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Obszar Wyżyny Krakowskiej stanowi najdalej na południe wysunięty obszar występowania na
powierzchni górnojurajskich utworów platformowych w Polsce, Z kamieniołomu w Młynce pobrano
93 próbki wapieni z profilu obejmującego poziom Plicatilis środkowego oksfordu, Przeprowadzone badania
wskazuj ą na istnienie w badanych próbkach pierwotnej pozostałości magnetycznej. Przy użyciu metody
wykorzystującej zróżnicowanie ferromagnetyków pod względem podatności magnetycznej, koercji
i temperatur blokujących, zwanej testem Lowriego-Hellera, zidentyfikowano minerały ferromagnetyczne
będące nośnikami pozostałości magnetycznej. Badania nośników magnetycznych przy użyciu mikrosondy
elektronowej i mikroskopu skaningowego potwierdziły ich skład jakościowy w stosunku do testu LowriegoHellera, a także wykazały istnienie ziaren detrytycznych głównych nośników - magnetytu
i tytanomagnetytu. Wykorzystując metodę rozmagnesowania termicznego i metodę PCA (Principal
Component Analysis) określono kierunek wektora pozostałości magnetycznej dla każdej próbki.
Z większości próbek wyznaczono wysokotemperaturową składową o odwrotnej polarności. Do wyznaczenia
wirtualnego bieguna magnetycznego (VGP) oraz paleoszerokości geograficznej (PLAT), wybrano 65 próbek
o najlepiej zdefiniowanych kierunkach pozostałości magnetycznej. Przeliczeń dokonano w oparciu o metody
statystyki Fishera. otrzymane wyniki znajdują się w tabeli.
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Na obszarze przedgórza Karpat mamy do czynienia z facjami Perytetydy reprezentowanymi przez osady
wieku najwyższy dogger - najniższy walanżyn, Odpowiadałoby to w globalnym
litostratygraficznym podziale sekwencyjnym megasekwencjom dolna zuni II, oraz dolna zuni III.
Megasekwencja dolna zuni II rozpoczyna się transgresją w jurze środkowej a kończy regresją na przełomie
kimeryd-tyton lub wczesnym tytonie. Megasekwencja dolna zuni III zaczyna się cyklem transgresyjnym we
wczesnym tytonie a kończy generalną regresją we wczesnym walanżynie. Na całym obszarze zapadliska
występuje luka stratygraficzna pomiędzy kredą dolną i górną. Wykształcenie litologiczne utworów górnej
jury i dolnej kredy zapadliska odzwierciedla główne etapy sedymentacji na platformie europejskiej,
spowodowane zarówno eustatycznymi ruchami poziomu morza, jak i tektoniką odzwierciedlającą główne
etapy rozwoju Tetydy i globalnej tektoniki płyt.
Megasekwencja dolna zuni II zaczyna się serią wapienno-gezową przechodzącą ku górze w wapienie
bulaste keloweju przykryte osadami oksfordu dolnego, Główną facją oksfordu jest facja wapieni gąbkowych.
Budowle węglanowe miąższości od kilku do kilkuset metrów występują często w obrębie tej serii. Tworzą
one wzgórza w paśmie Jury Polskiej pomiędzy Krakowem a Częstochową a także zostały rozpoznane
w licznych profilach sejsmicznych 2-D i 3-D. Do kimerydu zalicza się wyższa część serii z Niwek i seria
z Sobkowa. W dolnej części serii z Sobkowa można wyróżnić wapienie glonowe typu rafowego spoczywające
na wapieniach organogenicznych glonowych, zbudowanych z tych samych organizmów co rafa, tylko silnie
pokruszonych. Seria z Sobkowa osiąga miąższość 200 m w partii basenowej w zapadlisku, w Niecce
Nidziańskiej i na obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich; miąższość kimerydu w strefie brzeżnej basenu na
węglanowe
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obszarze krakowskim jest niewielka. Seria z Sobkowa reprezentuje regresywną fazę megasekwencji,
spłycanie basenu w stosunku do utworów oksfordu.
