Sesja terenowa Cl
Warunki i paleośrodowiska sedymentacji i diagenezy
węglanowego basenu środkowotriasowego na przykładzie
osadów wapienia muszlowego Śląska Opolskiego
Adam BODZIOCH1, Hans HAGDORN2, Michał MATYSIK3, Michał STACHACZ3 & Joachim SZULC3
'Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 48, 45-052 Opole
2Muscłielkalkmuseum Ingelfmgen, Schloss-Str. 11, 74653 Ingelfmgen, Germany
3Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 3a, 30-387 Kraków

Wprowadzenie
Pozcja paleo tektoniczna
w triasie

basenu

górnośląskiego

Joachim SZULC
W czasie triasu wschodnia część basenu germańskiego
(inaczej nazywanego Perytetydą) znajdowała się pod sil
nym wpływem reaktywowanych struktur hercyńskich, któ
re kontrolowały zróżnicowanie topograficzne basenu,
rozkład subsydencji a także paleocyrkulację wód między
Oceanem Tetydy a Perytetydą (Fig. 1). Dominujący wpływ
na górnośląską część basenu germańskiego miały dwa duże
systemy uskokowe: śląsko-morawski oraz SE segment
uskoku Kraków-Hamburg (Fig. 1).
Tektonika syndepozycyjna, wpływająca na strukturalne
zróżnicowanie basenu germańskiego, zaznaczała się prak
tycznie w ciągu całego triasu, co w ponadregionalej skali
znajduje swój zapis m.in. w niezgodnościach pomiędzy for
macjami dolnego triasu, szczególnie dobrze rozwiniętymi
w Niemczech, jak też w stopniowej migracji depocentrum
środkowego triasu z centralnej Polski do centralnych Nie
miec. Mobilność litosfery kontynuowała się także w póź
nym
triasie,
czego
dowodzą
ponadregionalne
niezgodności m.in. pomiędzy środkowym i górnym kajprem.

Oprócz wymienionych wielkoskalowych przejawów syndepozycyjnej aktywności tektonicznej istnieje cala gama
struktur deformacyjnych i sedymentacyjnych, będących
produktem tejże aktywności, z których wymienić wystar
czy takie jak synsedymentacyjne uskoki, dylatacje, spęka
nia czy też sejsmicznie indukowane zjawiska fluidyzacji
i różnorakie deformacje plastyczne. Struktury te są po
wszechne zarówno w morskich osadach węglanowych tria
su
środkowego
(wapienia
muszlowego)
jak
i w kontynentalnych osadach klastycznych górnego triasu
(Szulc, 1993; Ruffer, 1996; Voigt & Linnemann, 1996).

Warunki paleooceanograficzne
Joachim SZULC
Jak wspomniano wyżej triasowy basen germański był
marginalnym morzem epikontynetalnym północnej Tetydy.
Polska część basenu germańskiego była oddzielona od oce
anu Tetydy posthercyńskimi masywami czeskim i małopol
skim, zaś obydwa zbiorniki połączone były dość wąskimi
drogami wodnymi nazywanymi bramami (gates): ŚląskoMorawską na zachodzie i Wschodniokarpacką na wscho
dzie. Bramy te miały założenia tektoniczne: brama śląskomorawska kontrolowana była przez uskok śląsko-moraw
ski, zaś brama wschodniokarpacka nałożona była na strefę
Teisseyere'a-Tornquista. Od E i NE basen był zamknięty
elewacją lądu fennosarmackiego (Fig. 1).
W pełni swobodna komunikacja między Oceanem Tetydy
a basenem germańskim uzyskana została pod koniec oleneku (ret) a w anizyku, jak wynika z danych paleontologicz
nych, obszar Górnego Śląska stal się integralną częścią
Oceanu Tetydy. Dominowały tu warunki normalnomorskie,
mimo że Górny Śląsk stanowił tektonicznie mobilny próg
(threshold), oddzielający otwarty ocean od basenu epikontynentalnego (Fig. 2). Istnienie takiego progu miało swoje
konsekwencje paleooceanograficzne - Perytetydą s.s. była
de facto zbiornikiem półzamkniętym (semi-ćlosed basin), zaś
normalnomorskie wody oceaniczne, przekraczające próg
górnośląski i płynące dalej na N i NW, ulegały stopniowo
ewaporacyjnemu wzrostowi zasolenia, tak że w depocen
trum Perytydy (NW Niemcy) tworzyły się osady ewaporatowe, z gipsem i halitem włącznie (Fig. 2).

