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1

Dokonano szczegółowej analizy obecnego i pierwotnego zasięgu osadów poszczególnych pięter kredy
górnej, rekonstrukcji pierwotnej miąższości i facji w strefach częściowej lub całkowitej erozji epigenetycznej, analizy luk sedymentacyjnych oraz opracowano mapy litofacjalne metodą współczynników.
Mapa paleotektoniczna powstała z nałożenia map paleomiąższości i facji. Analiza paleotektoniczna
pozwoliła wyróżnić paleostruktury o zasięgu regionalnym i lokalnym. Głównymi elementami są wał
środkowopolski o przebiegu NW - SE i przyległe do niego bruzdy: szczecińsko-mogileńsko-łódzko
-nidziańska oraz pomorsko-warszawsko-Iubelska.

WSTĘP

Rozwój epikontynetalnych utworów kredy górnej łącznie z albem górnym i
paleocenem dolnym w Polsce przedstawiono na 8 mapach paleomiąższości i facji
(fig. l - 8) oraz na syntetycznej mapie paleotektonicznej (fig. 9). Sporządzono je
wykorzystując bogaty materiał pochodzący z kilku tysięcy otworów wiertniczych
oraz odsłonięć głównie w Górach Świętokrzyskich i Sudetach.
Na większej części Niżu Polskiego oparto się na własnych pracach (M. Jaskowiak-Schoeneichowa, 1969, 1976, 1981, 1987; M. Jaskowiak-Schoeneichowa,
A. Krassowska, 1983; A. Krassowska, 1971, 1981, 1986 i in.) oraz licznych opracowaniach innych autorów (m.in. M.D. Giel, 1971; K. Pożaryska, 1967; W. Pożaryski,
1960, 1962; J. Sokołowski, 1967; K. Wyrwicka, 1980).
Dla obszaru Sudetów, niecki łódzkiej i nidziańskiej oraz wschodniego obrzeżenia
Gór Świętokrzyskich wykorzystano ponadto prace: S. Alexandrowicza (1954,
1969), S. Biernata (1960), S. Bukowego (1956), S. Bukowego, A. Siewniaka
(1963), S. Cieślińskiego (1956), S. Cieślińskiego, W. Pożaryskiego (1970), M.
Hakenberga (1986), M. Hakenberga i in. (1973), I. Heller, W. Moryca (1984),
E. Jawora (1970), H. Jurkiewicza (1980), K. Koniora (1974), Z. Kotańskiego, S.
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Radwanskiego(l977), W'.C. Kowalskiego(1948), R. Marcinowskiego (1974), J. Milewicza (1971, 1973, 1979), E. Panowa (1934), S. Radwanskiego (1968, 1973, 1975),
J. Rutkowskiego (1965), S.Z. ROZyckiego (1938), E. Senkowicza (1959), J. Uberny
(1967), A. Witkowskiego (1969) i in.
Stratygrafia wie1u otworow wiertniczych zostala opracowana na podstawie
kryteri6w makro- i mikrofaunistycznych (A. Blaszkiewicz, S. Cieslinski, E. Gawor-Biedowa~ E. Witwickaflde Budowa geologiczna Polski, 1984; K. Pozaryska, 1965,
1967; K,. Pozaryska, 1. Szczechura, 1968; E.Gawor-Biedowa, 1973; M.D.Giel,
1975), litologicznych, geochemicznych i petrograficznych w powiqzaniu z geofizyk q wiertnicZ1!, dzi~ki ktorej wykorzystano ogromn,!: liczb~ nierdzeniowanych
otworow wiertniczych.
Mapy paleomi,!:zszosci wykonanoglownie na podstawie pomiarow miqzszosci
pierwotnych w otworach wiertniczych. Przeprowadzono rowniez rekonstrukcj~
mitlzszoSci w' strefach cz~sciowej lub caikowitej poinej, pogornokredowej erozji
epigenetycznej, szczegolowq analiz~ obecnego i pierwotnego zasi~gu osadow poszczegolnych pi~teroraz analiz~ Iuk sedymentacyjnych. Du.ze trudnosci napotykano
przy odtwarzaniu, chociazby w przyblizeniu, pierwotnych miqzszosci, poniewaz
utwory kredy gornej i paleocenu dolnego na duzych obszarach zostaly silnie zdenudowane.
Mapy facji skonstruowano metodq wspolczynnikow, na podstawie ilosciowej
analizy poszczegolnych typow skal w systemie dwuskladnikowym dIa albu gornego,
wykorzystujqC stosunek sumarycznej miqzszosci osadow piaszczystych do margli
P /M oraz w systemie trojskladnikowym dia pozostalych pi~ter gornokredowych
i paleocenu dolnego. Wyrozniono dwa wspolczynniki: wspolczynnik klastycznosci, obrazujqcy stosunek osadow klastycznych glownie piaszczystych oraz
ilastych do w~glanowych, i wspolczynnik przedstawiajqcy stosunki ilosciowe
w obr~bie utworow w~glanowych, okreslany roznie w zaleznosci od rodzaju skal
budujqcych to pi~tro.
Syntetyczna mapa paleotektoniczna kredy gornej powstala z nalozenia map
paleomiqzszosci i facji poszczegolnych pi~ter metod q superpozycji. Mapa ta obrazuje uksztaltowanie Spqgu kredy gornej u schylku kredy. Obok analizy miqzszosciowej i formacyjnej (asocjacji litologicznych) przedstawia ona rejonizacj~ paleotektonicznq obszaru.
MAPY P ALEOMI1\ZSZOSCI I F ACJI
ALB G6RNY

