . przechodzących łatwo pod ciśnieniem w stan plastY'C2iny. W wyniku tego
można przyjąć odtkłucile całej pokrywy na warstwach solnych cech-

.

niżpoprze!dnie

'1

Zarys tektoniki paleozoiku i mezozoiku

Niżu

21

sztynu. Wszystikie fałdy pokrywy w obrębie obszaru występowania facji
solnej ceChsztynu są najpraw'dopoddbniej dysharmonijnie ukształttowane,
niezależnie od struktur paloozoiczmych.
oS t r e f a p l a t f o r m o w a . w e w n ę t r z n a o'bejmuje jednost~i geologiczne położone na północny wschód od synklinori1umbrzeż
nego, a .mianowide:. wyniesienie Łeby, syne'kJizę perybałtycką, wyniesienie mazursko-suwalslkie, obniżenie podlaskie i wyniesienie zrębowe
podlasko-lubelsklie.
Strefa ta charakteryzuje się niezaburzonym ułożeniem pokrywy
permo-mezozoicznej. Dolne jej człony, perm i dolny ,trias posiada'ją
jeszcze !Wpływy diastrofizmu paleozQicznego. Są mianowicie u.rożone synklinalnie w syneiklizie perybałtydkiej. W obmżeniu podlaskim C'e1clhę tę
posiada ttyl!ko perm. Młodsze ogniwa śdnają płask.o stare jednlOStki
depresyjne. W mrodszych członJach pdkrywy zaznacza się bardzo. szerokie i o małej amplitudzie uro'r enie synklinalne z osią na wyniesieniu
mazursko-suwa,lskim. Mo~na więc stwierdzić na tej podstawie usz'tywnitenie zachodniej części iplaltformy wschodnioeuropejskJiejna przełomie
paleozoiku i mezozoiku w tym sensie, że ruchy niezależne zachowały
tylko największe jednostki platformy: tarcza bałtycka i ukraińska.
Między nimi na terenie antekLizy ,białoruskiej, kitórej przedłużeniem
ku zachodowi jest wyniiesienie mazursko-suwalskie, powstała wyżej
wspomniana płytka depresja. Częśćzachodnla . tej depl'looji o:bejmuje
omawianą strefę pl:atformy w obrę.bie Niżu Polskiego i jest pochYlona
lekko wzdłuż swej osi ku zachodowi.
Na strefie wewnętrznej występują sporadycznie niewielkie stru!ktury
antyklinalne. Widoczne one są na . najbardziej południowej jej części,
na bloku chełmskim. Ich istnienie tłumaczy tu bliSkie sąsiedztw.o fałdo
wań waryscyjskich, Móre w tej .okolicy najgłębiej wch.odzą w platformę.
Poza tym fałdy o kierunku' WN'W-ESE stwierdzono na wyniesieniu
Łeby, a więc na brzegu tarczy bałtyckiej i tto w jej części najda,l ej wysuniętej ku południowi. Zdyslokowanie tarczy o tym Ikierunku jest znane
z sąsiedniego Bornholmu, gdzie powstało ono w paleozoiku.
S t r e f a b r z e ż n a p l a t f o r m y obejmuje część synkUnorirum
brzeżnego leżącą na p6łnocny wschód od jego osi. Pozostałą część moma
tl'laktować jako zbocze a'Iltyklinorium środ.'kowopo'1skieg.o.
Strefa brzeżna jest pochylona ku południowemu zachodowi, dla
warstw mezozoicznych przeciętnie 1-2%. 'Pochylenie wzrasta stopniowo lub skokowo w kiexunku ,spadku. Granica ze Istrefą wewnętrzną
platf.ormy przebiega na linii górnej skarpy. Na odcinku południowym
biegnie ona od uskoku włodzimierskiego w formie fleksury poprzez
okolice Pia'Sków, Kocka i GaTIWolina. W po;bliżu tych trzech miejscowości jest ona zdefiniowana przez przekroje seJsmiczne i wiercenia.
Górna skarpa powstała w wyniku naciSku Ipla!tformy na Ip rzedpole.
Na !północ od Garwolina przekroje sejsmiczne na ogół nie sięgają
do poleozoiku. Granicę musi 'Się tu prowadzić na podstawie ułożenia
warstw jury i kredy: Wyznacza j.e szereg antyklin 'biegnących od okolic
Otwocka po okolice Mławy i Ostródy. Antykliny te są najprawdopodobniej analO'gitczne do antyklin Kocka i Garwo1ina. Są one widoczne na
każdym przekroju sejsmicznym, przecinającym granice stref. ~biegają
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się one z gI'lanicą '~achodnią ostrych anomalii magnetycznych i z wschodnią -zaburzeń tektonicznych w mewzoi:ku ..
Na północy, między Malbor'kiem i Kwidzyniem, piel'iWotna lokalizacja skaxpy została obecnie potwierdzona wynikami długiego sondowania
refrakcyjnego, którego w~niki podaje J. Skorupa '(1962). Dalej na zachód granica Jest trudna do sprecyzowania wobec mał,ej ilości badań
oraz prawie nie zaburzonego u}ożenia warstw na tyttl odcinkustr.efy
brzeżnej. Wyraźna jest jedynie słaba fleksura na południ,e ,od Bytowa.
Nad morzem wyznacza ją załamanie 'pochylenia powierzchni ,poocechsztyńsldej pod Sławnem i Da:rłowem.
Strefa 'brzeżna platformy ma płaszcz osadowy permo-me~()'zoiczny
silnie sfałdowany na odcinku przylegającym do wyniesieni'a mazursko-

