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PaleomiClzszoSC, litofacje
paleotektonika epikontynentalnej jury dolnej
w Polsce

Mapy paleomi~zszosci i litofacji osadow jury dolnej obrazuj~ kolejne etapy rozwoju basenu sedymentacyjnego. Analiza pa1eotektoniczna dokonana na podstawie tych map wykazala, ze najwi~kszy wplyw
na uformowanie sit: bruzdy srodkowopolskiej i garbu wielkopolskiego wywady ruchy tektoniczne
z przelomu retyku i jury dolnej. Przyczynily sit: one rowniez do wzmozonej aktywnosci rowow synsedymentacyjnych Laski - Poznania i Kalisza - Kamienska oraz Koszalina - Chojnic.

WST~P

W celu odzwierciedlenia rozwoju osadow jury dolnej w epikontynentalnym
basenie sedymentacyjnym Polski wykonano trzy mapy paleomi~zszosci i litofacji:
hetangu i synemuru dolnego (fig. 1), synemuru gornego i pliensbachu (fig. 2) oraz
toarsu (fig. 3). Nalezy podkreslic, ze podzial omawianych osadow zostal oparty
glownie na analizie wyksztalcenia litologicznego. Wyroznione w poszczegolnych
regionach ogniwa litostratygraficzne, 0 ustalonym na przeslankach paleontologicznych wieku, umiejscowiono na schemacie chronostratygraficznym (tab. 1).
Mapy opracowal zespol autorow, 0 czym informuj~ objasnienia do figur. Na
podstawie tych map sporz~dzono metod~ superpozycji dodatniej map~ paleotektoniczn~ (fig. 4), przedstawiaj~c~ uklad powierzchni sp~gowej dolnej jury z koncem
sedymentacji tych utworow.

ROZWOJ OSADOW HETANGU I SYNEMURU DOLNEGO
Po regresji zaznaczajf!cej si~ wyraznie w retyku, w hetangu i syncmurze dolnym
rozwijal si~ plytki zbiornik sedymentacyjny 0 wodach wyslodzonych. Od zachodu
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Tabela 1
Zestawienie podzialow litologiczno-stratygraficznych jury dolnej w Polsce
.---

t:J1

REGIONALNE-()GNIWA LlTOSTRATYGRAFICZNE WCHODZACE W SKtAO-POSIciEGOLNiCHMAP

CHRONOSTRAT'tGRAFIA

RJLSKA ZNJ-()DNIA
R Dadlez (1964)

K U JAW Y NWOBRZEZENIE
SwIf,TOKRZYSKICH
R,Dadlez(1958,1964) W.Koraszewski6

POLSKA NE

JURA KRAKOW5KO KALl5KA

RDadl~969,19'1Z,DeczkOWSk;U96f-~~~SRNY lZnosko(1959)
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TRIAS GORNY- ( NOR Y K - RET Y K' )