W poznym albie (fig. 1) rozwija si~ transgresja morska zapoczqtkowana we
wczesnym i srodkowym albie. Zalana zostala wi~ksza cz~s6 Nizu Polskiego. Najwi~ksze, rozlegle obszary lqdowe znajdowaly si~ na poludniu Polski. Subsyctencja
dna zbiornika w tym czasie byla niewielka. Na przewazaj'!cej cz~sci obszaru powstaly osady 0 miqzszosci od okolo 2 do okolo 20 m. Z rozkladu paleoizopachyt
raznie wynika, ze mamy tu do
z odziedziczonym rozwojem
Najwi~ksze
w kredzie
ukladaly si~ w kierunku
wschodowi wzdluz bruzdy srodkowoz polnocnego zachodu
polskiej, z
w polnocno-wschodniej strefie
dzisiejszej niecki
subsydcncji
si~ dalej
Damaslawka i
szczecinskq. do
Chociwla.
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Fig. 1. Paleomil!zszosci i litofacje albu gornego wedlug M. laskowiak-Schoeneichowej (1) i A. Krassowskiej (2)
Palaeothickness and lithofacies of the Upper Albian after M. laskowiak-Schoeneichowa (1) and A.
Krassowska (2)
I - paleoizopachyty; 2 - pierwotny zasi~g zbiornika (paJeoizopachyta zerowa); 3 - zasi~g calkowitej erozji poznoepigenetycznej po kredzie gornej; 4 - zasi~g calkowitej erozji wczesnoepigenetycznej (w turonie, koniaku, santonie,
kampanie lub mastrychcie); 5 zasi~g cz~sciowy erozji wczesnoepigenetycznej; 6 . zasi~g pollitofacjalnych; 7 uskoki sedymentacyjne; 8 - obszary htdowe; prostok/it klasyfikacyjny: P - piaski i piaskowce, podrz~dnie zlepience, M margle, margle piaszczyste, podrz~dnie gezy i spongiolity, WK
wspolczynnik klastycznosci
1 - palaeoisopachs; 2 - primary extent of the basin (zero paJaeoisopach); 3 extent of complete late-epigenetic
erosion after the Upper Cretaceous; 4 - extent of complete early-epigenetic erosion (in Turonian, Coniacian, Santonian,
synCampanian or Maastrichtian); 5 - partial extent of early-epigenetic t>rosion; 6 - extent of lithofacies fields; 7
sedimentary faults; 8
land areas; classification rectangle: P - sands al:;:! sandstones, subordinately conglomerates,
M - marls, sandy marls, subordinately gaizes and spongiolites, WK - clasri-.: ratio
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Fig. 2. Paleomi,j,:zszosci i litofacje cenomanu wedlug M. laskowiak-Schoeneichowej (1) i A. Krassowskiej (2)
Palaeothickness and lithofacies of the Cenomanian after M. laskowiak-Schoeneichowa (1) and A.
Krassowska (2)
Trojk!!t klasyfikacyjny: P - piaski, L - mulowce i ilowce, W
wapienie, M - wapienie margliste, margle, WWM wspolczynnik wapienno-marglisty; pozostale objasnienia jak na fig. 1
limestones, M
marly limestones, maris,
Classification triangle: P - sands, L - siltstones and c1aystones, W
WWM - calcareous-marly coefficient; other explanations as in Fig. 1

W poznym albie dominowala litofacja piaskowcowa, ktora rozwin~la si~ W
brzegowych cz~sciach zbiornika na polnocy i na poludniowym zachodzie. Facja
marglowo-piaskowcowa zwi(!zana byla z jego CZ~SCi(! centraln(!.
CENOMAN

W cenomanie 1 (fig. 2) zbiornik znacznie
powi~kszyl. Zalane zostaly wszystkie
obszary l(!dowe na polnocy i wschodzie, z wyj(!tkiem wyspy W rejonie Olsztyna,
I Odmienny pogll:l:d na temat wspolczesnego i pierwotnego zasi~gu utworow cenomanu na obszarze niecki miechowskiej reprezentujl:l: 1. Heller, W. Mor:'c (1984) oraz M. Hakenberg (1986).
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Fig. 3. Paleomi,!zszosci i litofacje turonu wedlug M. Jaskowiak-Schoeneichowej (1) i A. Krassowskiej (2)
Palaeothickness and lithofacies of the Turonian after M. Jaskowiak-Schoeneichowl;l (1) and A. Krassowska (2)
Trojk'lt klasyfikacyjny: L - mulowce i ilowce (w nieckach: nidzianskiej, opolskiej, srOdsudeckiej i cz~sci niecki polnocnosudeckiej
wapienie piaszczyste), W - wapienie, wapienie margliste, kreda pisz'lca, kreda pisz'lca marglista,
o opoki i margie, WWO wspolczynnik wapienno-opokowy; pozostale objasnienia jak na fig. 1
Classification triangle: L
siltstones and claystones (in the Nida, Opole, Mid-Sudetic Troughs and in the part of the
opokas and
North-Sudetic Trough - sandy limestones), W - limestones, marly limestones, chalk, marly chalk, 0
marls, WWO
caJcareous-opokas coefficient; other explanations as in Fig. 1

oraz wi~ksza cz~s6
poludniowego. Os basenu ulegla pewnym przesuni~ciom:
na odcinku pomorsko-kujawskim ku polnocnemu wschodowi, a na odcinku gielniowsko-swi~tokrzyskim ku poludniowemu zachodowi. Najwi~ksza subsydencja
wyrazona jest paleoizopachytami 0 wartosci J 50 - 200 m. Podobnie jak w albie
gornym obserwujemy synsedymentacyjny wzrost niektorych elewacji.
Zroznicowanie litofacjalne osadow cenomanskich bylo niewielkie. Duzy obszar
zajmuje litofacja wapienna, ktora powstala w centralnej, polnocno-zachodn'iej
i poludniowo-wschodniej cz~sci zbiornika. Jest ona reprezentowana przez roznego
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rodzaju wapienie (w rejonie Lublina np. przez wapienie inoceramowe). Na p6lnoc
i na poludnie od litofacji wapiennej rozwijala si~ litofacja marglowo-wapienna,
a dalej ku brzegom piaszczysto-marglowa. W brzeznych cz~sciach zbiornika dominowala litofacja piaszczysta.
TURON

Zbiornik turonski (fig. 3) mial najwi~kszy zasi~g w p6znej kredzie, co jest potwierdzone przekraczaj'!cym ul~zeniem turonu na utworach cenomanu w poludniowej cz~sci niecki nidzianskiej (S. Alexandrowicz, 1954; E. Jawor, 1970), w
niecce sr6dsudeckiej (S. Radwanski, 1973) oraz w p61nocno-wschodniej Polsce
(M. Jaskowiak-Schoeneichowa, 1969).
Z analizy mi,!zszosci wynika, ze os maksymalnej subsydencji w por6wnaniu
do cenomanu przesun~la si~ na odcinku pomorskim wyraznie ku poludniowemu
zachodowi, a w poludniowej cz~sci basenu ku p6lnocnemu wschodowi. Przewazal
kierunek NW - SE osi zbiornika. W osi maksymalnej subsydencji osady turonu
osi,!gn~ly lokalnie mi'!zszosci 350-450 m. Rekonstrukcja rozkladu paleoizopachyt
osad6w sugeruje, ze w osiowej cz~sci bruzdy srodkowopolskiej w jej odcinku pomorskim wyst 4pila strefa 0 zmniejszonej subsydencji wyrazona izopachyt,! 0
wartosci 50 m, a lokalnie 25 m. Ku NE, SW is subsydencja dna zbiornika znacznie
malala, jednak w skrajnej poludniowo-zachodniej cz~sci basenu dno znacznie si~
obnizalo. W dzisiejszej niecce opolskiej mi'!zszosc osad6w doszla do 180 m, a w
dzisiejszej niecce p6lnocnosudeckiej - do 400 m.
POCZ4WSZY od turonu notujemy wi~ksze skontrastowanie mi'!zszosci mi~dzy
elewacjami i towarzysz'!cymi im depresjami, kt6re maj4 cz~sto proporcje antyklin j synklin linijnych.
W turonie nast 4pila wyrazna zmiana w rozkladzie facji w stosunku do cenomanu,
a takze pojawila si~ znaczna zmiennosc litofacjalna. Bardzo duzy obszar zaj~la
litofacja wapienna (wschodnia, srodkowa i poludniowo-zachoqnia cz~sc zbiornika)
reprezentowana gl6wnie przez wapienie i wapienie margliste. Litofacj~ wapienn,!
okala, a w centrum zbiornika rozdziela, litofacja opokowa, kt6ra dopiero w tym
pi~trze rozwin~la si~ na wi~ksz,! skal~. L,!dy poludniowe obrzeza litofacja mieszana
opokowo-mulowcowa. Na p6lnocy natomiast rozwin~la si~ litofacja mulowcowa.
Transport materialu terygenicznego do zbiornika sedymentacyjnego byl znikomy.
KONIAK