Utwory tytonu odzwierciedlają początek nowego cyklu transgresywnego należącego do megasekwencji
dolna zuni III. Seria dolomityczno-wapienna z Ropczyc jest reprezentowana przez lagunowe
nisko energetyczne dolomity margliste, margle, wapienie mikrytowe, wapienie organodetrytyczne
i onkoidowe zawierające zielenice, ramienice i stosunkowo bogaty zespół mikro skamieniałości
dokumentujący tytoński wiek osadów. Berias reprezentowany jest przez utwory barierowe platformy
węglanowej serii z Dębicy pochodzące z płycizn zewnętrznych, przechodzących w obrzeżenie platformy
Znajdujemy tu głównie wapienie ziarniste - organodetrytyczne typu grainstone, ooidowe, peloidowe lub
najczęściej mieszane. Wśród tych osadów rozpoznano także rezydualne osady skondensowane oraz utwory
kopców rafowych, rozwijające się na łagodnym skłonie krawędzi szelfu.
Badania byty finansowane przez Komitet
(DS 11.11.140.159).
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Ślady zostały znalezione w utworach węglanowej równi pływowej wieku wczesnokimerydzkiego
(biochronozona hypselocyclum) odsłaniających się w nie czynnym kamieniołomie w Wierzbicy
20 kilometrów na południe od Radomia. Materiał (okaz MP-Z KGl l w kolekcji geologicznej Muzeum
w Przysusze) obejmuje siedem dobrze zachowanych śladów zarówno kończyn tylnych (pes) jak i przednich
(manus). Odciski pes są wydłużone (35-45 mm długości na 20-25 mm szerokości), stopochodne,
funkcjonalnie czteropalczaste. Rozdzielenie palców jest bardzo wyraźne. Palec III jest naj dłuższy,
a I najkrótszy Kąt między palcami wynosi od 4° do 7°. Odciski manus są asymetryczne, funkcjonalnie
trójpalczaste, około 42 mm długie i 25 mm szerokie. Palce I są najkrótsze (6-12 mm) , oddzielone od
pozostałych i skierowane na zewnątrz. Palce III są naj dłuższe (10-25 mm) . Kąt między palcami jest szeroki
- między I-II = 65°-75°, a między II-III = 30°-40°. Palcepes i manus były zakończone drobnymi pazurkami.
Nie tworzą one wyraźnego szlaku tropów.
Dolna część sukcesji węglanowej z Wierzbicy została opisana przez Gutowskiego (1998, 2004) jako
wapienie oolitowe i płytowe z Wierzbicy, reprezentująca spłycające się ku górze następstwo osadów rampy
węglanowej, jaka rozwinęła się we wczesnym kimerydzie na południowo-zachodnim obrzeżeniu platformy
wschodnioeuropejskiej. Sukcesja ta kończy się powierzchnią twardego dna. Zbadano szczegółowo jej
najwyższy kilkunastometrowy fragment opisując dokładnie utwory równi pływowej, wyróżniając pięć
podrzędnych kompleksów facjalnych. Wykazują one miejscami charakterystyczne następstwo wiązek
będących efektami cykli dobowych, układających się w charakterystyczne dla zmienności pływów
kwadraturowych i syzygijnych następstwo (Kreisa i Moiola 1986; Tessier i Gigot 1989). Potwierdza to
charakter astronomiczny pływów.
Tropy pterozaurów (Pteraichnus sp.) zostały odciśnięte w marglistym osadzie powstałym w niewielkiej
kałuży na górnej równi pływowej. Tropy zostały szybko przykryte osadami migl'ującego obocznie koryta
pływowego i temu zawdzięczamy ich zachowanie się w spągu utworów korytowych jako wypukłych odlewów
(hyporelief). W przekątnie warstwowanych osadach tego kanału pojawia się znaczny udział ziarn kwarcu,
glaukonit a także duże fragmenty roślin (sagowców). Kierunki nachylenia warstwowań przekątnych
w obrębie utworów korytowych kanału są względnie stałe (zapadają na południowy zachód) . Wskazuje to
na przebieg linii brzegowej w przybliżeniu NW-SE, a kanały pływowe reprezentowałyby dominujący
kierunek prądów związanych z odpływem, co potwierdza obfitość materiału terygenicznego i flory

