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Marek NARKIEWICZ

Zdarzenia na p6znodewonskim szelfie
poludniowej Polski i ich znaczenie stratygraficzne
Analiza sekwencji facjalnych gornego dewonu l rejonu D~bnika - Zawiercia, regionu kieleckiego i Lubelszczyzny wskazuje na wyst~powanie pifi:ciu wainych zdarzen geologicznych na obszarze zbiornika
epikontynentalnego poludniowej Polski. SIl to: podstawowa transgresja fnuiska (dolny? podpouom
asymmetricus), szybka transgresja poprzedzona regresjll (dolny podpouom gigas), enigmatyczne zdarzenie na granicy franu z fa menem (srodkowy pOdpoziom triangularis) i puis regresji (srodkowy pod poziom crepida). Wyrnienione epizody (niekt6re 0 wymiarze globalnym) charakteryzowaly si~ krotkotrwaloscill w czasie geologiczoym. porownywaloll do trwania jednego podpoziomu konodontawego.
Mialy one panadlo czytelny. choc zr6inicowany w poszczeg61nych strefach facjainych. wplyw oa sedymentacj~. Zdarzenia te mo8'l stanowic zalem dogodnll podstaw~ do precyzyjnej koreiacji czasowej
odleglych sekwencji w~glanowych , co najmniej w obr~bie badanej c2:(:Sci basenu sedymentacyjnego.

WSTliP

Analiza nast,pstwa facji gornodewonskich w pobliru l~du prakarpackiego
wskazuje na istnienie dwoch cykli transgresywno-regresywnych, zaznaczaj~cych
si, szybkim pogl,bieniem srodowiska sedymentacji, a zakonczonych powoln~,
choe okresowo przyspieszan~, regresj~ (M. Narkiewicz, G. Racki, 1987). Z badan
konodontow wynika przy tym, ze zarowno epizody transgresywne, jak i pulsy
regresji mogly bye izochroniczne, przynajmniej w skali rejoDu badan .
Niniejsza praca jest prob~ rozci~gni,cia tych wnioskow na wi,kszy obszar
p6inodewonskiego szelfu poludniowej Polski '. Przedmiotem artykulu b,dzie
porownanie rozwoju sedymentacji na trzech obszarach: mi,dzy D,bnikiem a
Zawiercielll, w regionie kieleckim i Da Lubelszczyznie (fig. 1). Obszary te znacznie
rozni~ si, pozycj~ w obr,bie szelfu, a tatie rejonizacj~ strukturaln'l. RejoD D,bnika - Zawiercia przylega do hipotetycznego l~du prakarpackiego. Lezy on
na poludniowo-wschodnim obrzezeniu stabilnego bloku podloza - krystalicznego
I

Struktura1ne i paleogeograliczne ramy tej jednostlri zdefiniowano wczesniej - par. M. Narkiewicz, 1985.
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Fig. 1. Poloienie obszar6w szczeg61owo analizowanych na tie szkicowej paleogeografii dewonu w Polsce
Location of the described areas against the general Devonian paleogeography in Poland
I - zasi~g wychodni prekambru pod permo.ffiezozoikiem ; 2 - wazniejsze dyslokacje (UG - uskok G rojca, Ut uskok lysogorski); 3 - granica orogenu waryscyjskiego; 4 - os maksymainej subsydencji geosynkliny w g6rnym
dewonie; 5 - rozpoznany zasi~g powierzchniowych i podpowierzchniowych wycbodni dewonu epi kontynentalnego:
6 - obszar przypuszczalnego pierwotnego wyst~powania dewonu epikontynentalnego; numery obszar6w : I - rejon
D~bnika - Zawicrcia, 11 - region kieJecki, III - Lubelszczyzna
I - Precambrian subcrops under the Permo-Mesozoic cover; 2 - important dislocations (VG - Gr6jec fault, VL Lysog6ry fault): 3 - Variscan front; 4 - axis of a maximum geosynclinal subsidence (Late Devonian) ; 5 - recognized
range of the epicontinental Devonian ; 6 - presumed range of the epicontinental Devonian; numbers refer (0 the D~b
nik-Zawiercie area (I). Kielce region (11) and Lublin area (III)

masywu cieszynskiego (S. Bukowy, 1971), w strefie "lineamentu kaledOljskiego
o cechach tektoniki fa/dowo-intruzywnej" (K. Bogacz, 1980). Obszar Oor Swil'tokrzyskich p%iony by/ w dewonie w centralnej, odleglej od I~dow cz,Sci szelfu,
a zarazem wzd/ui polnocnego skraju bajkalskiego masywu malopolskiego, przyleg/ego do uskoku /ysogorskiego (W. Poiaryski, 1986). Wreszcie, rejon lubelski
znajdowal sil' w s~siedztwie I~du mazursko-suwalskiego i byl zarazem poloiony
w brzeinej strefie platformy wschodnioeuropejskiej , interpretowanej jako mlodowaryscyjski row mazowiecko-Iubelski (W. Poiaryski, 1986).
Analizl' sekwencji gornodewonskiej w regionie kieleckim oparto cZl'sciowo
na obserwacjach wlasnych, ale glownie na danych opublikowanych przez innych
autorow (zwalszcza prace M. Szu\czewskiego, 1971, 1978, 1981 a, b, c). Rozwaianiami objl'to kilka wybranych profiJow. reprezentuj~cych sekwencje moiliwie
kompletne, a zarazem typo we dla roinych stref facjalnych (tab. I; Jig. 2): basenu
szelfowego (Kowala), biohermy stromatoporoidowo-koralowej (Kadzielnia) , sklonu
struktury rafowej (Wietrznia) i jej centralnej cZI'Sci (Ostrowka). W przypadku
Lubelszczyzny korzystano glownie z opracowan H. Matyji i B. Zbikowskiej (1985)
Oraz M. Szulczewskiego (1972).
Dobor prac analitycznych by/ podyktowany przede wszystkim moiliwosci~
zastosowania korelacji konodontowej , ktora stanowi podstawowy w niniejszej
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pracy test synchronizmu granic facjalnych. Oczywiscie rozdzielczosc tego testu
jest z gory ograniczona trwaniem podpoziomu konodontowego, szacowanym
srednio na 0,7 do 0,8 mIn lat (oparte na danych W. Zieglera, 1978).

POR6WNANIE SEKWENCJI FACJALNYCH
PODSTAWOWA TRANSGRESJA FRANSKA

D I' b n i k - Z a w i e r c i e. W rejonie tym zatopienie plytkowodnej platformy srodkowodewonskiej (wapienie dl'bnickie i ich ekwiwalenty) odpowiada
sp~gowi jednostki wapieni gruzlowych i zostalo datowane na najniiszy - dolny
podpoziom asymmetricus w Dl'bniku oraz na dolny - srodkowy podpoziom
asymmetricus mil'dzy Olkuszem a Zawierciem (podzial konodontowy - fig . 3).
Konodonty z tego ostatniego obszaru pochodz~ znad sp~gu wapieni gruzlowych,
ktory zatem mOie wypadac nieco niiej w podziale biostratygraficznym .
Reg ion k i e I e c k i. Obserwuje silO tu znaczne - w przeciwienstwie
do rejonu Dl'bnika - Zawiercia - zr6inicowanie nastl'pstwa facjalnego w stropie
srodkowodewonskich utworow biostromalnych okreslonych przez J. Kaimierczaka (1971) mianem warstw sitkowczanskich (tab . I; fig. 2).
W "basenowym" profilu Kowali nad utworami biostromalnymi (zespol A)
lei~ wedlug M. Szulczewskiego (1971) wapienie mikrytowe 0 mi~szoSci I m (zespol
B), nad ktorymi z kolei rozwinl'la silO niewielka struktura biohermalna (zespol C).
Jest ona przykryta grubolawicowymi wapieniami mikrytowymi z ramienionogami
(zespol D), interpretowanymi przez G. Biernat i M. Szulczewskiego (1975) jako
facja gll'bszego zbiornika i datowanymi na dolny? - srodkowy podpoziom asymmetricus.