W koniaku (fig. 4) zbiornik prawdopodobnie nieznacznie si~ zmniej'szyl, co
wplyn~lo na niewielkie cofni~cie si~ linii brzegowej na poludnie. Z rozkladu paleoizopachyt wynika, ze subsydencja w tym okresie nie byla zbyt duza. Nast,!pily
dalsze zmiany planu strukturalnego. Mozna przypuszczac, ze doszlo do inwersji
osiowej. cz~sci bruzdy srodkowopolskiej wyrazonej w,!sk,! i dlug,! stref4 malych
mi'!zszosci (ponizej 25 m) 0 przebiegu NW - SE. Jest to jeden z pierwszych etap6w
formowania si~ walu srodkowopolskiego. Po jego zachodniej stronie wyodr~bnia
bruzda szczecinsko-mogilensko-16dzko-nidzianska 0
a lokalnie
300 m
m w otworze
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Fig. 4. Paleomi~i;szosci i litofacje koniaku wedlug M. Jaskowiak-Schoeneichowej (1) i A. Krassowskiej (2)
Palaeothickness and lithofacies of the Coniacian after M. Jaskowiak-Schoeneichowa (1) and A. Krassowska (2)
Trojkllct klasyfikacyjny: P
Classification triangle: P

pia ski i piaskowce; pozostale objasnienia jak na fig. 1- 3
sands and sandstones; other explanations as in Figs I - 3

Ono zbiornika koniackiego uleglo najsi1niejszej subsydencji w
nieckach sudeckich. Osady koniaku osi(!gaj(! tu okolo 400 m mi(!zszosci
wicz, 1971; S. Radwanski, 1975; Z. Kotanski, S. Radwanski, 1977). Zbiornik nizowy mial wprawdzie pol(!czenie ze zbiornikami
odgraniczony
Ostrzeszowa _. Jarocina
paod nich
na obszar NRD.
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Fig. 5. Paleomi<j,zszosci i litofacje santonu wedlug M. laskowiak-Schoeneichowej (1) i A. Krassowskiej (2)
Palaeothickness and lithofacies of the Santonian after M. Jaskowiak-Schoeneichowa (1) and A. Krassowska (2)
Objasnienia jak na fig. I - 4
Explanations as in Figs 1-4

nowe w£!skie strefy z zapiaszczonymi osadami. Strefy te istnialy nast~pnie w santonie i kampanie. Wyrazne zapiaszczenie nast£!pilo w strefie Raducza Radomia,
do kt6rej material klastyczny byl dostarczany prawdopodobnie z wynurzaj£!cych
si~ G6r Swi~tokrzyskich oraz, bye
z wypi~trzaj£!cej si~ struktury Jezowa.
Wi~ksz£! piaszczystose obserwuje si~ w rejonie Podd~bic Kola - Wartkowic,
do kt6rego material piaszczysty m6g1 bye dostarczany z wysadu Klodawy. Bardzo
wyrazne zapiaszczenie osad6w zaznaczylo si~ na pograniczu odcinka mogilenskiego
i szczecinskiego bruzdy szczecinsko-mogilensko-16dzko-nidzianskiej z pomorskim odcinkiem walu srodkowopolskiego. Zr6dlem materialu terygenicznego
mogly bye tu zywe wysady solne Mogilna, Damaslawka i Drawna oraz prawdo-

podobnie nowopowstale, hipotetyczne wyspy znajduj'lce si~ na obszarze obecnego
walu pomorskiego. Litofacje klastyczne si~gn~ly ponadto w gl'lb odcinka pomorskiego bruzdy pomorsko-warszawsko-lubelskiej.
SANTON

Zbiornik w santonie (fig. 5) prawdopodobnie nadal nieznacznie si~ zmniejszyl.
Rozklad mi'lzszosci w zasadzie powtarza plan koniaku, jedynie wi~ksze S'l
gradienty przyrostu mi'lzszosci, wskazuj'lce na gromadzenie si~ duzej ilosci osad6w
santonu, niekiedy znacznie wi~kszej niz koniaku.
W dalszym ci'lgu trwa proces formowania si~ walu srodkowopolskiego i przyleglych do niego bruzd sedymentacyjnych. Na wale powstaj'l obszary 0 silnie zredukowanych mi'lzszosciach 40 - 50 m w rejonie Jezowa czy Wloclawka - Torunia,
a nie wykluczone, ze tworz'l si~ lokalnie wyspy pozbawione osad6w w obr~bie
pomorskiego odcinka walu. Podczas gdy w koniaku osady 0 duzych mi'lzszosciach
gromadzily si~ g16wnie po poludniowo-zachodniej stronie dzwigaj'lcego si~ walu,
to w santonie powstawaly one takze po jego p6lnocno-wschodniej stronie (fig. 5).
Po poludniowo-zachodniej stronie walu maksymalne mi'lzszosci stwierdzono w
depresjach mi~dzy struktur'l Mogilna i Gopla (500-600 m).
W poludniowo-wschodniej cz~sci basenu maksymalne mi'lzszosci osad6w notowano po p61nocno-wschodniej stronie l'ldu malopolskiego, uformowanego juz
w mlodszej kredzie dolnej (200 - 300 m mi~dzy Janowem Lubelskim a Cieszanowem).
Na podkreslenie zasluguj'l duze mi'lzszosci santonu (szczeg61nie g6rnego) rz~du
ponad 300 m po obu stronach sedymentacyjnego zr~bu Szamotul i elewacji Obornik. W dalszym ci'lgu, ch06 mniej wyraznie niz w koniaku, zaznacza si~ wyniesiona
strefa Ostrzeszowa - Jarocina Gubina z silnie zredukowan'l mi'lzszosci'l do
okolo 50 m.
W poludniowo-zachodniej cz~sci basenu subsydentn'l stref'l pozostaje tylko
dzisiejsza niecka p61nocnosudecka (santon mi'lzszosci 350-400 m - J. Milewicz, 1971, 1979).
W obecnej niecce sr6dsudeckiej i opolskiej, gdzie obecnie brak jest osad6w santonu (S. Biernat, 1960; S. RadwaJlski, 1968, 1973, 1975; Z. Kotanski, S. Radwanski, J977) osadzily si~ utwory niewielkiej mi'lzszosci, co bylo spowodowane podnoszeniem si~ i rozszerzeniem l'ldu wschodniosudeckiego i g6rnosl'lskiego.
Rozklad litofacji w santonie w og61nych zarysach jest podobny do rozkladu
litofacji w koniaku, z wi~kszym udzialem litofacji opokowej i wit;kszym zapiaszczeniem osad6w w wewn~trznych strefach zbiornika.
KAMPAN