-suwalskiego, słabiej na odcinku wyniesienia zrębowego podlaSko-lubel,sldego.. Bardzo słabo sfałdowane są odcinlki przypadające na depresję
podlaską i syneklizę per~bałtycką. Na pierwszym z tych odcinków,
w okoHcach Płocka i Płońska, fałdy mają rozciągłość N1W-SE i zaznacza
się w nich znaczny wzrost ampli:1Judy i stromości 'zboczy z NE kru SW.
Można tu wydzielić dwa o.bszary: od Płońska Iprzez iSierpc po ;E3rodnicę płaSkie, mniej więcej symetryczne antykliny i ,synkliny o małej amplitudzie; od okolicWyszogrodu prz.ez !Płock do Lipna - pas antyklin
asymetryczn~h, nachylo.nych ku SW, o dużych na ogół amplitudach.
Qx,anioa między tymi dwoma pa'sami struktur przy!pada na grani,cy
nagłego wzrostu miąższości, sZ'czególnie sHnego dla starszego mewzoiku
z doggerem włącznie. Tworzy się rodzaj progu ogra'niczającego od NE
obszar naj'więlkszych miąższości mezozoiku w strefie brzeżnej. Ciągni,e
się on dalej wzdłuż strefy ku SE za1kręcając nagle !ku zachodowi na linii
dolnej Phlicy, tworząc t~ 'Szeroki próg 'poprlieczny w pokrywie osadowej
strefy brzeżnej. Ten południowy odcinek progu odpowiada mniej więcej
północnej granicy w.aryscydów i dowodzi permanentnego zapadania się
ich przedpola w ciągu całego mezozoiku.
.
N a odcinku lubelskim, na 'południowy zachód od wyżej podanego
progu IpOiprzecznego kończy 'Się z.asięg cechsztynu i stal"szego mezozoiku.
Pokrywa powaryscyjska jest tu ciekna, rzędu 10.0.0. m w części lPółnocno
-zachodniej, a 1500 m w części południowo wschodniej. Jest ona na ogół
słabo sfałdowana. Fałdy mają kierunek l,aramijSki NW-SE - zgodny
z brzegiem 'plat~ormy, a skośny do fałdów paleozoicznych, i są na ,ogół
symetryczne. Amplitudy są bardzo niewielkie. Upodabnia to je do struktur rejonu Płońska, Sierpca, Brodn:icy. W sZ'czegółach ich budowy zaznaczą się w wielu miejscach dostosorwywani,e do fałdowań paleo~oicznych.
W najibardoziej .południowej części obszaru, w okolicach Tomaszowi;}
LubelSkiego, amplituda struktur znacznie wzrasta, są one wyr-aŹlIlie
as~etryczne i przechylone na zewnątrz od platformy. Cechy teZ/bUżają je do stru~tur okolic W~szogrodu, Płońska i Lipna. Po!krywa me-zozoi'czna jest tu .grubsza, dochodzi do 20.0.0 m i wyraźnie sZylbko wzrasta
ku południowemu 'zachodowi. Na tym odcinku dharakieT strefy brzeż
nej zmienia się, :lileksurowa Skarpa górna nie 'ogranicza jej już od wewnętrznej plaitformOlWej. Od południowego zachodu i za'chodu przyleg~
do niej wielka elewacja starszego podłoża - antyklinorium dolnego
Sanu. Fałdy powstały wię~ w strefie kompresji między dwoma masywami.
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S t r e f ag e o s y n k l i n a 'l n a. Obejmuje ona jednostki geologiczne: antyklinorium środkowopoloSkie i przylegające doń zbocza sypkJ.inoriów obrz~ających.
Naewa wiąże się z jej geosynklinalnym cha<rakterem w cechsztynie
i mezozoiku. Mianowicie jest to strefa wielkich miąższości i bardzo dużych ich wahań. W okolicy Kutna obecp.ie ceehsztYlll' i mezozoik ma
8000 m miąższości, a pierwotnie, doliczając zdenudowany malm i kredę,
dochodził do 11 000 m. Jest to jednocześnie strefa niezwykleintenSy.wnych laramijskich ruchów dźwigających, wynoszących przeważm.i·e okolo
aOOOm.
W paleogenie na antyklinorium dolnego Sanu wyniosły ene na powierzclmię utwory prekanrbryjskie. Wielkość ruchów ·piO'Ilowych wznoszących i abniżających, ich przebieg w czasie rw powiązaniu z sedymen...
tacją oraz obecność ruchów tangencjalnych nosi wyraźnie cechy cyklu
OTogenicznego. Jest te -parageosynklina intrakratoniczna. Jej ·g ranice nie
pokry'Wają się ściśle z jednostJkami geologicznymi Niżu !Polskiego. Całe
antyklinorium środkowopolskie leży w jej obrębie. Jednak ,streia 1:a
przekracza jego ramy, gdyż to co nazytWamy zwykle antyklinorium,
stanowi tyJ.iko pas wypiętrzeń centralnych w o'brębie strefy geosynlkli- '
nalnej. Wypiętrzeniu towaxzyszyło obniżanie ,przylegających części syn. klinoriów obrzeżających, na'leżących częściowo !również do geosynkliny.
Trudność jednak polega na tym, że profil osadów w najogłębszych, osiowych częściach synklineriów jest małe poznany. Wobec tego dla wyżna
czenia strefy wielkich miąŻ8-zości i wi.e lkiej ruchliwości podłoża posłu
żone się analizą ruchów pionewych w ostatecznym stadium fałdowania
i następnie dźwigania się erogenu. Z analizy tej wynika, że w synklinoriach dadzą się wyróżnić'bardzo wyraźnie linie graniczne, na których
ruch wznoszący wygasał. Na zewnątrz od tyCh granic, podczas dźwiga
nia się an'tyklinorium w fazie laram'ijskiej nie byłe ruchów ku górze.
Są to właścmve esie synkJ.inoriów, czyli linie naj głębszego połeżenia
najmł-odszych O'sadów sedymeIl!tacji geosynklinalnej, gdyż ooe rejestrują
tylko ostatnią fazę ruchów. Na tej _podstawie wyznaczone zostały granice strefy .g eosynklinalnej na mapie elementów tektonicznych p!)Ikrywy powaryscyjSkiej (fig. 3). Można tę strefę jeszcze inaczej określić
w sensie strukturalnym. Jest to mianOlWicie laramijSkie antyklinoriumrozumiane najszerzej, ,t o znaczy sięgające na zewnątrz de miejsc, gdzi·e
zbocza jego schodzą najniżej, czyli do osi synklin.
Osie synklino!riów nie leżą na liniach symetrii tych jednostelk, a są
przysunięte blisko ich brzegów graniczących z anlykliJnoriu:m. Tłumaczy
się to tym, że synlkJ.inoria leżą właściwie prawie całkewicie co już
wcześniej przewidywane na otaczających kratonach. Są te części
kra'tonów :lekko tylko nachylone 'ku geosynklinie, 8ile nie 'biorące wła
ściwie udziału w jej eWlOlucji. Są one jednak sfałdowane. Fałdy w synkllalO'riach cechuje wzrost amplitudy ku strefie geosynklinalnej. Najważniejszy jest fakt, że posiadają one zawsze, mniej lub więcej wyraźną
wergencję ku esi synklinorium. Jest to dodatkowe -kryterium dla wyzna,czenia tych O'si. Regu1a!rność asymetrii struktur drugiegO' rzędu przechodzi i na obszar właściwego antyklinorium, na którym również z wyjątkiem odcinka I pomorskiego - można wyznaczyć' OŚ, od której
na zewnątrz skierowana jest wergencja antyklin. Cała więc strefa geo-:"
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synklinalna charak.teryzuj,e się regularnym układem fałdów przechylonych ku kratollom, a obniżone części brzeżne mw'nów - fałdami
przechylonymi ku geosynkUnie (fig~ 3,). Przedstawiony schema:t sprawdza
się na terenie całej PolSki, od północnego brzegu Karpat do brzeg6w
Bałtyku. Pewneelemen:ty jego dadzą się również odczytać na duńsko
-szwedzkiej części geosynkliny.
AnaHza tekto.niki brzegów strefy geosynklinalnej prowadzi do ustalenia występowania w ich obszarze fleksur j~o e'lement6w charakteryStY'Cznych. Są one obecne zarówno po jej stronie południowo-zachod
niej, jak i północno-WSchodniej. Podniesione skrzydła (wewnętrzne) tych
stru(lrtur występują z reguły w formie an:tyklin - o'b szar między Radomiem i Kraśnikiem .eW. Pożaryski, 1948), r6wnież fleksurą ograniczona
jest od p6łnocnego wschodu struktura Biłgo.raju i szereg struktur na
wschód od Lubaczowa, a 'następnie na północy - fleksura Orzełka
i !asymetryczna antyklina Chojnic i Koszalina. Na . południowym zachodzie fleksura ogranicza antyklinorium w rejonie Drawna OT,a,z występuje
naj'bardziej ,tytpaWa forma aIrtyklinalno-fleksurowa Kłodawy. Dowodzą
one istnienia wyraźnych brzegów kraton6w, :które stosunlk.owo ostro
ograniczają strefę geosynkIinalną i SPOWOdo.Wały "wylanie" ..się masy
osadów podnoszonych w ostattniej faiieorogenezy połączonej z kompresją strefy geosynklinalnej między sżczękami krato nów.
Po.stawienie tezy, że geosynklina duńSko-po.lska rozwinęła się na
kratonie, ma swoje bardziO głębokie uzasadnienie w wynikach analiz
wpływu hudowy stairszego podłoża na po.warY'scyjSką 'pokrywę. Wpływ
podłoża najl~piej jest widoczny na Pomorzu i na terenie lpółnocnych
Kujaw; był o.mówiony w rozdziale o. kaledonidach.
Fakty dotyczące starszego mezozo'jlku i permu są niezmi,ernie skąpe
po północnej stronie antyklinorium świętokrzyskiego. Spąg pokrywy
permo-mezO'zoicznej na przekroju Radom - Przedbórz., przebiegającym
przez północną część antytklinorium świętokrzyskiego. jest dość dobrze
pozrumy w ogólnym zarysie. W ()'Si antyklinorium ŚTodlkowopolSkieg()
leży on mniej więcej na tej samej głębokości (1500+2000 m) 00 i na
sąsiadujących kratonach. Natomiast między tymi obszarami w osiach
synklinoriów - leży on ' głębiej. Wynika z tego, że tyliko cw osi strefy
geosynklinalnej pocwaryscyjskie osiadanie podłoża jest caNrowicieskompensowane przez ruchy dźwigające. Jak wiemy w kierunku SE ruchy
dźwigające nie tytko skompensowały te Ipierwsze, 'ale znacznie je przeltroczyły, powodując ods~onięcie osadów przedpermskich.
Na północny' z·a chód od linii Radom - , Przedbórz jest odwrotnie.
Ruchy dźwigające nie skompensowały sumy ruchów obniżających .yv rezultacie nie doszło do wytworzenia się formy antyklinalnej w dolnych warStwach pOIkrytWy permo-mezozoicznej, a skrzydłazewn.ętrzne
synklinoriów ,przedłużają się nie zmieniając kierunilru nachylenia aż do
centrum strefy g~synkUna:1nej, co już przewidziało kilku autorów
(W. PO'Żlaryski 1957b; S. Sokołowski i J. ZnoSko, 1959). Pod antyklinorium
jest więc w głębi forma synklinalna. Bezpośrednim tego dowodem są
przekroje sejsmiczne przez Kłodawę wykonane w 1961 r. przez 'P.P.G.
(fig. 5).
W stosunku do antyklinorium pomorskiego nie możIlia wy.snuć tak
prostych wnios!k6w. Niewątpliwe jest jedynie ogólne pochylenie mono-
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klinalne spągu cechsztynu północno-wschodniego .b rzegu antylklinorium
ku jego osi. Nie rwiemy natomiast czy oś nieckowatego ułożeniaspągu
pokrywy ,p owaryscyjskiej ,leży pod antyklinorif11lm, czy ewentualnie pod
synklinorium szczecińskim, lub nawet pod północną granicą monokliny
przedsudeckiej. Zależy to głównie od rozkładu miążsZIOści permu i triasu
na tym dbszarze, co nie jest poznane. Na iig. 4 przyjęte jest hipotetyczne·
położenie tej osi odchylone ku południowi od osi antyklinorium 4.
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Fig. 4. SchetmaltYCiZIla mapa strulkJtul"ailna poWierzchni 9pą;gowej pakirywy powaryIScyj'skiej (w antykllinorhvm p<JlIIlm'Skim ~ąg cechlS'Z1tynu)
:Schem~c str:uctural Inaip of bottom surfa'ce of the ~ost-VB.Jl'li.sdan
(in the ·Pomernnłan an'llLclitl!ori'UlIIl bot tom of the Zechsltein)

CIOV'er

l - .. Izohipsy; Gyfry oznaoza.jll głębdkOŚć w st08\lnku do pozLomu mOl"za; 2 - obszar
a:nty.ltllnort'llm arod'kowopolsklego
1 - 1sohlpaes: f1guł'es show dep1Jh under of the sea level; 2 - 11.1",89. ofthe Mlddle PollsJl.
a.ntLclln.orlum
..

Należy dodać, na podstawie wiercenia Świdwin 3, że widoczna
w jurze i kajprze antyklina Świdwina potwierdza się w spągucech
smynu, nie jest więc spowodOlWana przez haldkinezę, a przez orokinezę ..
S t r e f a b r z e Ż n a m.o n o k l i n Y p r z e d s u d e c k i e j. Jest
topołu'clniowo-zachodnie 2Jbocze synlklinorium szczecińsko-łódzkiego,
które mO'żna traktować jako -silnie dbniżony brzeg krato nu przeciwległego platformie. Kraton ten bywa'ł nazywany w całości krą saksońskąt
, Oatatl;l1o wyloonaJ;le prace sejBm1'CZIle

potwierdziły

tę

hipotezę

.'

w okolicach Szczec1n&.-
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a monOklina przedsudecka jest jego częścią peryferyczną. W tym przypadku nie chodzi o rozszerzenie zasięgu pojęcia monokliny, a o podkreślenie zwią1zku tej jednostki z przyległym do niej Zlboczem synlklinorium rszczecińsko-łódzkiego. Grąnica między właściwą monokliną i jej
strefą brzeżną nie ma charakteru dysldkacji tektonicznej, jak to ma
miejsce między strefą wewnętrzną i brzeżną platformy.
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Fig. 5. Ptzelkr6j schematycemy przez Polrskę środkową
Sc'hemaotiie Ol'OSS ~eotion throurgh Cen,t ral P~land
,l - monoklina. przedsuGecka; II - lItreta brzełna monoklltny Przedsudecidęj: m strefa. georsynkl1n.adna; IV IItret·a brzeżna Platformy; V atreta. pla.tformoW& wewnętrzna.

