UKD 550.248: 551.72

+ 551.734.li/.'136 : 551.242.5 (4--«'1-194)

'Władysław POŻARYSKI,

(438)

Zbigniew KOTAŃSKI

Rozwój tektoniczny bajkaIski oraz kaledońsko
-waryscyjski przedpola wschodnioeuropejskiej
platformy w Polsce
,Porudniowo-zachodnia granica starej platformy w Polsce ma charakter rozłamu
ryftowego, który powstał w EU>QCe tektonicznej postgotyjskiej a prebajkalskiej. Na
. przedpolu utworzyła się geosynklina bajkaiska z odchOldzącym od niej ku NE
aulakogenem wołyńSko-orszańrslkian. Na obszarze konsolidacji bajkalskiej powstał
w kambrze nowy system ryftowy z siecią aulakogen6w. Aulakogen krakowski
i świętokrzys'ki trwały do końca epoki waryscyjsikiej i uległy sfałdowaniu.

Połudriiowo-zachodnia krawędź starej platformy wschodnioeuropejskiej
tnie przez środek Polskę z NiW na SE. liczne nowe dane geofizyczne
i geologd.mne pozwalają ściślej sprecyzować ewolucję geologiczną granicy platformy i jej przedpola. Na południe od obsiarru Polski cokół
s1:arej platformy graniczy bezpośrednio z orogenem alpejskim Karpat
Wschodnich. Krawędź starej platformy ~acza się najlepiej w obrazie
pola magneltycznego jako granica dwóch prowincji magnetycznych (A. Dą
browski, K. KruracZ'UiIl, 1958; J. Skorupa, 1959; Z. A. Krutichowskaja,
O. M. Rusakow i in., 1971; W. Pożaryski, 1973). Cokół starej platfonny ma
zakonsel'lWowane mozaikowe anomalie magnetyczne, przeważnie proStopadłe do lm'awędzi o amplituldzie 500-1500 y, a jego przedpole ma anomalie równolegle do krawędzi o amplitudzie mniejszej od 100 y. Średnia
wartość stopnia namagnesowania jest dużo mniejsza na przedpolu niż
na cokole, tak że na granicy ich wyStępuje silny regionalny gradient

(fig. 1).

W powiązaniu z danymi z wiereeń można stwierdzić, że obraz magne·tyczny platformy wiąże się z budową cokołu, k1tóry składa się z masywów granitoidowych i z pasów silnie sfałdowanych skal metamorficznych. Struktury te dochodzą pod różnymi. kątami do granicy prowincji
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magnetycznych i są przez nią ucięte (fig. 2). Brak jest jakiejkolwiek kon-·
tynuacji tych struk1tur na SW od granicy prowincji. Granica ta ma prze-o
bieg łamany i wykazuje pehle analogie do modelu rozłąmywania prakontynentu europejskiego i rozsuwama się skorupy kontynen/talnej wzdłuż ·
ryftów (J. F. Dewey, K. Bul'lke, 1974, ł!ig. 1). W ten sposób uformował.
sp

l00km

Fig. 1. Mapa prowincji magnetycznych Polski oparta na anomaliach składowej
pionowej '
Map of magnetic provinces in Poland, based on anomalies of vertical cOmponent
1 granica prowincjI magnetycznych; 2 - osie anomal11 magnetycznych o amplitudzie
500-1500 y n'a obszarze prowincjI platrorrny epigotyjskiej; 3 - osie anomalii magnetycznyCh
o amplitudzie 1'00 y na obSzarze kOll6olidacj;i da1s1'and.zkd.e';I i bajkaIskiej; 4 - OIiie łlinAjnych

anomal11 magnetycznych o ampltudzie 200 y na obszarze intern1d6w waryscyjskich oraz auiakogenu krakowskiego i auia-kogenu Rugii; 5 - masyw magnetyczny ' południowej Polski
1 - boundary ot magnet1c proVinces; 2· ~ aX'eS ot magnetic aoomaliesw.lth amplltude 5001500 Y on the terr100.ry ot epi-Gothlan platrorrn; 3 - axes of magnet1c anomalies with amplltude below 100 y on the. territory of Dalsland1an and Badkalian con'SGlidatl.on; 4 ' - axes ot
linear magnet1c a'Ilomalies with amplitude belQW 200 Y on the territoryof Variscan lntern1des
as wen as . on the area ot C.r acoVian and RUgen aUlaoogens; 5 - South~Pol1Bh magnet1e
masBif
.

się subkontynent . wschodnioeuropejski, od którego oderwała się część
zachodnia, zachowana obecnie jako licznemikrokontynen.ty inkorporowane w skład późniejszych orogenów. Jednym z takich mi!k:rokonrtynentów jest masyw czeski, a innym masyw wschodniołabski.
Czas powstania rozłamu ryftowego jest .pogotyjski, gdyż regene-
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racja ' gotyjska jest ostatn5.ą regeneracją magmatyczno-metamorficzną cokoru starej plart;formy. Dowodzą tego oznaczenia wieku bezwzględnego
z terenu Po1ski (T. De!pciJuch, J. Lis, H. SylwestI"zak, 1975) wskazujące,
:Ż·e tylko w pojedynczych przypadkach jest zakonserwowany pierwotny
wiek karelSki (2000-1600 mln laJt), a przeważnie otrzymuje się war-