W kampanie (fig. 6) basen sedymentacyjny ulegl skurczeniu, morze wycofalo
z poludniowo-zachodniej Polski, a na p6lnocy linia brzegowa
nieco bardziej ku poludniowi.
Z rozkladu paleoizopachyt wynika, ze w koncu kampanu og61ny obraz strukturaIny sp'lgowej powierzchni zbiornika byl podobny do obrazu ze schylku santonu.
W strefie formuj'lcego si~ w dalszym ci'lgu warn srodkowopolskiego istnialy zapewne lokalne wyspy, a takze obszary 0 malych mi~zszosciach osad6w, jak np. w
rejonie Glogowca Pokrzywna - Torunia i Rusewa. Obszar maksymalnej subsydencji znajdowal si~ nadal w bruzdzie szczecinsko-mogilensko-l6dzko-nidzianskiej. Mi'lzszosci kampanu wynosz'l: okolo 750 m w odcinku szczecinskim (depresja Chociwla), okolo 900 m w odcinku mogilenskim i nawet ponad 1000 m
si~ calkowicie
przesun~la sit;
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Fig. 6. Paleomifl,zszosci i litofacje kampanu wedlug M. Jaskowiak-Schoeneichowej (1) i A. Krassowskiej (2)
Palaeothickness and lithofacies of the Campanian after M. Jaskowiak-Schoeneichowa (i) and A. Krassowska (2)
Trojk'lt klasyfikacyjny: G - gezy i margle piaszczyste; pozostale objasnienia jak na fig. 1-4
Classification triangle: G
gaizes and sandy marls; other explanations as in Figs 1-4

w odcinku lodzkim (depresja Kola). W slabiej wyraionej bruzdzie pomorsko-warszawsko-lubelskiej maksymalne mi(!iszosci rz~du 300 - 400 m stwierdzono,
podobnie jak w santonie, po polnocno-wschodniej stronie l(!du malopolskiego
mi~dzy Krasnikiem a Cieszanowem oraz w warszawskim odcinku bruzdy (300350 m). Zwi~kszona mi(!iszosc istniala rowniei w strefie nadbaltyckiej odcinka
bruzdy (okolo 250 m). Podobnie jak w starszych pi~trach kredy gornej, wyrazne
redukcje mi(!iszosci zanotowano w obr~bie niektorych elewacji szczegolnie 0 genezie salinarnej. Wyniesiona strefa Ostrzeszowa - Jarocina - Gubina, charakteryzuj,!ca si~ siln,! redukcj,! osadow koniaku i santonu, stala si~ w kampanie stref,!
subsydentn,!, w ktorej mi(!iszosc osadow wzrasta zapewne od 100 do 200 m.
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Fig. 7. Paleomi~i:szosci i litofacje mastrychtu wedlug M. laskowiak-Schoeneichowej (1) i A. Krassowskiej (2)
Palaeothickness and lithofacies of the Maastrichtian after M. laskowiak-Schoeneichowa (1) and A.
Krassowska (2)
Objasnienia jak na fig. 1 - 4, 6
Explanations as in Figs 1-4 and 6

Analiza litofacjalna wykazala jeszcze duze podobienstwo do rozkladu litofacji
w santonie. Zmniejszyl si~ nieco tylko obszar litofacji opokowej na korzysc litofacji
wapiennej.
MASTRYCHT

W mastrychcie (fig. 7) basen mial charakter oscylacyjny. Plan strukturalny nie
ulegl wi~kszym zmianom, ale maksimum subsydencji przesun~lo si~ z bruzdy szczecinsko-mogilensko-16dzko~nidzianskiej do bruzdy pomorsko-warszawsko-Iubelskiej.
W obr~bie walu srodkowopolskiego najwi~ksza mi'!zszosc osad6w nie przekroczyla
prawdopodobnie 50 m. W bruzdzie szczecinsko-mogilensko-16dzko-nidzianskiej
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Fig. 8. Paleomi~zszosci i litofacje paleocenu dolnego wedlug M. Jaskowiak-Schoeneichowej (1) i A.
Krassowskiej (2)
Palaeothickness and lithofacies of the Lower Palaeocene after M. laskowiak-Schoeneichowa (1) and A.
Krassowska (2)
TrojkC!t klasyfikacyjny: M - margle, podrz~dnie wapienie, G
gezy, margle piaszczyste i mu!aste, WMG - wspolczynnik marglisto-gezowy; pozostale objasnienia jak na fig. 1, 4
Classification triangle: M - marts, subordinately limestones, G - gaizes, sandy and silty marls, WMG - marly-gaizy coefficient; other explanations as in Figs 1, 4

najwi~ksze mi~zszosci stwierdzono na odcinku mogilensko-16dzkim (ponad
mi~dzy strukturami Gopla i Mogilna oraz w depresji Wrz~cej - Banachowa.

400 m)
Na odcinku szczecinskim w depresji Chociwla oraz na odcinku nidzianskim maksymalne
mi~zszosci wahaj~ si~ od 300 do 350 m. Obszar Gosciejewa i Szamotul odznaczal si~
mniejsz~ subsydencj~, bye moze, zwi~zan~ z przypuszczalnym formowaniem
si~ hipotetycznej wyspy mi~dzy Pil~ a Lobezem w obr~bie warn srodkowopolskiego.
W bruzdzie pomorsko-warszawsko-lubelskiej najwi~ksz~ subsydencj~ (mi~z
szose 500 - 550 m) stwierdzono po p61nocno-wschodniej stronie l~du malopolskiego.
Os maksymalnej subsydencji w tej cz~sci bruzdy przesun~la si~ nieco ku p61nocnemu

wschodowi w stosunku do wczesniejszych okresow. Ku polnocnemu zachodowi
tej bruzdy mi~zszosci stopniowo malej~, wahaj,!c sit; w odcinku warszawskim od
300 do 400 m, a w pomorskim - 100- 200 m. W warszawskim odcinku bruzdy,
mit;dzy Bodzanowem - Dzierzanowem - Ploiiskiem Pultuskiem i Ciechanowem,
utwory mastrychtu dolnego prawdopodobnie w ogole sit; nie osadzily (M. laskowiak-Schoeneichowa, A. Krassowska, 1983). Nalezy rowniez podkreslic, ze w obrt;bie elewacji na ogol notujemy synsedymentacyjn~ redukcjt; mi~zszosci osadow.
Na zewn'!trz omowionych wyzej bruzd sedymentacyjnych ku peryferiom zbiornika
subsydencja stopniowo sit; zmniejszala. W polnocno-wschodniej czt;sci basenu
uformowala sit; zatoka suwalska.
wplyw na rozwoj facjalny mialy powtarzaj,!ce sit; etapy transgresywne
. i regresywne, zwlaszcza w mastrychcie dolnym, co sit; zaznaczylo wit;ksz~ zmiennosci,! osadow zarowno w profilu pionowym, jak i poziomym. Obserwuje sit; coraz
wit;kszy udzial litofacji piaszczystych oraz szybki zanik litofacji wapiennej, ktora
panowala glownie we wschodniej i zachodniej czt;sci zbiornika, na korzysc litofacji
przejsciowych.
PALEOCEN DOLNY