i p6lnocnego zachodu htczyl on si~ okresowo z basenem morskim (R. Dadlez,
1969, 1973). Z analizy wynika, ze od strony poludniowo-wschodniej istnialo r6w~
niez pol~czenie z basenem alpejskim, na co zwracal uwag~ 1. Kopik (1970). W
hetangu i synemurze dolnym ingresje morskie zaznaczyly si~ kilkakrotnie, 0 czym
swiadcz~ pojawiaj~ce si~ miejscami warstwy z zubozal~ faun~ morsk~.
Zasi~g zbiornika sedymentacyjnego hetangu i synemuru dolnego byl odmienny
niz zbiornika retyckiego. Najistotniejsze zmiany nast~pily w poludniowo-wschodniej cz~sci, gdzie w retyku istnial l~d, kt6ry w hetangu i synemurze dolnym ulegl
pogr~zeniu, wchodz~c w sklad strefy centralnej, 0 kierunku NW -8E, biegn~cej
od Kolobrzegu po rejon Kie1c. 8trefa ta charakteryzowala si~ wzmozon~ subsydencj~ kompensowan~ przez sedymenta.cj~. W jej obr~bie mi~zszos6 osad6w hetangu i synemuru dolnego przekracza 200 m, osi~gaj~c w najbardziej pogr~zonych
rejonach ponad 600 m (fig. 1). Na poludniowy zach6d od tej strefy - mi~dzy
W~growcem a Mierzynem - znajdowal si~ obszar wyspowy, przy czym po jego
poludniowo-zachodniej stronie mi~zszos6 osad6w wynosi okolo 50 m. Wzmozon~
subsydencj~ kompensowan~ przez sedymentacj~ cechuj~ si~ tu tylko rowy synsedymentacyjne Kalisza - Kamienska i Poznania - KI~ki. Dalszy ci~g row6w
synsedymentacyjnych zaznacza si~ mi~dzy Poznaniem i Lask~. Pojawiaj~ si~ one
r6wniez w p6lnocno-wschodniej cz~sci basenu sedymentacyjnego, w rejonie Koszalina - Chojnic.
W hetangu i synemurze dolnym dominuje litofacja piaskowcowo-ilowcowa.
Litofacja ilowcowo-piaskowcowa wyst~pu3e na p61nocny wsch6d od obszaru
wyspowego, rozci~gaj~c si~ w kierunku Warszawy i Kie1c. Tworzy ona r6wniez
odosobnione pola w rejonie Kostrzynia - Poznania oraz Kalisza - Wielunia
(fig. 1).
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Fig. 1. Paleomi<l:zszosci i litofacje hetangu i synemuru dolnego wedlug: M. Franczyk (l), Z. Deczkowskiego (2), Z. Kozydry, E. Ciesli (3)
Palaeothickness and lithofacies of the Hettangian and Lower. Sinemurian after M. Franczyk (1), Z.
Deczkowski (2), Z. Kozydra, E. Ciesla (3)
1 - paleoizopachyty w metrach; 2 - obecny zasi~g osad6w; 3 - uskoki i rowy synsedymentacyjne; trojk!!t klasyfikacyjny: P
piaskowce, 1+ M - ilowce i mulowce
1 - palaeoizopachs in metres; 2 - present extent of sediments; 3 synsedimentary faults and grabens; classification
triangle: P - sandstones, 1+ M - claystones and siltstones

ROZWOJ OSADOW SYNEMURU OORNEOO I PLIENSBACHU
LC!czna analiza osadow synemuru gornego i pliensbachu nie odzwierciedla
w pelni poczC!tkowego rozwoju basenu sedymentacyjnego przypadajC!cego na
synemur gorny. Wyksztalcenie litologiczne synemuru gornego, reprezentowanego
glownie przez piaskowce z podrz~dnymi przewarstwieniami mulowcow i ilowcow,
wskazuje na splycenie zbiornika oraz mniejszy w stosunku do pliensbachu jego
zasi~g. Przyjmuje si~, ie osady te powstawaly w warunkach limnicznych i przypuszczalnie polC!czenia z basenem morskim, istniejC!ce w hetangu oraZ synemurze
dolnym, zostaly w.synemurze gornym przerwane. Dopiero w pliensbachu zbiornik
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Fig. 2. Paleomif!.zszosci i litofacje synemuru g6rnego i pliensbachu wedlug: M. Franczyk (1), Z. Deczkowskiego (2), Z. Kozydry, E. Ciesli (3) i J. Daniec (4)
Palaeothickness and lithofacies of the Upper Sinemurian and Pliensbachian after M. Franczyk (1),
Z. Deczkowski (2), Z. Kozydra, E. Ciesla (3), and J. Daniec (4)
Objasnienia jak na fig. 1
Explanations as in Fig. I

