
STRESZCZENIE 

Ediakarskie skały wulkano-klastyczne stanowią pierwszy etap sedymentacji na obszarze kratonu 

wschodnioeuropejskiego (ang. East European Craton, EEC). Warunki depozycji zmieniły się w czasie 

i przestrzeni z tlenowych na lądzie po dysoksyczne w płytkowodnych zbiornikach systemu estuarium. 

Celem niniejszej pracy jest charakterystyka ediakarskiej materii organicznej (OM),  

w szczególności poprzez określenie dojrzałości termicznej, identyfikację związków organicznych i ich 

prekursorów oraz rekonstrukcję paleośrodowiska na podstawie pochodzenia tych związków. Dla 

osiągnięcia tego celu przenalizowano próbki z zachodniej części EEC (obszar Sankt Petersburga, Litwy, 

Białorusi, Ukrainy: obszary Wołynia i Podola oraz wschodniej Polski) przy pomocy chromatografii 

gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). Dane GC-MS zostały zestawione z analizami 

spektroskopii Ramana (przeprowadzonej przez autorkę pracy), danymi mineralogicznymi, porowatością 

skał oraz danymi mikropaleontologicznymi (przeprowadzonymi przez współautorów publikacji 

składających się na rozprawę). 

Skały osadowe Ediakaru są ubogie w materię organiczną – zawartość całkowitego węgla 

organicznego tylko w kilku próbkach przekracza 1% wt. Główne grupy związków w badanych próbkach 

stanowią: n-alkany, n-kwasy karboksylowe, hopany wraz z ich pochodnymi oraz sterany, które 

występowały w znacznie niższych stężeniach. Na podstawie danych biomarkerowych (wskaźniki 

hopanowe i steranowe) można zaobserwować geograficzną zmienność dojrzałości termicznej: próbki 

rosyjskie, białoruskie i wołyńskie są termicznie niedojrzałe, próbki polskie i podolskie są dojrzałe 

termicznie (bliskie lub powyżej okna roponośnego). Próbki litewskie wykazują średni stopień 

dojrzałości termicznej, jednak na podstawie dystrybucji steranów podejrzewa się ich kontaminację 

płuczkami wiertniczymi. Ponadto badania wykazały po raz pierwszy obecność w skałach ediakarskich 

związków termodynamicznie niestabilnych, takich jak ββ-hopany. Nie zaobserwowano wertykalnych 

zmian dojrzałości termicznej. Niskie wartości stosunku steranów do hopanów (S/H) wskazują na 

przewagę organizmów prokariotycznych nad eukariotycznymi będącymi źródłem materii organicznej. 

W kilkunastu próbkach zidentyfikowano przewagę długołańcuchowych n-alkanów, charakterystyczną 

dla lądowego typu OM.  

Przedstawione w pracy wyniki w sposób kompleksowy charakteryzują OM zachowaną  

w ediakarskich skałach osadowych. Wykazany unikatowo niski stopień przeobrażenia termicznego skał 

ediakarskich może przyczynić się do lepszego zrozumienia zachowania materii organicznej w skałach 

przez setki milionów lat, a identyfikacja biomarkerów pochodzenia lądowego – do rewizji 

dotychczasowego poglądu na rozwój życia na Ziemi. 


