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Wprowadzenie

W późnym triasie region Śląska znajdował się w margi
nalnej, południowo-wschodniej części basenu germańskie
go. Basen ten graniczył na południu z wyniesieniem 
windelicko-czeskim oddzielającym go od Oceanu Tetydy 
(Perytetydy), na wschodzie z wyniesionym kratonem 
wschodnioeuropejskim, zaś na północy z tarczą skandy
nawską. Główne depocentrum stanowił rów śródpolski. Ba
sen ten odziedziczył konfigurację strukturalną po 
środkowotriasowym basenie wapienia muszlowego (Szulc, 
2000).

Odsłaniające się na Górnym Śląsku osady kajpru oraz re- 
tyku (chronostratygraficznie obejmujące ladyn, karnik, no- 
ryk oraz retyk) są reprezentowane przez sukcesję 
iłowców/mułowców typu redbeds, z podrzędnym udziałem 
zlepieńców, piaskowców, dolomitów oraz wapieni słodko
wodnych. W tych właśnie osadach typu redbeds znaleziono 
liczne nagromadzenia tafocenoz typu Fossillagerstatte z bo
gatą fauną tetrapodową i dicynodontową (Dzik et al. 2000, 
2008; Dzik & Sulej, 2007). Ze względu na znaczenie odkryć 
paleontologicznych, bardzo istotne jest określenie ich wieku 
a także uwarunkowań paleośrodowiskowych, paleoekolo- 
gicznych oraz warunków pogrzebania (por. dyskusję w Rac- 
ki & Szulc, 2015). Póki co, istnieją różnice w poglądach na 
temat wieku czy genezy osadów kajpru i retyku, wynikają
ce po części z braku dobrych odsłonięć oraz kompletnych 
profilów wiertniczych ale także z aplikacji różnych metodo
logii badawczych (szkoła paleontologiczna vs. szkoła sedy- 
mentologiczna).

Cechą charakterystyczną osadów kajpru rejonu Górnego 
Śląska jest ich duża zmienność litofacjalna, wynikająca 
z tektonicznie kontrolowanego, funkcjonowania lokalnych 
centrów depozycyjnych, cechujących się zróżnicowanym 
tempem i charakterem sedymentacji, podkreślona licznymi 
nieciągłościami erozyjnymi czy też powierzchniami paleo- 
zwietrzelinowymi (paleoregolitami).

Zmienność paleotopografii, systemów sieci rzecznej 
a wreszcie dość drastyczne wahania paleoklimatyczne (od 
wybitnie suchego po bardzo wilgotny), bez wątpienia miały 
ogromny wpływ na ewolucję wielu grup organizmów oraz 
późniejszy stan zachowania ich w zapisie kopalnym. Trzeba 
jednak podkreślić, że pomimo mozaikowego rozkładu lito- 
facji ogólny schemat litostratygraficzny triasu górnego 
Górnego Śląska, jest dość prosty i logiczny, gdyż jest po
chodną przede wszystkim zmian klimatycznych, czyli de 
facto jest on podziałem klimatostratygraficznym.

Podział litostratygraficzny utworów górnego triasu base
nu germańskiego ustanowiony został już w XIX wieku (Ro- 
emer, 1870) a jego zręby przetrwały do dziś. Po П wojnie 
światowej na obszarze Polski zaproponowano wiele wy
dzieleń litostratygraficznych dla górnego triasu, jednak ich 
korelacje z niemieckimi odpowiednikami oraz wydzielenia
mi chronostratygraficznymi pozostały wielce niepewne aż 
do dzisiaj (patrz Szulc et al., 2015a).

W ramach projektu badawczego „Ewolucja środowisk lą
dowych kajpru Górnego Śląska jako biotopów kręgowców” 
(N307 11703) zespól kierowany przez Grzegorza Rackiego, 
zredefiniował system litostratygraficzny dla Śląska oraz ko

rzystając z nowoczesnych, multidyscyplinarnych metod ba
dawczych, zweryfikował wiek poziomów kościonośnych 
obszaru górnośląskiego, odnosząc je do ich, lepiej datowa
nych, ekwiwalentów wiekowych z terenu Niemiec (Srodoń 
et al., 2014; Racki & Szulc, 2015; Szulc et al., 2015a, b, 2017; 
Nawrocki et al., 2015; Fijalkowska-Mader et al., 2015; Ko
nieczna et al., 2015).