sedymentacyjny znacznie si~ powi~kszyl, przekraczaj~c na p6lnocnym wschodzie
granic~ panstwa oraz obejmuj~c znaczne obszary na poludnie od rejonu KaliszaWielunia (fig. 2). W dolnym pliensbachu - karyksie - nast~pila najsilniej wyrazona w jurze dolnej ingresja morska, co doprowadzilo do ponownego pol~czenia
na poludniowym wschodzie z basenem alpejskim. W p6lnocno-zachodniej cz~sci
obszaru w morskich osadach ilasto-mulowcowych pojawily si~ amonity. W strefach bardziej peryferycznych piaszczystosc osad6w wzrosla, a wyst~puj~ca w nich
zubozala fauna wskazuje, ze tworzyly si~ one w srodowisku brakicznym z wplywami
morskimi.
W g6rnym pliensbachu - d9merze - sedymentacja odbywala si~ gl6wnie w
srodowisku w6d wyslodzonych. Podpi~tro to charakteryzuje si~ bardzo duz~
piaszczystosci~ i tylko w odcinkach przystropowych wyst~puj~ przewarstwienia
mulowcowo-ilaste z faun~ wskazuj~c~ na wplywy morskie.
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Fig. 3. Paleomi~zszosci i litofacje toarsu wedlug: M. Franczyk (1), Z. Deczkowskiego (2), Z. Kozydry,
E. Ciesli (3) i J. Daniec (4)
.
Palaeothickness and lithofacies of the Toarcian after M. Franczyk (1), Z. Deczkowski (2), Z. Kozydra,
E. Ciesla (3) and J. Daniec (4)
Objasnienia jak na fig. 1
Explanations as in Fig. I

Strefa wzmozonej subsydencji kompensowanej przez sedymentacj~, zaznaczaj,!ca si~ w hetangu i synemurze dolnym, nie zmienila polo zenia r6wniez w synemurze
g6rnym i pliensbachu. W jej obr~bie mi'!zszosc osad6w waha si~ od 300 do 600 m,
przy czym najwi~ksz,! subsydencj,! obj~te byly rejony Bydgoszczy i Kutna. Na
obszarach polozonych na p6lnocny wsch6d i poludniowy zach6d od tej strefy
nie stwierdza si~ w rozkladzie mi'!zszosci znaczniejszego zr6znicowania (fig. 2).
Wzmozon'! subsydencj,! kompensowan'! przez sedymentacj~ byly obj~te jedynie
rowy synsedymentacyjne, kt6re zaznaczaly si~ jui: w trakcie powstawania osad6w
hetangu i synemuru dolnego.
Analiza litofacjalna wykazala, ze najwi~kszy zasi~g ma litofacja piaskowcowo-ilowcowa, litofacja piaskowcowa natomiast wyst~puje gl6wnie w p6lnocno-wschodniej cz~sci obszaru oraz tworzy niewielkie pola w cz~sci poludniowo-zachodniej, co wskazuje na dominacj~ transportu materialu z tych kierunk6w. Naj-
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ROzw6J OSAo6w TOARSU
Zasi~g basenu sedymentacyjnego w toarsie pokrywa si~ w ogolnych zarysach
zasi~giem basenu synemuru gornego i pliensbachu. W okresie tym wyrazniejsze
cofni~cie si~ linii brzegowej zbiornika w kierunku poludniowym nast~pilo mi~dzy

z

Koszalinem a Gdanskiem oraz ku zachodowi w Polsce polnocno-wschodniej
(fig. 3).
W dolnym toarsie panowaly wyrownane warunki sedymentacyjne, 0 czym
swiadczy dosc jednolite wyksztalcenie litologiczne osadow. S~ to glownie szarozielonawe i szare ily z przewarstwieniami mulowcow i piaskowcow drobnoziarnistych, utworzone w srodowisku brakicznym, z zaznaczaj~cymi si~ w dolnej
cz~sci kompleksu przejawami wplywow morskich.
W gornym toarsie zbiornik ulegl splyceniu oraz wyslodzeniu, co wplyn~lo
wyraznie na zmiany warunkow sedymentacji. W calym basenie osadzaly si~ utwory
piaszczyste, a rozklad ich mi~zszosci byl zalezny od zroznicowanego stopnia pogr~zania dna zbiornika.
Strefa wzmozonej subsydencji kompensowanej przez sedymentacj~, zaznaczaj~ca si~ w synemurze gornym i pliensbachu, istniala rowniez w toarsie, zachowuj~c
taki sam uklad. W jej obr~bie mi~zszosc osadow toarsu waha si~ od 250 do 300 m,
przy czym redukcja post~puje zarowno w kierunku polnocno-wschodnim, jak i poludniowo-zachodnim. Wzmozon~ subsydencj~ charakteryzuj~ si~ tez rowy synsedymentacyjne Poznania - KI~ki i Kalisza - Kamienska (fig. 3) .
. W toarsie dominuje litofacjapiaskowcowo-ilowcowa wyst~puj~ca na polnocno-wschodnim i poludniowo-zachodnim sklonie strefy wzmozonej subsydencji,
natomiast litofacja ilowcowo-piaskowcowa tworzy na omawianym obszarze
niewielkie, odosobnione pola (fig. 3). Na znacznych obszarach mi~dzy Szczecinem a Poznaniem oraz na polnocny zachod od linii Grudzhtdz- Warszawa litofacji osadow toarsu nie mozna bylo odtworzyc, gdyz w jurze srodkowej gorna ich
cz~sc ulegla erozji.