I,

@4
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Fig. 2. Smtic ,tektoniczny cokołu gotyjskiego w Polsce (w:edlug
S. KUbickiego, W. Ryki i J . Znoski (1972) z uproszczeniami i uzupeł
nieniami W. Pożaryskiego - Geology of Poland, 1977)
Tectonic sketch map of the Gothian basement in Poland (simplified
after S. Kubieki, W. Rym, J. Znosko (1972) simplified and supplemented
by W. Pożaryski - Geology of Poland, 1977)
1 - masywy wewnętrzne granitoidowe; 2 - strefY faldowe Bvekofeno-karelS'k1e;
3 - obszar postorogenicznych intruzji. ma.gmowYlih tY'Pu NilPakiw1; 4 - anorogeniczne intruzje ntlodqpaleo:roleme; 5 granica cokolu gotyjskiego starej
platformy
1 - gran1toid 1nternal mass!f; 2 - Sveoofenno-Karel1an fold belts; 3 - ·area
ot pollt..orogen4c rrapaldv1 :Inłrusions; 4 - Young lPaLaezo1c anorogenic .intrUBlons;
5 - boundcy o:f Gotblan lIOClde of tlIe old platform

rekrystalizacji gotyjskiej (1560-1190 mln lat).
jeSt starszy od najstarszych orogenów ,przedpola stajest związany z inicjalną fazą ,powstawania geosynkliny. Orogeny te na ,terenie południowej PolSki są wieku wc.zesnobajkalskiego. Rozpad prakontynentu nastąpił więc między 1190 a 850 mln lat,
a więc w epoce temtonicznej daJslandzkiej lub na początku bajkalskiej.
tości odpowiadające
Rozłam ryftowy
:rej platformy, gd~
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Nieco inaczej zagadnienie wieku i chara!krt;er krawędzi platfOil'my
wschodnioeuropejskiej wygląda na północ od PolSki, w SkandynaWii.
Obraz magnetyczny na tym obszarze, przedstawiony przez A. G. B. Stromberga (1976), wskazuje na nieistlnienie ta:m tak ostrej granicy między
prowincjami magnetycznymi. W południowo-zachodniej Szwecji wiąże
się to prawdopodobnie z przejawami iregeneracji dalslandi1dej, a w Danii - z istnieniem o:rogenru dalsland:2Jkiego (svekonol'lWesko-grenvillskiego - 1000-850 mln lat) na pmedpolu cokołu gotyjskiego. Z obszaru
położonego mtiędzy wyżej wspomnianym orogenem starobajkalskim z południowej 'P olski a orogenem dalslandzkim z południowo-zachodniej
SkandynaJWii brak jest bezpośrednlich danych o orogenach przykrawędzio
wych. Być może, jest tu miejsce na przedłużenie orogenu dalslandzkiego.
Z tym cyklem geosynkllinailno-orogenicznym naleriałoby wówczas wiązać
powstanie kontynentalnej skorupy ziemskiej na tym obszarze. O słabszej
metamor:fii.zacji jej supras1IruikJtury świadczy brak podłoża magnetycznie
czynnego w tej prowincji. Dowodzi tego ponadto fa.kJt położenia powierzchni skonsolidowanego podłoża znacznie pO'Wyri:ej głębokości występowania temperatury kryttycznej Curie (A. Dąbrowski, J. Majorowicz~
1977). Jest to więc inna skorupa ziemska, słabiej skonsolidowana niż są
siadujący z nią cokół starej platfOI'lJnY. S,trefę tę można uznać za platformę epidalslandzką, z tym zastrzeżeniem, że bezpośrednie dowody na
jej epidalsland:mti wiek mamy tylko na te<renie Danii. W świetle tych
hipotez należałoby przyjąć wygasanie spredingu dalsland.~kiego ku pół
nocy (w Kattegacie), a szerokie otwieranie się oceanu ku południowi.
Wynika z tego, że w podłożu bajkalid6w małopolskich można się spodziewać istnienia podJbudowy dalsland:mtiej. SWiadczy o tym wyibitnie
niegeosynik1linalny charakter utworów orogenu bajkalskiego w masywie
małopolslcim.

Pozostaje do wyjaśnienia sprawa
rÓŻnic między wyże'j wspomnianymi
renie południOIWego Bałtyku.