W rejonie Kadzielni, przypuszczalnie bezposrednio na platformie srodkowodewonskiej, rozwinl'la silO wil'ksza struktura organiczna 0 charakterze niiejplywowego kopca mulowego (mud mound). Strop tej struktury jest datowany na srodkowy-gorny? podpoziom asymmetricus (M . Szulczewski , 198Ib).
Kolejny analizowany profil, Wietrznia I, jest usytuowany - w swietle interpretacji przyjl'tej w tej pracy - najbliiej franskiego kompleksu rafowego (rafy dyminskiej). Zostalo to odzwierciedlone w obecnosci grubej,licz~cej co najmniej 30 m~ serii
organodetrytycznej - jasnych, grubolawicowych i slabo ulawiconych biokalcyrudytow ze zle wysortowanym detrytusem masywnych i plaskich stromatoporoidow, rugozow, tabulatow. krynoidow i ramienionogow (zespoly A iBM. Szulczewskiego.
1971 ; datowane na dolny - srodkowy pOdpoziom asymmetricus) . Sp~g tych utworow nie jest znany, ale mOina s~dzic przez analogil' do innych pelniejszych profilow
(np. Janczyce 1 i Kowala I), ie spoczywaj~ one bezposrednio na biostromalnej
platformie stromatoporoidowo-koralowej , calkowicie w tym miejscu zdolomityzowanej . Nad zespolami A i B lei~ - zaliczone do tych samych podpoziomow konodontowych - cienkolawicowe, ciemne, bitumiczne mikryty z wkladkami lupkow
marglistych i cienkich kalcyrudytow (zespol C). Utwory te mog~ reprezentowac
maksimum transgresji, kt6ra zatopila brzein~ cZI'SC kompleksu rafowego, powoduj~c skurczenie sil' obszaru sedymentacji biogenicznej in situ.
Kil ka zdan warto poswitrcic profilowi wzgerz kostomlockich, reprezentuj"cemu jut wprawdzie
facjalnie region Iysogerski, ale wyr6Zniaj"cemu si~ dobr" anali~ biostratygraficzn<l interesuj"cego nas interwalu (M. Szulczewski, 1981c; G. Racki , 1985). Na dolny podpoziom asy mmetricus
odr~bny
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przypada tu najprawdopodobniej granica marglisto-mikrytowych warstw szydl6weckich z wyzej
leillcymi warstwami kostornlockimi 0 duiyrn udziale partii detrycznych. Takie nast~pstwo sugerowaloby raczej splycenie nii pogl~bienie facji Z pocz'ltkiem franu , co wyraznie odbiega od przyj~tej tu
interpretacji. Z drugiej strony, pojawienie si~ w dolnyrn podpoziomie asymmetricus utworow detrytycznych odzwiereiedla, bye moze, nie tyle lokalne splycenie, ile rozwoj kompleksu rafowego w bJiskim Sl!siedztwie, co zwi~kszy lo gradienty morfologiczne dna basenu i zapewnilo zr6dlo materialu klastycznego,
sr6dformacyjnego .

L u bel s z e z y z n a. Profile lubelskie trudno jest bezposrednio korelowac
z omowionymi sekwenejami z powodu niedostatecznyeh datowan konodontowyeh.
Tym niemniej moina, opieraj~e si~ na ostatniej praey H . Matyji i B. Zbikowskiej
(1985), pokusic si~ 0 przynajmniej roboez~ hipotezl' korelaeyjn~. MOina wstl'pnie
przyj~c, ie tOisame z omawian~ transgresj~ bylo pogll'bienie zbiomika odpowiedzialne za przejseie perylitoralnyeh dolomitow jednostki A formaeji modrynskiej
(fm) w biostromy stromatoporoidowo-koralowe jednostki B tejie formaeji (otwor
Bystrzyea 2 - por. fig. 2, tab. I). Z kolei, w otworze wiertniczym Minkowiee 4a
zdarzeniu temu odpowiadaloby przejseie diaehronieznej jednostki B w margliste,
lamiilOwane mikryty basenowe wydzielenia C. Roiny wiek wapieni stroma toporoidowo-koralowyeh (op. cit., rye. 2) moie wi~zac si~ z ieh odmienn~ pozyej~
faejaln~. W przypadku pierwszego otworu bylaby to franska budowla organiezna
rozwini~ta na jakiejs paleoelewaeji podloia, a w przypadku drugiego - platforrna srodkowodewonska wezesniej pOgr~iona i przykryta franskimi utworami
basenu szelfowego.
PULS REGRESJ[ WE WCZESNEJ DOBIE GIGAS