ZARYS PALEOTEKTONICZNY
W polskim basenie epikontynentalnym utwory jury dolnej s~ rozwlm~te w
platformowej asocjacji terygenicznej piaskow i ilow wczesnego stadium cyklu
tektonicznego. Tworzyly si~ one w zmiennych warunkach srodowiskowych, na
co wskazuj~ szcz~tki organiczne wyst~puj~ce w poszczegolnych ogniwach jury
dolnej. Na ich podstawie mozna okreslic, ze osady powstawaly w zbiorniku 0
zroznicowanym rezimie slodkowodno-brakiczno-morskim.
Ruchy tektoniczne na przelomie retyku i jury dolnej uksztaltowaly nowe zarysy basenu sedymentacyjnego, ktory z koncem synemuru dolnego roznil si~ wyraznie ukladem od basenu najwyzszego triasu. Spowodowane to zostalo dzwigni~
ciem si~ na poludniu Polski l~du sudeckiego i l~du sl~sko-krakowskiego, a na
polnocnym wschodzie - obszaru mazursko-suwalskiego. W okresie tym zostal
wydzwigni~ty rowniez obszar mi~dzy W~growcem a Piotrkowem !ryb. Ruchami

Paleomil:lZszosc, litofacje i paleotektonika jury dolnej

IJI

Fig. 4. Mapa paleotektoniczna jury dolnej
Palaeotectonic map of the Lower Jurassic
1 - granice jednostek paleotektonicznych zgodne z przebieglem paleoizohips ograniczaj!!cych dan!! jednostk~; 2 granice jednostek paleotektonicznych niezalezne od przebiegu izohips; 3 - paleoizohipsy Sp!!gu osadow jury dolnej;
4 - zasi~g basenu hetangu i synemuru dolnego; 5 - zasi~g basenu synemuru gornego i pliensbachu; 6 - zasi~g basenu
toarsu; 7 - uskoki synsedymentacyjne; elementy strukturalne - row: 1 ~ Wicka; elewacje: 2 - Drawna, 3Szamotul, 4 - Kobylnicy, 5 - St~szewa, 6 - W!!growca, 7 - Turka; kopuly: 8 - Trzemzala, 9 - Piotrkowa
Tryb.; ciesniny: 10 - Kalisza, 11 - Przedborza; nos strukturalny: 12 - Wierzchowa; A - platformowa asocjacja
litologiczna piaskow i Bow
1 - boundaries of palaeotectonic units concordant to palaeoisohypses limiting this unit; 2 - boundaries of palaeotectonic units independent of palaeoisohypses; 3 - palaeoisohypses of the Lower Jurassic base; 4 - extent of the Hettangian and Lower Sinemurian basin; 5 - extent of the Upper Sinemurian and Pliensbachian basin; 6 - extent of the
Toarcian basin; 7 - synsedimentary faults; structural element: 1 - graben, 2-7 - elevations, 8, 9 - domes, 10,
11 - straits, 12 - structural nose (for geographical names of palaeotectonic units see Polish text - numbers in italics);
A - platform lithological association of sands and clays