zaniku dużego gradientu i ostr~h,
prowincjami magnetycznymi na te-

Najprościej można by to lWytłumaczyć, przyjmując, że 100 terenie Polski
nie nastąpiło wkraczanie orogenu dalslandzkiego na cokół gotyjski i brak
przejawów homogenizacji strefy przykrawędziowej, która zatarłaby mo-zaikowy charakttar anoma;ldi magnetycznych. Zjawiska te nastąpiły na-tomiast wpołUJdniowej Szwecji, gdzie spotyka się powszechnie zjawiska
rekrystalizacji dalslandzJkiej w szerokiej- stTefie brzeżnej 'Oraz dowody
transportu tektonicznego. Podobne zjawiska mogły się odbywać również;
na południowym Bałtyku.
Bajkalski orogen został stwtierdzony na przedpolu plaJtfurmy w południowej Polsce, Skąd wkracza na zachodnią Ukrainę. Między Górami
Swiętokrzyskimi a Karpatami nawiercono w ponad 150 otworach warstwyrzeszowskie (JW. Pożaryski, H. Tomczyk, 1968). Są to hlpki sfylityzowa:nelub metaargiility z wkładkami warcytów, rurkoz i tufitów. Utwory te
są silnie zaburzone (upady 60-90°) i -skliważowane. Ich eokam.bryjskL
wiek wynika zarówno z oznaczeń mikrospor, jak i głównie z oznaczeń
radiometrycznych odnoszących się do wieku metamorfizmu (S. Siedlecki,.
N. P. Siemienienko i in., 1966), który określono na 706-625 mln lat.
Orogen bajkalski znajduje się w podłożu Kanpa:t i na ich przedpolu~
Są dowody na to, że ciągnie się on aż do Dobrudży, a ku zachodowi
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W8ll'Stwy rzeszowslkie · nawiercono pod Zawierciem. Słabo zmetamorfizowane osady eokambru występują w Sudetach Zachodnich i na Łu
życach. Obszary te omówione są dokładniej w dalszym ciągu tekstu.
Najbardziej ku północy wysuniętym obszarem występowania słabo przeobrażonych fyt!liltów, podolbnych do warstw rzeszowskich eokambru, jest
rejon Leszna w Wiiel!kopolsce (J. Oberc, 1966). Podobne Wai1'\Stwy nawiercono również w colrole masywu górnośląskiego (A Kotas, 1973; A Slącz
ka, 1976), gdzie pod dołnym kambrem typu platfol'lIllowego występują
stromo stojące (40-60' metaargility i metakonglomeraty 'z otoczakami
skał ultrazasadowych. Obszar ten przynajmniej częściQWO można uznać
za strefę eugeosynklinalną geosynkliny stardbajkalSlkiej.
Warstwy rzeszowskie poło;żone bliżej starej platfonny są zaliczane
do utworów miogeosynklinalnych. Ich półnoono.;..wschodnia granica ma
przebieg łukowaty. Na zagięciu tego łuku, po jego wypukłej stronie znajduje się ujście aulakogenu wołyńsko-orszańskiego (K. E. Jakobson, 1966;
R. E. Ajsberg, W. Bie&':lonowa i in., 1975; A. J . Chatuncewa, S. Bistrewskaj a, 1977; R. G. Gareckij, G. W. Zinowienko, 1976), o kierunku SWNE. Taka pozycja aulakogenu w stosunlru do brzegu geosynkliny ściśle
zgadza się z modelem węzła potrójnego (K. Burke, J. F. Dewey, 1973)
i z pozycją aulakogenów względem geosynkliny ('P. Hoffman, J. F. Dewey, K. Bull'lke, 1974; P. B. King, 1975). Węzeł ten był zlokalizowany
w południowo-wschodniej Polsce, w Kal'Ipatach, na południowy zachód
od Przemyśla.
Aulakogen wołyńsko-orszański ,tworzy porzucone ramię węzła potrójnego. Utwory wypełniające ten aulakogen obrazują trzy fazy jego
rozwoju. Do stadium IgraJbenowego należą piaszczysto-ilasto--dolomitowe
osady lądowe serii poleskiej o miąższościach 'przekraczających 1000 m.
W na:jni2Jszej części tej serii ,pojawiają się piiaskowce różnoziarniste, konglomeraty i ttllity. W stadium przejściowym - od grabenowego do
stadium syneklizy - w aulakogenie powstała typowa asocjacja skał wulkanicznych, głównie zasadowych (bazalty i tolei.ty), a podrzędnie kwaś
nych (ryolity). Skały te tworzą pokrywy i potoki lawowe, przewarstwione skałami piroikllastyCZlIlymi i klastycznymi. Jest to seria wołyńska
o wielku bezwzględnym 650-600 mln lat (J. I. Poło:winkina, 1973), której zasięg terytorialny jes,t szerszy niż zasięg serii poleJkiej, ograniczonej ściśle do gra'benu (fig. 3). Jeszcze szexszy zasięg ma seria waMajska,
złożona z klastycznych osadów morSkich i lądowych o miąższościach przekraczających 500 m, należą(!a już do stadium syne~lizy (W. J. Chain,
1974).
Szukając korelacji wydarzeń zachodzących w aulakogenie wołyńsko
orszańskim z Wydarzeniami W sąsiadującej z nim geosynklinie mało
polskiej, należy wziąć pod uwagę wyżej cytowane oznaczenia wieku be!zwzględnego. WyniJka z nich, że wiek kompresji osadów w geos~nie
(706-625 mln lat) zazębia się częściowo z wulkanizmem w aulakogenie
(650-600 mln lat). Można więc przypuszczać, że sedymentacja osadów
warstw rzeszowskich była mniej więcej synchroniczna z osadzaniem się
warstw poleskich w stadium 'grabeIiowym aulakogenu. W tym czasie
strefa ryftowa ze spredinlg'iem przebiegała w rejonie Górnego Sląska •
. gdzie stwierdzono obecność skał UIltrazasadowych (A. Kota'S, 1973; A.
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.:Fig. 3. Aulakogen wołyńsko-orszańSki i jego stosunek do geosynkliny starobajJtals'kiej
Volhynian-Orsha aulacogen' and its relation to the O1d-Baikalian geosyncline
1 - połudnlowo-Qlachodnda granica cokołu platformy epigotyjskilej:
.11 - oś spredlngu w polo:l:eniu inicjalnym w stosunku do starej
;płaszcza w wętle potrójnym; 5 obS2lllr geosynklinalny

II - granice aUlakogenu:
platformy: 4 - pióro.p usz

south-we.srern boundary of the epl-Gothlan platform SIOckle; 2 - bou'lldaries of aulaoogen;
SlPI'eadllng ~ shown in 1m ln1tial position in relation to the old p latform; 4 - mantle
pdume in the trdple junction; li - geosyncilkle; abbrevda&ns 'o f name6 od tectonic units:
OEP - Old ą>i-Gothllan 'Plartiiorm, ADC - area Of Da1sl.-andian consolidartion, SP - Southern
;preoontlnent, VOA - Volhynian-Orsha aulacogen
1 ::3 -

.Ślączka,

1976) oraz gnejsów, których wiek metamorfizmu jest starobajkalSki l.
W dalszym rozwo.j-u doszło do kompresji i fałdowania, w wyniku czego
-powstał orogen małopolSki wieku starobajkalskiego. Doszło wówczas,
być może, do powstama płaskich nasunięć o gruhości 3-5 km na odległość 50-100 km między Lwowem a Lublinem.
Te procesy tektoniczne wraz z następującym po nich wypiętrzeniem
::świeżo powstałego 'Orogenu stworzyły ramy egzogeosynicliny, w której
1 Według