D ~ b n i k - Z a w i ere i e. Raptowne splyeenie zostalo zarejestrowane w
postaei zespolu kalcyrudytow zarowno w bliskim s~siedztwie przybrzeinego
kompleksu biostromalnego (D~bnik), jak.i dalej od brzegu, w faejaeh basenu
szelfowego (Klueze). W Dl'bniku sNg kalcyrudytow datowano na dolny - gomy
podpoziom gigas, natomiast kolo Kluezy udalo si, spreeyzowac jego wiek na dolny
podpoziom gigas. Przejseie litologiezne od marglistyeh utworow basenowyeh
do grubolawieowyeh wapieni detrytyeznyeh miesei si, tam w obr,bie pojedynezego podpoziomu, CO swiadezyloby 0 szybkim, w kategoriaeh geologieznyeh,
tempie obnizania si~ poziomu morza.
<
Fig. 2. Korelacja zdarzeniowa dewonu g6rnego poludniowej Polski. Profile rejonu Olkusza - Zawiercia
i D~bnika maj(l charakter zbiorczy. a milliszoSciom tamtejszych wydzielen przypisano wielkosci minimaine na danym obszarze (zauwaz duze zroznicowanie skali pionowej). Poszezegolne profile zestawiono
na podstawie prac H. Matyji i B. Zbikowskiej (1985), M. Narkiewicza (1978), M. Narkiewicza i G . Raekiego (1987), M. Szulczewskiego (1971 , 1978, 1981a, b, c)
Event correlation of the Upper Devonian in southern Poland. Columns representing the Olkusz - Zawiercie and D~bnik areas are compiled sections, and minimwn values were ascribed to the thicknesses
of the units shown. Notice different vertical scales. The sections were drawn according to the published
descriptions by H. Matyja and B. Zbikowska (l985), M. Narkiewicz (1978), M. Narkiewicz and G.
Racki (1987) and M. Szulczewski (1971, 1978, 198 1a, b, c)
1 - stromatoporoidowo-koralowe utwory biostromalne; 2 - wapienie gruzlowe: 3 - ciemne, cienkolawicowe mikry·
ty margliste z wkladkami lupkow; 4 - kalcyrudyty; 5 - kalkarcnity; 6 ~ lupki ilasto-margliste; 7 - wapien kadzielnianski; 8 - oolity; 9 - wapienie glowonogowe; 10 - margliste dolomity perylitoralne; II - utwory terygeniczne
formacj i hulczanskiej (fm); 12 - p6fna dolomityzacja; 13 - luka tektoniczna; 14 - powierzchnia niedepozycji;
15 - powierzchnia skrasowiala
I - cora! stromatoporoid biostromes; 2 - nodular limestones ; 3 - dark, thin-bedded, marJy micrites with shale
intercalations; 4 - calcirudites; 5 - calcarenites; 6 - marly-clayey shales; 7 - Kadzielnia Limestone; 8 - oolites;
9 - cephalopod limestones; 10 - marly, peritidal dolostones; 11 - terrigeneous deposits of the Hulcze Formation;
12 - late dolomitization; 13 - tectonic gap; 14 - nondepositionai surfaces, 15 - karsted surface
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Tabela I
Korelacja zdarzeniowa podzial6w Iitostratygraficmych dewonu gomego poludniowej Polski (zestawiono
Da podstawie prac wymienionych W objasnieniach do fig. 2)
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Reg ion k i e I e c k i. W profilu Kowala omawianemu zdarzeniu moze
odpowiadac zesp61 G (M. Szulczewski, 1971) - grubolawicowe wapienie z wkladkami zlepienc6w sr6dformacyjnych, s~siaduj"ce od dolu i od g6ry z cienkolawicowymi mikrytami marglistymi. J. Kazmierczak i R. Goldring (1978) zinterpretowali
odpowiedniki facjalne i wiekowe zespolu G (G. Racki, inf. ustna) jako tempestyty
w srodowisku perylitoralnym. W swietle tej interpretacji opisywana jednostka
reprezentowalaby najplytsze ogniwo franskiej sekwencji w KowalL Wedlug M.
Szulczewskiego (op. cit.) osady te s~ nie mlodsze niZ dolny podpoziom gigas.
Na Kadzielni oznak" regresji s~ wapienie ziamiste otulaj"ce martw~ jui
budowl~ organiczn" i powstale "z luznego materialu zmywanego z jej stropu
i zboczy, kiedy si~gn~la ona ponad podstaw~ falowania" (M. Szulczewski, 198Ib).
Szczeg6ln~ oznak" plytkowodno§Ci sedymentacji s~ wyst~pienia oolitow wskazuj"ce na bezposredni" bliskosc strefy mi~dzyplywowej . Wedlug cytowanego wyzej
autora, w przystropowej cz~sci wapieni ziarnistych wyst~puje poziom A. triangularis,
natomiast dolny podpoziom gigas stwierdzono dopiero w wyzej lez~cych i bardziej
gl~bokowodnych wapieniach mantikocerasowych (por. dalej). Rodzi to przypuszczenie, iz dyskutowany puIs regresji moze ukrywac si~ w krotkotrwalej, erozyjnej
lub niedepozycyjnej luce mi~dzy obu wydzieleniami, powstalej w warunkach najplytszego (subaeralnego?) Srodowiska.
W profilu Wietrznia I, wczesniej Ueszcze w poziomie asymmetricus) rozpocz~ta
faza regresywna jest reprezentowana przez utwory biodetrytyczne, w nizszej
cz~sci zwarte (zespol 0), a wyzej - z przelawiceniami mikrytow marglistych, w
tym gruzlowych (zespol E). Sklad szkieletow organicznych jest tu podobny do
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skladnikow dolnego ogniwa detrytycznego (zespoly A + B), co wskazywaloby na
kolejny etap progradacji talusu rafowego. Najwyzsza cz~se tych utworow zostala
zaliczona do dolnego podpoziomu gigas, ale ich strop nie jest odsloni~ty, zatem
ewentualne zmjany w litologii towarzysz~ce pulsowi regresywnemu s~ niedost~pne
obserwacjom. Slad tego zdarzenia moze bye natomiast obecny w bardziej dystalnym
i przez to silniej skondensowanym profilu Wietrznia II. W obr~bie dolnego podpoziomu gigas przebiega tu granica lupkow marglistych i mikrytow z faun~ pelagiczn~ (zespol E) z wyzej lez~cymi, cZ~Sciowo przek~tnie laminowanymi kalkarenitami zespolu F.
W obr~bie centralnej cz~sci rafy dyminskiej , w Oal~zicach, omawianemu pulsowi
regresji mog~ odpowiadae przejawy krasu powierzchniowego odkryte tam niedawno przez Z. Belk~ (inf. ustna). Rozwini~te s~ one w stropie wapieni biostromalnych 0 charakterze zarafowym (wapienie amfiporowe - M. Szulczewski,
1978). Wiek tych wapieni jest niejasny, jednakZe bezposrednio nad podobnymi
utworami w pObliskich Bolechowicach znaleziono faun~ koralow'l poziomu gigas (T. Wrzolek, mat. niepublikowane).
L u bel s z c z y z n a . Prace opublikowane nie dostarczaj~ zadnych wskazowek co do wyst~powania tu pulsu regresywnego we wczesnej dobie gigas.
TRANSGRESJA WE WCZESNEJ DOBIE GIGAS

o ~ b n i k - Z a w i e r c i e. Nagle pogl~bienie srodowiska depozycji jest
zapisane w postaci ostrego kontrastu litologicznego mi~dzy utworami grubookruchowymi a wyzej lez'lcymi mikrytami marglistymi. Zdarzenie to wyznacza
kres rozwoju plytkowodnych struktur biogenicznych. Przypisano je szerokiemu
przedzialowi calego poziomu gigas, aczkolwiek w przypadku profilu Kluczy datowanie mozna z duzym prawdopodobienstwem uscislie do dolnego - g6rnego
podpoziomu gigas.
Reg ion k i e I e c k i. W profilu Kowali omawianemu zdarzeniu przypuszczalnie odpowiada raptowne przejscie wapiennego zespolu G w monotonn'l sekwencj~ cienkolawicowych wapieni marglistych i lupk6w (zesp61 H - M. Szulczewski, 1971). Oolna cz~st tej ostatniej jednostki - d.atowana na dolny podpoziom gigas - zawiera liczne, ale nikn'lce ku g6rze wkladki turbidytow wapiennych.
Na Kadzielni pogr'lzaniu martwej od dawna budowli organicznej towarzyszyla sedymentacja wapieni mantikocerasowych - mikrytowych, lokalnie zbrekcjowanych i zawieraj~cych glownie faun~ pelagiczn~. Sp~g tych utwor6w datowano
na dolny podpoziom gigas (M. Szulczewski, 1971 , 198Ib).
W profilu Wietrznia II istnieje luka tektoniczna w stropie detrytycznego zespolu
F. Wyiej lei~ce wapienie gruzlowe bez fauny (zespOl 0) sygnalizuj~ pogl~bienie
srodowiska sedymentacji, choe wiek tego zdarzenia trudny jest tu do sprecyzowania.
Oatowania M. Szukzewskiego (1971, tab. 7) s~ wprawdzie szerokie, ale nie wykluczaj~ one mOiliwoSci, ii dyskutowana granica biegnie w obr~bie dolnego podpoziomu gigas.
Unikalnie wyksztalcony fran zostal udokumentowany na Psich Oorkach niedaleko Wietrzni. Niemal caly znany profil tego pi~tra jest rozwini~ty w facjach
detrytycznych. Pojedyncza wkladka mikrytowa, grubosci 2,5 m, wyst~puje wedlug
M. Szukzewskiego (l971) w g6rnym podpoziomie gigas i przypuszczalnie stanowi
jedyny slad pogl~bienia zbiornika. Najwyisza cz~sc profilu jest wyksztalcona w
postaci sparytowych kalkarenit6w 0 dobrze obtoczonych i wysortowanych ziarnacho z podrz~dn~ domieszk~ szkielet6w - gl6wnie ramienionog6w i krynoid6w.
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Pozycja facjalna profilu Psich Gorek nie jest jasna. Bye': mOie, odpowiada on jakiejs
elewacji martwego kompleksu rafowego, ktora mimo pog!~bienia zbiornika przetrwa!a w p!ytszej strefie sublitoralnej, dostarczaj'!c materia!u bioklastycznego
s,!siednim obszarom.
Na Ostrowce opisywanemu zdarzeniu odpowiada najprawdopodobniej luka
sedymentacyjna.
L u bel s z c z y z n a. W promu Bystrzyca 2 sedymentacja biogeniczna
jednostki B formacji mOdrynskiej (fm) trwa co najmniej do p6Znej dobyasymmetricus lub doby A . triangularis. Brakjest przy tym (lub s,! silnie zredukowane) marglistych, basenowych jednostek C i D, a utwory stromatoporoidowo-koralowe s,!
niemal bezposrednio przykryte przez formacj, bychawsk,! zaliczan'! jui; do niiszego
famenu (H . Matyja, B. Zbikowska, 1985). Sekwencja wydaje si~ bye': zatem podobna
do pobliskiego profilu Opole Lubelskie IG I (M. Szulczewski, 1972). Tutaj, datowanie stropu wapieni stromatoporoidowo-koralowych miesci sil' w przedziale od
dolnego do gornego podpoziomu gigas. Wyiej lei,! cienkie wapienie g!owonogowe,
ktorych dolna granica wyznacza przejscie plytkowodnej sedymentacji organicznej
w g!~bsze srodowisko wyniesienia podmorskiego. Potwierdza!oby to ogolnie
obecnose': omawianego pulsu transgresywnego. Brak jest natomiast swiadectw
analogicznego pog!~bienia srodowiska w przypadku profilu Minkowice 4a 0
basenowym wykszta!ceniu ca!ego franu.
ZDARZENIE NA GRANICY FRANU Z FAMENEM