obnizaj,!cymi natomiast byla obj~ta strefa wzdluz linii Kamien Pomorski - Kutno Kielce, wyznaczaj'!ca osiow,! cz~sc bruzdy. Oprocz tego tendencjami obnizaj,!cymi
cechuj,! si~ rowy synsedymentacyjne mi~dzy Koszalinem a Chojnicami oraz na
linii Laska - Poznan - Kamiensk.
W nast~pnym eta pie rozwoju, przypadaj,!cym na synemur gorny i pliensbach,
basen sedymentacyjny powi~kszyl si~ obejmuj,!c wynurzony w hetangu i synemurze dolnym obszar p6lnocno-wschodniej Polski oraz przedpola l,!du sudeckiego
i sl,!sko-krakowskiego. W tym okresie dalszemu obnizeniu ulegla strefa bruzdy,
zachowuj,!c podobny uklad do notowanego z koncem synemuru dolnego. Nast'!pilo tez dalsze pogr,!zenie si~ rowow synsedymentacyjnych istniej,!cych w he-
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tangu i synemurze dolnym. Ponadto ruchy obnizaj~ce zaznaczyly si~ na pierwotnie
obszarze mi~dzy W ~growcem a Piotrkowem Tryb.
Ruchy tektoniczne na przelomie retyku i jury dolnej oraz w czasie sedymentacji
osadow dolnojurajskich doprowadzily z koncem toarsu gornego do uformowania
na Nizu Polskim szeregu roznego rz~du paleostruktur, charakteryzuj~cych si~
ogolnym ukladem NW - SE (fig. 4).
W Polsce polnocno-wschodniej wyodr~bnil si~ tar a sma z u r s k 0 - m az 0 w i e c k i 0 lagodnie nachylonej
kierunku poludniowo-zachodnim powierzchni paleostrukturalnej. Nalezy podkreslie, ze z koncem retyku istniala tu
podobna forma paleotektoniczna. W hetangu i synemurze dolnym polnocno-wschodnie rejony tego obszaru zostaly wyniesione i dopiero od synemuru gornego
po toars gorny wl~cznie zaznaczyly si~ tu slabo wyrazone ruchy obnizaj~ce. Ogolnie nie wywady one jednak wi~kszego wplywu na wewn~trzne zroznicowanie ukladu
powierzchni paleostrukturalnej calej jednostki.
Taras mazursko-mazowiecki przechodzi· na polnocnym zachodzie w m 0 n ok 1 i n ~ k 0 s z ali n s k~, ktorej rozwoj zaznaczyl si~ jui: z pocz~tkiem hetangu.
Srodkow~ cz~se monokliny przecina synsedymentacyjny row K 0 s z ali n a C h 0 j n i c, zarysowuj~cy si~ rowniez w noryku i retyku. Po poludniowo-zachodniej stronie tego rowu wyst~puje nos strukturalny Wierzchowa (12), ktorego obecnose ujawnia si~ w pliensbachu, natomiast jego dalsze· formowanie nast~pilo w
toarsie gornym. Nos strukturalny Wierzchowa oraz istniej~ca w noryku i retyku
elewacja Bobolic pokrywaj~ si~ w ogolnych zarysach z wyroznionym na tym obszarze przez R. Dadleza (1983) garbem wielimskim.
Row Koszalina - Chojnic prawdopodobnie przedluza si~ w kierunku poludniowo-wschodnim, lecz na obecnym etapie rozpoznania nie zostal on wykryty.
Przypuszczalnie jego powstanie rna sci sly zwi~zek z zalozeniami tektonicznymi
tworz~cej si~ bruzdy srodkowopolskiej, a tym samym powinien on jej towarzyszye
az po rejon zaznaczaj~cej si~ na poludniowym wschodzie m 0 n 0 k 1 i n y r ado m ski e j. Powierzchnia tej monokliny jest nachylona w kierunku bruzdy
srodkowopolskiej. Nagly przyrost mi~zszosci osadow jury dolnej w kierunku
bruzdy swiadczy, ze granic~ mi~dzy tymi jednostkami moze stanowie uskok synsedymentacyjny.
B r u z d a s ro d k 0 wop 0 1 s k a jest najwi~ksz~ z wyodr~bniaj~cych si~
jednostek paleotektonicznych i obejmuje obszar, ktory od hetangu do toarsu
gornego wl~cznie ulegal obnizeniu. Ogolne zarysy bruzdy zostaly uksztaltowane
juz z koncem synemuru dolnego z wyraznie zaznaczon~ jej osiow~ stref~, ci~gn~c~
si~ z polnocnego zachodu ku poludniowemu wschodowi, przez caly obszar basenu
sedymentacyjnego. W okresie tym doszlo do znacznej przebudowy podloza utworow
jury dolnej. Pozytywne elementy paleotektoniczne zaznaczaj~ce si~ z koncem
sedymentacji retyku - a zwalaszcza polnocna cz~se wyniesienia szczecinsko-bydgoskiego, wschodni odcinek garbu Konina - Tomaszowa oraz poludniowy
rejon monokliny starachowickiej - zostaly pogr~zone i rozformowane. W obr~bie
bruzdy najwi~kszemu obnizeniu ulegly d e pre s j e b y d g 0 s k a i k u tnow s k a.
Formowanie si~ bruzdy srodkowopolskiej mialo wplyw na uaktywnienie po
jej poludniowo-zachodniej stronie ci~gu synsedymentacyjnych row 0 w Las k i P 0 z nan i a i K ali s z a - K ami ens k a, przy czym nalezy wnioskowae,
ze ten ostatni przechodzi w kierunku poludniowo-wschodnim w uskok synsedymentacyjny odgraniczaj~cy monoklin~ malopolsk~ od bruzdy srodkowopolskiej.
W strefie mi~dzy rowem Kalisza - Kamienska a depresj~ kutnowskct zaznacza si~ duza jednostka wypi~trzona nazwana gar bern w i elk 0 p 0 1wydzwigni~tym