informacji

ma

:T. Lisa

w wiercendu

Łody,gOlWice są

gnejsy lWlleku 600 mln lat.
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sedymentacja <1$adów kambryjSkich. Na południe od Gór
wówczas stabiJlny masyw małopolski, dostarczający materiaru. klastycznego dla kambru świętokrzyskiego ku półno ..
cy oraz ,d la ' kambru krakowskiego ku SW. W 'widłach Wisły i Sanu
zostały stwierdzone w 1977 r. przez S. Pawłowskiego (referat) zlepieńce
· podstawowe dolriego ' kambru na stromo stojących warstwach rzeszow! skich. Osie subsydencji kambru z Gór Swiętokrzyskich i z Krakowidów
i przecinają się w ' okólicy Wielunia, znacząc poło:źlenie powstałego wów! czas węzła potrójhego.
,
Góry Swiętokrzyskie znajdują się w jednym ramieniu tego węzła,
,a wiązka fałdów krakowskich tworzyła drugie ramię, dzielące masyw
i małopolski, na którym brak utworów kambryjskich, od masywu górno: śląskiego z typowo ,platfOIimowym dolnym kambrem. Trzecie ramię węzła
: potrójnego biegło ku zachodowi, wzdłuż dyslokacji środkowej Odry i da' lej na Łużyce. Pewnym patwierldzeniem 'l okalizacji pióropuszu ciepła,
nad którym znajdOlWał się węzeł potrójny w okolicy Wielunia, jest istnie· nie przetrwałych na tym obszarze podwyższonych temperatur, uwidocz· nianych na mapie geoizoterm na głębokooci 2 km (J. Majorowicz, 1974,
· fig. 8).
.
.'
·
W aulakogenie świętokrzyS'kim powstały piaskowcowo-mulaste osady
· kambru o miąższości ponad 3 tysiące metrów. Są to częściowo w dole
· utwory fliszopodobne, przechodzące 1ru górze (w górnym kambrze) w płytkomorskie osady szelfowe (S. Dżułyński, C. Żak, 1960).
.•
Utwory te w południowej części zostały silnie sfałdowane (H. Żaiko;
· wa, L. Jagie1ska, 1970). Były to ruchy fazy świętokrzyskiej (H. Tomczyk,
W: Budowa Geologiczna Polski, 1974) i sandomierSkiej, w wyniku czego
, na kambrze leży nJiezgodnie arenig. O ile okTes kambryjski w rozwoju
~iUlakogenu można zaliczyć do stadium grabenowego, to począwszy od
ordowiku zaczęło się stadium synekJizy ze znacznie szerszym rozprzestrzenieniettn osadów, które wkroczyły na masyw małopolski. Stadium
syneklizy trwało aż do końca dolnego karbonu. Z punktu widzenia typów aula'k ogenów jest to aWaJkogen sfałdowany. W jego rozwoju facjalnym kiilkaikrotnie pojawiały się krótkotrwałe epizody sedymentacji geosynklinalnej: radiolaryty w dolnym sylurze i w dolnym karbonie oraz
facje fliszopodobne i szarowaki w górnym sylurze i w dolnym karbonie.
Subsydencja aulailrogenu była przerywana fazami ruchów, słabiej zaznaczających się w strefie północnej Gór SwiętokrzYSikiich, a silniej w południowej. Powstały wówczas podłużne fałdy linijne si/lnie zaakcentowane w fazie. sandomierskiej, słabiej w fazie młodokaledońskiej, a najsilniej w czasie ruchów młodowaryscyjskich, . kiedy doszło do ostatecznej
kompresji z nasunięciem strefy północnej (łysogórskiej) na południQWą
(kielecką)·
.
Amil.ogiczną budowę wykazuje znacmie słabiej poznany aulakogen
krakowski, zarówno co do charakteru facjalnego, jak i przejawów diastrofizmu 2. RÓŻnice ·poi1.egają na występowaniu w nim wyraźnych przejawów
magmatyzmu wulkanicznego i subwuIa.tanicznego, wiążącego się z wczesnym stadium syneklizy oraz przejawów późnego magmatyzmu .p osttektonicznego w dolnym permJie. Po przygotowawczej fazie ruchów kaledońskich nastąpiły ruchy waryscyjskie, powodujące powstanie wiązki
Swiętokrzyskich powstał

• :T. ZlI1osko(l9N) wwkarz:ywał na jegoSlllalo!fle z DoInbasem.
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Fig. ,4. Aulakogeny kaledońsko-waryscyjskie i kaledońskie w Połsce i ich stosu-

nek do .,geosynkliny

kaledońsko-waryscyjskiej

Calę'dgno=Variscan and Caledonian
Catędono- Variscan "geosyncline

aulacogens in Poland and their relation to the

1 ...::. obBZarikonSÓ1idacjd epl,goty;lskiej ; 2 - oblEar lronsol.ddacj1 daasJ.andz.kdej; 3 - masywy
epietBl[\obajikalek!le:" 4 - aulakogeny młodobajltałsko-kaD.eoońslro-waryscyjSlkie; 5 - a,ulakogeny
kaledońskie; 6 osie spredingu w położeniu inicj.ałnym; 7 - pióropusze płaszcza
l - 'Platform: 2 - 6'1.'lea of Dalslandian consol.ddatlon: 3 - ep!l.-oi.d-Baikalian masliifs: 4 - LateBaikalian-Caledoruan-Variscan aulacogens; 5 - Caledonian aulacogens; 6 - spreading axes;
7 - man'tle plumes; oIIIbbrevtatións of names CIf. tectcm4c units: OEP - Old ep.i-Gothlan
plat!Orm,- USM:'- Ulpper Silesian massll:f, MM - Malopolska mass!f, SWiP - South-Western
plate wlth CaiedOlllo-Variscan geosyncll.nal regeneration, IKCCA - Koszalin - Chojnice Caled:oru;an aulacogen, RPCA - RUgen - Pi~ Caledon!.an aulacogen, HOA - HQIy Cross Mts
aulaee-gen, CA - Craoow aulJaoogen, MVG - Main Variscan geosynClllne, MS - Moravo-Silesja,n late geosync1inal
Variscan branch
"
.. ~

