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Stratygrafia izotopowa strontu wody morskiej w oksfordzie, próba kalibracji krzywej wiekowej

Hubert Wierzbowski i Grzegorz Zieliński
Instytu t Nauk Geologicznyc h Po lskiej Akad emii Na uk. Wa rszawa

Badania zmian stosunku izotopowego ~78r/868r oparto na analizach strontu występującego w postaci
rozproszonej w kalcytowych rostrach belemnitów. Próbki przeznaczone do badań były dokładnie datowane
biostratygraficznie. Do badań wytypowano okazy spełniające rygorystyczne normy zawartości
pierwiastków śladowych (Fe < 150 ppm, Mn<50 ppm, 8r>980 ppm) charakterystyczne dla niezmienionych
diagenetycznie rostrów belemnitów (Jones i in. 1994; Rosales i in. 2004).
Zmielone próbki rostrów belemnitów poddano separacji chemicznej w celu wyizolowania frakcji 8r bez
zmiany składu izotopowego tego pierwiastka. Próbki były rozpuszczane w 2M CH3COOH, stront separowano
na kolumnach chromatograficznych (Baker i in. 1982; Kralik 1984). Pomiary składu izotopowego strontu
przeprowadzono w ING PAN (Pracownia termojonizacyjnej spektrometrii masowej) na spektrometrze
masowym typu VG sector 54. Zmierzone wartości stosunków izotopowych 878rf"8r były normalizowane
w odniesieniu do wartości 0,710248 standardu izotopowego NI8T 8RM 987 (MacArthur 1994).
Wstępne wyniki analiz umożliwiły wykreślenie krzywej zmian stosunku izotopowego strontu
w oksfordzie (fig. 1), która jest bardziej precyzyjna od dostępnych danych literaturowych dla tego okresu
(por. Jones i in. 1994; Jenkyns i in. 2002). Wstępna interpretacja zebranych danych wskazuje na jeden lub
dwa (?) wyraźne okresy wzrostu stosunku 8i8rffi8r wody morskiej występujące po okresie minimum
przypadającego na pogranicze keloweju i oksfordu. Pierwszy z wymienionych okresów przypada
prawdopodobnie na poziom Cordatum oksfordu dolnego, drugi na poziomy Bifurcatus i Bimammatum
oksfordu środkowego i górnego. W pierwszym przypadku konieczne jest jednakże uzupełnienie materiału
badawczego celem bardziej dokładnego wyznaczenia odcinka krzywej strontowej.
Niskie wartości stosunku 878r/8l'8r wody morskiej na pograniczu keloweju i oksfordu można wiązać
z dopływem strontu pochodzącego z płaszcza Ziemi, wskazującym na znaczną aktywność wulkaniczną
w strefach ryftowych skorupy oceanicznej i w obrębie tzw. gorących plam (ang. "hot spots"). Okres wzrostu
stosunków izotopowych 878rf"8r przypadający na poziomy Bifuractus i Bimammatum oksfordu środkowego
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Fig. 1. Zmiany stosunku izotopowego 87Sr/86Sr wody morskiej w oksfordzie oparte na próbkach belemnitów pochodzących z prow incji
submedyte rallskiej - k ó łka i borea lno-subborealnej - kwadraty. Podział stratygraficzn y oksfordu wg s chematu submed yte rańskiego.
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i górnego można z kolei wiązać ze spadkiem aktywności wulkanicznej skorupy oceanicznej, który znalazł
odzwierciedlenie w obniżeniu zawartości CO, w atmosferze i wodzie morskiej. Mogło to być przyczyną
wzrostu tempa sedymentacji węglanowej w oceanach światowych obserwowanego po okresie kryzysu
przypadającego na kelowej i wczesny oksford.
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składu chemicznego i izotopowego Pb(U) zbadano próbki wapieni oksfordzkich
Mydlnik, Pychowic oraz Skałek Twardowskiego. Dwie ostatnie z wymienionych odznaczały
się innym zabarwieniem niż skały otoczenia, co mogłoby wskazywać , że uległy jakimś przeobrażeniom
hydrotermalnym.
Geochemicznie jednak, wszystkie badane próbki reprezentują niemal czysty węglan wapnia, gdzie
zawartości Mg są rzędu 0.31-0.55%, a Mn do 0.04%. Badany materiał cechuj e całkowity brak Fe, podczas gdy
obserwowane s ą nieznaczne domieszki Si (0.06-1.13%), Al (0.61-0.71%) oraz Ti (0.06%) . Zawartość Sr
w próbkach wynosi od 97 do 147 ppm, Y między 10-11 ppm i Cr między 10-13 ppm. Jedynie w dwu próbkach
(Mydlniki i Skałki Twardowskiego) zaobserwowano śladowe ilości Ba (około 20 ppm) . Śladowe ilości Zn
(10-20 ppm) zanotowano w próbce z Mydlnik oraz Ogrodzieńca, podczas gdy ślady V (7-10 ppm» występują
w próbkach ze Skałek Twardowskiego i Pychowic.
Koncentracje Pb wyliczone z rozcieńczenia izotopowego wynoszą od 5 ppm (Mydlniki) do 17 ppm
(Ogrodzieniec) , a koncentracje U od 0.06 ppm do 0.82 ppm. Skład izotopowy Pb jest w zakresie błędu
pomiarowego taki sam dla wszystkich próbek. Wartości stosunków izotopowych 2onpbjlo4Pb wyniosły 18.54218.551 (±0.012) , ,o7Pbjl'''Pb między 15.602-15.646 (±0.015), a 20BPbjlo'Pb między 38.412-38.469 (±0.046) .
Korygując skład izotopowy Pb na rozpad U in situ wykreślono krzywe modelowe rozwoju Pb dla próbek
wapieni oksfordzkich. Z krzywych modelowych wynika, że w momencie powstania skład izotopowy Pb
w wapieniach oksfordzkich był niemalże identyczny ze składem izotopowym Pb zmierzonym w galenie
ze śląsko-krakowskich złóż Zn-Pb. Ponieważ próbki pochodzą z oddalonych od siebie lokalizacji sugeruje
to kontaminacje wód basenu oksfordzkiego ołowiem o składzie izotopowym takim jak w złożach Zn-Pb.
Wyjaśnieniem tego faktu mogłoby być albo intensywne podmorskie wietrzenie złóż w górnej jurze,
jeśli złoża powstały wcześniej (trias?), albo działanie podmorskich roztworów hydrotermalnych,
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