Paleocen dolny (fig. 8) reprezentowany jest glownie przez osady moptu. Na temat
danu, ktorego osady S,! silnie zredukowane i praktycznie niemozliwe do wydzielenia, mamy zaledwie sk,!pe informacje. Z tego wzglt;du oba te pit;tra opracowano
l~cznie. Osady paleocenu dolnego powstaj~ceprzypuszczalnie w ci~glosci sedymentacyjnej z mastrychtem gornym stwierdzono dotychczas tylko w nielicznych punktach.
W wit;kszosci znanych otworow lez~ one niezgodnie na roznych ogniwach mastrychtu gornego lub roznych pit;trach gornokredowych (np. w rejonie Krasnopola na
turonie), a nawet dolnokredowych, jak w rejonie Orzelka i Debrzna w p.Jmorskim
odcinku bruzdy.
Na przelomie mastrychtu i paleocenu dolnego nast~pila duza zmiana w obrazie
i facjalnym zbiornika. W poznym mastrychcie i we wczesnym trzecioOdJlCmiV01DO!Skl oraz prawdopodobnie bruzda szczeciiisko-mogileiisko-!OdzjlCo··m(lZlan:~ka
W zwi~zku z t~ przebudow~ w
cenie dolnym
tylko p6Inocno-wschodni~ CZt;sC
Nizu Polskiego.
Z re~~orlstlm()W(ln'(ch nl1"'1"U,rAt1n'\u'h mi~zszosci wynika, ze w paleocenie dolnym
] 00 m znajdowal si~ w rejonie
Df2:eU:£uZi:H sit; ku zachodowi wzdluz linii
w por6wnaniu z zatok~
strefa 0 ZWlt;KszOillel
AA ......... . . , L H "..' ...... ,

*
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w pozniejszych okresach cz~se lub calose Gor Swi~tokrzyskich, a w paleocenie
dolnym z wypi~trzonego walu srodkowopolskiego. Na wschodzie material transportowany byl z tarczy ukrainskiej.
Analiza facjalna wykazala pewn(! zaleznose facji od subsydencji dna zbiornika.
Facja wapienna, z ktor(! cz~sto zwi(!zane jest wyst~powanie kredy pisz(!cej, notowana jest w obszarach najbardziej odleglych od l(!du, 0 powolnej subsydencji,
charakteryzuj(!cych si~ sredni(! mi(!zszosci(! osadow oraz stabilnosci(!. Facja opokowa l(!czy si~ glownie z obszarami ruchliwymi 0 duzej lub zmiennej subsydencji,
si~ duz(! mi~zszosci(! osadow,
znaj duj (!cymi
blizej obszarow
to obszar spokojnej
cz~se basenu, mi~dzy nUlliyrnSl:OKlenl,
obecnej monokliny przedsudeckiej. Drugi to
0 zmiennej sedymenktorego
bruzda szczecinsko-mogilensko-lodzko-nidzianska i pomorski odcinek
pomorsko-warszawsko-lubelskiej.
Gornoalbskie
wskazuj(! na plytkie morze
plytki szelf. W cenomanie,
hH·'A""·.""
kampanie i
morze mialo 1'11<>''71'1,,,1normalne zasolenie. Gl~bokose
w
mozna przyrownae do gl~bokosci plytszej cz~sci szelfu.
ona wi~ksza, ale - jak wskazuje facja opokowa i
- miescila
jeszcze
w przedziale przyj~tym dla szelfu. Najgl~bsze bylo morze turonskie,po czym w paleocenie dolnym splycilo si~. Sedymentacja kontynentalno-brakiczna miala miejsce
w santonie wczesnym i srodkowym w niecce polnocnosudeckiej.
Nizowy zbiornik poznokredowy jest cz~sci(! rozleglego basenu srodkowoeuropejskiego. Jego glowne pol(!czenie z morzami poludniowymi odbywalo si~
odcinek lubelski bruzdy pomorsko-warszawsko-lubelskiej oraz w pewnych
bye moze przez nidzianski odcinek
szczecinsko-mogilensko-lodzko-nidzianskiej.
!-l'lp1"n7'~'7"

