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Epizody kaolinitowe w profilu Brody  Lubienia
 zapis efektu cieplarnianego (?) we wczesnym toarku
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Schy³ek poziomu tenuicostatum i wczesny poziom falciferum wczesnego toarku (na który
przypadaj¹ intensywne zaburzenia cyklu wêglowego i zdarzenie anoksyczne w basenach zachodniej Europy) uchodzi za okres zdecydowanego wzrostu wietrzenia chemicznego na obszarach l¹dowych i nag³ego zwiêkszenia dostawy materia³u terygenicznego w wyniku globalnego efektu cieplarnianego (m.in. Cohen et al. 2004, Hesselbo et al. 2007). Dolny toark
w epikontynentalnym basenie polskim jest reprezentowany g³ównie przez drobnoziarniste osady
formacji ciechociñskiej, gromadz¹ce siê przewa¿nie w rozleg³ych, otwartych zatokach zbiornika brakiczno-morskiego, o umiarkowanej g³êbokoci (Pieñkowski 2004). Pomimo, ¿e impuls wzrostu dostawy materia³u terygenicznego jest powszechnie zauwa¿alny, to w sk³adzie
mineralnym dotychczas badanych osadów ilastych, wzrost temperatury i wilgotnoci niemal
siê nie zapisa³, co mo¿e przemawiaæ za epizodycznym charakterem tego zjawiska (Brañski
2007). I³owce i mu³owce maj¹ z regu³y typowo illitowy charakter, a geochemiczne wskaniki
wietrzenia wykazuj¹ wartoci stosunkowo niskie lub umiarkowane (Brañski 2007). Takie
wyniki wiadcz¹ raczej o zahamowaniu hydrolizy na obszarach ród³owych w wyniku okresowego och³odzenia i/lub aridyzacji.
Przed kilkoma miesi¹cami przeprowadzono w PIG nowe badania mineralogiczne i geochemiczne próbek reprezentuj¹cych formacjê ciechociñsk¹, z rdzenia otworu archiwalnego
Brody Lubienia (NE obrze¿enie Gór wiêtokrzyskich). W pojedynczych próbkach stwierdzono nietypowo wysoki (a nawet dominuj¹cy) udzia³ drobnoziarnistego kaolinitu detrytycznego. Wspomniane piki kaolinitowe zaznaczaj¹ siê na odcinku profilu najprawdopodobniej
reprezentuj¹cym pogranicze poziomów tenuicostatum i falciferum oraz wzglêdnie wysoki
poziom morza (por. Pieñkowski 2004). Fakt, ¿e du¿¹ zawartoæ kaolinitu mo¿na spotkaæ tylko
w pojedynczych próbkach, móg³by istotnie potwierdzaæ krótkotrwa³y charakter efektu cieplarnianego we wczesnym toarku, który ponadto sk³ada³ siê z epizodycznych impulsów, kon-
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trolowanych przez kolejne akty dysocjacji hydratów metanowych i/lub cykle astronomiczne
(m.in. Kemp et al. 2005, Hesselbo et al. 2007, Pearce et al. 2008). Wzrost wietrzenia chemicznego szacowany na podstawie wskaników geochemicznych, zaznacza siê mniej wyranie. Aby stwierdziæ czy wspomniane wyniki naprawdê odzwierciedlaj¹ impulsy cieplarniane
wczesnego toarku, konieczne s¹ dalsze prace, zw³aszcza badania izotopowe oraz mineralogiczna i geochemiczna analiza równowiekowych profili z innych obszarów basenu polskiego.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e osady w profilu BrodyLubienia (zlokalizowanym w s¹siedztwie kratonu wschodnioeuropejskiego) zawieraj¹ generalnie wiêcej kaolinitu ni¿ osady innych znanych
profili formacji ciechociñskiej. Nie mo¿na ca³kowicie wykluczyæ, ¿e móg³ siê tu na³o¿yæ efekt
erozji i resedymentacji osadów starszych.
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