Linie o2lll&CZIIIjllr (Od góry): SPQjg czwartorzędu 1 trzeciorzędu; I!iptlg jury górnej; BPllrg
permu górnego
l F'ore-8udetic monocl1ne; II marg:1.lla.l zone ot the lF.ore-6udet.1c mon~ln.e;
m - ,geosynaUna.l zone; IV - ma.rg1na.l zone ot pta.tform; V - interna.! platform 2IOne.
The lines slgn1t)' (down'W8.1'tls): bottom ot tJle Quatema.ry and Tertiary. botltomot
the UiPper Juraae1c, bottom ot the U:pper Perm1Ml

Strefa brzeżna pO połurdniowo-zachodniej stronie strefy g·oosynklinalnej ma ana'logiczną budowę jak po północno-wschodniej. Jest ona
sfałdowalIla, a fałdy mają wergencję w kierunku nachylenia Zlbocm całej
strefy, jest to najwyraźniejsze na odcinku Szczecin - !Poznań.
BardZio ciekawe jest przecięcie strefy przez gr2Jbiet krakowsko-poznański, tworzące elewację ,obornicką. Pokrywa mezozoiczna tej elewa'cji
nie uległa sfałdowaniu w formie takiej jak są'siednLch części synklinoriUJm. Powstało parę bardzo płaskich, owalnych fałdów o kierunkach
osi nier6wnoległych do osi synJklinorium. Jedynie na . granicy strefy
geosynklinalnej zaznaczyła się wyraźna głęboka synklina, mniej więcej
rpwnoległa do ogólnego kierunku stref. Ciekawa jest antyklina Szamotuł.
Ma ona kierunek NNW-SSE i jest wyraźnie 'dofa:łdowalIla od zachodu
do krawędzi zachodniej elewacji obarnickiej. Co ciekawsze ma ona
wel'lgencję w kierunku tej elewacji. Geneza tego. O'brazu jest trudna do
wytłumaczenia.
.
.
W czasie działania orokinezy strefa ' brzeżna ' po południowo-zaehod
niej tstronie antyklinorium została silniej sfałdowana i zapadnięta niż
analogiczna strefa !pO stronie północno-wschodniej. W niecce mo.gileń
skiej oibniżenie osiągnęło makSymalną wartość. Wiąże się to z faktem,
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że cała platfarma w obszarze Niżu zachowywała się w permie i mezozoiiku bardziej sztywna niż kra saksońska. Maksymum magileńskie jest
sumą wielu różnakierunkawych predyspozycji. Trzy z nich wydają się
odgrywać tu ilajważniejszą rolę: położenie wasi synklinarium; połolŻe- .
nie w starej depresji a kierunku NNW-SSE, leżącej między elewacjami
grzbietu krak1Owska-poznańskiega i elewacji S:rubin - Barcin - Gopło;
położenie na przedłużeniu depresji podlaskiej, która wyraźnie wpływa
na razkład miąi!szaści młodszego mezazaiku w synklinarium brzeżnym
(warszawskim) a być maże i dalej na zachód od niego.
M a n a k l i n a p r z e d s u d e c k a. Tektonika polkrywy Jpermo-.mezozaicznej na tej jednostce jest słabo poznana. Wynika to przede
wszystkim ze słabego bardzo zdyslokawania tej ,po'k rywy w ogóle oraz
z "asejsmicznoOści" tega obszaru. Część półnacna monakliny, strefa Gorzów - Jarocin, jest abszarem płaskim, ,słabo nachylanym ku NE i pozbawianym prawie struktur. Jedynie w okolicach Śrady jest parę kopulastyclh phiJskich antyklin. Leżą ane w abszarze ,grzbietu krakawska-po,znańskiegb, który.tu podbudowuje całą wschadnią część strefy GorzówJarocin. Część południoOwa, strefa Wschowa - Ostrzeszów, jest nieco
podniesiana w stosunku do północnej. Dzieli je rodzaj płaskiej skarpy.
Jest ta obszar słabo sfałdawany, a fałdach płaskich i wydłużonych, bądź
kopulastych. Pra,wdarpoda'bnie Hczne są tu dyslokacje uskakowe. Tektonika pokrywy perma-triasowej jest głównie wynikiem ruchów potamnych tkwiącega w głębi góratworu waryscyjskiega.
Wał pół n a c n a s u d e ck i. Pokrywa permo-triasowa występu
jąca na północno-wschodnim zboczu wału jest silnie zdyslokowana
dysjunktywnie. Wał ku 'północnemu zachodowi zanurza się, a poIkrywa
otula go od strany nieoki dalnołużyckiej. Dyslokacja wzdłuż północno
-wschodniego zbocza wału przeciąga się i na część zanurzającą się - aż
do granicy Polski, przecinając Odrę koło Krosna Odrzańskiego. Jest ona
równoległa i analogiczna do dyslakacji łużyckiej w Niemczech, należącej
do systemu dyslakacji laramijskich, a kierunku NW-SE, przecinających
skaśnie struktury paleozaiczne.
.

GŁÓWNE

RYSY HISTORIi ROZWOJU STRUKTUR
KALEDONIK

Na p1atfarmie, w jej strefie wewnętrznej, powstały w fazie synorO'genicznej ardeńskiej obniżenia synklinalne na pograniczu wielkich Jednastetk podłoża krystalicznego: tarczy bałtyckiej, kapuły 'białoruskiej i tarczy ukraińskiej. Znajdują się ane na miejscu dawnych geosynkUn prekambryjskich. .
.
Cała strefa brzeżna platformy łącznie z obszarem Ł~by strefy wewnętrznej była miogeasynkliną. Część abszaru g'eosynklinalnego abjęta
została orokinezą obrzeżającą wielkie tarcze i mniejsze elewacje (kapuła
białoruska) dając w wyni'ku charakter tektoniki ramO'Wej. Obszar geosynklinalny ciągnął się daleko na zachód. Tektonika typowa dLa alragf'!nów
typu alpejskiego realizowana jest prawdapodabnie tylka na obszarze
Sudetów, na pozostałych .obszarach. mamy do czynienia ze złuskowaniem
o niewielkich amplitudach przesunięć, bądź z fałdami.
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WARYSCYDY
kaledońskiej tylko częściowo podlegał regeneracji
Objęła ona przede wszystkim cały dbszar antyklinorium świętokrz)1lSkiego i synklinoriUim. lubelskie. Orokineza nigdzie
nie była Itak silna jak kaledońska i z reguły prowadziła do powstania
dość regularnych fałdów o kierunku zbliżonym do WNW-ESE. Na krawędzi platformy fałdy ściśle do.stosowywały się do zarysów kopuły
białoruskiej i tarczy ukraińSkiej. Dalej na południowy zadlód przebieg
orogenezy był skomplikowany starymi blokami i .z apadliskami. Takim
blokiem sfałdowanym w Ikaledoniku były Sudety łącznie t wałem pół
nocnosudeckim. W jego obrzeżeniu północnymi wschodnim powstawała
geosynklina waryscyjska z ,silnymi objawami orokinezy, z wergencją,
przynajmniej na wschodzie, na zewnątrz od bloku - ku z'apadliJSku
górnośląskiemu.
Na 'przedpolu waryscydów w !Polsce północnej powstało . zapadlisko
przedg-6rSkie, sięgające po brzeg Bałtyku i dalej po Arkonę na Rugii.
Nie obejmowało ono Wysp Duńskich i Skanii, które stanowiły w dewonie

Obszar geosynkliny

w dewonie i karbonie.

i karbonie wyniesiony obszar denudacji.
ROZJWóJ STRUKTUR POWARYSCYJSK1ICH

Po karbonie nastąpiło dalsze przesunięcie geosynkliny ku południowi
(w typowym alpejskim rozwoju), już poza obszar Niżu (geosynklina
karpacka). Na Niżu wytworzyła się natomiast odmienna forma geosynkliny intraikratonicznej parageosynklina duńsko-polska, położona
ściśle na krawędzi platformy i ścina'jąca prawie prostolinijnie jej nierówności. Pierwsza faza jej rozwoju charakteryzuje się brakiem silniejszych ruchów ol'iOkinetycznych ' oraz pr:rebiegiem osi basenu sedymentacyjnego w zasadzie na linii krawędzi platformy. W tym czasie przej awiają się natomiast silniej ruchy ,p osthumne waryscyjskie i oś sedymentacyjna migruje .dwukrotnie, w dolnym permie i środkowym triasie na
przedpO'le Waryscydów. Ruchy starokimeryjskie były słabe, ale o.bjęły
sz·e rokie obszary. Ożywiły QIIle halokinezę i wpłynęły na powstanie
diaipiryzmu solnego, przebijającego rozluźniony tektonicznie nadkład
triasowy.
.
W jurze środkowej, wskutek nasilającej się orokinezy, dno parageosynkliny zaczęło. się fałdować i miąższość osadów silnie się różnicowała,
pojawiły się rozmycia i hiatusy odpowiada to stadium hyporogenezy.
W kredzie górnej, wskutek dźwigania centralnego antyklinorium geosynkliny, nastąipiła mi,gracja osi poszczególnych niecek sedymentacyj'nych do otaczających synklinoriów. Ostateczne fałdOwanie miało miejsce w iazie laramijSkiej w czasie od ,poło.wy mastrychtu do eocenu.
W wyniku orokinezy uformował się górotwór z wergencjąfałdów
skierOlWaną na zewnątrz od linii osiowej wypiętrzenia, biegnącej przez
środek antyklinorium środkowopolskiego. Na nachyll(mych zboczach
kratonów powstały fałdy o wergencji skierowanej ku geosynklinie.
W ten sposób osie synklinoriów stanQwią linie grani'cznedwóch przeci,wnych kierunków wergencji fałdów laramijskich i obrzeżają cenitralny
obszar parageosynkliny, na którym miała mi,ejsce najsilniejsza oroikineza,
1 jedynie on podl€igł dźwignięciu w osta:tniej fazie kształtowani'a góro ...
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tworu. Od górotworu typu ortogeosynklinalnego różnią ·go jedynie bez
porównania mniejsze przesunięcia poziome, większy udzia,ł facji kontynentalnej Wśród osadów, oraz sporadycznie tylko występujący magmatyzm. Od typorwej parageosynkliny w sensie StiHego tó'żni go układ
fałdów właściwy orogenom i silne (do 4000 m) wypiętrzenie. Jest to
fonna pośr·ednia między górotworem mio- i. parageosynkli:nalnym.
Wyż·ej przedstawiona struktura środkowopols'ka posi.a'cla w pojęciu
E. Krausa (1956, 19,60) cechy dec~dujące o jej zaliczeniu do orogenu.
Uważa on za najważniejszą cechę orogenu istnienie strefy osiowej
i dwóch skrzydeł, które wykazują we1"gencję na zewnątrz (i.c.str. 245)
jako wynik kompresji geosynkliny . .objawy kompresji są tu stosunkoWlO
słabsze niż w innych orogenach, ale struktur.a nie da się wytłumaczyć
w inny sposób jlak przesunięciem poziomym kraJ'tonów ku. sohie.
Magmatyzm synorogenetyczny w o'brębie parag-eosynlkliny ni.e został
dotychczas stwierdzony. Występuje on jednak na j-ej 'brzegu w Skanii
i w przedłużeniu jej po północno-z·achodniej stronie Jutlandii.
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30Hy

U31aT<PopMbI

3HaąHTe31&HO

CHJI&Hee

ąeM

BHyrpeHHlOlO. 3aTeM HaCTYUaeT n03~HeKaJIe~OHCKaH cHHoporeHHR ap;I\eHCKOO <pa3bJ
CKJIa~'IaTOCTM. 06pa30:saBlIIHleca: B pe3y31&TaTe 3TOJł CHHoporemm UJIo=e CHHKJIH-

Ha31bHble

CTpyKTYPHbIe

'c HeKOTOp&IM

<POPM&I

OTK310HeHHeM

K

XapaKTepH3yloTCa:

cy6IlIHJ)OTm,IM

UpocTJ1PaHHeM

33IO-BBC.

Ha reppHTOpKH KPaesoJ\i: 30HbI JIlO6JIHHCKorO CHBKJIHHOpHa: ~aHHbre ceiłCMH'Ie
'CK'JI:X
"HJOKe

pa60T

YKa3bwaroT . Ha

repqHHcKOl'O

H

603100

CYJ:qecTBOBamre TeKTOHH'IeCKOrO 3'l'aJKa,
CKJIa,IląaTOro.

3a31eraiorqero "

iStreszczenie
KaJle.n;OHCKHH

'teXOJl

B
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CKJla.n;qaTOH

06JlaCTH.