~

podłużnyicłi' :fałd6w linijnych o kierun1ru NW-SE, dostosowanych do

brzegu masyWu " g6rnośląSkiego.
_ .$~aąy JstP,tenia dna oceanicznego wieku starobajkalskiego mo~na wyśledzić również na terenie Sudet6w Zachodnich. Skały zasadowe i ultrazasadowe tego wieku znane są z otoczenia bloku sowLog6rskiego. Wie-
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kowo odpowiadają one zapewne (J. Oberc, 1972) piętru spilliltowemu i postspilitowemu masywu czeskiego, datowanemu na 800-700 mln lat.
Strefa ryftowa z spredingiem istniała wówczas w strefie sakso-turyngijskiej Sudetów Zachodnich, Slk.ąd kontynuowała się lru zachodowi.
W wyniku tego procesu nastąpiło rozczłonkowanie prakontynentu europejskiego, którego s7JCZątJkiem jest tu blok sowiogórski.. Kompresja geo....
synkliny doprO!Wadzi:ła do sfałdowania osadów i ich częściowego przeobrażenia, a w efekcie do powstania orogenu stardbajkalskiego. Dowodem
tego jest niezgodne ułożenie kambru na eokam/brze Łuri:yc (rejon Zgorzelca - J. Oberc, 1972, 1977), analogioznie jak na masy:wie górnośląskim
i małopolskim. Zakończony został wówczas cykl tektoniczny, poprzedzający powstanie geosynJkil.iny kaledońsko-waryscyjskiej.
Otwarcie nowej geosy:n.mliny nastąpiło w kambrrze. Doszło wówczas
do powstania ,wtworów dna oceanicznego, zachOiWanych w różnych częś
ciach Sudetów Zachodnich ja:ko formacja spilitowo..lkeratofirowa (Góry
Kaczarwskie, Kłodzko i Łużyce). Proces spl'edingu kontynuował się IW ordowiku, sylurze oraz dolnym i środkowym dewonie (S. Owojdziński,
1978). Przejawy wulkanizmu inicja;l.nego tego wielku znane są z Gór
Jesztedzkich, Kaczawskich i z bloku przedsudeckiego (J. Jerzmański,
1975).
Miejscami .w Sudetach Zachodnich daszło do silnej )tompresji geosynkliny i, być może, do metamorfizmu już po środkowym dewonie. Wskazują na to aktualne odkrycia szcząrtJków organicznych w skałach o głę
bokim metamorfizmie (T. Gunia, I. Wojciechowska, 1964; T. Gunia, 1967,
1974, 1976; J. Jerzmański, 1975). Tytmi ruchami kończyłby się pierwszy
etap ewolucji geosyiIllkiliny. Doprowadził on miejscami do częściowej
konsolidacji slrorupy ziemSkiej, co się zamaczyło w ,późniejszym rozwoju tektonicznym Sudetów.
.
Po pewnym zahamowaniu miejscami rozwoju warunków geosynklinalnych, zaznaczającym się niezgodnościami, lukami strat)'lgraficznymi
i 2lII1:ianą charaikteru osadów, nastąpiło ponowne ich odnowienie. Osady
górnego dewonu i kul'mu mają charakter częściowo molasowy (potężnie
rozwinięte zlepieńce), a częściowo fl:iiszowy.
Jak wynika z ostB.i1lnich znalezisk paleontologicznych w Górach Kaczarwskich (M. Chorowska, L. Sawicki, 1975), w fazie nassauskiej doszło
tam do ruchów fałdowych, .połączonych z epimetamorfizmem. J ednaikże
w innych częściach Sudetów sedymentacja kontynuowała się aż do gÓl"nego karbonu, ,w związku z czym klwestionuje się znaczenie ruchów fazy sudeckiej w rozwoju teMonicznym Sudetów (H. Teisseyre, 1961).
Rozwój geosynkliInailny Sudetów Wschodnich znany jest od dewonu.
W dewonie dolnym i środkowym powsta.wała rterygeniczno-spHitowo..lkeratofirowa formacja geosyclclina:1na.W dewonie gór:nytm i w naj niżSzym
karbonie tworzyły się osady fliszowe, nadal z przejawami ,wulkanizmu
inicjalnego. Świadczy to o otwarciu geosyrnk!l.iny i o spredingu, oddzielającym Sudety Zachodnie od masywu górnośląskiego. Ta głóWna gałąź
geosynkliny etapu waryscyjskiego ma kierunek południkowy i dochodzi
do pióropusza płaszcza rejonu Wielunda, gdzie powstał wówczas węzeł
poczwórny. To -nowe, główne ramię utworzyło się, zapewne, później niż
pozostałe. Dalszej kontynuacji głównego waryscyjskiego pasa geosynklinalnego z wyibitnymi mią~iami kulmu i z nie rozpoznanym jeszcze
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.(WlUlIkanizm inicjalny?) rozwO'jem dewonu można się doszukiwać w połud
niowej Wielkopolsce. Można tu_ stwie!l"dzić zjawiska polaryrz:acji geosynklinalnej i migracji ku zewnątrz osi suJbsydencji, która przebiegała łu-,
kiem od Opola w kierunku Poznania, skąd skręcała na zachód i łączyła
się ze strefą rena-hercyńską na północnym przedpolu Harcu' (W. PO'żaryski, Z. Kotański W: Budowa GeolO'giczna Polski, 1974). Osady kulmu
są tu wszędzie wyraźnie nachylone i wyikazująprzejawy epimetamorfiz-:mu. Utwory te zostały zapewne sfa;tdowane w fazie asturyjskiej.
W ciągu karbonu odbywała się subdukcja płyty oceanicznej, polożo
nej dalej ~u p6łnocy, pod :mdlkTokontynenty Europy środkowej wraz ze
spajającymi je loka1lnie !palezoicznymi .strefami fałdowymi. Zanurzenie
strefy Benioffa ku południowi zostało za:rejestrowane powstani€lIIldłu
giego pasa ..poźn01Waryscyjskich intruzji graniJtoidowych. ciągnących się
od intruzji gramtu Zuilowej i granitu strzelińskiego poprzez intruzje.
metamorfiku środkowej Odry dO' strefy granicznej ,między Saxo-ThurBngicum i Rhenohercynicum. Intruzje te powstały .w określonej odległości
od istniejącej na powiemchni strefy SUibdukcji, która była zapewne poło
żona na N od bloku Le'Szna, w osi sUlbsydencj-i kulmu.
Powstały ,w wyniku tych procesów orogen ,waryscyjski nie ·posiadał
na terenie Polski silnie romv:1niętego rowu przedgórskiego. Górny karbon o znacznych miąższościach nie został dotychczas nawiercony. Na jego .
usytuowanie nie zostałO' już wiele miejsca w Polsce środkowej i północ
nej. Można więc pl'lZy,puszczać, że stal'5za molasa nie vozwinęła się tam
na znaczniejszą skalę. Dopiero na połUdniu, na przedpolu Morawo-Smezidów - na masy.wrl.e górnośląskim Osadziła się starsza molasa w wielkich miąższościach. W dalszej adległaści od czoła ekstern.id6w waryscyjskich osadziła się stal'5za molasa a miąższościach dO' 2000 m, zajmująca
pozycję mO'lasy teleorogeni1cznej (oW. J. Chain, 1974) .między Lublinem
a Lwowem oraz na Pomorzu pod Koszalinem (A.. M. Zelichowski, 1972).
Odwrotna sytuacja jest w vozwO'ju molasy mładszej. SzczątkO'wo występuje ana na obszarze orogenu waryscyjslciega, gdziemany jest czerwony spągowiec z wulkanitami. Natomiast w Polsce środkowej i północ
no-zachodniej młodsza molasa twO'rzy · szeroki pas a znacznych miąższoś
dach (da 1000 m), ciągnący sięrbwnalegle doc.zoła eksternidów waryscyjskich.
Drugi węzeł potrójny na brzegu platformy wschodnioeuvopejskiej
w epoce tektonicmej kal:edańsko-wa1"yscyjskiej występował na Bałtyku
Zachodnim. Prawdopodobnie był en zlokalizawany na półnacnej Rugii,
gdzie jest znana silna anomalia magnetyczna (M. Lehmann, 1964). Rozchodziły się od niego co najmniej trzy ramiona: koszalińsko-chojnickie
a kierunłru WNW-ESE, ramię Pi~y ,(NW-SE) i ramię zachodnie (W. Pażaryski, W: BudO'wa GeologiCZ!na PolSld, 1974). Pierwsze jest najlepiej
poznane. ZachowaŁo ono cechy sfałdowanegaaulakogenu wypełnionegO'
znacznej miąższości osadami terygenicznymi z domieszką materiału tufogenicznego. StwieTdzono i.nter:wał o wielkich miąższościach od karadoku
da landaweru. Upady są przeważnie duże. wskazujące na tektonikę kompresyjną. Leżą na nich pmwie płasko ułażone asady dewonu i karbonu
(ems-west:lial). Ten aulakogen IWIkracza na adcinku Koszalin - Chojruce
na cokół gatyjski starej plartformy.
.
Drugie ramię - aulakogen Rugia-Piła ~ przyjmowane jest hipo-
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tetycznie, głównie na podstawie przebiegu anomalii magnetycznej Rugii
(M. Lehm'a nn, 1964), przedłużającej się ku SE aż ' po Bydgoszcz. Ostatnio górnictwo ' JlaLtowe wykOnało wiercenie pod Toruniem, dzięki któremu stwierdzona zoStała budowa paleozoiku wykazująca pewne ana1logie
do strefy Chojnic I( aulakogenu Koszalin-Chojnice). Zgodnie z informacjami, udzielonymi nam uprzejmie przez dra H. Tomczyka, cechuje się
ona tym, że stosunko.wo niegruiby, płasko leżący sylur platformowy spoczywa na stromo ustawionych mułOtwcach i iłowcach z ftanitami naj.niż
szego landower:u. Potwierdza to poglądy o rożwoju silnej subsydencji
w tych aulakogenach ,w ordowiku i landowerze, zakończonej ruchami
takońslrimi.