D ~ b n i k - Z a w i e r c i e. Brak jest, jak do tej pory, informacji 0 ewentualnej zmianie facji w pobliiu granicy fran/famen w promu D~bnika . Natomiast
w rejonie Kluczy, odleglejszym od brzegu zbiornika, w srodkowym poziomie
triangularis przebiega granica dobrze u!awiconych wapieni marglistych z ciemnymi
!upkami ilastymi, w ktorych udzia! w~glanu wapnia jest bardzo ograniczony.
Zmniejsza si(! rowniez znacznie zroi:nicowanie i frekwencja szczl:ltkow organicznych . Opisana zmiana facji dokonuje si~ w obr~bie pojedynczego podpoziomu
konodontowego.
Reg ion k i e I e c k i. Granica pi,ter nie zaznacza si~ iadn,! oczywist'! zmian,!
litologii w obr~bie ilasto-mikrytowych facji basenowych, na przyk!ad w Kowali
(M. Szulczewski, 1971) lub w profilu Janczyce I (M. Narkiewicz, r. Olkowicz-Paprocka, 1983).
Na Kadzielni i w rejonie Ga!,zic, na pogranicze pi~ter przypada luka sedymentacyjna obejmuj,!ca w pierwszym przypadku podpoziomy - od najwyiszego gigas
po dol nv crepida (M. Szulczewski, 198Ib).
W rejonie Psich Gorek sedymentacja wapienno-detrytyczna trwa wed!ug
M. Szulczewskiego (1971) ai po niiszy famen, by dopiero w poziomie crepida
przejsl: w utwory margliste.
Ta unikalna obserwacja , ze wzgl~du oa swoj'l wagt;, wymaga dodatkowego potwierdzenia. Z pracy
cytowanej (tab. 5, fig. 7) wynika bowiem, ii: tylko jedna pr6bka (P. 12), pochodz<lca z najwyiszej cz~sci
wapieni, wskazala oa poziom crepida. Caly ci{:iar datowania spoczywal przy tym oa pojedynczym okazie
P. quadrantinodosalobata. Z innych oznaczeti cylowanego autora wynika. Ze graniczne podpoziomy
triangularis (co najrnniej do lny i srodkowy) sll W opisywanym profilu znacznie skondensowane. obej muj!lc lllcznie niecale 5 metr6w milliszosci.

L u bel s z c z y z n a. Nieliczne datowania konodontowe wskazywa!yby, ii
granica franu z famenem moie przebiegae': w rejonie Lublina (Minkowice 4a) w
stropie jednostki D formacji modrynskiej (fm) - H. Matyja, B. Zbikowska (1985).
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Granica ta odpowiada przejsciu facjalnemu wapieni gruz!owych z faun~ ramienionog6w, liliowc6w i tentakulitoid6w w dobrze u!awicone margie i wapienie margliste
z ubog'l faun~ planktoniczn~ (formacja bychawska). Dodatkow~ przes!ank~
utozsamiania granicy pi~ter z opisanym przejsciem facjalnym jest fakt wyst~po
wania tentakulitoid6w (wymieraj,!cych z koncem franu) jedynie do stropu jednostki
D (op. ci!.).
W profilu Bystrzyca 2, gdzie fran wykszta!cony jest jako wapienie organogeniczne, na pograniczu franu z famenem wyst,!pi!o przypuszczalnie zahamowanie
sedymentacji i kondensacja stratygraficzna (op. ci!.). W profilu Opole Lubelskie
IG I, 0 podobnej pozycji facjalnej , sekwencja skondensowana z wymieszan'! faun~
konodontow,! obejmuje podpoziomy od g6rnego gigas po g6rny triangularis
(dolny crepida ?) - M. Szulczewski (1972).
PULS REGRESJI W SRODKOWEJ DOBIE CREPIDA

D ~ b n i k - Z a w i e r c i e. W facjach basenowych przejicie sedymentacji
ilastej w silniej w~glanow~ i detrylyczn'! zachodzi bardzo stopniowo w obr~bie
podpoziom6w: srodkowy crepida - g6rny rhomboidea, aczkolwiek pierwsze symptomy splycenia (cienkie zlepience sr6dformacyjne) wyst~puj~ jui w najniiszym z
wymienionych podpoziom6w (por. M. Narkiewicz, 1978, fig. 3, tab. 6). W bardziej
proksymalnym profilu D~bnika przejscie marglistych wapieni plytowych w wapienie
mikrytowe i ziarniste moina wyznaczyc z dokladnosci'l do ca!ego poziomu crepida (M. Narkiewicz, G. Racki, 1984). W obu natomiast rejonach bardzo wyraina
jest stopniowa tendencja regresywna w rozwoju facji ai po schy!ek famenu.
Reg ion k i e I e c k i. W facjach basenowych zdarzenie to wydaje si~ nie
zaznaczac wyrainiejsz,! zmian,! litologiczn,!. Natomiast na Kadzielni, dok!adnie
w srodkowym podpoziomie crepida, nowy, famenski etap sedymentacji zosta!
zapocz'!tkowany osadzeniem si~ skondensowanych wapieni glowonogowych przechodz,!cych ku g6rze w wapienno-!upkowe facje basenowe. W rejonie Psich G6rek
famenskie utwory margliste pojawiaj,! si~ w jednym z trzech podpoziom6w crepida
(w srodkowym ?). Kompleks rafowy by! w tym czasie obj~ty niedepozycj'l b~di
sedymentacj,! bardzo powoln'! (M . Szulczewski, 1971, 198Ia).
L u bel s z c z y z n a. Opisywane zdarzenie moina odczytac w rejonie Lublina w kontrascie facjalnym mi~dzy formacj,! bychawsk~ (por. wyiej) a formacj,!
firlejsk~ (fm). Ta ostatnia z!oiona jest z wapieni gruz!owych, obfituj~cych w faun~
i nor~ bentoniczn,! (w tym glony) oraz z wk!adkami ziarnistymi spoczywaj~cymi
na powierzchniach erozji sr6dformacyjnej. Granica obu formacji zosta!a wyznaczona przez H. Matyj~ i B. Zbikowsk~ (1985) w przedziale srodkowy - g6rny
podpoziom crepida (otw6r Bystrzyca 2). Na Lubelszczyinie tendencje regresywne u schy!ku famenu s,! jeszcze wyrazniejsze nii: w rejonie D~bnika - Zawiercia,
a ich przejawem jest sedymentacja utwor6w terygenicznych formacji hulczanskiej
(fm) .
ZNACZENIE ZDARZEN DLA KORELACJI
W przeciwienstwie do biostratygrafii, koreluj,!cej wyst'lpienia przewodnich
takson6w organicznych, i w przeciwienstwie do litostratygrafii, por6wnuj~cej
cechy fizyczne ska!, stratygrafia zdarzeniowa (event stratigraphy) zajmuje si~ korelacj,! zmian facjalnych spowodowanych przez jakiei zdarzenia geologiczne (por.
D.V. Ager, 1983). Moina wskazac kilka nast~puj,!cych cech decyduj~cych 0 kore-
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lacyjnej wartoSci takich zdarzen: raptownose w geologicznej skali czasowej, pOwszechnosc na obszarze analizowanym, unikalnosc w badanym odcinku czasu