Stratygrafia kajpru i retyku Górnego Śląska

W porównaniu do Niżu Polskiego, miąższość osadów 
kajpru oraz retyku w południowowschodniej, brzeżnej czę
ści basenu germańskiego jest niewielka i rzadko przekracza 
200 m. Sukcesja kajpru Górnego Śląska rozpoczyna się re- 
gresywną sekwencją tzw. dolnego kajpru iłoweelowego 
(Lettenkeuper). Dolna cześć tej formacji, reprezentowana 
jest przez szare bądź ciemnoszare iłowce, mułowce i pia
skowce z obfitą sieczką roślinną, szczątkami ryb i inną fau
ną (np. Myophoria sp.). Szare utwory dolnego kajpru 
przechodzą stopniowo w pakiet pstrych iłowców i mułow- 
ców, miejscami z zachowanymi szczątkami roślin. Kajper 
iłowęglowy reprezentuje osady środowisk lagunowych, 
marginalnomorskich, rzek anastomozujących oraz rozle
głych równin zalewowych formowanych w warunkach 
wilgotnego klimatu (Szulc, 2000; Feist-Burkhardt et al.,
2008). Material klastyczny pochodził z niszczenia starszego 
lokalnego podłoża oraz z erozji tarczy skandynawskiej. Kie
runek transportu był z północy ku południowi.

Marginalnomorsko-lądowa sedymentacja dolnego kajpru 
została przerwana krótkotrwałą transgresją morską z Tety
dy (poprzez bramę śląsko-morawską) a zapisaną osadami 
tzw. dolomitu granicznego (Grenzdolomit). Są to głównie 
dolomity, wapienie z fauną morską oraz zapiaszczone łupki 
dolomityczne. Zasięg transgresji dolomitu granicznego był 
podobny do transgresji wapienia muszlowego, z tą różnicą, 
że dolomit graniczny powstał w płytkim zbiorniku o ogra
niczonej cyrkulacji.

Dolomit graniczny jest przykryty serią osadów, złożoną 
z pstrych, laminowanych mułowców oraz iłowców, margli 
dolomitycznych ze skupieniami szarego, grubokrystaliczne- 
go gipsu i/lub anhydrytu. Seria ta wydzielana jest jako dol
na seria gipsowa (Lower Gypsum Beds, Unterer Gipskeuper, 
formacja chrzanowska). Podczas sedymentacji dolnych 
warstw gipsowych (karnik) miały miejsce stosunkowo silne 
ruchy tektoniczne związane z intensywnym ryftingiem na 
obszarze Morza Północnego i w północno-zachodnich 
Niemczech (Feist-Burkhardt et al., 2008). Osady dolnych 
warstw gipsowych reprezentują środowisko przybrzeżnej 
sebhy.

Piaskowiec trzcinowy (Schilfsandstein; formacja bole- 
sławska) reprezentowany jest głównie przez fluwialne osa
dy ilasto-piaszczyste, cienko lub grubowarstwowane, 
z licznymi szczątkami roślinnymi. Pojawienie się osadów 
rzecznych w tej części kajpru wiązane jest tektonicznym 
odmłodzeniem rzeźby terenu, jak i również zmianą klimatu 
na bardziej wilgotny (Szulc, 2007). Sedymentacja piaskowca 
trzcinowego odpowiadałaby karnijskiemu zdarzeniu plu- 
wialnemu (Carnian Pluvial Event) o dość niejasnej genezie 
(por. dyskusja w Tanner, 2018). Material klastyczny był
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transportowany w środkowym karniku z lądu skandynaw
skiego na południe, w systemie rowów, w których rozwinię
te były rzeki roztokowe i anastomozujące. System rzeczny 
przebijał się przez masyw windelicko-bohemski i docierał 
do północnej krawędzi Oceanu Tetydy, gdzie osady kla- 
styczne, zasilały delty facji z Raibl i Lunz. Tak więc fację 
piaskowca trzcinowego można wiarygodnie korelować 
z osadami karniku alpejskiego (Kóppen & Carter, 2000).

