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kalpionellowych. Kontakt bazaltów z wapieniami kalpionellowymi jest ostry, a niekiedy bazaltowe dajki
penetrują strop tych niżej ległych wapieni. Ponad bazaltami znajdują się kremowo-żółte wapienie z licznymi
amonitami i fauną bentoniczną (ramienionogi, małże i krynoidy), a te z kolei przykryte są zielono-szarymi
tufitami (ok. 1 metra miąższości). Najmłodszymi utworami całej sekwencji w Wielkim Kamieńcu są żółtawe
wapienne brekcje sedymentacyjne zawierające beriaskie kalpionelle. Sedymentologiczne cechy tej brekcji
wskazują na podmorską erozję związaną z synsedymentacyjnymi ruchami tektonicznymi, w wyniku których
dochodziło do redepozycji starszych utworów, w tym zarówno niżej ległych wapieni kalpionellowych jak
i bazaltów: Utwory tej brekcji litologicznie bardzo dobrze odpowiadają beriaskiemu ogniwu brekcji
z Walentowej formacji wapieni łysallskich, wyróżnionej w polskiej części pienińskiego pasa skałkowego,
genetycznie związanej z neokimeryjskim podniesieniem i blokowym zróżnicowaniem grzbietu
czorsztyńskiego. Beriaski wiek bazaltów w tym miejscu nie budzi więc wątpliwości. Dodatkowo, w pobliskim
potoku Wulchowczyk (poniżej Wielkiego Kamieńca) znajdują się jurajsko-kredowe trachydoleryty.
Opisywane magmatyczne wydarzenia bardzo dobrze korespondują z główną reorganizacją płyt
litosferycznych w tytonie w obrębie zachodniej części oceanu Tetydy. W tym samym czasie miały miejsce
pierwsze etapy ryftowego wulkanizmu cieszynitowego w basenie śląskim. Przypuszczalnie było to jedno
z ramion punktu potrójnego, którego dwa następne odgałęzienia miały miejsce w strefie Rachów-Sinaja
oraz w basenie pienińsko-magurskim. Powstanie tego punktu potrójnego można 'wiązać z otwieraniem się
oceanicznego systemu - centralny Atlantyk-ocean liguryjsko-peniński .
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ze sobą kamieniołomy we wsi Priborzhavskoje na Ukrainie zakarpackiej ukazują dużej
i prawie kompletne jurajsko-dołnokredowe sekwencje osadowe reprezentujące dwie odmienne
paleogeograficznie sukcesje skałkowe. Najstarsza część pierwszej z nich reprezentowana jest przez
ciemne, szaro-czarne osady klastyczne typu gresteńskiego (hetang-dolny synemur) oraz wapienie plamiste
i margle facji fleckenkalk/fleckenmergel (synemur-pliensbach) niekiedy przepełnione amonitami (z rodzaju
Arietites) i belemnitami. Utwory te przykryte są małej miąższości skondensowanymi osadami
węglanowymi bogatymi w amonity, belemnity, ramienionogi i małże (najwyższy pliensbach-aalen) oraz dużej
miąższości , masywnymi białymi wapieniami krynoidowymi formacji wapienia ze Smolegowej (bajos).
Młodszymi osadami sekwencji, które tektonicznie kontaktują z niżejległymi utworami, są mikrytowe
muszlowce amonitowo-ramienionogowe i wapienie mikrytowe z amonitami (tyton-berias). Ich stropowa
powierzchnia nosi cechy powierzchni omisyjnej i pokryta jest miejscami sfosfatyzowanym stromatolitem.
Wszystkie wymienione utwory znajdują się w odwróconej pozycji tektonicznej a przykryte są osadami
wyższej jednostki tektonicznej nasuniętej na nie od północnego-wschodu, reprezentowanej przez odmienną
sekwencję osadową, innej sukcesji skałkowej. Jej naj starszą część stanowią cienkouławicone wapienie
krynoidowe z różnokolorowymi (szare, żółtawe i czerwone) czertami, przykryte przez czerwone wapienie
bulaste z amonitami (najwyższy bajos-kimerydltyton), cienkouławicone białe i zielonkawe wapienie
kalpionellowe i wapienie typu maiolica (tyton-berias).
Przypuszczalna, pierwotna pozycja tych dwóch sekwencji osadowych, odpowiadająca różnym
paleogeogl'aficznie sukcesjom skałkowym, może być określona poprzez odmienny charakter wapieni
krynoidowych występujących w obu sukcesjach: sukcesja płytsza reprezentowana przez masywne wapienie
krynoidowe (formacja wapienia ze Smolegowej) ze skondensowanymi utworami w spągu a sukcesja głębsza
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reprezentowana przez cienko uławicone wapienie krynoidowe z czertami. Chociaż niektóre cechy płytszej
sukcesji upodabniają ją do typowej sukcesji czorsztyńskiej, dobrze rozpoznanej w Polsce i Słowacji, jednak
istnieją również wyraźne między nimi różnice. Najbardziej znamienną różnicą profilu osadów
z Priborzhavskoje jest obecność wysoce skondensowanych, pelagicznych utworów wapiennych
podścielających wapienie krynoidowe formacji wapienia ze Smolegowej, obejmujące stratygraficznie
przedział najwyższego pliensbachu-aalenu. W polskiej i słowackiej części pienińskiego pasa skałkowego
w obrębie sukcesji czorsztyńskiej utwory podścielające tą formację są wykształcone jako plamiste wapienie
i/lub margle i łupki (facji fleckenkalk/fleckenmergel), a luka stratygraficzna w spągu wapieni krynoidowych
odpowiada części dolnego bajosu. Z drugiej strony, bardziej głębokowodna sukcesja z Priborzhavskoje
ukazująca cienko uławicone wapienie krynoidowe z czertami, wapienie bulaste (typu ammonitico-rosso
marneux) i cienko uławicone wapienie typu maiolica nie znajdują dobrego, bezpośredniego odpowiednika
w bardziej zachodniej części pienińskiego pasa skałkowego. Natomiast typowe dla tzw. sukcesji
przejściowych (niedzickiej i czertezickiej znajdujących się pomiędzy płytkomorską sukcesją czorsztyńską
a sukcesjami basenowymi - braniską i pienińską) górnojurajskie (oksfordzkie) radiolaryty, są zupełnie
nieobecne w omawianej sukcesji.
Sukcesje osadowe rozpoznane w Priborzhavskoje, pomimo generalnych podobieństw do sukcesji
skałkowych znanych w zachodniej części pienińskiego pasa skałkowego, różnią się od nich znacząco.
Wskazane powyżej różnice są prawdopodobnie efektem wcześniejszego (najpóźniejszy pliensbach-aalen),
tektonicznego podniesienia grzbietu w rejonie Priborzhavskoje niż jego podniesienie na obszarze Słowacji
i Polski (wczesny bajos) . To może być rezultatem albo (1) diachronicznego podnoszenia się podmorskiego
gl'zbietu czorsztyńskiego, który zawierał bardziej płytkomorskie sukcesje regionu Priborzhavskoje lub (2)
bardziej południowo-wschodnią, niezależną pozycją studiowanej sukcesji w obrębie basenu pienińskiego
pasa skałkowego, niezależną od grzbietu czorsztyńskiego traktowanego zwykle jako północno-zachodnie
ograniczenie pienińskiego basenu sedymentacyjnego.
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