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radiolarytów manganowych zdominowa∏a g∏´bokomorskà sedymentacj´ w osiowej cz´Êci
Êrodkowojurajskiego basenu pieniƒskiego. By∏o to konsekwencjà bardzo silnych synryftowych
(synsedymentacyjnych) ruchów tektonicznych w tym czasie, intensywnie ró˝nicujàcych dno basenu, które
w Êrodkowej cz´Êci wczesnego bajosu doprowadzi∏y po raz pierwszy do powstania grzbietu czorsztyƒskiego
i centralnego rowu branisko-pieniƒskiego. 

W wielu ∏awicach radiolarytów obserwuje si´ warstwy o normalnym uziarnieniu frakcjonalnym, 
od frakcji py∏owej do ilastej, z ostrà dolnà granicà, stopniowym przejÊciem ku górze i niewyraênà laminacjà
poziomà w obr´bie najgrubszych frakcji. Najcz´Êciej powierzchnie u∏awicenia nie pokrywajà si´ 
z tak wyró˝nionymi warstwami. W obr´bie warstw intensywnoÊç bioturbacji zmniejsza si´ ku ich 
dolnej granicy. W dolnej cz´Êci warstw skamienia∏oÊci Êladowe sà nieliczne. Najcz´Êciej wyst´puje 
tu Chondrites, rzadziej Zoophycos. Nale˝à one do form produkowanych na najg∏´bszych partiach
(pi´trach) osadu. Cz´sty Planolites, Chondrites, mniej liczne Taenidium i Teichichnus, 
rzadki Siphonichnus oraz liczne nieoznaczalne formy wyst´pujà najcz´Êciej w górnej cz´Êci warstw.
Widoczne sà one na ca∏kowicie zbioturbowanym tle, co Êwiadczy o intensywnym przerabianiu osadu 
przy dnie i wyst´powaniu tak zwanej warstwy zmiksowanej. Cz´sto, struktury bioturbacyjne 
sà skoncentrowane poni˝ej dolnej, ostrej granicy warstw. Takie rozmieszczenie tzw. ichnofabrics sugeruje,
˝e ∏awice z frakcjonalnym uziarnieniem by∏y deponowane przez katastroficzne, rozrzedzone pràdy
g´stoÊciowe. Reszt´ tworzà pelagiczne osady t∏a. Koncentracja skamienia∏oÊci Êladowych w stropie 
warstw wià˝e si´ z intensywnà kolonizacjà osadu przy dnie oraz niskim tempem sedymentacji osadów t∏a.
Niektóre cienkie warstwy uziarnione frakcjonalnie sà niemal zatarte przez bioturbacj´. 
Zespó∏ skamienia∏oÊci Êladowych jest typowy dla g∏´bokomorskich osadów drobnoziarnistych
deponowanych na normalnie natlenionym dnie.
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Nowe dane paleomagnetyczne z w´glanów górnej jury pieniƒskiego pasa ska∏kowego Polski i S∏owacji
wskazujà na silne zró˝nicowanie paleogeograficzne basenów sedymentacyjnych. Zwrotnikowe i sub-
zwrotnikowe szerokoÊci geograficzne w póênej jurze, okreÊlone na podstawie inklinacji bipolarnej,
wysokotemperaturowej, charakterystycznej pozosta∏oÊci magnetycznej implikujà zarówno znaczàce, ponad
15° szerokoÊci geograficznej, oddalenie obszarów sedymentacji od kratonu pó∏nocnoeuropejskiego, 
jak i istotne ró˝nice w odleg∏oÊci pomi´dzy samymi basenami. Otrzymane wyniki sà wyzwaniem dla modelu
ewolucji geotektonicznej pieniƒskiego pasa ska∏kowego, który t∏umaczy∏by fundamentalne skrócenie
tektoniczne, jakiego doÊwiadczy∏y mezozoiczne baseny sedymentacyjne oceanu Tethys po rozpadzie
paleokontynentu Pangei.