Piaskowiec trzcinowy na Górnym Śląsku, jest przykryty 
tzw. górna seria gipsowa (górne warstwy gipsowe, górny 
kajper gipsowy, Upper Gypsum Beds, Oberer Gipskeuper -  
w nowej klasyfikacji litostratygraficznej triasu Górnego Ślą
ska -  formacja grabowska; ogniowo mułowców i ewaporatćrw 
z Ozimka). Serię tą tworzą mułowce oraz pstre, brązowawe 
i wiśniowo- lub fioletowoczerwone iłowce. Lokalnie wystę
pują także drobne wkładki piaskowców i iłowców gruzło- 
watych o strukturze zlepieńcowej. Gniazda i żyłki gipsów są 
niewielkiej miąższości (do kilku centymetrów). Poziomy pa- 
leogleb występują w górnej części profilu. Cechą charakte
rystyczną jest również uboga fauna i flora wskazujące na 
restrykcyjne warunki paleośrodowiskowe. Osady górnej se
rii gipsowej reprezentują facje równi mułowej typu playa. 
Na podstawie danych palinologicznych seria gipsowa górna 
została wydatowana na późny karnik -  wczesny noryk.

Ponad warstwami gipsowymi górnymi zalega seria beze- 
waporatowych, pstrych mułowców z licznymi horyzontami 
pedogenicznymi, z cienkimi wkładkami żwirowców. W lite
raturze niemieckiej utwory te należą do zespołu litofacji 
zwanej Steinmergelkeuper (Arnstadt Fm. w nowym podziale 
litostratygrafcznym Niemiec -  Beutler et al., 2005; Menning 
et al., 2011). W centralnej Polsce, gdzie miąższości tej facji 
są największe, litofacja Steinmergelkeuper jest wydzielona 
jako formacja grabowska i wielichowska sensu Bilan (1976) 
lub jako warstwy drawieńskie, warstwy jarkowskie oraz 
warstwy zbąszyńskie sensu Dadlez i Kopik (1972). Wedle 
nowej nomenklatury litostratygraficznej osady te są zalicza
ne do formacji grabowskiej, ogniwa marglistych mułowców 
i piaskowców z Patoki (Racki & Szulc, 2015).

Zarówno w niemieckiej jak i polskiej części basenu ger
mańskiego kompleks facjalny „Steinmergelkeuper” jest wy
raźnie trójdzielny. Dolna i górna część zbudowana jest 
z pstrych osadów (redbeds), często z rozwiniętymi horyzon
tami gleb vertisol/calcisol oraz wkładkami żwirowców, zło
żonych z przemytych nodul pedogenicznych (tzw. brekcja 
lisowska). Środkowa część tego interwału reprezentowana 
jest przez szare osady rzek roztokowych oraz meandrują
cych.

Reasumując, wszystkie śląskie znane nagromadzenia ko
ści (tj. Krasiejów, Lipie, Poręba oraz Woźniki) występują 
w osadach kompleksu litofacji Steinmergelkeuper, której 
norycki wiek dokumentują palinomorfy z palinozony Clas- 
sopollis meyeriana IVb (Fijalkowska-Mader et al., 2015).

W czasie noryku transport materiału klastycznego na 
Górnym Śląsku przebiegał z S na N. Badania izotopowe sys
temu Sm-Nd z osadów wskazują bowiem starą skorupę 
kontynentalną (strefa Saksoturyngii oraz Tepla-Barandien) 
jako najbardziej prawdopodobne źródło detrytusu dla suk
cesji środkowo kajprowej (Konieczna et al., 2015).

Wzdłuż uskoku lublinieckiego występują izolowane płaty 
wapienia słodkowodnego znanego pod nazwą wapienia 
woźnickiego, (obecnie wydzielanego jako ogniwo wapienia 
woźnickiego). Jego geneza związana jest z aktywnością wód 
hydrotermalnych, cyrkulujących wzdłuż lublinieckiego seg
mentu uskoku Kraków -  Hamburg (Słowakiewicz, 2003; 
Szulc et al., 2006). To dowodzi, że uskok Lublińca był ak
tywny także w późnym noryku.