CeHC'MK'leCKHMH

pa60TaMH B nOMopbe 6bIJlO .n;0Ka3aHO, qTO no.n; OT'IeTJlHBO BbI.n;eJlmD~Ol: coJieHOCHbIMH QexmTetłHOBbIMH 06pa301BammMH 3aJIeraIOT .n;eBOHCKHe H KaMeHHOyrOJIbHbIe
CJlOH C MO~oorbIO OKOJlO

2000

./t. Bo061Qe HJlHTOJIbKO Mec-raMH HapynIeHHbIe

no.n;

aHTHXJ1HBaJIIO 'KOWaJIHHa. no.n; HHMH TeKTOHH'łeCIq,{ HecorJlaCHO 3aJIeraIOT ,IUlOOHenaJleo30HCKHe CJlOH, na.n;aI01QHe B pa3HbIX HanpaBJleHIDIX no.n; yrJlOM .n;OCTHl'aIO~1

14°.

MaKCraraJlbHO OKOJlO

BOCTO'lHa.fl rpaIDu~a KaJIe.n;OHCKOH CKJla.n;qaTOCTH npoxo)l;J1'I' c ce:aepo-3ana,ąa. Ha
IOrO-BOCTOK

qepe3

QeHTPaJI'bayro

qaCTb

CKamm,

orH6aeT

c

3ana.n;a

BOPHXOJIbM

xapaxrepH3yI01QHHOl: HecM.fITbIMH )l;peBHerraJle030HCKHMH CJlOHMH, H BXO.n;HT Ha noMopbe MeJK)l;Y KOWaJlHHOM H ' .n;apJlOBOM. .n;aJlbWee

ee, npOCl'HPaHHe MOlKHO nOKa qTO

onpe.n;eJlHTb TOJlbKO l'HIIOTeTH'leCKH. HeKoTOPbIe ' npe;n;nOCbIJlKH yxa3bIBaIOT Ha TO,
'l:TO CKJla)l;'laTaH KaJle.n;OHCKa.fl nOJIoca npOCTJq>aeTC.fI OT KowaJlHHa H

x

KOJIo6JKera

IOIOB 'lepro aHTeKJIH3y CBH.n;BHHa, OKpeCTHOCTH nMhI H n03HaHHH (060PHHQKOO

no.n;HRTHe), H nepexo.n;HT BOOMOJKHO B KPaKOBCKo-DOOHaHCKHtł xpe6eT

1957, 1963).

(B. no:m:aPLl'CIOf.

'

C s 'a na.n;a KOJlo6JKerCKo-nOOHaHCKHtł yqaCTOK xpe6Ta OrpaaH'IHBaeTCH Ha CeBepe

npHMbIKaI01Qeił It 06OPHHQKOMY no.n;HHTHIO

Tate6HTOBCKoH cPJleKCYPOH H H;a IOre aH'l'HKJIHHaJIIO maMOTYJl.

BOCTO'iHaH rpaHHQa KaJIe.n;OHH)l;OB B ceBepHOH qaCTH npOXO~ K IOrO-BOCTOxy,
no HanpaBJleHmO K

x~, H

MeCTHOCTH '1JIYXOBO 6JlH3

.n;aJIbwe K

10103, no

HanpaBJleHHIO K BbI)l;rOIQH H HHOIBpoQJlaBa, 06ycJlOlBJlHBaH 06pa3OBaHHe aHTHKJlHHaJIH
rOOJla.
r epQHH CKHH

q ex OJl

(.n; eB OH

H

K a p6 OH).

Ha

nJlaTcPopMe,

B

IOro-

BOCTO;ą:HOH qaCTH JII06JlHHCKoH 06JlaCTH, Ha6JlIO.n;aeTCH corJlaca:oe 3aJIeraHHe Kap60Ha

Ha .n;eBOHe H nOCJIe.n;OBaTeJIbHOCTb B oca)l;KOHaxonJIeHHH Ha rpaHHQe 9TH:X nelpJro.n;oa,
"'ITO 6bIJlO no.n;TBepJK;n;eHO 6ypOBoH CKBruKHHoH TbIWOBQe.
K

ceaepy, B

paHOHe ropcT006pa3HoH no.n;Jl.flcClto-JII06JlHHCKOH BOOBbnDeHHOCTH

Jł B nO.n;Jl.flCCKOM nOHHJKeHHH, Kap60H (He caMbIH HH3lWH) 3aJleraeT HOOOcpe.n;CTBeHHO

Ha ,IUleBHeM DaJIe030e, 'łTÓ CBJ'I3aHO C DPOHBJleHHeM Ha 9TOH

TePPH'l'OPHH CHHOporeHH-

'IecKHX 6PeTOHCKHX ABHJKeHHH cPa3bL
Ha IIJIOIQa)l;HBcero

JlI06JlI1'HCKOro

CHHKJl'mIOpHH

repQHHCKHH

'1exOJI

c06paH

B CKJlaAKH B BH)l;e pH.n;a OT'ieTJlHBbIX CHMMerpH'lHbIX aHTHKJIHHaJleH H CHHItJlHHaJleH

3Ha'l:H'l'eJIbHoH {.n;OC'l'Hl'aI01QeH

2000 .11.) a.MIIJIHTYW>L

CItJla.n;KH Cq,opMHpoBaJlHCb, no BceH BepOOTHOCTH, B 8CTYPHHCItYIO cPa3Y -

BeCT<ł>aJlbCKOro

rpaHHQe

P!iJlJleJlbHbI

H30rHnCaM

H

CTecPaHCKoro

nOBepXHOCTH

BeKOB.

Ha

OCH CItJIa.n;OK 6ruree MeHee Da-

KpHCTaJlJlHqeCKOro

OCHOBaHXH.

'YrJly6JleHR'e

Ha 3aIIa)l;HOM yqaCTKe, 06pa1QeHlłOe BorHYTOH CTOpoHOH It nJIaTcPopMe OKaHMJl.fleT

c

IOrO-3ana.n;a 1l0;n;JlHCCKo-JII06JlHHCKoe ropcToo6pa3H,oe no;n;HHTJre,06pa3Y1Q1Qee

lOro-

-3aIIa)l;HYIQ OKPaHHy Be.n:opyCCKoro ~ynOJIa. HeKOTOpoe JKe npe)l;CTa.BJleHHe O rpaHHQax 9TOH e.;n;HHHQbI
JIO.n;3b -

CYJleIOB -

MarHeTH3Ma,

c

ceBepa

.n;aer

cPopMa H30JlHHHH (npoxo~ ;n;yroo6pa3Ho nO JlHIIJm

mH)l;JlOBeQ) aHOMaJlHH BepTHK8JIbHOH COCTaBJlmD1QeH 3eMHOrO

onpe.n;eJlmD1QeH

CBeaTOKIUHCKHe

IOlKHYIO

rpaHHIU'

ZecTKOH

MaCCbI, orpaHH'lHBaI01Qell

repQHHH)l;bt.

nJlOTHBonOJIOJKHbIH ;n;yro06pa3HbIH H3rw CKJta.n;OIt B BOC'l'O'łHOf,i qam'H J!I06JIHHCKoll
06JlaCTH

cxo.n;eH

c

npOCTHpaHH6M

nOHHJKeHH.fI

MeJK;n;y

BeJl;opyCCKm(

xynOJlOM

H 'YJtpaHHCKHM IQWroM.

CJIe;n;yeT
Ha

3310

IlPH3HaTb

cym;OCTBOB8HHe

DPQCTHpaI01QeHC.fl

OT CBeHTOKWHCKHX rOlS

no OKPecTHOCTH JIIo6aqijaa KaJle.n;OHCKoH reocmmmmaJlH, pereaePHPOBaHHoR

repqHHCKHMH npoqeccaMH. repQHHCKHe (B03MOOKHO, qTO H 60Jlee .n;peBHHe).
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Pozaryski

BOCTO'lHOtł '1aCTH sTOtł reocmmmmaJUł ,l(yr006pa:mo nOBOpa'lHBaJIHCb li: roryr
npHcnoc06mmaSl CBoe IIPOCTHpaHlre K Kparo BbI,l(BHHYTott K IOro-BOCToKy OIq>aHHbI

YgpIDmCKOro

~Ta;

IIOCJIe n03,l(HeKaJIe,l(OHCKHX

,l(BIDKeHHtł

3Ha'D1TeJI'bHM

'1acTb-

06paMJIeImH nJIaTQ>opw.i CTaHOBJ1'TCSI 2KecTKoił H npOMCXO,n;MT peres:ep~ reocmnom:HaJIH. B pe3yJIbTaTe STHX H3MeHeHHił Cq,OPMMPOBaJICSI' c6poc BJIo,n;HMHpa BOOIbIHCKoro;
06pa3OBaJIacb HMeHHO ~a Ha rpaHHqe o6eMX ' 30H Iq>aescm nJIaTq,opMbI
c XapaKTepOM OnpOKHHyTOro c6poca, KOroPM co BpeMeHeM (s cepe,l(HHe KapGoHa
npeo6pa30BaJIaCb B q,J1eKcypy T. e. TaK Ha3bIBaeMbrn sepXHMtł y~ c npMno,n;aJllq)bIJlOM B SH,l(e aHTIDtJlHHaJIH.
IIpe,n;cy,n;eTOKIlln MOHOKJIHHaJIb. IIPO,l(OJDKeHHe repqmłCKOro MaCCHBa K ,3an~y

'l'bIM

OT JUłHMM IlHJIHQbI no O,n;ep yCTaHOBJIeHO KOCSeHHbIM nyTeM no HaJIH'lMlO repxum:ClOIx.
CKJIa,l(OK B TeKTOHMKe 60JIee MOJIo,n;oro '1eXJIa H nO IIPOC'I'HPaHHlO rpaBHMeTpJ!'lecKotł
aHOMa~ TPH 6yposb1e CKBa2KMHbI np06ypMJIH 3,n;ecb nepMCKO-TPHacoBbxtł '1exoJt
~OCTHrM CKJIa,D;'laTarO KapGoHa.

KYJlSCKHtł aH'1"HKJIHHopHil 06pa3YeT 06JIaCTb CaMoro rJIy60KDrO 3aJIeraHMn naJIe030n. O,n;aaKO CciłCMH'leCKHe npocPHJIH IIpOBe,n;eHHbIe IIpe,D;IIPHJlTHeM reoq,H3H'IecKMX.

H3b1CKaHHil MSI o!tpeC'l'HOCTetł KyTHa ,l(OCTaBMJIH ,D;aHHble :s::acaro~eCSI CJIoes 3aJIeraro~ HIDKe nO,l(OUIBbl ~exmTetłHa Ha rJIy6HHe 8 TblC. MeTPOB. !3TH CJIOM pe3KO
TeKTOHM'IecKH HapymeHbI H xapaKrepH3yroTCSI npOCTHPaHHeM 6JIH3KHM C3-IOB.