Podstawy stratygrafii środkowego triasu na Górnym
Śląsku
Joachim SZULC

Fig. 1. Mapa paleogeograficzna wschodniej części północnej Perytetydy w środkowym triasie. SNF - uskok śląsko-morawski,
KLFZ - strefa uskokowa Kraków-Hamburg (z Narkiewicz &
Szulc, 2004).

Utwory środkowego triasu terenu konferencji wykazują
wyraziste i jednoznaczne zmiany w czasowej sukcesji litofacji, co umożliwiło Paulowi Assmannowi (1944) przedsta
wienie klarownego schematu litostatygraficznego retu
i wapienia muszlowego Górnego Śląska. Schemat ten funk
cjonuje do dziś, mimo pewnych modyfikacji nomenklatu
rowych, wynikających z formalnej kodyfikacji jednostek
litostratygraficznych (Fig. 3).
Biostratygrafia retu i wapienia muszlowego oparta jest
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Fig. 2. Schematyczny model warunków paleooceanograficznych
w północnej Perytetydzie środkowym triasie (z Szulc, 2000, zmie
nione).

głównie o skamieniałości indeksowe - konodonty i amoni
ty, które formują szczegółowe ramy stratygraficzne dla ca
łego basenu germańskiego. Konodonty są najważniejszą
grupą morskich mikroskamieniałości, z sukcesem użytych
do korelacji domen germańskiej i tetydzkiej (Kozur, 1974;

Trammer, 1975; Zawidzka, 1975; Narkiewicz, 1999; Narkiewicz & Szulc, 2004). Poza tym niektóre amonity indeksowe
(np., Balatonites, Acrochordiceras, Discoptychites, Bulogites)
umożliwiły korelację wapienia muszlowego z triasem środ
kowym południowych Alp (Brack et al., 1999). Niebagatelną
rolę narzędzia biostatygraficznego pełnią też powszechne
w wapieniu muszlowym krynoidy (Hagdorn & Głuchowski,
1993).
Środkowy wapien muszlowy, pozbawiony skamieniałości
indeksowych, został podzielony przez Kotańskiego (2013),
na podstawie skamieniałości glonowych, na 6 zon diploporowych. Według Kotańskiego granica pelson/illyr leży
w dolnej części warstw diploporowych.
Od niedawna pomocniczym narzędziem stratygraficznym
okazała się analiza palinofacji, pomocna m.in. przy korelacji
sukcesji wapienia muszlowego z jego wiekowymi odpo
wiednikami w NW Tetydzie (Gótz & Feist-Burkhardt, 2000;
Gótz et al., 2005).
Jak dotąd najlepszym narzędziem korelacji stratygraficznej
okazała się aplikacja metody magnetostratygraficznej (Na
wrocki & Szulc, 2000; Szurlies, 2004). Według pomiarów
magnetostratygraficznych,
granica
litostratygraficzna

Fig. 3. Profil stratygraficzny osadów górnego oleneku - dolnego karniku w basenie śląskim wraz z wyznaczonymi sekwencjami depozycyjnymi 3 rzędu (SI itd) oraz diagramami zróżnicowania gatunkowego zespołów bezkręgowców. Promień diagramu kołowego 40 gatunków
dla anizyku i 10 gatunków dla ladynu-karniku. (z Szulc, 2000).
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ret/wapień muszlowy w południowej Polsce jest prawie
zbieżna z granicą olenek/anizyk, czyli chronostratygraficzną granicą między wczesnym a środkowym triasem.
Omawiana wyżej intensywna mobilność tektoniczna w re
gionie nie zatarła jednak zapisu sedymentacyjnego głów
nych wahań eustatycznych w basenach Tetydy i
Perytetydy. Dotyczy to w szczególności interwalu późny
olenek (ret) - późny ladyn („dolomit graniczny” (Fig. 3). To,
z kolei, umożliwiło aplikację metodyki stratygrafii sekwen
cyjnej dla tegoż interwalu. W konsekwencji stratygrafia se
kwencji depozycyjnych środkowego triasu, syntetyzująca
dane litostratygraficzne, biostratygraficzne oraz chronostratygraficzne, pozwoliła przełamać trudności lateralnej kore
lacji czasowej różnych litofacji, i w efekcie stworzyła
podstawy do wiarygodnej korelacji najważniejszych ryt
mów transgresywno-regresywnych (T-R) w basenie wapie
nia muszlowego w odniesieniu do globalnych wahań
eustatycznych (Fig. 3; por. dyskusja w Szulc, 2000).