Z danych wiertniczych wiemy, że w czasie późnego no
ryku -  wczesnego retyku doszło do drastycznej pluwializa- 
cji klimatu, czego dowodzą klasty wapienia woźnickiego, 
włączone w aluwia, datowane palinologicznie na późny no- 
ryk-wczesny retyk (Szulc et al., 2006).

Zagadnienia tafonomiczne

Rozbieżności poglądów na temat sposobu powstania na
gromadzenia skamieniałości tworzących dolną warstwę 
kostną stały się przyczyną poszukiwania metod ich weryfi
kacji, niezależnych od uwzględnianych wcześniej przesła
nek. W ogólności, na przesłankach paleontologicznych 
argumentowane jest nagromadzenie autochtoniczne, po
wstałe wskutek stopniowej akumulacji szczątków zwierząt 
żyjących i ginących w jeziorze istniejącym w miejscu ich 
obecnego nagromadzenia (np. Dzik & Sulej 2007, 2016), na
tomiast na przesłankach sedymentologicznych dowodzone 
jest nagromadzenie allochtoniczne, powstałe w wyniku de- 
pozycji spływu mułowego (np. Szulc, 2005; Szulc et al., 
2017). Niezależne, dodatkowe przesłanki pochodzą z badań 
diagenezy (Bodzioch & Kowal-Linka, 2012) oraz osteohisto- 
logii i ornamentacji kości skórnych metopozaurów (Ko- 
nietzko-Meier & Klein, 2013; Teschner et al., 2017; Antczak 
& Bodzioch, 2018).

Analiza petrograficzna i geochemiczna mineralnych wy
pełnień przestrzeni porowych w kościach metopozaurów, 
aetozarów i fitozaurów wykazała, że wczesna diageneza 
szczątków tych zwierząt przebiegała w różnych warunkach 
-  od typowo „suchych” (na powierzchni gruntu) do typowo 
„wodnych” (w osadach dennych; Fig. 1). Współwystępowa- 
nie tak zachowanych kości na jednej powierzchni, często 
w niemal fizycznym kontakcie, w sposób oczywisty doku
mentuje redepozycję -  przynajmniej części z nich -  oraz 
wymieszanie elementów szkieletowych pochodzących 
z różnych miejsc i -  najprawdopodobniej -  z różnego czasu 
(w skali ekologicznej).

Wspomniane, prowadzone aktualnie badania osteohisto- 
logii metopozaurów wykazują wyraźny dymorfizm rozwoju 
tkanki kości długich - wyróżnione zostały dwa typy histo
logiczne bez form przejściowych, takie same w kościach 
udowych (Konietzko-Meier & Klein, 2013) i ramieniowych 
(Teschner et al., 2017). Podobnie, udokumentowane zostały 
dwa odmienne wzory ornamentacji kości skórnych (Ant
czak & Bodzioch, 2018). Obserwacje te mogą być interpre
towane na wiele sposobów, jednak dotychczasowy stan 
wiedzy na temat metopozaurów z Krasiejowa wskazuje na 
wymieszane ze sobą szczątki dwóch odrębnych populacji 
tych zwierząt. Z kolei, odmienne histototypy wykazują od

Fig. 1. Porównanie wypełnień mineralnych powstałych w różnych warunkach diagenezy. A. Środowisko glebowe, suche; charakterystycz
ne spękania z odwodnienia i baryt jako jedyna generacja wypełnień (żebro aetozaura). B. Środowisko osadu dennego pod stałą pokrywą 
wody; charakterystyczna sekwencja wypełnień: osad -  piryt (czarne obwódki) -  kalcyt; BT -  tkanka kostna (trzon kręgu metopozaura). C. 
Środowisko osadu dennego wysychającego w krótkim czasie; osad typowy dla środowiska wodnego i baryt typowy dla środowiska glebo
wego (żebro metopozaura).
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mienne cechy środowisk diagenetycznych (Fig. 2), co suge
ruje, że populacje te zamieszkiwały odmienne środowiska, 
a zatem szczątki przynajmniej jednej z nich znajdują się na 
wtórnym złożu.