N a zachód od Rugii biegnie ramię o kierunku równoleżnikowym, na
którym są silp.e lizometryczne anomalie~ Wszystkie ,te ryfty 'były zwią
zane z kompresją i stanowią aulalrogeny sfałdowane. Ograniczały one od
p6Jinocy obszal' cokołu da1slandzkiego, stanowiący mobilny szelf o cechach miog€Osynk1iny w geosynklinie kaledońsko-waryscyjskiej ,Polski
zachodniej.
R. Dadlez (1974), rozwiijając koncepcję J. Znoski (1962), inaczej
ujmuje tekltonikę starsz.ego paleozoiku tego obszaru. Na terenie gałęzi koszalińsko-chojnickiej widzą oni eksternidy kaledońskie, a na południu od
niej - internidy. W ich ujęciu byŁby ,t o fragment ,ka:ledonidów circumfenno-sarmackich (J. Znosko, 1974). Uznając te gałęzie za aulalrogeny.
można postulować iStnienie systemu aula:kogeniC2lIlego, wkraczającego od
strony Praatlantyku w obręb platformy epidaIslaodzkiej północno-za
chodniej Europy.
Za'kład Geologii Regionalnej
Obszarów PlatfonnowYch
Instytutu GeOlogicznego
Warszawa, ul. Rakowiecka 4
Nadesłano dIUa 16 grudnIa 1.977 r.
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BJIll,IJ;HCJJaB nmKAPbICKH, 36H1'HeB KOTAHbCKH

EARKA.lILCKOE H ~OHCKO-BAPHcrnmCKOE TEKTOIIK'lECKOE
CfPOEHHEWOP~ BOCfOąuO-EBPOIIERCKO:A DJIA'NIOPMLI BnOJI1>mE
Pe310Me
.

,

no MlU'HHTOpa:me.o;O'IHbIM H reoJIOI'll'leCKBM .o;amn.IM CJIe.o;yer c.o;eJIllT.b BLIBO,ll; o TOM, '!TO
CTpyriyploI OCHOBallIDł BOCTO'IHo-EBponełłCKoA DJIaTI)OPMJ.I .o;OXO.D;llT .0;0 rpaHHIJ;.bt MSI'HH'I'II&IX
npollllHQHił, pacnO,JI01KeHloI no.o; yrJIOM x Hełł, H nepecexaIOTCJI elO. He Ba6JIIO.o;aeTCJI npo.o;OJI.,
:lKeHHJI 3THX crpyriyp Ba 103 OT rpaHHIJ;.bt npoB~ (I)m.