.,...,lJ,VUlllU

MAPA PALEOTEKTONICZNA KREDY GORNEJ
epikontynentalnego zbiornika g6rnokredowego reprezentuj(! srodkowe
stadium cyklu tektonicznego, wyrazone rozwojem morskiej asocjacji w~glanowej
(fig. 9A). Jedynie na poludniowym zachodzie w niecce p6lnocnosudeckiej w santonie wczesnym i srodkowym odbywala si~ sedymentacja kontynentalno-brakiczna,
charakteryzuj(!ca si~ obecnosci(! piaskowc6w i ilowcow limnicznych z wkladkami
w~gli. Morska asocjacja w~glanowa
skaly
krzemionkowo-W~iP1lenrle (opoki i gezy) i
W zaleznosci od
U ....'''AU'' .... tych skal wyrozniono
wyraznie strefowy,
ze stopniowym przejsciem
1. Subasocjacja teryg,ellllCZJno·-m;ar~~llsta
charakterystyczna w
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zarowno poziom'l, jak i pionow'l, zmiennosci'l litologiczn'l. W zaleznosci od odleglosci od obszarow alimentacyjnych osadzaly si~ tu utwory piaszczyste, mulowcowe i ilaste (te ostatnie tylko w dolnym turonie Polski polnocno-zachodniej)
oraz margle piaszczyste, wapienie, gezy i opoki. Litofacja opokowa na wi~ksz'l
skal~ zacz~la si~ tworzyc dopiero w wyzszym turonie. Maksimum jej rozwoju
przypada na koniak i santon. Od kampanu sedymentacja opokowa zostala zast'lpiona przez sedymentacj~ margli i wapieni piaszczystych oraz gez. W obr~bie tej
litofacji na uwag~ zasluguje znaczne zapiaszczenie osadow, zwi'lzane ze stref'l
formuj'lcego
walu srodkowopolskiego i aktywnych struktur synsedymentacyjnych.
Subasocjacja krzemionkowo-wapienna jest ograniczona do centralnej
cz~sci basenu gornokredowego. Rozwin~la si~ glownie w bruzdzie szczecinsko-mogilensko-Iodzko-nidzianskiej oraz odcinku warszawskil1l i lubelskim bruzdy
pomorsko-warszawsko-lubelskiej, a wi~c w tych cz~sciach obszaru, ktore odznaczaly
wzmozon'l subsydencj'l. Tworz'l j'l glownie opoki i wapienie, podrz~dnie
Subasocjacja wapienna rozwijala si~ glownie we wschodniej cz~sci zbiornika
gornokredowego. Strukturalnie rozposciera si~ prawie na calej monoklinie mazursko-podlasko-lubelskiej oraz w najbardziej zachodniej cz~sci tarasu Gorzowa
Wielkopolskiego. Sklada si~ na ni'l glownie kreda pisz'lca, jedynie w dolnej cz~sci
w cenomanie - wyst~puj'l wapienie. Subasocjacja ta zwi'lzana jest z obszarami
najbardziej odleglymi od l'ldu, stabilnymi, 0 powolnej subsydencji, charakteryzuj'lcymi si~ niewielkimi mi'lzszosciami osadow.
Odtworzony obraz rozkladu paleomi'lzszosci wskazuje, :le w centralnej cz~sci
zbiornika, tarn gdzie w poprzednich okresach miala miejsce najintensywniejsza
sedymentacja, w kredzie gornej wyodr~bnila si~ strefa zmniejszonej subsydencji,
wyrazona izopachytami od 800 do 200 m, zwana . w a I ems rod k 0 w 0 p 0 Iski m. Wal ten formowal si~ stopniowo w osiowej strefie wczesniejszej bruzdy
srodkowopolskiej w calej kredzie gornej, a w szczegolnosci po turonie. Wal wyznaczaj'l izopachyty od 800 do 700 m, miejscami 500 i 400 m. Poludniowo-wschodnim przedluzeniem walu jest 1'l d m a lop 0 1 ski. W polnocno-zachodniej
cz~sci walu wyst~puj'l trzy podluzne elewacje: Swidwina (6), Czaplinka - Pily
(7) i Torunia - Wlodawka (8).
Najintensywniejsza sedymentacja w kredzie gornej odbywala si~ po obu stronach walu srodkowopolskiego, w bruzdach: szczecinsko-mogilensko-Iodzko-nidzianskiej i pomorsko-warszawsko-lubelskiej.
W b r u z d z i e s z c z e c ins k 0 - m 0 g i 1 ens k 0 - I 0 d z k 0 - n id z i a n ski e j obserwuje si~ bardzo zroznicowan'l subsydencj~. Ogolnie mi'lzszosci osadow przekraczaj'l 1000 m. Najintensywniejsza sedymentacja odbywala
w odcinku mogilensko-Iodzkim bruzdy, gdzie powstaly osady 0 najwi~kszej
w zbiorniku poznokredowym mi'lzszosci rz~du 2400 m, w depresjach Kola (23)
2600 m.
i
- Banachowa (24) oraz w depresji Wil'czyna Slesina (22)
Znaczne mi'lzszosci obserwujemy rowniez w jej odcinku szczecinskim, gdzie w
rI"""......... ,'" Chociwla (18) dochodz'l one do 2000 m. W centralnej cz~sci bruzdy wysteDule szereg pozytywnych struktur powstalych w zwi'lzku z ruchami cechsztynmas solnych oraz z aktywnymi uskokami synsedymentacyjnymi. S'l to np.
elewacja
(12), polzr~by: Damaslawka
Gopla - Strzelna (5), zr'lb Szamotul (2) i inne. Amplituda tych struktur moze
1000 m. Zbocza bruzdy
stanowi'l wyrazne skarpy strukturalne, od strony walu srodkowopolskiego bardzo
strome, a od poludniowo-zachodniej - lagodniejsze. W obszarach najbardziej
subsydentnych bruzdy obserwuje si~ ci'lglosc sedymentacyjn'l starszych i mlod-
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Fig. 9. Mapa paleotektoniczna kredy gornej wedlug M. laskowiak-Schoeneichowej (1) i A. Krassowskiej (2)
Palaeotectonic map of the Upper Cretaceous after M. laskowiak-Schoeneichowa (1) and A. Krassowska (2)
Glowne paleostruktury: I
wal srodkowopoiski, Il - bruzda szczecinsko-mogilensko-16dzko-nidzianska, III - bruzda pomorsko-warszawsko-lubelska, IV - taras Gorzowa Wielkopolskiego, V - garb Zielonej G6ry, VI
wyniesienie Ostrzeszowa - Cz{:stochowy, VII - obnizenie opolskie, VIII - obnizenie boleslawiecko-klodzkie, IX - monoklina kaszubsko-warminska, X
monoklina mazursko-podlasko-lubelska, XI
zatoka
1 uskoki
Szamotul, 3
3 synsedymentacyjne; 2 - zr{:by synsedymentacyjne (1 - Koszalina, 2
zr{:by synsedymentacyjne (4 - Damaslawka, 5 - Gopla - Strzelna); 4
wazniejsze elewacje
Czlopy, 11Czaplinka - Pily, 8 - Torunia - Wloclawka, 9 - Choszczna, 10
Uniejowa, 14 - Lutomierska, 15 - Koszalina-Chojnic-Korytowa, 16niejsze depresje (18 - Chociwia, 19 - Stargardu Szczecinskiego, 20 - Przekolna,
- Czarnkowa,22 Slesina,23
Kola, 24 - Wrzltcej-Banachowa, 25 - Piotrkowa
26
W{:gleszyna-Pinczowa,27
28
Czluchowa, 29
Suchej, 30 - Cekcyna, 31 - Swiecia, 32 33
Mszczonowa, 34
35 - Sad6w, 36 - Bystrzycy Klodzkiej, 37 - W{:glinca); 6 - paleoizopachyty utwor6w kredy gornej; A
mowe asocjacje litologiczne: morska asocjacja w{:glanowa: 7 - terygeniczno-marglista (piaski glaukonitowe 50%
oraz mulowce, margle, gezy), 8 - krzemionkowo-marglisto-terygeniczna
wapienie, margle oia,sz(;zv"te.
wkladki piaskowc6w, piaskow marglistych, mulowcow i ilowc6w), 9
i margle), 10
wapienna (kreda piszltca, w dolnej cz{:sci wapienie)
11 - the Szczecin-Mogilno-L6dz-Nida
Main palaeostructures: I
the Mid-Polish
Pomerania-Warsaw-Lublin Furrow, IV
the
V
the Zielona G6ra
the Ostrzesz6w - Cz{:stochowa Elevation, VII - the
Boleslawiec - Klodzko De:pn~ssion,
IX - the Kaszuby- Warmia Monocline, X - the
XI - the
Emsynsedimentary faults; 2 - syrlse(:liuleIJltal:y
bayment; I
vations; 5 - major depressions; 6 - palaec)Iscma1chs
tions: marine carbonate association: - terrigenous-marly
sands - 50% and siltstones,
8 - siliceous-marly-terrigenous (opokas, gaizes, limestones, sandy marls, intercalations of sandstones,
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szych utworow gornokredowych, z wyj~tkiem mlodszego mastrychtu gornego
oraz paleocenu dolnego, ktore juz si~ tu nie osadzily.
W b r u i d z i e p 0 m 0 r s k 0 - war s z a w s k 0 - 1 u bel ski e j ml~Z
szosci osadow rowniez przekraczaj~ 1000 m. Najintensywniejsza sedymentacja
odbywala si~ w odcinku lubelskim, gdzie w depresji Bilgoraja (34) mi~zszose przekroczyla 1500 m. Rowniez w odcinku warszawskim - w depresjach Karnkowa
(32) i Mszczonowa (33) - utworzyly si~ duzej mi~zszosci osady (ponad 1200 m).
W pomorskim i warszawskim odcinku powstaly takze liczne struktury zwi~zane
glownie z aktywnymi wczasie sedymentacji uskokami, np. elewacja KoszalinaChojnic - Korytowa (J 5), Sierpca (J 6) i Dzierzanowa (J 7). Poludniowo-zachodnie
skrzydlo bruzdy jest dose strom~ skarp~ strukturaln~, natomiast jej skrzydlo
polnocno-wschodnie jest pologie i ma charakter monokliny. Ci~glose sedymentacyjn~ osadow od albu gornego az po poiny paleocen dolny obserwujemy jedynie
na odcinku warszawskim i lubelskim.
Na zewn~trz obu omowionych bruzd sedymentacyjnych wyst~puj~ rozlegle
obszary 0 wyrainie mniejszej subsydencji, natomiast w skrajnie poludniowo-zachodniej cz~sci zbiornika istniej~ nast~pne obszary, w ktorych zanotowano
wzmozon~ subsydencj~. S~ to: 0 b n i zen i e 0 p 0 1 ski e, nieco plytsze, 0
maksymalnej mi~zszosci osadow dochodz,!cej do 650 m, oraz 0 b n i zen i e
b 0 1 e s I a w i e c k 0 - k 1 0 d z k i e, znacznie gl~bsze, w ktorym mi~szose osadow osi~ga ponad 1200 m.
Po polnocno-wschodniej stronie bruzdy pomorsko-warszawsko-lubelskiej obserwuje si~ stopniowy spadek mi,!zszosci osadow od 800 do 200 m. Ostatecznie
wyodr~bnHy si~ tu duze, rozlegle paleostruktury: m 0 n 0 k 1 i n a k a s z u b s k 0 -war m ins k a i m 0 n 0 k 1 i n a m a z u r s k 0 - pod 1 ask 0 - 1 u bel s k a,
rozdzielone z a t 0 k '! s u w a 1 s k '!. W obr~bie tych monoklin istniala strefa
o bardzo malej subsydencji z ograniczon,! sedymentacj~, w ktorej moglo nawet
dochodzie do tworzenia si~ okresowych wysp (fig. 3 - 6).
Po poludniowo-zachodniej stronie bruzdy szczecinsko-mogilensko-lodzko-nidzianskiej wyst~puj~ na ogol duze, rozlegle struktury wyniesione jak: tar a s
G 0 r z 0 w a W i elk 0 p 0 1 ski ego oraz w y n i e s i e n i e 0 s t r z e s z 0w a - C z s toe how y i g a r b Z i e Ion e j G 0 r y, pol~czone p r z el~cz,!
rotosz
Na
zachod oraz na polnoc od zbiornika przez cal,!
ktore w zaleznosci od rozwoju transgresji rozszerzaly si~ lub kur..:1-<)' .....
one irodlo materialu
co mialo wplyw na rozklad
zbiorniku
bardzo
"'.Ul1.tU