Middle Triassic macrofauna in Silesia and its liaisons
with Tethys
Hans HAGDORN
The Silesian Rot and Muschelkalk is widely known with
its very rich fossils assemblage. It is noteworthy that the
earliest descriptions of Triassic fossils from Upper Silesia,
Dunker (1851), Eck (1865) emphasized the close similarity of
the Silesian Muschelkalk with the alpine Triassic. In re
views of the Upper Silesian Muschelkalk faunas, Ahlburg
(1906) and Assmann (1937,1944) demonstrated that the per
centage of Tethyan macrofaunal elements reached its peak
in the Karchowice Beds and in the Diplopora Dolomite, i.e.
in the formation representing the maximum transgression
stage in Anisian (Pelsonian; Fig. 3). This data was supported
also by later microfauna studies of condonts (Kozur, 1974;
Zawidzka, 1975; Narkiewicz & Szulc, 2004).

Rot
The earliest marine ingression in Triassic times reached
southeastern Poland during the late Olenekian when the
Rot Dolomite was deposited. Its fauna is dominated by the
myophoriid bivalve Costatoria costata and by the modiolids
(Modiolus (?) triquetrus). Additional common fossils are the
bakevelliids (Hoernesia socialis and Bakevellia costata), the
pectinoid Leptochondria albertii, Pseudomyoconcha gastrochana, the gastropod Wortheniella and the hedenstroemiid
ammonoid Beneckeia tenuis). It is worth to note that some
crinoid remains have been found in the Rot of southern Si
lesia (Alexandrowicz & Siedlecki, 1960). By means of Costa
toria costata, the Rot Dolomite has already been correlated
by Eck (1865) with the Werfen Formation of the Tethyan
Triassic, however, Beneckeia has not been found there.

Muschelkalk
Due to normal salinity and a greater variety of substrates,
the Muschelkalk faunas are much more diverse than the Rot
ones. The diversity depends on the progressive opening of
marine gates that connected the Central European Basin
with the Tethys. Generally, in late Anisian (Pelsonian and
early Illyrian) times, Silesia rather belonged to the Tethyan
faunal domain than to the epicontinental Germanic provin
ce (Fig. 3).
The lowermost Muschelkalk (Gogolin Beds) displays
a massive occurrence of stenohaline crinoids (Dadocrinus
sp., Holocrinus acutangulus), evidencing normal marine
environments. The crinoids were accompanied by ophiuroids (Aspiduriella, Arenorbis), mudsticking bivalves like Bake
vellia mytiloides, Hoernesia socialis, Pseudomyoconcha, the
myophoriids Myophoria vulgaris, Neoschizodus laevigatus,
Elegantinia elegans, Pseudocorbula, Pleuromya cf. fassaensis,
the gastropod Omphaloptycha gregaria and the nautiloids
Germanonautilus dolomiticus and G. salinarius and, more ra
rely, the ammonoids, Beneckeia buchi, Noetlingites strombecki, Balatonites ottonis, Acrochordiceras that allow correlation
with the Anisian Angolo Limestone of the Southern Alps.

