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Architektura depozycyjna parasekwencji w utworach marginalno-morskich
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Analiza sedymentologiczna i sekwencyjna epikontynentalnych utworów dolnej jury w Polsce,
przeprowadzona na wielkiej ilości danych pochodzących z różnych systemów depozycyjnych, pozwoliła na
stwierdzenie, że parasekwencje (podstawowe składniki sekwencji) charakteryzują się odmienną architekturą depozycyjną w zależności od tego, czy są związane bezpośrednio z facjami przybrzeżnymi otwartego
morza szelfowego, czy z podobnymi facjami półzamkniętych zbiorników brakicznych rozwijających się
w epoce wczesnej jury wzdłuż bruzdy środkowopolskiej. Parasekwencje w profilach położonych blisko
otwartego zbiornika morskiego (pomorski segment bruzdy śródpolskiej) są generalnie zbliżone do klasycznego modelu "gwałtowna retrogradacja związana z powierzchnią zalewu- stopniowa progradacja coraz
płytszych facji", aczkolwiek często występuje cienki pakiet osadów transgresywnych (retrogradacyjnych).
Z kolei parasekwencje związane z wybrzeżami półzamkniętego, płytkiego zbiornika brakicznego (święto
krzyski segment bruzdy śródpolskiej) wykazują raczej architekturę depozycyjną zbliżoną do "minisekwencji" - stopniowa retrogradacja facji, maksymalny zalew w parasekwencji i stopniowa progradacja coraz
płytszych facji. Powierzchnia zalewu nie ma zwykle tak wyraźnego, kontrastowego charakteru, najczęściej
wyraża się podtopieniem utworów pedogenicznych i następstwem facji lagunowych. Ma to istotne znaczenie dla identyfikowania parasekwencji, a obowiązujący styl prostej interpretacji sukcesji odwróconych np:
na podstawie karotaży są niewiarygodne w tego typu basenach sedymentacyjnych. Z architekturą depozycyjną parasekwencji w półzamkniętych zbiornikach brakiczno-morskich wiąże się też problem rangi granic
"węgiel - klastyki", które to granice najczęściej są interpretowane jako ważne korelacyjnie powierzchnie
zalewu lub transgresji. Wykazano, że progradacja systemów deltowych przerabianych przez falowanie
może dawać w efekcie kilka różnych rangą granic "węgiel-klastyki" w obrębie jednej "zwykłej", autocyklicznej sukcesji progradacyjnej, a tylko nieliczne z tych granic mają rangę powierzchni zalewu lub powierzchni
transgresji - decydują o tym kryteria regionalne. Z kolei możliwa jest identyfikacja korelatywnych granic
dla powierzchni transgresji w utworach kontynentalnych - równi deltowych i aluwialnych, Przedstawione
fakty są istotne dla interpretacji parasekwencji i analizy sekwencyjnej i co za tym idzie, dla korelacji
czasowych opartych o metodykę stratygrafii sekwencyjnej.
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Wczesnojurajskie przyspieszenie subsydencji tektonicznej było sygnalizowane w niektórych publikacjach (Hakenberg i Świdrowska 1997; Poprawa 1997; Brański 2002). Zdaniem autora miało ono miejsce
na przełomie triasu i jury, a zapisało się szczególnie w rozwoju kontynentalnej, aluwialno-limnicznej formacji zagajskiej. Wspomniana formacja stanowi w regionie świętokrzyskim odpowiednik czasowy inicjalnej
fazy transgresji, zapisanej w sekwencji depozycyjnej hetangu (Pieńkowski 1991, 2004) . Sytuację paleotektoniczną w formacjach najniższej jury zinterpretowano na podstawie analizy map miaższościowych i litofacjalnych, przesłanek sedymentologicznych oraz krzywych subsydencji i wykresów tempa akumulacji.
Analizując gradienty miąższości formacji zagajskiej oraz porównując przebieg izopachyt i granic
litofacjalnych, zidentyfikowano szereg uskoków synsedymentacyjnych, przeważnie o kierunku NW-SE
(równoległych do krawędzi kratonu wschodnioeuropejskiego) i WNW-ESE (równoległych do krawędzi
bloku małopolskiego). Obszar maksimum miąższości zaznaczył się naj prawdopodobniej w strefie węzła
tektonicznego, powstałego na skutek sumowania się subsydencji zachodzącej wzdłuż obu głównych kierun-