Pa:ttOH CesepHO:tt IIOJIbllIM. K BOCTOKY ,l(eBOHCKo-Kap60HCKHtł '1exOJI He nepeceKae-r
CeBepo-BOCTO'lHo:tt rp~ KPaeBoro IIOMoPCKoro CHHKJIHHOpHH, TaK KaK oTcyTCTByeT
OHa B 6ypoBbIX cxsa2KHHax 6JlH3 MJIaBbl J{ B IIaCJISHKe Ha no,l(HSITHH JIS6bI. OT'Jal:aeHHH STOro B03pa<::'ra OTCy'l'CTSyroT Ha BOpXOJIbMe H s CKaBHM, a TalOKe Ha ,l(aTClOIX
OCTPOBax H Ha M; ApKOHa Ha o. ProreH (no yCTHOMy Coo6IqeHHro 30HTara q,!3B
!3p,l(SJIb
J{

YH.It !3P,l(ra3). B 6YPOSbIX CKBaJKHHaX pacrrOJI01KeHHbIX 60JIee Krory (BHK

JIeMe) , no,l( nepMCKHMH nopo,l(aMH BCTpe'leH Ha STOM oCTpOBe HeHapymemn.m

'sepXHHtł Kap6oH. ,l!;pyrHM Ba2KHblM q,aKTOM nBJIneTCIt yCTaHOSJIemre pacnpocTpaae-

mm repqHHCKOrO '1eXJIa s ce:ttCMH'lecKotł npocPHJIe KOJI061Ker, 3aJIeraro~ero
3,l(ecb nJIOCKO c MOIqHOCTbro OKOJIO 2000.M. (BKJIroqaJl BOOM01KHyro BH1KHlOro nePMb).
' C06CTBeHHO npe,n;rapHyro Bn~HHy, S03M01KH0 SHOBb CMJlTyro B CKJIa,n;KH B no-

c.ne,l(Hetł q,a3e rep~CKoro oporeHe3a, CJIe,n;yeT OrpaHH'IMTb K oreppHTOpHM ~
paro~etłca K lOry OT IIOOHaHJI. K ceBepy OHa nepexo,D;J{JIa nOCTeneHHO B 06JIaCTb
nJIOCKO 3aJteraIO~ero rep~OKoro '1eXJIa,pa3BHToro B SnHKOHTHHeHTaJIbHOtł q,a~mt'.
TaKaSI Kapnma O'l'Be'laeT TO'lHO yCJIOBHSIM yCTaHOBJIeHHblM s CesepHoH repMaHHH
HH,n;epJIaH,l(ax. CesepHyro rpaH~ SToro rep~HHCKoro nJIaTQ;>opMeHHOrO '1exJIa

J{

06pa3YeTno,l(HJłTHe ,l(pesHero OCHOBaHHIt IJ;eHTpaJIbHot:r IOTJIaH,l(HH, cI>HOBHH H c6poco..
Ban ,n;HCJIOKa~1t Ha ro1KHo,n;aTCKHX OCTpoBax JIOJIJIaH,n; H <l>aJIbCTeP OTKaJIbIBalO~M

B npo,n;OJńKeH~fH, no Becił BepoJITHOCTH, Mbtc ApKOHa Ha ProreH.
II o CJI er ep~HH CKJit:r

oca,n; 0'1 HM

t:r

'I ex OJI

(nepMb

H

M e3 03 OH).

HaJIH'lHe KaMeHHOH COJtH B ~eXUITetłHOBbIX oca~Kax Ha IIOJI'bCKot:r HH3MeHHOCTH na,.
BJIMRJIa Ha OTJIH'lHOe no OTHOWeHHro K ,l(PyrHM KOMIIJIeKCaM nopo,n; pearHpoBaHHe
CJIOeB SToro no,n;OT,n;eJIa Ha ,n;MaC'l"POCt>M3M: PaCIIPOCTPaHemre npo~ecCOB raJIOKJme3a

11.0

HaCTolll~ero

Spe]l.feHH: Hes03M01KHO

onpe~eJIJ1'Tb

npSlMbIMH MeTO,l(aMH.

TpHaCOBbI:tt qeXOJI BCJIe,n;CTBąe ,l(BH1KeHHSI COJIet:r no,n;BepraJICn BO MHorHX Moorax
JIOKaJIbHbIM TeKTOHH'leCKHM ,n;eq,OPMaL\HSIM. Hx HeJIb3n OT,n;eJIHTb OT ,n;pyroro TMlIa
CHHOpOreHH'reCKHX ,n;pesHeKHMepH,n;1KOKHX ABIDKeHH:tt
XO,n;Hn!H Ha ~e TPHaca
B

J{

J{

reHe3HCa, KOTOpble npoHC-

ropbl 'H OXBaTHJIH c06CTBeHHO rOBopJl BCIO nÓJIbWY.

JIetłaee Ha'lHHaeTCR: nOCTOSlHHM TeHA~m K onyc:s::aHHlO 06JIaCTH

AaTCKO-

IIoJIbCKOH rrapareOCHHKJIHHaJIHl. C~ecTByroT ,n;OKa3aTeJIbĆ'l'Ba TOrO, '1TO OCh ceWmeH'l'8;WiOHHDrO 6acceiłHa coBna,n;aeT c TeKTOHH'lecKOH OCbro. B STO BpeMn Cq,opMJłPOBaJIaCb

,Stresrezenie

OKOH'lareJIbHO

30Ha

35

06paMJISłIOlIle:e!:

cy6reOCHHKJIHHaJI1'1,

c

IOro-3ana.n;a

BOcro'lHo-

EBponetłCKYIO nJIaT<popMY; ee WHpHHą He npeBbWIaJIa 100 ~.
B

.n;orrepe npe.n;cy.n;eTCKa.H MOHOKJIHHaJIb

OKOH'laTeJIbHO

CTaHOBHTCSl: JKecTKo:e!:.

OCHoBHoe 1'13MeHeH1'1e rrpoHCXO.n;HT Ha IOre. nOCTeneHHO, no BOCTO'lHO:e!: CTOpoHe OCH
Cpe.v;HenOJIbCKOro aHTHKJIHHOpH.H, HMeeT MeCTO nepeJIOM, CTaBWme JKecTKHM1'1 B pe3yJIbTare naJIe030:e!:CKo:e!: CKJIa.n;'laTOCTH panOHOB KpaeBoro CHHKJIHHOpH.H rpaH1'1'lalIlerO
c

aHTHKJIHHOp1'1eM, a

Ta!OKeHX onycKaHHe, OTMe'leaaoe 06Pa30BaHHeM .n;orrepcKHX

MopCKHX OTJIOJKeHHH.
B

Bepx:Hen

06JIaCTblO

IOpe

reoCHHKJIHHaJIbHBSl:

.n;e.HTeJIbHOCTH norpy:lKalOIIJ;1'1X

30Ha

B

U;eJIOM

.n;BHJKeHHn.

Bce

Oc06eHHO

.n;aJIbWe

.HBJI.HeTC.H

OT'łeTJIHBbIe

CJIe.n;bt

9THX .n;BHJKeHH:ił COXpaHHJIHCb B ee IOJKHOn 'laCTH Ha TePpwropHM CBeHTOKImroKoro
aHTHK.ID1HOp1'1.H,
HopHeB,

B

(CBbWIe 1000

,lI;JI.H

aHTHKJIHHOpH.H IDIJKHero

KOTOpbIX

MaJIbMCKHe

CaHa H

OTJIOOKeHH.H

npHMbIKaIOlIlHX

.n;OCTHralOT

'laCTe:e!:

3Ha'lKTeJIbHOA

C'MHKJIH:-

MOIIJ;HOCTH

.At).

,n;aTCKo-nOJIhCKO:e!: napareOCJmKJlliHaJIH JIapaMH::e!:CKaJl: <pa3a .HBJUleTC.H rJIaB-

HO:e!: H: e.n;HHCTBeHROn ropoo6pa30BareJIbHon <pa30n.
C06CTBeHHO
B

rOBOp.H 9TH .n;BHJKeH1'1.H

Ha'laJI1'1Cb

yJKe

B

cy6repU;Hll:CKo:e!:

<pa3e.

Ha'laJIe OH1'1 6bIJI1'1 Ha1'160JIee HHreHCHBHbIM1'1 Ha IOre, Kor.n;a B caHTOHcKoe BpeMJ!

np0H30mJIO

nO.n;H.Hrue

aHTHKJIHHopH.H

HKJKHero

CaHa

H

'laCTH'lHO,

BOOMOOKHO,

CBeHTOKmH:CKOro aHTHKJIHHOpH.H. O.n;aOBpeMeHHO npHnO.n;H.HJIC.H BeCb MOJI.n;aay6CKH:e!:
6JIOK c

Cy.n;eTaMH.

PaBCKo-reJIbHE!BCK.IDł . H KY.HBCKHn aHTHKJIHHOPHSl: npHno.n;HHMaJIHCb BO BpeM.H
KawtaHa, a

nOMOpCKH:e!:- B

cepe,ll;HHe MaaCTpHXTa. nO.n;H.HTHlQ

Cpe,ll;HenOJIbCKOrO

aHTHKJIHHOpH.H, 3aHHMaIoIIJ;erO oceBylO nOJIOcy, reocHHKJIHHaJIbHoJli 30Hbt, COIlyCTBOBaJIO
norpyJKeH1'1e npHMbIKalOIIJ;HX 'lacTe:e!: CHHKJIHHOpHeB.

T

eK T O H H 'l e c K H e

TPeHH.H.H

nJIaT<!>opMeHHaJl:

e.n; H H H U; bI
30Ha

n o c JI e r e p:q H H C Kor o

OXBaTbIBaeT

'l e x JI

a.

Bay-

e.n;~I 3aJIeralOIIJ;He

reoJIOm'lecKHe

K ceBepo-BOCTOKy OT Kpaesoro CHHKJI1'1HOPH.H, r.v;e OTCYTCT!3ylOT npH3HaKH oporeHe3a
B oca.v;O'lHOM 'leXJIe.
KpaeBa.H 30Ha nJIaT<PopMbl OTBe'laeT x:paeBOMy CHHKJIHHOpH:lO 3a HCKJIlO'lelrn:eM
IOrO-3ana.n;Horo ero

CKJIOHa,

reHen:t'lecKH CB.H3aHHOrO c

Kpaooa.H 3OHa .. HaKJIOiHeHa K IOro-3~y B cpe.n;HeM
(nepMCKo-Me3030:e!:6ruJli

oca.n;O'lHbm

nOKpoB

reocHHKJIHHaJJbHa.H 30Ha OXBaTbIBaeT
MbIKalOI:qHe K
1'1X
B

HeMY

MOIIJ;HOCTeJli
UaCTO.HIIJ;ee

BOiHa'laJIbHO
Ue06bI'lHO
JIeol'eue

H

BpeM.H
STH

BeCbMa

ua

KalOIIJ;HX 'laCTeH
OT'leTJIHBbIe

JIapaMH:e!:cKHx

06pa3OBaHM.H.