Paradoksalnie, argumenty za autochtonicznym nagroma
dzeniem kości (wodny tryb życia metopozaurów i fitozau- 
rów, warstewka małżów zachowanych w pozycji życiowej, 
obecność konchostraków, małżoraczków, ramienic, itd.) nie 
są sprzeczne z dokumentami ich niewątpliwej redepozycji. 
Przesłanki są prawdziwe, ale wyprowadzone wnioski nie 
muszą z nich wynikać. Zgodnie z obecną wiedzą, rozwój 
wydarzeń zapisanych w dolnym poziomie kostnym był na
stępujący:
- akumulacja autochtonicznego osadu bagiennego (dolna 
połowa profilu, szary ił)
- akumulacja allochtonicznego osadu bogatego w kości (ko
lejne 30-40 cm, czerwony ił)
- akumulacja autochtoniczna w efemerycznym rozlewisku:

- kolonizacja osadu przez małże
- wysychanie sadzawki:

- śmierć zespołu małżowego
- wytrącanie węglanu wapnia i barytu.

Stop BI. Krasiejów

Nieczynne wyrobisko iłów cementowni Strzelce Opol
skie, obecnie poligon badawczy Uniwersytetu Opolskiego 
Zagadnienia:

Przejście dolnej serii pstrej (redbeds) w serię szarą dolne
go i środkowego noryku

System dystalnej równi aluwialnej z rozwiniętymi pozio
mami paleogleb typu vertisol. Przykład środowiska sedy
mentacyjnego typu gilgai o mikroreliefie kształtowanym 
procesy pedogeniczne systemu vertisol.

Opis stanowiska
Przed zalaniem wyrobiska w Krasiejowie, kopalnia od

krywkowa była podzielona na trzy poziomy wydobycia. 
Najniższa część wyrobiska reprezentowana jest przez około 
6 m kompleks czerwonych oraz czerwono-szarych mułow- 
ców oraz zapiaszczonych mułowców (Fig. 3). Mułowce wy
kazują struktury prądowe (ripplemarks). W obrębie 
kompleksu można również wyróżnić cienkie, beżowe 
wkładki dobrze wysortowanego żwirowca złożonego 
z przepłukanych wadoidów (Fig. 3D). Miąższość ziarnitu 
jest zmienna, waha się średnio od 10 do 20 cm, zaś miejsca
mi się wyklinowuje. Ziarna są szare, dobrze obtoczone, 
o średnicy od 1 mm do kilku milimetrów. Szkielet ziarnowy 
jest zwarty. Ziarnit jest słabo scementowany oraz rozsypli- 
wy. Spągowa część jest ostra z widocznymi nierównościami 
będącymi rozmyciem erozyjnym. W obrębie ziarnitu gene
ralnie brak widocznych struktur sedymentacyjnych choć 
miejscami można dostrzec słabo zaznaczające się warstwo
wanie przekątne.

Środkowy kompleks (o miąższości około 7-8 m) reprezen
towany jest głównie przez masywne pstre iłowce/mułowce 
często przeławicone mułowcami z wyraźnymi strukturami 
prądowymi (laminacja ripplemarkowa, bądź niskokątową; 
Fig. 3C). W obrębie pakietu można również wyróżnić liczne 
pakiety regolitów (o miąższości od kilku centymetrów do 
80 cm; Fig. 3E). Grubsze pakiety paleogleb wyróżniają się 
występowaniem konkrecji pedogenicznych o niewielkiej 
średnicy (do kilku milimetrów) oraz struktur lustrowych 
(slickenside structures; Figs 3F, 4B). Tuż nad pakietem pale
ogleb znajduje się ok 1 m warstwa kościonośna (tzw. dolny 
horyzont kościonośny). W obrębie pakietu znajdują się 
liczne fragmenty kości należące do Metoposaurus, Paleorhi- 
nus, Cyclotosaurus, Stagonalepis, Polonosuchus oraz Silesau- 
rus. Znaleziono również bogaty zespół małżów z rodziny 
Unionites (Dzik et al., 2000), małżoraczków Darwinula i Su- 
chonella (Olempska, 2004) oraz alg Charophytes (Zatoń et 
al., 2005). Fragmenty kości są zazwyczaj zdezintegrowane 
i w większości ułożone chaotycznie, choć większe frag
menty kości wykazują preferencje orientacji w ułożeniu 
(Fig. 3B). Górna część poziomu kościonośnego wykazuje 
istotny wpływ procesów wietrzeniowych.