siltstones and claystones), 9 - siliceous-calcareous (opokas, limestones and marls), 10 - calcareous (chalk, limestones
in lower part); for geographical names of palaeotectonic units see Polish text (numbers in italics)
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niesilnie S,! wyrazone w obr~bie synsedyrnentacyjnych struktur, elewacji i zr~b6w,
zwi,!zanych z tektonik,! salinarn'!.
Wal srodkowopolski wypi~trzony ostatecznie na przelornie rnastrychtu i paleocenu dolnego, a takze obszary polozone na poludniowy zach6d od niego, obejrnuj,!ce Sudety i jego przedpole, poddane zostaly silnej erozji. W okresie tyrn podnoszone i erodowane byly takze obszary lez'!ce na p61nocny wschOd od walu srodkowopolskiego. Nawet tarn, gdzie osady rnastrychtu g6rnego pokrywa paleocen dolny,
zaznacza si~ takze w profilach luka erozyjno-sedyrnentacyjna.
cz~sciowo
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Mopl1f1 llCKOBlll<>WEHEtIIXOBA, AneKcoHApa KPACCOBCKA

lI1 nAnEOTEKTOHlI1KA
BEPXHEfO MEnA B nOnbWE

CeAI1MeHTa~110HHO-naneOTeKTOHl4yeCKOe

pa3BI1THe BepXHero Mena (BMecTe C sepXHIiIM anb60M

14 HIiI)KHIiIM naneo~eHoM) nOKa3aHO Ha KapTax naneOMOutHOCTe~ 11 q,aLlIiI~ (q,IiIr.

HIiI4eCKO~ KapTe (q,I1r.

1-8)

11 Ha naneOTeKTO-

9).

ABTopaMI1 6bl11 nposeAeH AeTanbHbl~ aHanV!3 cospeMeHHoro IiI nepSOHayanbHOro pacnpocTpaHeHI1f1
RPYCOB BepXHero Mena, peKoHcTpYK~l111 nepSOHayanbHblX MOutHocTeiii IiI q,a~l1iii S 06nacTRx nOnHOI1
I1nl1 yaCTI1YHOI1 3nl4reHeTl'lyeCKO~ 3p03I4I1, 113Y4eHbl nepepblBbl 8 ocaAKOHaKOf1neHI1I1 11 no KOnl1yeCTSeHHOMY

MeTOAY COCTaBIleHbl

nI'lToq,a~l1anbHble

KapTbl

nYTeM

KOM6I1Ha~Mi1

K03q,q,MUl1eHTOB.

naneOTeKTOHI14eCKaR KapTa 6btna COCT<l:sneHa nYTeM HanO)KeIH'iR APyr Ha APyra KapT naneoMOll\HOCTe~ III q,a~l1iii. OHa OTpa)KaeT naneOCTpYKTypHYIO 06CTaHOBKY nOAOWBbl BepXHcro Mcna K
KOH~y CeAI4MeHTa~1II1II MCJ10BbIX OTIlO)KeHI1I1. B Hel1 OTpa>KeHO COCTOflHllle MOll\HOCTe~, CBIIIT (mHO-

nOrlllyeCKl1e aCCO~l1aUI1l1)

14

nanCOTeKTOHl148CKOe pa~OHl1pOBaH~e.

3n!1KOHTl1HCHTanbHbl~ BcpXHeMcnOBO~ 6acceiiiH B nonbwe flsnReTCR 4aCTblO 06WlApHOrO UeH-

TpanbHo-EBponeikKoro acpXHeMenOBoro 6acceiiiHa. 4>opMaLal40HHbliii aHanlll3 (q,a!.\V1anbHbliii) nplllBOAl1T
K BbISOAY, 4TO nopOAbl 3Toro pe3cpsyapa OTpa>KaK>T cpeAHlO1O CTaAl'l1O TCKTOHlllyeCKOrO ~I4Kna. 3Ta

CTaA~l'I Bblpa)KaCTClI pa3B14TViCM aCCOUl4aLaI4~ MOPCKI4X Kap60HaTHblX nopOA (q,lIIr. 9A), COCTORll\eiii H3
6accciiiHa. KpeMHe3eMHO-MCprenI4CTO-06nOM04HaR npViyp04eHa K 6011ee rny6oKoiii 06naCT14 6acce~Ha.
KpCMHe3eMHO-!13BeCTKOBafl oca)KAaJ1aCb TonbKO 13.0 BHYTPCHHCiii ere 4aCH!. I/bscCTKOa<lR cy6acco~lital.\j,\R npl1yp04eHa npcliIMyw.eCTseHHO K BOCT04HO~ yaCTItl 6acceiiiHa. Bce 3TIII cy6acCOUlitaUlllIiI 3aneralOT