JJHHHH H nOJIHOCT.bIO

~OHTHHe~oA

8HlUIOI'H'łHa ąeMe

pa3JIOMa

1, 2). rpa.JłHWl HMeeT BH,II;JIOM8Ho:ił
EBponełłCKOro DPUOHTHHeHTa H pacxoa:,ZJ;eHBJI

XOploI B.o;OJIL PHI)TOB. TaKHM OOPa30M cI)opMllPOBaJICJI

CKHi!: XOHTHHeHT, OT XOToporo OTOpBaJIaC.b 38n1l,IJ;HlUl

Bocro~o-EBponeit~ '

'IllCT.b, COxpaHHBIIIlUICJI B BH,II;e MHorOlJHC-

JIeBBLIXMBXPoKOHTHHeHTOB, BOme,ll;IllHX B COCTaB n03.D;HclI:nmx oporeHOB. 06pa30Ba.HHe PHI)TOBoro pa3JIOMa OTHOCJIT K DOCJIeI'OTCKOMY -

.o;aJICJIllH.ll;CKOMY RIIH paHHe6a.itKa.JI&cB:OMY B03-

paCTY.
.
Ha IOre nOJILIDH cl)opMllJlOBaJIaC.b paHHe6a.iłB:a.J:u,cxa MaJIonoJILClWl reOCllHKJ11mam. H BOJI&IHCJi:o-opmCKHi!: aBJIaKOreH, COCTimmnommt OCTaBmyIOCJI 'IllCT.b Tpoi!:Horo Y3JIll (I)m. 3). Taxoe
DOJIO:JKeUe aBJIaKOreHa no OTHOmeHBlO x KpaIO reOCBBKJIBHllJlH TO'IHO COBna,D;aer c nOJIOlKeHBeM
aBJIliKOreHOB DO OTHOmeHBlO x

reocHHItlIimaJm (K.

Dewey, K. Burke, 1974; P. B. King, 1975).
06Pa30BaHBlO, B

pe3y~TaTe

:ęurke,

J. F.

Dewey,

1973; P. Hoffman, J. F.

,lJ;am.Bełłmee pa3BBTHe npHBeJIO x ClKaTHIO H CKJIa.D.K0-

'Iero 06pa30Bm MaJIonom.CKHi!: oporea,

COCTaB.JIŚIo~

IOlKHOe

06paMJIeHHe 3X30reocHHltlIHHlU1, B XOTOPoit 0<:alK.D;aJIHC.b xeM6poCKHe DOPO.D;J.I.
TeKTOHB'IeCKoe n03.D;He6a.itKa.JI&cB:oe H xane.o;OHCKO-BapHCD;H:IłcJ:oe pa3BBTHe , lOra nOJI.blllę

o6yc.ń:0~óHaJlBllBe

B 3TOM

paiłOHe ' reocmnrmmaJIełł'~

aBJIaKOreHOB, I10,K83aHHLlX ,Ha 1)H1'.

0.$0 IJJIe'IO 'rpoi!:Horo Y3JIll COCTaBJIJIJI aBJIaKOreH CBeHToB:IIIHCK,HX rop, BTOpoe aBJIaKOreH, a

TPeT.&e - Cy.o;eTJ.I, r.o;e .o;OKa3aHO cymeCTBOBaHBe

4~

xpa.,ltoBCKHił

,Il;,IDl OXea:aa B 6a.i!:Ka.Jn,cKyI B xa-

JIe.o;OHcxyro 3DOxy. 3TO pa3BBTHe WJIOMHoro:mum:o,c HeCKOm.:KHMB 1)a3aMB XO~ B pernOHaJILHoro MeraMOpl)H3Ma.
TpoboA Y3eJI cym:eCTBOBaJI B paHHeM naneo3oe B OKpeCTHOCTJIX

BeJIIOHJI.

B .o;eBOHe K HeMy

npHcoe.D;HHHJIOC.b 'IeTlWpTOe nJIe'IO, 06pa3oBaBmeecJI B pe3yJI.bTaTe cnpe,D;llBI'ą, OT.o;emmmero
38na.D;HJ.Ie Cy,D;eTJ.I' OT BepXHecHJIe3CKOrO Ą1aCCBBa. 3.o;ec.&

06pa30BaJIHC.b reocHHKJIHH3JIJC

DOpo.D;J.I MOpaBCKO-cB'JIe3CKoit 30HloI, ,n;yr006pa3HO TmymelCJI 'Iepe3 OnoJJe.o;o n03HaHB, a 3aTeM

CBOpalJHBaIOm;ełł Ba 3ana,D; H coe.D;HHJIBmeitCJI c , pebo-repllHRCKOA 3OHOit Ba ceBepHOM 1),0pJIaH,D;e
rapQil.
B Te'IeHBe xap60Ha npOBCXO,D;BJIa cy6,D;YK1lW1 OKeaHCKOit
Ha

ee

ceBeP,

mm,

pacnOJIO:JKeHHoA ,D;aJIee

DO,ll; MHKpOXOHTHHeHTJ.I ' l(eHTpaJI.bHoit EBpODJ.I BMecTe c JIOxaJI.bHO CIIaHBaIO~

cKJIa,D;'IaTLIMH '30HaMH. norp)'lKeHHe 30H EeHeI)a ,Ha, lOr, ·OTMeTB.lIoCi:. OOpa3ÓBa.HHeM,D;JIHH-

Horo noJICa n03.D;HeBapBC~CKBX rpaHHTOH.D;HJ.IX HHTPy3o, npOTJIfBBaIOm;BXCJI OT rpaHBTHo:ił
HHTPy3HH )l(YJIOBoA H CTlKerOMCKOro rpaHBTHoro MaCCBBa, 'Iepe3 HHTPJ3HH MeraMopl)H'IecKoro
MaCCBBa cpe.D;Hełł O,n;pLI.o;O nOrpaHB'lHoA 30HloI MelK.o;y Saxo-Thuringicum a Rhenohercynicum.
06pa3oBaBlllHi!:CJI B pe3ym.TaTe 3THX npOn;eccoB BapBC~CKHi!: oporeH He COnpOBOlK,D;aJICII
B nom.me xopomo pa3BBTLIM ~OpHLIM nporn60M. BepXHHi!: xap60H oom.moit MOm;HOCTB
.0;0 CHX nop He .o;0CTBTHyT 6ypeHHeM, a ,D;JIJI ero pa3Mem;eHHJI He MHoro 0CTaJI0C.b MecTa B n;eHTpe
H Ha 3ana,n;e nOm.IDH. 3aTO Ha BepXHeCllJIe3CKOM MaCCBBe, Ha 1)0pJIaH,D;e MOpaBO-CBJIe3H.n;OB
OTJIOlKBJIaC.b ,D;peBWIJI MOJIacca 60JIJ.Inoit MOm;HOCTH. B npBMOp.bH H B JII06JIBHCKOM paiłOHC
06pa30BaJIaC.b TeJleoporeHHaJI Monacca (B. E.