Górna, ok 6 m część kompleksu krasiejowskiego repre
zentowana jest przez masywne mułowce oraz laminowane 
i masywne iłowce z wkładkami piaskowców oraz ziarnitów 
wadoidowych. W najwyższej części wyrobiska znajduje się 
kolejny poziom kościonośny.

Środowisko depozycji
Kontrowersyjna natura środowiska depozycji osadów 

górnego triasu może być przedstawiona na przykładzie 
Krasiejowa. Analizy paleośrodowiskowe w Krasiejowie by
ły przeprowadzane przez wielu badaczy jednak wnioski 
bardzo często były różne, nierzadko wzajemnie się wyklu
czające. Pierwsze analizy paleośrodowiskowe przeprowa
dził Bilan (1975), który interpretował osady z Krasiejowa 
jako osady rzeczne oraz osady zbiornika brakicznego bądź 
mezohalinowego. Według Dzika et al. (2000), pozioma la
minacja mułowców oraz obfite występowanie ramienic 
oraz małżów miałaby wskazywać na typowe jeziorne śro
dowisko sedymentacji. Nagromadzenia kości znajdować się 
zaś miały w soczewce piaskowcowej będącej elementem 
delty rzecznej. Badania sedymentologiczne Szulca (2005) 
wykluczają istnienie środowiska jeziornego i dowodzą sto
sunkowo szybkiej depozycji ze spływów powierzchnio
wych (sheet floods) oraz incydentalnych debris flows 
będących efektem deszczów nawalnych (Fig. 4C). Osady 
rzek roztokowych oraz anastomozujących zostały wyróż
nione przez Gruszkę i Zielińskiego (2008). W odsłonięciu 
w Krasiejowie można zaobserwować liczne wkładki tzw. 
„brekcji lisowskiej” wskazującej na cykliczność katastrofal
nych deszczów nawalnych i powodzi (Szulc, 2005; Jewuła et 
al., 2011; Bodzioch & Kowal-Linka 2012). W trakcie tych 
epizodów materiał był spłukiwany i wielokrotnie redepo- 
nowany. Nawalne deszcze uruchamiały również spływy 
masowe w postaci spływów mułowych. W okresach po-

Fig. 2. Porównanie wypełnień mineralnych w jamach szpikowych kości ramieniowych metopozaurów (dzięki uprzejmości E. Teschner). A. 
Histotyp 2: diageneza w środowisku wodnym: osad (szary), piryt (czarny) i kalcyt (biały); BT - tkanka kostna; wysokość fotografii = 6 mm. 
B. Histotyp 1: diageneza w środowisku glebowym: niewielka ilość kalcytu (białe obwódki) i baryt; wysokość fotografii -  8 mm.
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Fig. 3. Przykłady struktur sedymentacyjnych odsłaniających się 
w Krasiejowie. A. Profil wiercenia oraz odsłonięcia w krasiejowie 
(z Szulc et al. 2015b), 1 -  mułowce, 2 -  iłowce, 3 -  poziomy glebo
we, 4 -  nodule gipsowe, 5 -  wkładki brekcji lisowskiej, 6 -  poziom 
kościonośny, 7 -  poziom caliche, 8 -  osady spływów mułowych.
B. Fragment kości zawieszony w mułowcu (dolny poziom kościo
nośny). C. Przykład pakietu mułowców z wyraźną laminacją rip- 
plemarkową oraz niskokątową. Strzałki pokazują dominujący 
kierunek zapadania zestawu, R -  regolit. D. Fragment ziarnitu 
z nodulami pedogenicznymi (brekcja lisowska). E. Struktury pe- 
dogeniczne: warstwa regolitu, erozyjnie ściętego. Strzałka poka
zuje słabo zaznaczające się pierwotne struktury sedymentacyjne, 
które uległy częściowej pedogenezie. F. Pakiet paleogleb typu ver- 
tisol. Strzałkami zaznaczono powierzchnie zlustrowania (slicken- 
sides). Nodule pedogeniczne zaznaczono niebieską strzałką.