geologicznego, widomy wplyw na sedymentacj~, tj. pozostawienie trwalego zapisu
w profilach.
Kilku slow komentarza wymaga warunek pierwszy . Praktyczn~ miar~ rapt ownOSci zdarzenia jest ostrose pionowych gradientow litologicznych oraz dane biostratygraficzne swiadcz~ce 0 krotkotrwalosci procesu zmian . Tych dwoch kryteriow
nie moina od siebie oddzielie: bywaj~ ostre granice litologiczne, ktorym odpowiadaj~ dlugie przedzialy czasu (np. powierzchnie niedepozycyjne lub erozyjne), a
z drugiej strony - w~skie jednostki biostratygraficzne mog~ bye reprezentowane
przez jednolite osady 0 duiych mi'!.iszosciach. Biostratygrafia dostarcza ostatecznego testu rownoczesnosci zdarzenia reprezentowanego przez zapis litologiczny.

Ale istnieje tu zarazem sprz~ienie zwrotne, gdyi biozonacja moie bye testowana
i precyzowana za posrednictwem zdarzen, ktorych korelacyjnej wartosci dowiedziono.
Opisywane w tej pracy zdarzenia spelniajq warunek unikalnosci: tam, gdzie je
stwierdzono. wyraznie odr6iniaj~ si~ w zapisie od reszty sekwencji (fig. 2). Ponadto, we wszystkich przypadkach, gdy moina Je bylo precyzyjnie datowae, ich wiek
(tzn. wiek ich sygnalu litologicznego) mieScil si~ w obr~bie pojedynczego podpoziomu konodontowego (fIg. 3). OyskusYJne s~ natomiast przyczyny braku w niektorych
profilach czy nawet calych rejonach zapisu litologicznego zwi~zanego z pewnymi zdarzeniami. Zastanowienia wymaga tei: zr6i:nicowanie sedymentologicznego
wyrazu poszczegolnych epizodow w przypadkach, gdy zostawily one slad w li-

tologii. Problemy te
zdarzen.

zostan~

dalej pokrotce omowione w odniesieniu do kolejnych
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PODSTAWOWA TRANSGRESJA FRANSKA

Charakter utworow transgresywnych jest bezposrednio zdeterminowany przez
fakt wyst,powania lub braku plytkowodnej sedymentacji biogenicznej we franie.
lstnieje tu kilka moiliwosci: " natychmiastowe" utrwalenie si, sedymentacji basenowej (D,bnik, Klucze ?, Minkowice 4a ?), krotkotrwaly epizod rozwoju niewielkiej
biohermy stromatoporowej (Kowala), dluiej zachodz~cy rozwoj kopca mulowego
(Kadzielnia), dlugotrwaly wzrost kompleksu rafowego (Gal,zice, Wietrznia I,
Bystrzyca 2, Opole Lubelskie IG I). Wymienione moiliwosci reprezentuj~ malej~
q czytelnose opisywanej transgresji w zapisie kopalnym. W skrajnym przypadku
(Gal,zice) biostromalne utwory srodkowodewonskie mog~ bez wyraznej zmiany
w litologii przechodzie w grube, zarafowe facje gornego dewonu .
Problem korelacyjnej wartosci omawianego zdarzenia dodatkowo komplikuje
moiliwose, ii platforma biostromalna lokalnie przez pewien czas nad~iala ze
wzrostem za podnosz~cym si, poziomem morza'. Dost,pne dane nie pozwalaj~
na wykluczenie takiej ewentualnoSci. Moina jedynie s~dziC, ie najmniejsze prawdopodobienstwo wyst'lpienia takiego "przedluionego" wzrostu istnialo w nieco
abiotycznych facjach typu wapieni d,bnickich, a najwi,ksze - w rejonach rozwoju
duiych franskich struktur rafowych. Te ostatnie byly przypuszczalnie uwarunkowane paleotektonicznie (np. rozwoj rafy dyminskiej na podloiu antykliny kaledonskiej).
PULS REGRESJI WE WCZESNEJ DOBIE GIGAS

Dane z D,bnika, Kadzielni i Wietrzni wskazuj~, ie tendencje regresywne wyst~ 
pily wkrotce po transgresji wczesnofranskiej , przypuszczalnie jui w srodkowymgornym podpoziomie asymmetricus. W zwi~zku z tym, dyskutowane zdarzenie
moie bye trudno czytelne w profilach reprezentuj~cych bezposrednie pobliie struktur organicznych, gdzie progradacja utworow detrytycznych rozpocz,la si, jui
wczesniej. W ta kich sytuacjach moie one bye manifestowane przez nagle pojawienie
silO utworow 0 grubszym uziarnieniu (D,bnik), ale moie tei bye ukryte w serii
jednolicie gruboziarnistej (Kadzielnia ?).
W przypadku facji najplytszych (Gal,zice, Kadzielnia) puIs regresji mogl doprowadzic do emersji i rozwoju powierzchni erozyjnej , a nawet krasu powierzchniowego. W tego rodzaju sekwencjach , przy istnieniu luk w zapisie lub wyst,powaniu
utworow l'ldowych (caliche, osady rezydualne) fakt emersji moie nie budzie w~tpli
wosci, natomiast jej wiek b,dzie trudny do jednoznacznego ustalenia. Dopoki
jednak nie udowodni silO istnieniajakichs innych powodow wynurzenia (np. blokowej
tektoniki synsedymentacyjnej), najprostszym wytlumaczeniem emersji b,dzie omawiany puIs regresywny.
Sposrod opisanych profilow najbardziej oczywista identyfikacja dyskutowanego zdarzenia dotyczy rejonu Kluczy i Kowali, gdzie wyst,puj ~ wkladki wapienno-okruchowe w obr,bie marglistych utworow basenu szelfowego. Moina przy tym
oczekiwac, ie w profilach basenu najgl,bszego i/lub najbardziej oddalonego od
budowli organicznych puis regresji zaznaczyl silO slabiej nii w wymienionych przykladach . Ewentualne wykrycie sedymentacyjnego zapisu omawianego zdarzenia
1 Trzeba przy tym pami~tac 0 ogromnym potencjale wzrostu struktur organ icznych (W. Schlager, 1981), kt6ry
sprawia. te kr6tkim okresom mieszczllcym s i~ calkowicie w przedziale bl~du kore1acji konodonlowej moU odpowiadac
wapienie 0 znacznej mi~szoSci.
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na Lubelszczyznie b~dzie wymagae dokladniejszej analizy sedymentologicznej
i biostratygraficznej tamtejszych profilow gomego dewonu.
TRANSGRESJA WE WCZESNEJ DOBIE GIGA S

