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Tomy Jurajskie. tom III

Środowisko równi pływowej stanowiło zapewne miejsce często odwiedzane przez pterozaury. Podobnie

w przypadku ptaków, które poszukują w tym środowisku pożywienia i miejsc odpoczynku,
szerokiej obserwacji okolicznego terenu w przypadku pojawienia się
drapieżców. Konieczność takiego zabezpieczenia była w przypadku pterozaurów jeszcze bardziej oczywista
- nie unosiły się one zapewne do lotu tak szybko, jak czynią to współczesne ptaki. Związek tropów
pterozaurów z morskimi utworami plażowymi, przybrzeżnymi jest dość dobrze udokumentowany (Lockley
i in. 1996). Ślady znalezione w Wierzbicy zostały pozostawione przez stosunkowo niewielkiego pterozaura
z rodziny Pterodactylidae albo Rhamphorhynchoidae o rozpiętości skrzydeł około 0.5 do 1 m. Znalezisko to
pozwala na potwierdzenie, że ląd północno-wschodniej Europy okresowo sięgał we wczesnym kimerydzie
po okolice Wierzbicy.
dzieje

się dziś

mając jednocześnie możliwość
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Jurajska paleogeografia i tektonika
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W wyniku rozpadu Pangei w jurze powstała Tetyda alpejska, stanowiąca przedłużenie systemu
centralnego Atlantyku. W skład niej wchodził między innymi basen pienińsko-magurski. Zorientowany
SW-NE podzielony był przez śródoceaniczny grzbiet czorsztyński na północnozachodni basen magurski,
i poludniowowschodni basen pienińskiego pasa skałkowego . Paleogeograficzny zasięg basenu magurskiego
jest sprawą enigmatyczną i spekulacyjną. Najplytsze sekwencje grzbietów są reprezentowane przez ciemne
wczesnojurajskie facje margliste (typ Fleckenkalk lub FleckenmeTgel), młodszymi facjami są bajoskotytońskie wapienie krynoidowe i bulaste (typ ammonitico 1'OSSO ) i kredowe pstre margle (facje scagl'ia
Tosa). Przejściowe sekwencje skłonu basenów są znane z odslonięć na południe i północ od grzbietu
czorsztyńskiego w Polsce. Wśród osadów basenowych i skłonowych wyróżniono szereg sekwencji:
zlatniańską, Grajcarka, hulińska, braniską (Kysucy) , niedzicką, czertezicką, Zawiasów. Dokładna pozycja
tych sekwencji jest trudna do określenia na skutek silnych deformacji tektonicznych.
Czas spredingu Tetydy alpejskiej został określony jako bajos. Początkowe ruchy tektoniczne w toarku
i aalenie poprzedziło pojawienie się grzbietu czorsztyńskiego, który nie istniał jako jednostka
paleogeograficzna przed bajosem. Wynurzenie się grzbietu jest związane z postryftową fazą ewolucji
basenu. Sedymentacja młodszych wapieni bulastych była rezultatem mezokimeryjskich ruchów pionowych,
które pogrążyły grzbiet czorsztyński i wytworzyły tektonicznie zróżnicowane bloki, dajki neptuniczne
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i brekcje skłonowe . Ocean Tetydy alpejskiej osiągnął maksymalną szerokość w końcu późnej jury a jego
spreding został wstrzymany. Globalna reorganizacja płyt miała miejsce się w tytonie. Spreding Atlantyku
wkroczył na obszar pomiędzy szelfem Nowej Funlandii i Iberii. Jurajski system rozpadu Pangei w Tetydzie,
centralnej Europie i na Morzu Północnym został porzucony. Tetydzka reorganizacja płyt wpłynęła na
rozwinięcie się intensywnych ruchów tektonicznych. Utworzyło się wiele rowów i zrębów odnawiając
niektóre starsze eo-i mezokimeryjskie uskoki. Rozwinął się ryft Karpat zewnętrznych (basen śląski)
wypełniony górnojurajskimi-dolnokredowymi osadami fliszowymi. Zachodniokarpacki basen śląski
prawdopodobnie rozciągał się na teren Karpat Wschodnich jak również na teren południowokarpackiej
strefy Severin. Węglanowe platformy z rafami typu sztramberskiego rozwinęły się wzdłuż krawędzi basenu
śląskiego . Grzbiet śląski oddzielał basen śląski od magurskiego w wyniku rozpadu platformy europejskiej
na tym obszarze. Jurajskie oddzielenie się mikropłyty bukowińsko-getyckiej, w skład której wchodził
masyw marmaroski, od platformy europejskiej jest prawdopodobnie związane z powstaniem grzbietu
śląskiego.

Badan'ia byty f'inansowane przez Komitet Badali Naukowych (grant 5 T12B 01323) oraz AGH (DS
11.11.140.159).
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Wykonano

piaskowych modeli analogowych (sandbox models) symulujących mezozoiczną hi stori ę
perykarpackiego segmentu bruzdy środkowo polskiej . W modelach badano wpływ
aktywności uskoków przesuwczych podłoża, ukierunkowanych skośnie (odpowiednio 22 i 45 stopni) do osi
basenu ekstensyjnego. Imitowały one potencj alny wpływ uskoków: świętokrzyskiego i Zawiercia na
ewolucję bruzdy. Scenariusz modeli opracowano na podstawie analizy rozwoju facjalnego oraz paleomią
ższości mezozoicznego wypełnienia osadowego bruzdy. Obejmował on następującą sekwencję wydarzeń:
1. ekstensja NW segmentu bruzdy, połączona z lewoskrętną przesuwczością wzdłuż uskoku
świętokrzyskiego (trias - wczesna jura);
2. ekstensja całej bruzdy równolegle do kierunku uskoku świętokrzyskiego (najpóźniej sza jura wczesnajura środkowa);
3. ekstensja SE segmentu bruzdy, połączona z prawoskrętną przesuwczo ścią wzdłuż uskoku
świętokrzyskiego (oksford - doba Hypselocyclum) ;
4. ekstensja SE segmentu bruzdy, połączona z prawoskrętną prze suwczo ścią wzdłuż uskoku Zawiercia
(doba Hypselocyclum - wczesny berias);
5. kompresja NW segmentu bruzdy połączona z prawoskrętną przesuwczo ścią wzdłu ż uskoku
świętokrzyskiego (p óźna kreda) ;
6. kompresja całej bruzdy wzdłuż kierunku W-E (najpóźniej sza kreda - paleogen).
Aktywność uskoków przesuwczych podłoża powodowała powstawanie systemów uskoków en echelon
w obrębie synkinematycznego nadkładu osadowego, wraz z charakterystycznymi pozytywnymi strukturami
kwiatowymi. W etapach 1 i 2 dominowały uskoki o kierunku W-E, skręcające lekko ku kierunkowi SW-NE.
W etapach 3 i 4 dominowały uskoki o kierunku NW-SE, sigmoidalnie skręcające ku kierunkowi W-E
(w paleogeografii oksfordu podkreślone rozwojem pasów budowli organicznych). W rezultacie interakcji
systemów uskoków en echelon oraz SW brzeżnego systemu uskoków SW obrzeżenie bruzdy manifestowało
się w formie raczej słabo zarysowanej krawędzi. Z kolei NE krawędź bruzdy była wyraźnie zarysowana
w formie systemu uskoków normalnych, typowych dla krawędzi basenu ryftowego. Tym samym modele
serię

tektoniczną idepozycyj ną