między dużymi opadami deszczu (pora sucha) istniały wa
runki sprzyjające rozwojowi poziomów glebowych. Gleby 
oraz regolity reprezentowane są przez vertisole, czyli gleby 
charakterystyczne dla klimatu półsuchego (Szulc, 2005). 
Cienkie wkładki iłowców znajdujące się ponad poziomem 
kościonośnym z gyronitami zielenic oraz występowaniem 
palygorskitu wskazują na istnienie krótkotrwałych stałych 
zbiorników wodnych (sadzawek; Zatoń et al., 2005; Środoń 
et al., 2014).

Gilgai w Krasiejowie 
Cechy sedymentologiczne osadów widocznych w Krasie

jowie jednoznacznie wskazują na dominację środowiska ty
pu gilgai microrelief, charakterystycznego dla dzisiejszej 
Australii i Teksasu. Mikrorelief gilgai jest produktem na
przemiennego pęcznienia i kurczenia ilastych pokryw gle
bowych formowanych w warunkach klimatu półsuchego. 
Pęcznienie osadów ilastych powoduje deformacje polegają
ce na powstaniu wielobocznych lub owalnych (w planie) 
grzbietów, najczęściej o wysokości kilkunastu-kilkudziesię- 
ciu centymetrów, obrzeżających depresje o średnicy kilku -

Fig. 4. Procesy fluwialne i glebowe typowe dla skał noryku Kra- 
siejowa. A. Przekrój struktury gilgai, za Dixon, 2009, zmienione 
i uzupełnione. B. Przekrój przez pakiet paleogleby vertisol ze 
strukturami slickenslides oraz szarym horyzontem aluwialnym 
złożonym z rozmytych wadoidów. C. Współczesna egzemplifikacja 
procesów efemerycznych spływów powierzchniowych (sheet flo
ods) dominujących w noryku w basenie górnośląskim. Fotografię 
wykonano w wyrobisku w Krasiejowie, po ulewnych deszczach, 
latem 2004 r.

kilkuset metrów. Taki typ rzeźby (patterned ground, Dixon,
2009), cechuje się fraktalną organizacją, tak że w dużej skali 
(np. kilku kilometrów kwadratowych) sumaryczne wartości 
deniwelacji między grzbietami mogą sięgać nawet 3 m 
a średnica obniżeń może sięgać nawet 300 m, tak jak się to 
obserwuje we współczesnych przykładach (Australia, SW 
USA; Fig. 4A). W porze wilgotnej obniżenia wypełnione są 
wodą tworząc okresowe zbiorniki wodne (sadzawki). Nie
które z większych sadzawek mogą przetrwać także porę su
chą, dzięki czemu pełnią ważną rolę naturalnego wodopoju 
dla hodowli bydła w tych regionach.

Powszechne występowanie struktur slickensides, oraz in
nych cech gleb hydromorficznych (pstre barwy, nodule pe
dogeniczne, brak zachowanych struktur depozycyjnych np. 
warstwowania; Fig. 4B) pozwalają zrekonstruować pale- 
ośrodowisko Krasiejowa w noryku jako typowe dla reliefu 
gilgai. Model gilgai doskonale tłumaczy też dyskutowaną 
wyżej problematykę powstania tafocenozy z Krasiejowa.

Stop B2. Lipie Śląskie, k. Lublińca

Nieczynne wyrobisko iłów cegielni w Lipiu Śląskim 
Zagadnienia:

System meandrującej bądź piaszczystej rzeki roztokowej 
rozwiniętej podczas środkowonoryckiego interwalu plu- 
wialnego.