Zdarzenie to jest czytelne we wszystkich profilach, w ktorych wyst~puj~ starsze utwory regresywne w postaci wapieni detrytycznych (D~bnik - Zawiercie,
Kowala, Kadzielnia) . Wsz~dzie tam transgresji towarzyszy ostry kontakt litologiczny tych osadow z utworami gl~bszych facjL Podobnie jest, jak mozna s,!dzie, w przypadku zatopionych struktur organicznych w rejonie wierceil Bystrzyca 2 i Opole
Lubelskie IG I, gdzie utwory stromatoporoidowo-koralowe przykryte s~ wapieniami glowonogowymi. Opisywana transgresja nie zostawila natomiast zadnego
zapisu osadowego w profilu Ostrowki , w centralnej cz~sci kompleksu rafowego.
Powodem mogla bye przedlulaj,!ca si~ ekspozycja powierzchniowa po niedawnym pulsie regresji lub, co bardziej prawdopodobne, niedepozycja w warunkach
podmorskich (por. M. Szulczewski, 1978).
Z kolei , przypadek Psich Gorek wskazuje, ze pewne fragmenty dawnego kompleksu rafowego mogly, mimo pulsu transgresywnego , dalej bye zrodlem osadow
bioklastycznych, choe jUl nie 0 charakterze talusu rafowego, lecz detrytusu ramienionogowo-krynoidowego typu reef cap.
ZDARZENIE NA GRANICY FRANU Z FAMEN EM

Przypada ono na okres silnej transgresji zapocz~tkowanej w dobie gigas . W
z tym, rozklad facji w badanym zbiomiku cechuje znaczne uproszczenie:
w rozleglym basenie szelfowym z sedymentacj,! marglist'l obecne s~ jedynie izolowane strefy depozycji zwolnionej lub wr~cz niedepozycji na pogr~zonych bud owlach organicznych . W profilach basenowych omawiany epizod albo wyraZony jest
silnym i raptownym w kategoriach podzialu konodontowego (Klucze) spadkiem
zawartosci w~glanow na korzyse substancji ilastej, albo tez w ogole nie zaznacza
si~ w litofacji (region kielecki).
Podczas gdy kolo Kluczy lupki ilaste zapocz'!tkowane opisywanym zdarzeniem
wyrozniaj,! si~ niewielkim tempem sedymentacji, na Lubelszczyznie formacja
bychawska reprezentuje maksymalny przyrost osadow w czasie. R6Znica ta moze
wynikae z odmiennego usytuowania tektonicznego: na stabilnym podlozu w przypadku Kluczy, a w osi subsydencji rowu mazowiecko-Iubelskiego (W. Pozaryski,
1986) w przypadku okolic Lublina.
Na pogrl!ionych budowlach organicznych luka sedymentacyjna obejmuje wprawzwi~zku

dzie zawsze co najrnniej krytyczny interwal poziomu triangularis, ale moze tei: ona
rozci~gae si~ na caly famen i znaczn'! cz~c [ranu (M. Szulczewski, 198Ia) . Zmniejsza to korelacyjn~ wartosc opisywanego zdarzenia w takich sytuacjach facjalnych.
Do tej pory przelom na granicy franu z famenem byl analizowany glownie
w kategoriach globalnego kryzysu swiata organicznego (masowe wymieranie por. D.l. McLaren, 1982). Opisane przyklady wskazuj~ jednak, ze zdarzenie to
mialo rowniez powazne konsekwencje dla sedymentacji, aczkolwiek trudno tu,
jak na razie, dostrzec prawidlowosci prowadz'!ce do logicznego wytlumaczenia jego
przyczyn . Oczywisty, choe nie powszechny kryzys sedymentacji w~glanowej mogl
miee podlole zarowno organiczne (wyeliminowanie taksonow osadotworczych),
jak i nieorganiczne (srodowisko nie sprzyjaj,!ce wytr'!caniu w~glanow).
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PULS REGRESJI W SRODKOWEJ DOBIE CREPiDA

Tendencje regresywne w poznym famenie wyrazne s~ na obszarach po!oionych
blizej brzegow zbiornika (D~bnik - Zawiercie i Lube!szczyzna), natomiast nie zaznaczaj~ si~ w sposob oczywisty w centralnej jego cz~sci (region kielecki). Za!einosc
ta dotyczy rowniei dyskutowanego zdarzenia, ktore zapocz~tkowalo regresj~
p6Znofamensk~ (por. tei M. Szulczewski, 1986). Obok bezposrednich oznak bardziej plytkowodnego srodowiska (erozja srodformacyjna), charakterystyczne dla
nowego etapu sedymentacji jest znaczne zwi~kszenie udzialu w~glanow kosztem
substancji ilastej.
W niektorych profilach (Kadzielnia) dokladnie z pocz~tkiem pulsu regresji
konczy si~ okres niedepozycji podmorskiej. Wskazywaloby to, ii omawianemu
zdarzeniu towarzyszyl ponowny rozruch "fabryki w~glanowej" po katastrofie
z przelomu fran/famen. Wiek dyskutowanego epizodu zostal wyznaczony gl6wnie w oparciu 0 profil RR-34 kolo Zawiercia. Pozostale datowania (zwlaszcza D~b
nik i Lubelszczyzna) s~ nieco mniej precyzyjne i trudno jest wykluczyc mOiliwose,
ie w innych profilach utwory regresywne s~ nieco przesuni~te w czasie.
PODSUMOWANIE

Starano si~ wykazac, ie dyskutowane zdarzenia wyroinia powszechnosc co najmniej na obszarze poznodewonskiego szelfu poludniowej Polski z jego zr6i:nicowan~ budow~ podloia i paleogeografi~. Niektore epizody (np. zdarzenie regresywne
w dobie gigas) s~ slabo czytelne w pewnych rejonach (Lubelszczyzna), ale moie
to wynikaez niedostatkow analizy facjalnej i biostratygrafii . Poza tym, fakt zapisania
si~ zdarzenia w sekwencji litologicznej wydaje si~ zaleiee od pozycji paleogeograficznej i facjalnej danego profilu. Niektore ze zdarzen (np. oba pulsy transgresji) obj~1y
swym widomym wplywem wi~ksz~ liczb~ roinych sytuacji facjalnych. Inne (np.
zdarzenie F/F lub puIs regresji we wczesnym famenie) zostaly zarejestrowane bardzo
selektywnie w roinych profilach. Wynikaloby st~d, ie stwierdzenie jakiegos zdarzenia w postaci zmiany litologicznej w profilu nie tylko dostarcza wartosciowego
horyzontu korelacyjnego, ale niesie informacj~ sytuuj~q dan~ sekwencj~ w ukladzie
paleogeograficznym i facjalnym.
Raptownosc opisanych zdarzen moze bye wykazana we wszystkich przypadkach,
gdy dysponujemy precyzyjnymi datowaniami konodontowymi na tie dOkladnych
profilow litologicznych. Dost~pne dane sugeruj~ izochronicznose tych epizodow w
skali analizowanego fragmentu zbiornika. Nie wyklucza to moiliwosci, ie pewne
efekty sedymentacyjne danego zdarzenia mog~ wyst~powac z opOinieniem w profilu. Dotyczy to na przyklad ostatecznego zatopienia platformy srodkowodewonskiej na obszarach 0 najslabszej subsydencji alba oznak splycenia w famenie, w
rejonach wyj~tkowo gl~bokiego basenu szelfowego. Zarysowana moiliwosc Geszcze
nie wykazana na konkretnych przykladach) nie podwaia ogolnej przydatnosci
omowionych zdarzen dla korelacji czasowej w wymiarze lokalnym i regionalnym,
choe jednoczesnie sklania do pewnej ostroinosci w przyszlych badaniach.