w
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ski m (R. Dadlez, M. Franczyk, 1976). Pocz~tek tworzenia garbu przypada na przelorn retyku ijury dolnej. Do konca synemuru dolnego byl to obszar wyspowy, ulegaj~cy' erozji. W jego obr~bie znajdowalo si~ szereg wypi~trzanych i obnizanych
elementow paleotektonicznych noryku- i retyku nizszego rz~du, ktore zostaly
rozformowane. W nast~pnym etapie rozwoju obszar ten nieznacznie si~ obnizyl, przy czym w ostatniej fazie sedymentacji osa<1ow pliensbachu w obr~bie
garbu zaznaczyly si~ juz nowo powstale elewacje W~growca (6) i Turka (7) oraz
kopuly Trzemzala (8) i Piotrkowa Tryb. (9). Dalsze formowanie garbu wielkopolskiego przypada na toars gorny. Od polnocnego wschodu garb wielkopolski
jest przypuszczalnie ograniczony ci~giem uskokow synsedymentacyjnych, 0 czym
moze swiadczyc raptowny przyrost osadow jury dolnej w kierunku bruzdy srodkowopolskiej.
Nast~pn~ jednostk~ paleotektoniczn~ jest tar ass z c z e c ins k 0 - p 0 znan ski, ktory w swoim rozwoju charakteryzowal si~ powolnym i jednostajnym
obnizaniem. Elementy paleotektoniczne roznego rz~du, zaznaczaj~ce si~ na tym
obszarze w noryku i retyku, z koncem synemuru dolnego ulegly rozformowaniu.
W obr~bie tarasu wyodr~bnialy si~ w tym okresie jedynie zarysy nowo powstaj~
cych elewacji Drawna (2) i Szamotul (3), ktorych rozwoj trwal az do konca toarsu
gornego. W tym ostatnim eta pie utworzyly si~ rowniez elewacje Kobylnicy (4)
i St~szewa (5). Taras szczecinsko-poznanski przechodzi na poludniu w m 0 n ok lin ~ p r zed sud e c k~, ktora charakteryzowala si~ wi~kszym od tarasu
stopniem nachylenia powierzchni paleostrukturalnej ku polnocy.
Ostatni~ z wyroznionych jednostek paleotektonicznych jest tar as. s 1 ~ s k 0-k r a k 0 w ski poloiony na poludniowy zachod od rowu Kalisza - Kamienska
i monokliny malopolskiej. Obszar ten w noryku i retyku cechowal si~ zroinicowanym
ukladem paleostrukturalnym. W retyku, hetangu i synemurze dolnym stanowil
wyniesienie obj~te erozj~. Dopiero w synemurze gornym i pliensbachu nast~pilo
stopniowe jego obniienie. Powierzchnia paleostrukturalna uksztaltowana z
koncem toarsu gornego byla lagodnie nachylona w kierunku polnocno-wschodnim
i nie wykazywala znaczniejszego zroinicowania.
W zakonczeniu naleiy podkreslic, ie na formowanie si~ paleostruktur w jurze
dolnej zasadniczy wplyw wywarla tektonika salinama (R. Dadlez, 1979, 1983,
1987; R. Dadlez, S. Marek, 1977; S. Marek, 1977). Przemieszczenie mas solnych
doprowadzilo do powstania tak stref depresyjnych, jak i wyniesionych. Do tych
ostatnich nalezy zaliczyc znajduj~ce si~ w obr~bie garbu wielkopolskiego elewacje:
W~growca i Turka oraz kopuly: Trzemiala i Piotrkowa Tryb., a w zasi~gu tarasu
szczecinsko-poznanskiego elewacje: Drawna, Szamotul, St~szewa i Kobylnicy.
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3611rHeB ,aE4KOBCKIII, Mopl1f1 4>PAH4I11K