UHJKHeerO
nO.n;H.HTHe

OKaJ1iMJISłIOIIlHX

rpaHM'lHble

JIHHHH,

aHTHKJIHHopH:e!: H

CHHKJIHROpHeB.

me

Me3030A

.n;OCTJłraJIH

OTJIOJKeHH.H

aUTHKJI1'1HopH:e!:

.n;oKeM6pHHcKHe

H

.n;JI.H Me3000:e!:CKHX CJIOeB

CM.HT).

Cpe.n;aenOJIbCKHH

60JIbW1'1X

U;exmreJliH

HHTeUCHBHbIX

CHJIbHO

OKa:e!:MJISłIOIIJ;HX

CKJIOHbI

reOC'HHKJIHHaJlbHO:e!: 30Hon.

1-2%

KOJIe6aHHH
HMelOT

11 000 .At).

KB

8000.At

OH>!!:

no KOTOpbIM

pa:e!:OHe

KYTHa

MOIIJ;HOCTH,

Si nep-

nO,ll;HHMaJIH

MOJKHO B

nOTyxaJIH:

STO

;t{BHJKeHH:e!:.
Ha

30Ha

B

na-

nOBepXUOCTb

nOHHJKeUHeM

npH:MbI-

HHX Bbt.n;eJIHTb

BecbMa

conpo:eOJK.n;aJIOCb

CHHKJIHHOPKeB;

npH-

30Ha 60JtbWHX

O.n;aOBpeMeHHO

npHnO.n;HHMalOIIJ;HX
Caua

3TO

JtapaMHnCKHe ,ll;BHJKeHH.H,

BbI3bIBaioIIJ;He . npHno.n;HHMaUHe 06pa3OBau1'1:e!:.
C06CTBeHHO roBop.H CHHKJIHHOpHSl: 3aJIeralOT no'lTH nOJIHOCTbIO Ha OKPy:m:alOIIJ;HX
JtpaTOHax. 3TO 'lacru KPaTOHOB TOJIbKO CJIerKa UaKJIOIHeHHbIe K reoCHHKJIHHaJI1'1, HO
ue npHHHMalOIIJ;He yqaCTH.H B ee SBOJIIO:qHJ1. OUH C06pam,I B
xapaKrep1'13ylOTC.H Bepr~He:e!: K OCH CHHKJIHHOpHSl:. K

CKJIa;t{KH, a

CKJIa,IJ;KiH

aH'l'PIXJIHHOPHlO MOJKHO OTHfecrr1

OCh OT KOTOpoH uapY:lKY uanpaBJIeBa Bepl'eHu;H.H CKJIa;t{OK.
KpaeBaJl:

30Ha

npe.n;cy.n;eTOKoA

MOHOKmmaJI1'1

STO

1OrG-3ana,D;HbI:e!:

CKJIOłł

Władysław Pożaryski

36

:ru;TeTmlCKo-JIO~3HHcKoro cmntJIHHOpHSI, KOTOPbtA MOOKHO paCCMaTPHBaTb KaK CHJIbHO

lIOHmKeHHbDł

3bIBaJICJł
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KpaTOHa

~eJIOM

B

npoTHBOnOJIO:lKHoro

CrucCOHCKoit
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3'l'()T!

nJIanPopMe.

llpe,z{cy;zteTCKaJł

a

KpaTOH

Ha-

MOHOKJlHHaJIb

. HBJlJłeTCJł ee nepHq,epWieCKo:B 'łacrrblO.
Bo BpeMJł JIapaMHitCKoro CKJla;ztKoo6pa30BaHHJł STa 30Ha 6bIJIa CHJIbHee CMJłTa
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B

MOrUJleHCKoit M)'JIb;zte nOHmKeHHe ;ztOCTHrJIO MaKCHMaJ1bHoro 3Ha'łeHHSL

c

aHaJIOrH'łHo:B 30HOit lIO ceBepo-BOCTO'łHoit CTopoHe.

llpe;ztcy;zteTCKaJł MOIEłOKJlHHaJIb.
Hpo~HH)

-

STO

nJJOCKaJi

reppwropHJł,

IOJKHaJł 'łac'l'b '(30Ha B~OIBa K

.

CeBepHaJi 'łaCTb MOHOKJlHHaJIK (3OHa r02KYB HaKJlOHeHHaJł

CJIerKa

K

cesepO-BOCTOgy.

OCTJKemYB) HeMHOro npH'nO;ztHJłTa no OTHoweHKlO

ceBepHoit. Pa3,ll;eJIJłeT HX B HeKOTOpoM PO,ll;e nJJoCKJorll: YCTYlI. 3'1'0 06J1aCTb CJla60
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C ' nJlOCKJ!1MJ!: K
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•
'łePTbI
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pa3BHTHJł

KCTOPHH

•
oca~o'łHoro

CTPYKTYP

'łeleJla

OCHOBaH~łSł

llOJlbCKOH HH3MeHHOCTH npe,ll;CTaBJJJłlOTCJł CJJe~yroIqHM 06pa3oM.
KaJIe,I\oHM~. Ha nJIanPOpMe, B ee BHYTpeHHeH 30He BO BpeMJi CHHoporeHK'łecKOH
ap~emrCKoit q,a3bI 06pa30BaJlHCb CHHKJIHHaJJbHbIe lIOHKJKeHHJł Ha rpaHHQeCJIe;ztYIOIqHX

KpynHbIX e}tKHKQ KPKCTaJlJtH'łeCKOrO OCHOBam'm: BaJITH'itcKoro IqKTa, BeJIopyCCKoro
KYIIOJIa H 'YgpaHHCKoro IqHTa. OHM pacnOJlO2Kem.I B MecTe npe2KHHX ,ll;OKeM6pKHCKHX
reocHHltJIJfHaJIeA •
. BCH

gpaeBaJł

301Eła

lIJIaTq,opMbI

c

COBMecTHO

06JIaCTlO

JłBJIJłJJaCb

JIS6bI

MHoreOCHHKJlHHaJllO. "C{acTb reocHHKJl'HHaJlbHot-ł TeppHTOpmf 6bIJJa OXBa'łeHa OPOKHHe30M

OKaJłMJImQHM

KPynHhle

IqHTbI
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c
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c
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c
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TeppH'rOpKJł

3a
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nO,ll;HJłTIDI

MaJIbIe

pa3BKBae'l'CJł, no

OCTalIbHbIX

aMnJIH'l'Y;ztaMH

reDCmrKJIHHaJlH
HH3MeHHOCTH K

THIIa

H

paMO'łROH TeKTOHHKe. TeKTOH'HKa THIIwrnaJł

KynoJ1) B pe3yJlbTaTe npKBO;ztJUllHM K

C'BeHTOKwHcKOro aH'l'HKJUI'HOpKJł

TeppnTOpHlO

KaJIe~OHClmit ' OpoKKHe3 6bIJI caMbIM

TOJlbKO

'łaCTK'łHO

KH'l'eHCKBHbIM

K

JII06J1HHCKorO .CHHKJlHHopWL
K,

KaK

npaBKJJO,

npnBOWlJI

K 06pa3OBaHKlO ~OBOJIbHO peryJIHPHbIX CKJIa;D;OK c IJPOCTKPaHKeM 6JIH3KKM
IOIOB. Ha Kpae nJIaT<l>opMbI cKJJa;ztKH TO'łHO npKCIIOCO(iJIKBaJ1KCb K
6eJIopyccxoro

gynoJIa

p a3 B HTHe n o

H

'YgpaHHCKoro

no,ll;-

Kap!5oHa. OHa. OXBa'l'HJIa npe2KAe · Bcero

33C -

O'łepTaHKJiM

UlHTa.

CJIerep~HH CK HX

CTpyKTyp. B

nocJIeKaMeHHoyroJIbHOe

SpeMJł np0R30WJIO ~aJlbHeitwee nepeMeIqea:ne K lOry reocHHKJIHHaJIH (B THIIK'łHOM
aJl'bmmCKOM

pa3BH'l'HH),

l'eOCKHK.lmHaJIb).

Ha

Y'Ke

3a

KH'l'paKpa'1,"OHHOit reoCKHKJJKHaJIH -

J1'o1KeHaJł

ee

TO'ł'HO

HepoBHOCTK.

KHTeHC'KBHbIX
HorO

Ha

gpae

B

llOJJbCKoit

OCHOBHOM,

HH3MeHHOC'l'H

06pa30BaJIacb

cpe3bIBalOn:taJi

H:

(KapnaTCKaJł

.IlPyraJł

JIHHRH

IIO'ł'l'J!

H

npOCTKPaHHeM OCH

KpaJł

lIJIaT<PopMbI.

B

q,opMa
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np$lMOJIHHeitHo

XapaKT'6pH3yeTCJł OTcyrCTBJreM

pa3BJ1TKa:

~BKJKeHHtł:
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,lJ;aTcKO-llOJlbcKaJł napareocKiłKJIHHaJIb,

nJIa'ni>opMbI

llepBaJł q,aaa ee

OpOKHHeTH'łeCKKX

6accefuła,

npe~enbI

llOJIbCKOit· : HH3MeHHOCTH

6aJIee

ce;ztHMeHTa~

STO

2Ke

BpeMJł

IIpoJłBJIJłlOTCJi 60J1ee KHTeHCKBHO rep~HHCKHe ;ztBmKeHHJł J1 OCh ce,llJ1MeHTaQHOHHoro
6accefuła ~BIUK,ZU>I MKrPHPye'l' Ha lIpe,I\ropbe repQHHK;ztOB B muKHet.ł nepMK
K

cpeAHeM TPKaCe.
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B cpe,llHefi lOpe BBHAY YBeJIH"lemm miTeHCHBHQCTH opoKmIe3a ,lIHO napareoCmIKmmaJIH CTaHOBHTClI CKJIa~"laTblM ' H MOIqHOCTb OTJI02K~ CWIbHO ~H<p<pepeHI~H
pOBaJIaCb, n01lBJI1IlOTClI pa3MbIBbI H nepepbIBbI. 3TO OTBeqae'l' CT~HH nmpQll'eHe3a.
B BepXHeM 'MeJIY BCJIep;CTBHiE!' npHnO~HlITHlI QeHTpaJIbHQIl'O aH'l'HKJImi0PHH: reOCHHKJImIaJIH HaCTYnHJIa MHrpaQHlI ocefi OT)(eJIbHbIX ce)(IDtteHTaQHOHHbIX MYJIb~ B OKPYJitalOIl\J1e CHHKJIHHOPHH:. OCHO!BHaH: CKJIap;"laTOCTh npOHcxo~a B JIapaMHf1CKyID
<pa3Y, np01lBJI1IlOIQef1C11 Ha ceBepe IIoJIbWH (aHT'IfitJIHHaJtb XoIDIHQ).
B pe3YJIbTare opoKmIe3a 06pa3oBaJIHcb ropHble nopop;bI, KOTopbIe OT aJIbnHflCKoro
THna OTJIH"laroTClI JIHmb MeHbWHM ropH30HTaJIbHbIM nepeMelQeHHeM" 60JtblliHM
yqacrneM KOHTmieHTaJIbHOfi <paQHH B OTJIOOKemfJIX H ' pacnpocTpaHeHHbIM TOJIbKO
cnopap;H"lecKH MarMaTH3MOM. 3TH npH3HaKH XapaK'J;'epH3YIOT 60JIbllimiCTBO naJIeo30fiCKHX OporeHOB D;eH>rpaJIbHOfi EBpOIIbI.
BbIWenpe~CTaBJleHHaH:
cpe,I(HenoJtbCKall CTPYK'l'YPa 06JIa,D;aer, no MHeHHlO
3. KpaY3a (1954, 1960) "lePTaMH peWalOIQHMH 0 ee OTHecemm K oporeHY. OH C'm'raeT
rJIaBHe:timefi "lePTOfi oporeHa CYlQeCTBOBaHHe <>CeBofi 30HbI H ,D;BYX xpbIJIbeB, KOTOpbIe
npollBJI1IlOT BepreHqHIO Hapy:m:y (CTP'. 245) KaK pe3YJIbTaT CJKaTHH: reocHHKJImIaJIH.