GLOBALNE UWARUNKOWANIA ZDARZEN P6ZNODEWONSKICH
Globalny zasi~g miala niew~tpliwie podstawowa transgresja franska. Wedlug
M.R. House'a (1985) to "zdarzenie franskie" (Frasnes event) wypadlo "blisko
pocz~tku dolnego podpoziomu asymmetricus" i moina je rozpoznac w profilach
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od Nowego lorku przez Maroko do Europy. W Belgii puIs transgresywny jest
zaznaczony pojawieniem si~ lupk6w z pocz~tkiem fazy F2a (H.H. Tsien, 1971,
1974). W rejonie Akwizgranu odpowiada mu przypuszczalnie ' kompleks tzw.
Gl'enzschie(el' leiqcy mi~dzy grubymi zespolami rafowymi (W. Kasig, H . Wilder,
1983). W swym zestawieniu wahan eustatycznych dla dewonu Europy i Ameryki
P61nocnej I.G. Johnson i in. (1985) wyr6inili transgresywno-regresywny cykl
lIb zapoczqtkowany w najniiszym podpoziomie asymmetricus i IIc zaczynaj~cy
si~ od srodkowego podpoziomu asymmetricus (fig. 3).
Brak jest jednoznacznych dowod6w na eusta!yczn~ przyczyn~ pulsu regresywnego w niiszej cz~sci poziomu gigas. Swiadectwa regresji s~ poza Polskq nieliczne
i na og61 slabo datowane. Moina do nich zaliczyc regresj~ poprzedzajqC'l facje
Pipe Creek w Nowym Jorku (M.R. House, 1985, fig. 5a), k~towq niezgodnosc w
marokanskim profilu Erfoud (1. Wendt i in., 1984, por. tei W. Buggisch, 1972,
str. 16), granic~ erozyjnq w dolnym podpoziomiegigas profilu Devils Gate Limestone
w Newadzie (C.A. Sandberg, F.G. Poole, 1977, fig. 7, str. 155), czy wreszcie kras
rozwini~ty na wapieniach dolnego franu kolo Vise w Belgii (E. Poty, 1980) oraz w
poludniowej Anglii (M.J. Orchard, 1977).
Transgresja zapocz~tkowana w dolnym podpoziomie gigas byla, zdaniem J.G.
lohnsona i in . (1985), najwi~kszq z transgresji dewonskich. W Europie Zachodniej
zostala ona odzwierciedlona w sedymentacji lupk6w z Matagne i ich odpowiednik6w (W. Buggisch, 1972; W. Krebs, 1979).
Globalny wymiar zdarzenia F/F zostal jui kr6tko wspomniany. Moina jedynie
dodac, ie opisane wyiej luki i kondensacje stratygraficzne Sq stwierdzane na calym
swiecie w analogicznych przedzialach biostratygraficznych i sytuacjach facjalnych
(W. Buggisch, 1972; P.E. Playford i in., 1984; E. Mountjoy, 1980, fig. 6) . Wedlug
I.G. lohnsona i in. (1985) w srodkowym podpoziomie triangularis miala miejsce
globalna transgresja 0 ograniczonym zasi~gu, poprzedzona kr6tkq fazq regresywn~.
Ostatnie z analizowanych tu zdarzen - wczesnofamenski puIs regresji - wypada na krzywej J.G. Johnsona i in . (1985) nie w obr~bie srodkowego podpoziomu
crepida, a na granicy poziom6w crepida i rhomboidea. Wyraina faza regresywna
zostala natomiast zapocz~tkowana w obr~bie poziomu crepida Nowego lorku
(M.R. House, 1985, fig . 2),
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MapeK

HAPKEBVl4

C06bIT1411 HA n03AH14EAEBOHCKOM WEnb<l>E HA lOrE nonbW14
14 14X 3HA4EH14E AnI! CTPAT14rPA<l>1414
Pe310Me
TeMOH npeAnaraeMOH CTaTbH ~Bn~eTC~ cpaaHeHHe $aUHanbHoH o~epeAHOCTH ocaAKOB 8 Tpex
06nacT~X nOlAHeAe80HcKoro wenbcpa Ha .ore nonbwH: B pai10He AeM6HMK-3a8eplle ol<ono Kpal<08a,

8 KeneUKOM paHOHe CaeHTOI<WHCI<KX rap H Ha nlO6nHHILIHHe (cpHL

1). 3TH 06nacnl palmt'-lHbl no

CTPYKTYPHOMY CTpOeHHK) H naneoreorpa$H~eCKOMY nOnO)l(eHHIO. n03TOMY o6w,He '-IepTbl, npHcYILIHe
cpaUHanbHOH o~epeAHOCTH ocaAKOa. B 3TH X o6nacT.ll X MO)l(HO OTnH~HTb OT nOKanbHOH HX cneLlH$HKH.
VlHTepnpeTaLlH~ o~epeAHoCTH $aUHH, cornaCHO cTaHAapTHoMY AeneHMIO no 1<0HOAOHTaM, cnoc06cT80-

sana Bbl~aneHHIO 5 &a)l(HbIX reOnorH'-IeCKHX C06blTHH Ha 3TOH TeppHTopHH.

1.

rna8Ha~ cppaHcKa~ TpaHcrpeccH~ (8epo~THo HH)I(HHH nOAropHlOHT

asymeulcus).

3TO ABneHHe

06bt'-lHO Bbtpa)l(eHO B BHAe KOHTaKTa TeMHblX MeprenHcTblX cy6nHTopanbHbEx (,,6acceHHo8blX") OT-
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nO)l(eHHH (aHa3po6HbIX-,D.HCa3po6 HbIX) C HH)I(ene)l(aw,HHH CTpOHaTonOAOBO-KopanOBbIHH 6HOCTPOHHblN KOHnneKCOH (AeH6HHK, Kmo'le OKono 3aeepl.la, MHHKOBHl.Ie 4a -

q,H r . 2, Ta6. 1). IlOKanbHO Ha

6HOCTPOHHOH nnaTq,opMe CCPOpHHpoBanHcb paJHble no BenH'IHHe caHOCTOJlTenbHble Opra HH'IeCKHe
nocTpoHKH -

Ha"lHHaJl C HenKHX 6HorepH (Ko Bam) ,D.O KpynHblx pHq,OB (OcTpYBKa, 6blCTWHl.Ia 21).

2. PHTH perpeCCHH (HH))(HHM nOAropH30HT gigas). nHTonOr H"IeCKOe npOJl8neHHe TaKOrO npou,ecca paJ,D.H'IHO: Ha"lHHaJl C KpynHo06noMo"lHblX np0J1n3CTKOB B MVlKPHToBo-rnHHHcTbIX Tonw,ax
6acceMHoBbiX OCa,D.KOB (KnlO"Ie, KOBanJl) H nORBnRIOw,HXCR 60nee KpynHblx q,paK4HH e 06nOHO"lHbIX
OTnO)l(eHHJlX (AeH6HHK) BnnOTb AO 3P03HOHHbiX nOBepxHocTeH H Aa))(e nOBepxHocTHoro KapCTa (OCTPY8Ka). npH"IHHOH Toro, "ITO AO CHX nop TaKHe nOpO,D.bl B Il106nHHcKOM 06naCTH He 6blnH onHcaHbl,
RBHnaCb, eepORT HO, He cnHLUKOH rny60KaR H3Y'leHHocTb Ce,D.HHeHTOnorHH H 6HOCT paTHrpaq,HH ,D.eBOHCKHX OTnO>KeHHM.

