
Tworzenie i recykling na Archejskiej Antarktydzie

Kierownik: Dr Daniel J. Dunkley

Kontynent antarktyczny to amalgamat terranów, powsta y na ró nych etapach historii Ziemi.
Najstarsza znana dzi cz  tego kontynentu, powsta a w eoarchaiku (przed 3.6 miliardami lat)
i znajduje si  w Kompleksie Napier w Antarktydzie Wschodniej, gdzie najnowsze badania 
potwierdzaj  istnienie skorupy uformowanej na wczesnych etapach rozwoju Ziemi. 
Pojedyncze fragmenty starej skorupy znaleziono równie na Ziemi Kemp (Kemp Land).
Wskazuj one na rozwój skorupy w okresie od ok. 3.8 mld lat, a  do wysoko-temperaturowych
tektonotermalnych wydarze  ok. 2.5 mld lat temu. Doprowadzi y one do scalenia kratonu 
archaicznego na tym obszarze. Na podstawie równie niewielu danych sugerowano, e kraton 
utworzony zosta  przez proterozoiczne ska y suprakrustalne Kompleksu Rayner,
przerobionego podczas pó niejszych wydarze  orogenicznych ok. 1.6 oraz 1 mld lat temu. The
trzy kluczowe wydarzenia (2.5, 1.6 and 1.0 mld lat temu) s  równie  rozpoznane we 
wschodniej/centralnej cz ci pó wyspu indyjskiego, który przylega  do Antarktydy wschodniej 
jako cz  superkontynentu Gondwany ok. 0.5 mld lat temu. Jednak e obecno m odszych
pasów orogenicznych pomi dzy nimi wskazuje, e konfiguracja obu bloków skorupowych 
uleg a przebudowie po archaiku. By odtworzy  pierwotne relacje pomi dzy archaicznymi 
fragmentami skorupy kontynentalnej, konieczna jest szczegó owa charakterystyka asocjacji
isotopowych pomi dzy kompleksami Napier i Rayner na Antarktydzie wschodniej a kratonami
po udniowych Indii, scalonych poprzez wydarzenie tektonometamorficzne ok. 2.5 mld lat 
temu.

Celem projektu jest, po raz pierwszy, stworzenie swoistej mapy obszaru ok. 30 000 km2 Ziemi
Kemp, na której terenie znajduj  si  Kompleksy Napier i Rayner (patrz mapa), z holistycznym
wykorzystaniem metod geochronologii, geochemii i petrologii metamorficznej. Do tej pory, 
wiek ska  zosta  okre lony zaledwie w czterech miejscach na proponowanym obszarze. Dzi ki
zagwarantowanemu dost powi do próbek geologicznych z zasobów Australijskich Ekspedycji 
Naukowych na Antarktyd  w latach 1950-1980, b dzie mo liwe wykonanie analiz na wi kszej

ilo ci próbek. Planuje si kompleksowe badania czterech 
systemów izotopowych w cyrkonie: U-Pb do okre lenia
wieku formacji ska , Lu-Hf do zdefiniowania charakteru 
wzrostu skorupy (juwenilnego versus recyklowanego), O oraz 
Si do zidentyfikowania stopnia integracji z hydrosfer
formuj cej si  skorupy. Dodatkowo, techniki mikroanalizy 
zostan  u yte na minera ach cyrkon i monacyt w celu 
zdefiniowania wydarze  tektonometamorficznych na terenie
Kemp Land. Celem uzupe nienia planowanego programu 
bada  na Antarktydzie, podobny zestaw prac zostanie 
wykonany na ska ach pochodz cych z pó wyspu indyjskiego 
(po wykonaniu uprzednich prac terenowych), by znale
korelacje i przetestowa  hipotetyczn  rekonstrukcj
archaicznego kontynentu powsta ego ok. 2.5 mld lat temu.
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