XaHH, 1974) B 3,Ha'łHTeJI.bllOM OT,D;8.JJeHHII OT I)POHTa

Streszczenie
axcrepmr.n;OB. B TO · lire BpeMH MJI8,I:([IllUI no B03Pacry BmKHeDepMCKlUI MOnacca C BYJIKll.HHTaMB:
T.HHeTCB: nmpOKOit nOJIocoit IIapaJIJIe.m.HO «pPOHT}' BaPHCIJ,Bitcmx 3Kcrepmr.n;OB.
BTOPOit TPOitHoit .Y3CJl Ha xparo Bocro'IHo-EBponeil:cxoit IUIaT«pOPM&I HMeJI MecTO B KaJIe.n;OHCKO-BapHCIJ;Hitcxoit 3noxe B 3ana.D;HOM ITPHMOP&H (<<pHI'•. 4). OT Hero OTXO,mmO no xpaitHeJt
Mepe TPH 'nJIc>m: KOIIIaJ11IH-Xo~ B 3C3-BIOB HaIIP8BJIeHHH, IIwn.r - (3;IOB H 33JIll,!I;IIoe.
Ecml C'mTaTh 3TH nJIe'IH aBJIaKoreHaMH, TO MOlKHO UPH3HaTh cyIIJ;ecTBOBaHHe aBJIaKOreHHoit
CllCTeM&I, BXOASIDJ;eiI: B npe.n;eJThI 3rm.n;aJICJIaH.D;CXoit nJIaTcPoPM&I co CTOPOHDI upaaTJIalITHIIeCKOroOKeaHa. laTO MeHee upaa.n;ono.n;o6HO cyIIJ;eCTBOBaHHe OTBeTBJIeHHB: KaJIe.n;omr.n;OB, oxpyxaro~
«PeHHOcaPMaTCKyro nJIaT«pOPMY (E. 3HOCKO, 1962; P. )J;1I,Z(JIe3, 1974).

Wladyslaw POZARYSKI, Zbigniew KOT ANSKI
THE TECTONIC DEVELOPMENT OF THE POLISH PART OF EAST-EUROPEAN
PLATFORM FOREFmLD IN THE BAIKALIAN AND CALDONO-V ARISCAN
EPOClIS

Summary
The magnetic and geological data show that the struetures of the East-European Platform basement reach the boundary of magnetic provinces at different
angles and they do not extend south-west of it but are rather cut by it (Figs.
1-2). The boundary follows a broken course and · well agrees with the model of
break-up and divergence of the continental crust along rifts. This is how the
East-European subcontinent originated. The western section of . the subcontinent
brokke off and its relics are at present represented .b y several microoontinents incOl'iPorated into younger orogenIC belts. The rift break-up is dated at the postGothian, Dafulanidian or Early BaljJkalian epoch.
The Early Baikalian Mal~l&ka geosyncline and Volhynian-Orsha aulacogen
representing an abandoned arm of triple junction, developed in the southern
Poland (F,rg. 3). The orientation of the aulaoogen in relation to geosynclinal margin well matclJ.es the relevant models (K. Burke and J. F. Dewey, 1973; P. Hoffman, J. F. Dewey. K. Burke, 1974; P. B. King, 1975). The subsequent evolutionary stages of the geosyncline were connected with compression and folding which
resulted in the origin of the Early Baikalian MaIQPo~ orogen. The orogen formed southern margin of the exogeosyncline which became the site of Cambrian
sedimentation.
The subsequent, Late Ba1kalian and Caledono-VariS(!an stage of development
of the sO'llthern Poland was connected with the activity of geosynclines and
aulacogens the location of which is shown in Fig. 4. The Holy Crass Mts aulacogen represented one al'm of a trLple junction, the Cracow aulacogen - the
second. The third arm of the trilple junction ran westward, through the Sudety
area, wherefrom is known evidence for the existence of oceanic floor in the Baikalian and Caledonian epochs. The axes of the Holy Cl'OSS Mts and Cracow aula-·
cogens converge nearby Wielufl, marking the location of the triple juncUon in
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the Early Paleozoic. The subsequent stages in the development of that region
.comprised several !phases of compression and regional metamorpMsm.
A fourth arm of the triple junction ·originated in the Devonian, resulting in
:spreading responsible for separation of the western ·Sudety Mts and Upper Silesian massif. This was the site of d~sftion of geosynclinal rocks of a part of
the Moravo-Silesian zone · running arcuately from Opole to Poznan and later
turning west and converging with the Rheno-Hercynian zone in the northern forefield of the. Harz Mts.,
During the Carboniferous took place subduction of oceanic plate plunging
northward beneath central-European microcontinents locally welded by Paleozoic
fold zones. Southward dip of Benioff zone was recorded by the origin of a long
belt of Late Variscan granitoid intrusions. The belt stretches from Zulova and
Strzelin on the east, through the Middle Odra river metamorphic area, to the
boundary zone of the Saxo-Thuringicum and RhenO'herzynicum on the west.
The Variscan orogen formed by the above ddS'cussed processes had no strongly
developed foredeep in Poland. U!p to the present, there has not been recorded any
Upper Carboniferous profile of a greater thiCkness and there is not much place
left for it in central and northern Poland. The older molasse of a large thickness is found much further to the south, in the Upper Silesian massif in the
forefield of the Morav<rSilesides. Teleorogenic mo1:asse (W. J. Chain, 1974) originated in Pomerania· and Lublin area, at large distance from the front of the VaxIscan externides. In turn, the younger, Early Permian molasse with volcanic rocks
is found in a wilde belt parallel to the front of the V'ariS'can externides.
The other triple junction from the Caledono-Variscan tectonic epoch was situated in the western Baltic at the margin of the East-European Platform (Fig. 4).
It gave rise to at least three arms: WNW-ESE oriented, Koszalin-Chojnice, NWSE oriented, Pila, and a western one. Treating thes·e arms as aulacogens it is
possible to suggest the existence of an aulacogen system entering the area of the
East-European epi-Dalslandian Platform from the prate-Atlantic side, whereas
the existence of the circum-Fennoscandian b~ch of the Caledonides (J. Znosko,
1962; R. Dadlez, 1974) seems less probable in this area.