3. TpaHcrpeccHR (HH))(HHM nOAropH30HT gigas). THnH'IHbIH J1HTOnorH'IeCKHH npH3H3KOH JlBnReTCR
KOHTaKT 06nOHo'i HblX nopoA, CBR3aHHbiX C pa HHHM PHTMOM per peCCHH, C BbiWene)l(aw,HMH MeprenHcTOMHKPHTOBblHH nopO,D.aHH , BKnlO"IalOw,HHH q,ayHy 06nacTH OTKpblToro HOpR (nen3rH"IeCKOM) -

AeH6 -

HHK, 3aBep4e, KOB3nR, Ka,D.len bHR. Ha nOABOAHblX PHq:.OBbIX KOHnneKcax npO,D.on))(HTenbHoe BpeHR
OCa,D.KI'I He H3KOnnJlnHCb (OCTpYBK31), OCa>K,D.anHCb H1BeCTHJlKH C ronOBOHorHMH MonnlOCK3MH (J1106nHHw,HHa- 6blcTwH4a 2) HnH opraHoreHHble OCTaTKH THna

4.
8

reef cop

(nce rypKH e Kenb4ax).

re0J10rH'IeCKl'le JlBneHHR Ha nOrpaHH"Ibe q,paHa H q:.aMeHa (c pe,D.HHH nOAropH10HT triangularis).

paJpenx, OTpa))(alOw,Hx Henpep blBHoe ocaAKOH aKOnneHl'le Ha'lI'l HaR e q,paHa, Ha6nlOAaeTcR nH60

Henpe p bl BHoe paBHoHepHoe OCa>K,D.eHHe rnHHHCTO- H3BeCTKOBbiX nopOA (Kene4KHM paHoH), ml60
pelKoe CHH>KeHHe 8 ocaAKax Kap6oHaTOB, H YBenH"IeHHe rnHHHCTOCTH nopOA (KnlO'Ie). HaA MepTBblMH
opraHoreHHblMH nOCTpOMKaHH (OcTpYBKa, KaAlenbHJI) OCa,D.KH He HaKonnJlIOTCJI, "ITO nO,D.TBep>KAaeTCJI
Ce,D.Ht1eHTa4HOHHbIH nepepblaaHH pa3HOM npO,D.On))(HTen bHOCTH (OT ,D.ayx nO,D.ropH10 HTOB AO 60nbwe
Rpyca).

5. PH TH perpeceHH (cpe,D.HHM nOAropHlOHT crepida) . 3TOT npolleec OTpa))(eH 8 palpelaX 8 BIotAe
nOJleJ1J1IOw,HXCJI ropHlOHTOB BHYTpH¢lOpHau,HOHHOM 3pOlHH, CKeneTOB 6eHTOHHbiX opraHH3HOB H 8
06w,eH YBenl'l4eHHH cOAep)KaHI'IJI Kap6oHaTOB . .RaHble npH1HaKH perpeccloUt Ha6nlOAalOTCJI B nepHq,epHMHblX o6nacTJlX 6aeceMHa (AeH6HHK-3aaep4e, J1106nHHw,HHa) , a B lIeHTpe wenb4>a OHO npOJlanJleTCJI
cna60 (Kene4KHM paMoH).
nHTOnOrH4eCKYlO laJ1Heb Bblwenepe'l114neHHblx reonorH4eCKHX JlaneHHH HO)f(HO 06HapY)l(HTb B palpelax, OTpa)f(alOw,Hx pa3J1H4HbLe naneoreorpaq"H4ecKHe H <pa4HanbHbte ycnoBHJI Oca,D.KOHaKOnneHHJI
Ha HOM TeppHTopHH (<piot r . 1 H 2, ra6.

1). TaKaJl pacnpocTpaHeHHoCTb 3THX Jl BneHHH MO)l(eT 6b lTb pelynb-

TaTOM o6w,ero ,D.n.R Bcero Hly"laeHoro wenbq"a np04ecca OTHoeHTenbHblX K0l1e6aHHM ypOBHJI HOpJl
(q,Hr. 3). B CYW,HOCTH o6e TpaHcrpeCCL4H SepOJITHee acero HOeHnL4 nCTaTH"IeCKHM xapaKTep (cp. A.r.
A)KOHeOH H ,D.p., 1985), a aOlHO)l(HO 3TO KaCaeTCJI 14 060HX PHTHOB perpeccHH. reOnOrH"IeCKlote JlBneHI1R
Ha rpaHHlIe q,paHa H q"aMeHa TaK)I(e HHenH rno6anbHoe pacnpoCTpaHeHL4e (A . .R . MaK napeH, 1982) .

B HTore MO)KHO OTHeTI1Tbj

~TO

ace nepe410tCneHHble RBneHHR t10ryT nocnY)l(HTb ,D.1lJl O"leHb TO"l-

HblX KoppenR4HH no Bpet1eHH. npHMeHeHHe Onl1CaHHOH CTpaTL4rpa<pH'ieCKOM cxeHbl B Aal1bHeHwHx
HccneAoaaHHJlX Ao n>KHO C04eTaTbCII c ,D.eTanbHblM 1-11Y"leHl1eM ce,D.HMelHOnorHH q,allHanbHoro COCTaBa
Kl1104eebiX paJpeJoe.
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EVENTS ON THE LATE DEVONIAN SHELF IN SOUTHERN POLAND
AND THEIR STRATIGRAPHICAL SIGNIFICANCE
Summary
The present study is based on a comparison of facies sequences in the following three areas of the Late

Devonian shelf in southern Poland: the D~bnik - Zawiercie area near Cracow, the K ielce region in the
Holy Cross MIS., and the Lublin area (Fig I). These areas represent different tectonic and paleogeographic
settings. This made possible sorting Out a common developmental pattern from some purely local effects.
The interpretation of the fac ies superposition within a framework of the standard conodont zonation
allows one to distinguish five important geolOgical events which occurred over the whole investigated
shelf portion.
1. The basal Frasnian transgression (probably LOwer asymmelricus Zone). This event is generally
expressed as the contact of dark, dis·to anaerobic marly subtidal deposits with the underlying stromatoporoid·coral biostroma l complex (localit ies O~bnik, Klucze near Zawiercie and Minkowice 4a borehole; Fig. 2, Tab. 1). Locally, isolated organic buildups developed over biostromal platform; they range
from small bioherms (Kowala) through kilometer-sized reefs (Oyminy Reef - locality Ostr6wka,
Bystrzyca 2 borehole 1).
2. The regressive pluse (Lower gigas Zo ne). The lithological evidence is variable: thick, coarse-grained intercalations with in the basinal marly mudstones (Klucze, Kowala); rapid grain·size coarsening
in the detrital units (D~bnik); and karsted surfaces (Ostr6wka). The fact that similar phenomena have
not been 50 far described from the Lublin area is probably due to insufficient sedimentological and bio·
stratigraphical ana lyses.
3. The transgressive event (Lower gigas Zone). Typically, this episode is evidenced by the marly
mudstones with a pelagic fauna overlying the detrital deposits of the earlier regressive pulse (D~bnik - Zawiercie, Kowala, Kadzielnia) . Submerged reef-complexes were the sites of either nondeposition (Ostr6wka ?) or condensed sedimentation of cephalopod limestones (Lublin area - Bystrzyca 2) and organodetrital limestones of a reef·cap type (Psie Gorki in Kielce).
4. The Frasnian/Famennian boundary event (Middle triangularis Zone). In the sections displaying
continuous basinal development in late Frasnian to Famennian, the F/F boundary is either difficult
to discern within a monotonous marly sequence (Kielce region) or it is marked by the abrupt decrease
in carbonate to clay ratio (Zawiercie). The dead organic buildups display nondeposition (Ostrowka,
Kadzielnia) which is renected in stratigraphical gaps spanning an age interval ranging from two conodont
subzones to more than a stage.
5. The regressive pulse (Middle crepida Zone). This event is marked by an appearance of intrafonnational erosion levels along with benthic skeletons, and by an increase in a carbonate content. Those
phenomena were observed in the marginal parts of the basin (D~bnik-Zawiercie , Lublin area) while
they are hardly discernible in the Kielce region.
The lithological record associated with the above events may be clearly distinguiShed in sections
representing contrasting paleogeographical and facies settings (Fig. 2, Tab. 1). This ubiquity seems to be
controlled mostly by a pattern of sealevel changes which is common for at least the investigated shelf
area (Fig. 3). In fact, both transgressive episodes most probably had a world-wide occurrence (J.G.
)ohnson et aI., 1985); also the regressive pulses may have had an eustatic character. A global extent
may be also attributed to the F/F event (0.1. Mc Laren, 1982). From the present analysis it is concluded
that the major geological events may provide a useful basis for detailed chronostratigraphic correlations
between various paleogeographic and facies areas of the Upper Devonian. The future application of
the event·stratigraphic scheme should, however, involve refining of sedimentological and facies analysis
of key sections.
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