WJ:adys~aw

,POZARY;SKI

OUTLINE OF PALAEOZOIC AND MESOZOIC TECl'ONICS OF THE POLISH
' LOWLAND

S u ,m m a r y
Ca 1 e don i a III co v e r (C a m b r i a iJl - ,S H u .r 4 a n) in the are a 0 f
the Ea s t E u r 0 pea n PI atf 0 r m i n P ,0 I and. In the internal zone
of platform the Lower Pa[aeozoic deposits fin ~ depressions of syneclIise tY'pe.
At the .ffime of the Cambrlialll-Bilurlan sedimentaltion there e:x.iLstJed continuous
movementls which lO!W'ered the marginal zone -of platform on a much larger scale
than the internal one. After that the young CaledOlJlian synorogeny of the Ardennian phase took place. Large and flat ,sync1ilDe-like .structural fo['ms, whlkh originated in cOIIllSiequence of tbis activity, a1l'e characterIstic of a:xlial direc11ions approxi'm ate to that of Ithe parallel, and disclosing 'a Slight WSiW - ENE deviatilOn.
In the marginaiJ. zone of the Lublin synclinol'lum, seismic W'orilQ; shOiW 'the
exll5telnce of a lower and more &firongly folded tecbonic ISt!l!ge than the Variscian
stage.
C a led 0 n i a III co v e r i ID the f 0 I d aTe a. Seismic wiOl"ks made in the
Pomerainian area have p:rove'd that undeT the distindly marked saliferous Zechstein
depos~ts 'the DeV'onian and CarbOltlliifeoo'Us straba about 2000 m thiclk: IOCCUil' undisturbed , or ooly 'locally dLslocated ' by the Koszatlin antiiCline. Beneath them the
older Palaeo7JOli:c fo.rmaJtiOllls reist - in tectonical meanin:g' - unoo'll.formaJble thelI'e,
inclined 'm vaT:ioUlS dilrectiollJS allld charaderistIc of their maximum alIlglle of ctiIp
antountirng aPlPl'OJcimately up to 140.
The eBlStem boundary of the Caledonian foldings 'runs from NW to SE thlI'lO'Uighout the Central Scania, passes from west by Bornholm, built up of unfolded older
panaeozoic -strata, and enters the Pomerani'a area between Kosza]in and Da.rIDWC).
Its .fa~'th'er e%ltenlS'iJon may be trac,ed only hypothetical1y, at present. Some preHniinary data poLnt .a t 1lhe course of folding of the Caledonian belt rumlliJlig from
Koszalin and Kolobrzeg ion SSE dkection throughout the Swidwin anticiline, the
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Pila and Poznan regions (ObO'1"lliki elevation) and proba!bly passing inw the
Cracow - Poznan ridge (W. POZaT}'Ski, 1957, 1963). The pOrtion of ·t he ridge near
Kolohrzeg and PoZDan is limiJted in the west; by the Tl'IZe'biat6w flexure in the
northern area, and by the Szamotuly anticline in the southern area.
The eaStem boundary of the Caledonides runs, dn the northern part, in SE ·
direction towarlds the OzluOhdWo regiion, nea'r Chojni~, and then in SSE dfuoeCltilon
/liS far as the BY'dgoszcz and Inowrocmyv region. The bolmdrary influences, in its
farther exif.ension, u.pon formation of the Goplo atIrtidine ;t here.
V a r:is c i an c 0 veT (D e v 0 n i an · and Car Ib 0 ID ,i fer 0 u is). !In the
platliorm otf <the sOUJthern area of the Lubl!in region bdth a con:lidrmity of the
CaTbolDiferous and the Devonian and a continuiJty of se<iiJmenta'tion exi'st at the
boundary of these periods, what ds proved by bore hole at Ty5ZO'wce.
However, wLthdn the Podlasie - LublilIl horst-ll"'ke elevaltiJOn to the nOrth,
as 'WeR · as 10 tbe Podlasie depression, the non l'owermost Ca,rbondferous directly
rests on 'the ollder Pa!laeo7JOic. This faot is conneCited with the ex.i!stence of synorGgenic Br~onian · movemenlts of the Nassau phase, in the a<rBa dilscusosed.
W~h1o the LublLn synclino1'iUltIl,. the Viariscian cover is follded in form of
dIstinct, symmetri'cal anticlines and synclines of great aIDipliilllu'des almoun1liIllg up
to 2000 m.
The for'ma·t'ion of folds is most probalh1y of AstuTian age and took place at the
boundary between Westfal1ian and StephMliiaID. The axes of folds are mOTe or less
parallel to the sur.face ·isohypses .of crystalline 'b asement. The bend at sthe westelrn
sector, directed with its concavity towards the platform, surrollJlds from southwest the Podlasie - Lublin horst-like elevatLon constituting tl1e southwestern
promontorry of the Byelorussian cupola. Outlines of botmldary of thils unit may
8IPproXlimately be seen in the course of isol1lIl'e 'Of vertical component anomaly of
the earth's magnetism, bow.i ng along the I.6dz - Su1ej6w - SrlYdlowiec line and
showig the southern boundary of a resistance mass restricting from the north
the Swi~y iKrzyz Vairlscides.
An inversely dilI'ected bend ·of folds occurrilIlg in the eastern area 0If the
Lublin reglion dmdlbates the course of a depression sketching between the Byelorussian CiUpola and the UkiraLnian shield.
When inl\;er:pretlilng this Pl'o'blem, the existence of the Caaedonian geOsync]iJne
reg~elmlf:ed in the Variscian way and running from the Swi~y K'l"ZYz Mts aJl"ea
in ESE directJion as faT as the Luibacz6.w vicLnity, shou~d be taken into con-siderlation.
The varlslC[an folds anld perhaps also the older folds have bowed south in the
eastern part of th1s geosyncUne and adopted thelir c01.l1l'se to ,t he margin of the
Ukrainian shield promonio'l"y which runs to the southaast. Mer exitilIlCltibn of the
yOUll'lg Caled01ll'ian movements, a stiffening of the considmable part of p1ai1lfQ!1'lm
:ilorefie!J.d and a regeneration of geosyncline took place. In consequence I()f these
changes, the v:ladimlir Volyns'ki faulJ.t has arisen as a · break at the contadt airea
of both zones of the platform. Thiis break bore a charaCiter of revemeld fault
which, in course of time (Middle Carboniferous), chaalged ilnt;o flexure, i.e. into
the >so.,ca[led 1lpip8I1" scarp haViing' a flank uplifted in shalPe of anticldne.
Fore-Sudetic monocline. Extension of the Variseian rock massif west of the
Pil~ca rivet" line as fair as the Oder river, is ind'iTeci1y proved by reflexeS of the
Vacis'cian forus in tectonics of the Ylounger cover, aiS weN as by CoQIUl"Se of grn'V'imetTic aIIlOlIlla[ies. Here, three bore holes have pierced the Perm'ian-'Ilrioas's;ic . clOver
and entered the folded CaiTlboniferoU!S.
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Kujaw'ian anticlinorium constitutes an area of the deepest occurrence of the
PalI!aOO'1lOli.c. The sensmi'C profiles made by the Geophysi.oal Survey EnlterprU!e cppG)
in the regdon rJf. Kutno, however, g,ive inf<mmation-s on strIa'ta resting below the
ZeohStein base at a depth of aboUlt 8000 m, bednig tec'tonioally strongly disturbed
anti ,running a[ong the liineapproximate to NW-8E d1iTection.
Area of Northern Poland. The albsence of the Devonian-OarbontferoUlS for...
mations in bore hoies Situated near Ml:aWTa, at Rasl~, and in the area Off 'the
l..~ba elevaltion indicates thait the cover built up of these deipOlSliIts does IIDt cross
the northealSltern boundary of the Pomeranian margi~~l syncllinorilulm roo the ealst.
The depos'it.g of this age are not found on Bornholm island and in Scania, as well
.as 'On the Danisb islainds, and at Atkona on Rugia (oral Itnfol'!IIllaliions by Sonil1ag rVEB E1'd0l und Erogas). However, on thlj,s island ,t he unldiistul1beid Uwer OaJI'lbioniferous deposats~e found in bore hOlles slituart;ed more to the lSIOuth ,(Wiek and
Lohme), to occu.r under the Perrman ones. EstabLishing of aibout 2000 m thiJck an'd
honizontaJly relstinJg VariscJian oo'Ver (probaible Lower Permian inclUS'ive) in the
seismic profiJe KoszaJ.in - Kolobrzeg, iJs an importan/t :IlaJOt, too.
The real fore-deep presumably folded dunng the Laslt Var.iscilan orogeny phase,
was probably situaJted dn the area south of Poman. To the north thds fore-deep
gradually passed into the fiat Variscian cover developed here in epioontinenif;~l'l
facies. Such a picture exalC't1y corresponds to the reil.attliK>Ilisobserved in both
Northern Gennany and Holland. The elevattion of olider s'Ulbsibraifrum. in Cerutra,l
Ju&llid and F'iooe, as weU as the :flault dislocoatron on both southern Da,rlIiSh
islands, Lolland and Falster, 'i.e. a disliocation which proibably cuts ..in its prolongatilon the Arkona promonltot'y on RUgia, repxesent the northern bounldary o.f the
VansClian ptait:florm cover.
.
Poslt-Var'isc[an Sed,illl1enta 'r y cover (pe;r:mian and MesoZ 0 !i c). The occurrence .of rock sait in the · Zechstein form'altions o.f the LoWland
area oo,used not the same rea:ction oil' SIllrata of tms age agaiinst diastrophlsllll, as the
other rock OOmpl1eXelS. Howevell", the extensian of haliok!inese phenomena may not
so far be deterlmined by diTeidt methods.
On ia.'ccount of the exilsltence of salt movements, the Trd'aSsic ClOver WlaS object
to the local tectonic defoll"lIIlla1irons, at placejS. These mavemenit:s cannot be set
apa,rt from those being mother character and genesis, i.e. from the old Kim~
:rIldgian synorlOgenic movements, which took plaice at the bolLnldary of 'l'Irdassic and
,JuooSlS'ic fJilmes and emlbTlaiCeld the whole area of Poland.
At the LfialS tilme, the .area of Danish - PoliSh geosyncIliille permanently sunk.
At presenit, there exist slOme proofs that 'here the axiis of sedimenital'Y basin
c,onverges with the tectonic one. Moreove,r , a zone of untypical geosyncline restricting the East - European platform from southwest, has also been f()rmed at
that time. Its W'idth dUi not eX'ceed 100 km.
In Dagger, the Fore ...Sudet1c monocline has finally been consolidated. An essentiall change is, at present, to be seen in the southern ll"egions. GraduaUy, south
of the axis of the Mi'ddle PolLsh antnc1morium, a fraloture has developed in · .t he
areas of m'Brginal synclononium stiffened by the Palaeozooc folding proceSses and
boridelring on the aniliJCl1noriulll1. The lowering proces<sof these M'eas caused for':
ma!toon of ma!tine deposits, in Dog·ger.
At the UiPpe'T Jura&'lre time, the entire geosynclinal zone siiiad represenft1cl an
area of alCtivity oil' loweri!l1lg .moVlem1enits. The distinct .tmees 'of these Il1()vettnents
may be seen in the southern part of geosyncline, i.e. within . the Sw~ty Krzyz