nAnEOMO.....,HOCTH, flHT04>AU,HH H nAnEOTEKTOHII1KA
3nHKOHTHHEHTAnbHbiX OTnO>KEHHtII HH>KHEIII I<)Pbl B nonbWE

Pe310Me
,B CTaTbe npeAcTaBneHbl Tpl1 KapTbl nane.oM.olL\H.oCTe~ H JlHT.oq,aL\H~ n.o .oTJl.o>KeHI1f1M HI1>KHe~
IOpbl (q,I1r.

1-3). Ha 6a3e 3TI1X KapT 6blJla n.oCTp.oeHa nane.oTeKT.oHl1yeCKafl Kapn, .oCBelL\alOlL\afl peJlbe!f>

n.oA.oWBbl HI1>KHelOpCKI1X .oTJl.o>KeHI1M K K.oHL\Y BepxHer.o T.oapca (!f>l1r. 4).
TeKT.oHl1yeCKl1e ABI1>KeHI1f1 Ha nOrpaHI1Ybe p:Ha 11 HI1>KHe~ IOpbl cn.oc.o6CTB.oBaJll1 !f>.opMl1p.oBaHI1IO
H.oB.o~

KOH!f>l1rypaL\1111 CeAI1MeHTaL\I1.oHH.orO 6acceMHa, KOT.oPbl~ K I1CX.oAY HI1>KHer.o CI1HeMypa cYlL\ecTBeH-

H.o .oTJll1yaJlCfI .oT H.oPI1MCK.o-p3TcK.or.o 6acceMHa. TaK.oe 113MeHeHI1e flBHn.oCb cneACTBHeM n.oAHflTHfI .06-
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Streszczenie
naCTeH, pacnOnO)KeHHblX Ha lOre H ceBepO-3anaAe nonbWH.
BanHCb UeHTpanbHononbCKaR

BnaAHHa,

B TO

BenHKononbCKaR

BpeM'" B OCHOBHblX l.fepTaX Cct>OpMHPO-

rp"'Aa

H

ceAHMeHTa~HOHHble

BnaAHHbl

naCKa-n03HaHb, KanHw-KaMeHbCK H KowanHH-XoHHH~e.
Ha OTAenbHblX 3Tanax palBHTHR ceAHMeHTa~HOHHoro 6acceHHa HH)KHeH IOpbl 3TH naneOTeKTOHHl.feCKHe 3neMeHTbi He Cl1HWKOM

H3MeHHnHCb BnnOTb AO

KOH~a

BepxHero Toapca.

Zbigniew DECZKOWSKI, Maria FRANCZYK

PALAEOTHICKNESS, LITHOFACIES AND PALAEOTECTONICS OF EPIKONTINENTAL
LOWER JURASSIC IN POlAND

Summary
Three palaeothickness and lithofacies maps of Lower Jurassic are presented (Figs 1- 3). Based
on these the palaeotectonic map has been elaborated showing, the pattern of the Lower Jurassic base
at the end of Upper Toarcian (Fig. 4).
Tectonic movements manifested at the boundary between the Rhaetian and Lower Jurassic formed
new boundaries of the sedimentary basin, which at the end of Lower Sinemurian differed remarkably
in its configuration from the Norian and Rhaetian basins. It was caused by the uplift of the areas
located in the south and north-east of Poland. Then the main outlines of the Mid-Polish Furrow,
the Wielkopolska Ridge, and the Laska - Poznan, Kalisz - Kamiensk and Koszalin - Chojnice
sedimentary grabens were formed. These palaeotectonic units did not change in particular stages
of evolution of the Lower Jurassic basin until the end of Upper Toarcian.