Opis stanowiska
W części spągowej wyrobiska odsłaniają się szare, szaro

zielone oraz żółtawe piaskowce drobno i średnioziarniste 
warstwowane rynnowo dużej skali. Można wyróżnić dwa 
dominujące typy litologiczne: piaskowce średnioziarniste, 
szarozielonkawe, z sieczką roślinną (Fig. 5B), bezstruktural- 
ne, miejscami ze zaznaczającym się odwróconym uziarnie- 
niem frakcjonalnym oraz w części spągowej jamkami 
wirowymi. Piaskowce te wyróżniają się w profilu z powodu 
silnego scementowania. Drugim wyróżnionym typem są 
piaskowce drobnoziarniste o wyraźnej łupkowatej oddziel- 
ności z nielicznymi wkładkami zwęglonej sieczki roślinnej 
oraz obecnością konkrecji węglanowych o średnicach osią
gających do 40 cm (Fig. 5D). Piaskowce drobnoziarniste są 
warstwowane rynnowo i przekątnie dużej skali (Fig. 5C). 
Poszczególne zestawy są nałożone na siebie i miejscami się 
zazębiają. Szerokość kanałów wynosi około 6 m, zaś miąż
szość do 2 m. Często piaskowce te wykazują zaburzenia 
konwolutne. Piaskowce przechodzą wyżej w pakiet szarych
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mułowców zapiaszczonych z widoczną laminacją riplemar- 
kową oraz płaską niskokątową. Obocznie mułowce te prze
chodzą w ciemnoszare laminowane mułowce i iłowce 
z fragmentami zwęglonych pni drzew. Fragmenty roślinne, 
zachowane kości, jak i również konkrecje węglanowe przy
kryte są często drobnokrystalicznym pirytem. W obrębie 
tego pakietu można zaobserwować liczne koprolity. W ob
rębie mułowców występują również soczewki bezstruktu- 
ralnego drobnoziarnistego piaskowca.

Środowisko depozycji 
Występujące piaskowce muskowitowe z rozproszoną ma

terią organiczną, warstwowane przekątnie oraz rynnowo 
dużej skali, charakterystyczne są dla systemu rzek roztoko- 
wych bądź piaszczystego systemu rzek roztokowych. Pia
skowce masywne reprezentują facje kanałowe, zaś 
przekątnie warstwowanie dużej skali, osady łach przykory- 
towych. Opuszczone koryta rzek/potoków były wypełnia
nie materiałem drobnoziarnistym (ilastym), w których 
osadzała się również materia organiczna. Rozkładająca się 
materia organiczna tworzyła lokalne warunki redukcyjne, 
na co wskazuje występowanie konkrecji pirytowych. Cien
kie wkładki piaskowców w obrębie pakietów mułowco- 
wych z laminacją płaską mogą być interpretowane jako 
osady glifów krewasowych. W profilu w Lipiu Śląskim wi
doczne są poziomy paleogleb powstałych w klimacie su
chym. Charakteryzują się one pstrym zabarwieniem,

Fig 5. Przykłady struktur sedymentacyjnych odsłaniających się 
w Lipiu Śląskim. A. Profil wiercenia oraz odsłonięcia w Lipiu Ślą
skim (za Szulc et al., 2015), B. Zwęglone fragmenty roślin w pia
skowcach facji kanałowych. C. Erozyjny kontakt piaskowców 
średnioziarnistym z przekątnym warstwowaniem z pakietem mu
łowców. D. Widok na serię mułowcową (osady starorzecza) 
w środkowej części kamieniołomu. Strzałkami zaznaczono wykli- 
nowujące się ławice piaskowców drobnoziarnistych (osady glifów 
krewasowych). E. Poziom regolitowy z górnej części odsłonięcia. 
F. Wychodnia wapienia woźnickiego (z Szulc et al., 2015).

znacznym zlustrowaniem oraz niewyraźnymi poziomami 
z rizoidami (Fig. 5E). Rozwój paleogleb wiązany jest z zaha
mowaniem erozji wywołanej arydyzacją klimatu. Pstre 
iłowce zastąpione są krenogenicznymi osadami węglano
wymi ogniwa wapienia woźnickiego, obfitującego w pseu- 
domorfozy ewaporatów (Szulc et al., 2006).
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