,
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an1liclinol'ium, and the lower San river a:ntilc1in'OrilUID, as we1[ as in the adjacent.
areas of syn~~ums, where the Ma!I!m deposits aTe over 1<000 m th'iick.
As to the Danish - Polish parageosyncUne, the Laram1de phase represents sensu la'lx> - a main and sole orogen'ic phase. It may be saild thatt these movements begun already at the time of Sub-Hercynian phase. At first, they were
most initense in thesiouth, at the SaIJJtoni'a n time, when u,pii£tinrg and emel'~ce
of the lower San river anticliinorllUan and probably al'so of a jpart of the SW,iE:ty
Krzyz anticlinorium took place. Simultaneously, the entire Moldanubian block was
uplifted together 'With Sudetes.
Botth ,t he Rarwa-Gie1nd6w and the Kujawian anUclioori1lilm :were wplifted iIll the
Campanian, and the /Pomeranian anticlinorium 1n the Maestrichtian. The uplifting
of thie Moiddile PoIlliIsh antt:ilclinJOrium comprilsilng the axial pordlion of ge'OSynclinal
zone was accompanied by the lowering of adj acent parts of synclinoriums.
T e IC t 0 n[ c u nits 0 f the P 0 s t - V a r i IS Ca a n c 0 v e 11". Intte!l"Dal platform 2iOIle CO'lIli>rises the gOOlogliJcai units 'streltc'hinig northeast of the ma["gilllal
synclinorium, where no traces of orogeny may be seen in the sedimentary cover.
Marginal zone of platform corresponds to the mal!"glinal syncldnorilum, excelp1;
for itssoutbwmtem slJape gene1'icailly related to the gOOSyncil.inaJ. zOIOe. The ma'r~inal rol1e ils i11lollined aiWOOximately J. 2 per cent to the southeast (Strong'ly
folded Pertmb-Meoozoic sedimentary rover).
GeosyncHnal zone embraces the Middle PolIsh an1!iclinorium and the adja9ent
slopes of ma1'lginail syn'Clin'orifuIImc;. The zone cIi:soussed here conMutes an area
of great tblilckna9Sesand is chaMcteriJStic of COOISildeTa~ chanlgeB of these liatter.
Aicool'dlinig to the pl'eseIl!t-day materi'als the Zechstein and the MerozoiJc strata
.are, i.q the KiIlitoo vilcinrty, 8000 m thick, whereas ~y they have reached
up to 11000 m. M(»reov~, this area represen.ts also a zone of inten~e LaJralnidle
movements there. In the Palaeogene, these la,t ter have uplifted the iPrecambrian
depcmiJs in ,t he area of the lower San river ant1clin<orium of the Earth's surl~e.
The utpllitf:t'illlg was accompanied by .the lowering of adj'lllcent a!l"eaa of ma,rginal
lIynCliIl!Ol"llums. Hare, it ill; possLble to distinguish the bounldary linea at which
the UJpJ.ut1ng Laa"amide movements have extIDglUished.
.A13 a rule, the sy;nclinoriums rest almost C'OIIlpletely on the surround1!ng am'ton's .
These fonner &I'e parts of cratons, sIlightly inclined to ~yn~tne, which, however.
ha.ve nGt taken part in its evolution. They are folded and folds a.re chaTalCteriSttc
of a vergen'Ce to · the axis of syru:1inoriUlIIl. It is worthy of stress tha.t on the
anltic1!inoriruin an axis may be traced from whTch thevergeIlice of folds ill; dm-ecterd
ou'twa:rdJs . .
Marginal zone of the Fore-Sudetic monoclii:ne. This Mea oon!Stiltutes the soUthwestern slope of the Szcz~cin - l..6dz synciinidrium, which may be reglalt"dJeid ·aIS,
a strongly l'OlWea:OO edge of the craton OiPposalte to the plartzform. On · the ,Whole.
this cralton was being named Saxonian block. The Fore-'Sudeti<c monOlcline represents he!l"e iIts peripheral! part.
Ai!; the time of Larnmide foldings thiJS zone was more strongly fOlded' and
lowered tihiaJn an anaQ.ogous wne on the norrthea1sibern silde. 'The artiJsen depTe6sion
has reaJched its maxiimulJll va.'lIIle in the MogUI1iO trough.
Fore-&ud'e'tiic monocline. The northern part of ithe monOCline - GOrz6iw - Jarocin zone - represents a flat area ,slightly inclined to the northeast. The southern
patrlf; - Wschawa - ostrzes'Z6w zone - is, in !"el'8ltiJon to the northern part, raithE!ll"
~. Bath pat"lils a'r e separated by a f1atscarp. The monocl'iO'e is an a!l"ea feebly
folded, whLch ctitsoloses flat and el-ongated or cupola-'l'iike :fields. The ~ult dislloca ...
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trollS are, prabatbly, numerous here. The ma-i n felrtures of development of the
struotures in sedilmen1iary cove!l" of the DoIwland sublftraltUlm are as :fo1J.ow\g.
Calledonilan: ,In the -i nternal ztOne ef platform, the synclinal depressilOll& We!l"e'
formed at the contadt zenes of Large geological units in the CTysltaa.llline basement,.
durilng the Ardennian synerogeny phase. These aTe: Bal'llic shield, Byelloruss1an.
cU/pela anld Ukra:in!ian shield. They OOOU'l" dn an area of ancieIllt Prooattnlbrian geosYllldines. The ~gi.nal 7Jene ef platform, tegether Wiith the regien of LeIba, OOlll8tituted a miegeoSy-n cline there. A part of geosynclinal area underwent qrekinese
which embraced, '!111; that time, laI'ge s-h!ields wd 9IDaUer eIlevaltiO'IllS (Bye'lol"USlSian
CUJpola) all1ld OO'UlSed phenomena boo,ring a character of !rattne tedton:oos. A tectonics
chaI'aoteristli'C of Alpine tyJpe oa-ogens took proba'b ly plaICe enly in the area or
Sudmes. In the remaiiningregi.Onsmereilys-ca:Jiin:goff.oflilWedi.sl.OOalti:on aJIlltplGltudes
and folids We!l"e present.
.
V1alriIscides: The Caledonian geosyncline was only regeneraJted in part, art; the
Devonliian and Cal.'1bonJjieroustimes. In the :MMt place, the regenelI1altilon embraced
areas ef both SwJi~ty KTzyi and LubUn anticldnorioums. However, orokinese -was
nowhere sO' Sltron~ly expressed as the CaiLederuan erogeny WM, anid, as a rule,
it led to' furimaJt;ion of a1lmlOSt regulalI' folds runnIng apprcOO:maitely in WNW - SES
directi'OD. Along the edge of plaJtform the :kJ1ds preci.sely conformed themsellves
With outldnes of the Byelol'lU'Ssian CUlp1o'l a aIlld Ukraiortilan sMeld.
D eve lop !ID e n t 0 f the P 0 s 't - V a r i s c-i a n s t TUC t U res. Afte!l" theC!Wbo:nJifeTiOUS time the geosyncline (.in a tyPi1:a1 Alpine devei1otpmlenlt) was diospliaJced.
ag'aiin to the soutll, beyonid the Lowland area (Campalthian geosyncline). He!l"e, on.
the OOIlItrIairy, a diIferent forttn of intl'acrai1;'Onic ge'Osyn'C"line arose, the so-called
Dan:iJsh-poJ.i.sh paf'ageosyniCliine resting precisely en the pLatform edge and culttin~
8!Wiay the unevenneS'S'eS of this latie!l" almost rectIli nearly. The first phase of its
development is char·aiclteriS>tiic of both the absence of stronger orokineltic mO'Vements,
and the directll'On' of sedimentary basdn axis running, BlS a rule, din the pl.Qlt:foq-m
edge. At thalt time, however, the Variscian posth'Ulmous movements appear en
a larger scale and the sedimenta'ry axis wanders in the pieclimron·t area ef Va'l'lislCidflS'
twi'ce, in the Lowe!l" Peml~an and in the Middlle Trila'SSi-c.
In consequence of the inoreased OII'ekinese the bottcm of parageosyn.cI:ine was
folded at the Middle JUl'aSlSic time and the thickness of sediments Sltrongly
chianged. Simu!l1ban€'Ously, also wash-out phenomena and hdatuses appetaJred, what
may CO!l"reb1PIQnd to the hyporogenesis Slt·a,ge. Due to' the UtPliI£ting ef the cenJtraol
sYIliclinori1ulm of g·eosync1me, a mihgration of axes of indivi:d<uai sedinlenroary trotJ-g hs.
into adjaceIllt syndinori-U;IIlS took plaICe at the u'pper Crata.ceous time. The u11lilInate
fol!di'Ilig WIaJS aJt the time of LaramJde phase oOClurring in the northern all'ea or
Poland (ChiO'~niJce anlticline).
As a relSUJlt of the · orokitlesas, a rock masosi!f was farmed, whdch differs frem
that of the AlJipine type solely in smaUer hOlI'ioontall dilSiplJaicemeIlits, greait1er part
of oontinentaJ. Uroies in sediments, and in S1pOradioolly lIIPPearUng ma.gmat.ism
These fea1luTeIS a'1"e chiamcte'r'iSltiJc of the most B!cla'eo2'Joilc OTIOgenies in Cenltml
Europe.
The stnn:oture occUllTing in the area of Middle Poland and discussed in the·
presellJt palPe!l" bean the features, which aUow, in epindon expressed by E. KlI'aus
to refer this struct ure to the erogen. E. Kraus thinks that the presen'Ce od: axilf
zone and of 1lWiO :Illanks which show in oonsequence of the cempression of geOlSjrncline an .outward vel"gence (l.c. p. 245), is the mos'!; significant ·f eature of an
erogen.