30Ha11bHO 11 nOCTeneHHO 3aMell\a1OTCIl OAHa Apyroiii. KOHTI'IHCHTanbHO-ConOHOBaTOBOAHal'l mHoq,al.\!lHl
npI'ICYT(:TBOBana TonbKO B 4aCTl1 CesepOCYAeTCKoiii snaAIiIHbl s npeAenax Hl1)KHCrO III cpeAHero caHTOHa.
BBI'IAY 60nbWO~
MO>KHO

npCAl10naraTb,

HcpaBHOMepHOCTl1 B pacnpC#!neHIIII4 nepBOHayanbHblX MOll\HOCTeiii l1 q,aLaIllH,
4TO

06naCTb 3nlllKOHT!I1HCHTanbHoro

ceAIiIMCHTal\110HHOrO

scpXHeMenOBoro

6acceiiiHa onYCKanaCb !11 nOAHI'IManaCb. 3nl ASIII>KCHI4R OXBaTblsanl-1 BCIO nnOll\aAb, a caMblM aKTIIIBHblM
06pa30M OHI'I npORBIIIJ1lACb B !.\eHTpanbHoH Ii1 IOrO-3anaAHOH 4acnl 6acce~Ha.
oceBoiii 30He UeHTpanbHononbcKoi1 BnaA!ltHbl, HaMeTIIIBWeiiicl'I B Hl1>KHCM Me3030e B BepXHCMenOBoe BpeMl'I 06pa30S<lnaCb 30H<l nOHIII>KeHl1fl MCHbwero AHa -

L\eHTpanbHonOnbCKIII14 Ban, q,op-

HI1POS<lBWiII14CR nOCTeneHHO, oco6eHHO OT'leTJ1I11BO npORBIIIBW!IIiiiC1! nocne TypOHa.
YClllneHHoe ocaAKOHaKonneHIIIC npOIIICXOAl1nO no 06C!IIM cTopOHaM UeHTpanbHononbCKoro aan<l
W,eUII1HCKO-MOrl1J1bHCHCKo-J10A3I1HCKO-Hl1A3RHCK014 SnaAI4He !It B nOMOpCKo-BapwaBcKo-J1106nI1HCKO~ SnaAI1He. BHe 3TI'IX CeAII1MeHTaLll10HHblX BnaAIIIH npOCTlllpalOTCR 06WltlPHblC o6naCTItI, rAC ocaAKO-

Streszczenie
H3KonneHlile npOIiICxOAl1nO B MeHbweM M3CWTa6e. 3aTo Ha fOrO-3anaAHOW OKpal1He ~Toro MOP'" TaK>Ke
CYl.i\eCTBOBanlil 30Hbl YClilneHHoro nOHI1>KeHIMI AHa VI HaKOnneHVll'I OCaAKOB: OnOnbCKal'l III 60necnaBeUKO-KnOACKal'l BnaAVlHbl.
nOAHl'ITVll'I AHa conpOBO>KAanl1Cb pa3MblBOM nopOA VI OTMe4anl'lCb B pa3pe3e nepepblBaMIfI. oc06eHHO
l'IpKO np0l'lBViBWViMI1Cl'I B npeAenax CeAItIMeHTaUl10HHblX nOAHl'ITI1i:1 ItI ropCTOB, 06pa30BaHI1e KOTOPblX
OTyaCTI-1

06ycnoBneHO

ABI-1>KeHl1eM coneH.

UeHTpanbHonOnbCKI-1H

Ban,

nOAHl'IBWItIHCl'I

Ha nOrpaHItIYbe

MaaCTpViXTa 1-1

HI-1>KHerO

naneoueHa,

a TaK>Ke pacnOnO>KeHHble K tOrO-3anaAY OT Hero CYAeTbl 1-1 I-1X npeAropbl'l, 6bIJWi nOABep>KeHbl CI-1nbHOMY
pa3Mb1BY.

B TOT

>Ke nepViOA nOAH III Man 1-1 Cb 1-1 pa3pywamlcb 06naCTIfI K ceBepO-BOCTOKY OT aana. Aa>Ke TaM,

rAe OTnO>KeHlIIl'I BepXHero MaaCTplfIXTa nOKpblBaeT HI1>KHIfIH naneoueH, B pa3pe3ax Ha6nfOAafOTCR 3pO3110HHo-ceAVlMeHTaUVlOHHble nepepblBbl.
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PALAEOTHICKNESS, LITHOFACIES AND PALAEOTECTONICS OF THE
EPICONTINENTAL UPPER CRETACEOUS IN POLAND

Summary
Sedimentary-palaeotectonic evolution of Upper Cretaceous (including Upper Albian and Lower
Palaeocene) is presented on palaeothickness and fades maps (Figs 1- 8) and palaeotectonic map (Fig. 9).
A detailed analysis of the present and primary extents of partic.ular stage, as weB as a reconstruction of
primary thickness and fades in the zones of complete or partial epigenetic erosion, and an analysis of
sedimentary gaps have been made. Lithological maps by the use of the quantitative method of lithological
coefficients have been elaborated.
The palaeotectonic map has been worked out by superposition of the particular of palaeoisopachs
and fades maps. It presents the palaeostructural pattern of the Upper Cretaceous bottom at the en..d of
the Cretaceous sedimentation: It presents also the results of thickness analysis, analysis of lithological
associations and palaeotectonic regionalization.
The Upper Cretaceous epicontinental basin in Poland is a part of the extensive Upper Cretaceous
Middle European basin. From the facies analysis results that the sediments of this basin represent the
middle stage of the tectonic cycle. It is expressed
the evolution of marine carbonate association (Fig.
sub-associations. The terrigenous-marly sub-association is connected with the
9A) composed of
external part of the basin. The siliceous - marly - terrigenous sub-association developed in the more
interior parts of the basin. The siliceous-calcareous association was limited to the middle part of the
basin.
calcareous sub-association was connected mainly with the eastern part of the basin. These
sub-associations are arranged zonally with gradual transition from one to an other. The continental
brackish litho fades occured only in a part the North-Sudetic Trough in Lower and Middle Santonian.
On the bassis of highly differentiated distribution of primary thickness and fades one can pressume
that the area of the epicontinental Upper Cretaceous sedimentary basin was subject to both downwarping
and uplifting movements. These movements are marked on the whole area of the basin, most intensively
however in the middle and south-western part of the basin.
zone of lower subsidence
the Mid-Polish Swell
developed in the axial zone of the Mid-Polish Furrow separated in Older Mesozic. The swell was formed gradually, particularly after the Turonian.
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The most intensive sedimentation took place on both sides of the Mid-Polish Swell in the SzczecinMogilno-Lodz-Nida Furrow and in the Pomerania-Warsaw-Lublin Furrow.
Extensive areas with evidently lower subsidence occur outside the both sedimentary furrows. The
other areas with high subsidence: the Opole Depression and the Boleslawiec - Klodzko Depression
occur in the extreme south-western parts of the basin. The erosive-sedimentary gaps are also connected
with the uplifting movements, particularly visible within synsedimentary elevations and horsts partly
connected with salt tectonics.
The Mid-Polish Swell, uplifted in the Maastrichtian/Lower Palaeocene, as well as the areas located
to the south.:west of it, including the Sudety Mts and their foreland were then subjected to strong erosion.
The areas situated to the north-east of Mid-Polish Swell were also elevated and eroded at that time. The
erosive-sedimentary gap in the sequences is also visible even in the areas where the Upper Maastrichtian
sediments are covered by Lower Palaeocene.