During the Pelsonian the communication between the Te
thys and Silesia reached its climax, as suggested by a com
mon occurrence of the typical Tethyan cephalopods
Pleuronautilus pianki, Balatonites, Bulogites and Paraceratites, articulate brachiopods Tetractinella trigonella, Mentzelia
mentzeli, and Decurtella decurtata as well as the dasycladacean green alga Gyroporella minutula. This is especially true
for the corals (more than 20 species, including Volzeia szulci, Pamiroseris silesiaca, Eckastraea prisca, “Montlivaltia”)
and hexactinellid sponges (Tremadictyon, Calycomorpha,
and Silesiaspongia and Hexactinoderma) that built the first,
dated Mesozoic reefs after the P/T reef-builder extinction.
The wealth of echinoderms also clearly indicates the Te
thyan realm. In addition to the encrinids Encrinus robustus,
E. cf. aculeatus, Carnallicrinus carnalli, Chelocrinus sp. in
det., and Holocrinus dubius that were dispersed over the en
tire Muschelkalk Basin, typical Encrinus aculeatus, E.
spinosus, Holocrinus meyeri, Eckicrinus radiates, and the po
orly known Silesiacrinus silesiacus are Tethyan crinoids that
are also found in the Alps (Recoaro Fm.) and in Hungary
(Hagdorn & Głuchowski, 1993).
According to Assmann (1944), the bivalve fauna comprises
44 species, among which 15 are endemic in Upper Silesia, 12
are exclusively Germanic, four are Alpine, and 13 occur
both in the Alpine and Germanic provinces. Among the 33
gastropod species, the Tethyan influence is even more evi
dent. However, two thirds of the gastropod taxa (many of
which are represented by a single specimen only) are ende
mic to Upper Silesia, five species are Alpine and two are
Germanic. The most remarkable elements are large orna
mented archaeogastropods that inhabited the reefs.
In contrast to the Lower Muschelkalk, the Middle and Up
per Muschelkalk of Silesia is much poorer in number and
species of invertebrate fossils and is dominated by germanotype faunal elements.

Ichnocenoza wapienia muszlowego
Michał STACHACZ
Sukcesja osadów wapienia muszlowego cechuje się bardzo
ciekawą ichnocenozą, czyli kopalnym zapisem działalności
organizmów przegrzebujących lub erodujących osad. Wy
jątkowość tego zapisu polega na bardzo zróżnicowanym,
jednakże ogólnie dość wysokim stopniu zbioturbowania
osadu przy jednoczesnym relatywnie niskim zróżnicowaniu
ichnotaksonomicznym. Warto zauważyć, że zapis w wapie
niu muszlowym działalności morskich organizmów bentonicznych przegrzebujących osad jest jednym z pierwszych
tego typu zapisów po największym w historii Ziemi wy
mieraniu, które miało miejsce na przełomie permu i triasu.
Słabe zróżnicowanie ichnotaksonomiczne odzwierciedla za
pewne powolne i długotrwale odradzanie się populacji bentosu po wielkim kryzysie (cf. Wang et al., 2006). Podobna
sytuacja dotyczy także organizmów drążących skaliste pod
łoże (Uchman et al., 2017). Pomimo relatywnie słabo zróż
nicowanego
zespołu
skamieniałości
śladowych,
obejmującego około 26 ichnorodzajów opisanych z terenu
Niemiec (Knaust, 2007) i podobnej liczby ichnorodzajów
z obszaru Polski (Szulc, 2000; Kowal-Linka & Bodzioch,
2010; obserwacje własne), skamieniałości śladowe i struktu
ry bioturbacyjne, występujące w wapieniu muszlowym są
znakomitym narzędziem do analizy paleośrodowiska,
zwłaszcza zmian eustatycznych.
W sukcesji wapienia muszlowego na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej wyraźnie zaznacza się kilka ichnofacji o zróżnico
wanych cechach sedymentologicznych i charaktery
stycznych zespołach skamieniałości śladowych oraz towa
rzyszącym im ichnofabric. Zmienność taka wynika głównie
ze zmian poziomu morza, które dają się tu dość łatwo od
czytać (Szulc, 2000).
Przybrzeżna facja, typowa dla najniższej, transgresywnej
części wapienia muszlowego (warstwy gogolińskie), ale
występująca również w jego wyższych ogniwach jest re
prezentowana przez muszlowce i kalkarenity warstwowane
przekątnie w dużej skali, odpowiadające ichnofacji Skolithos
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(sensu Seilacher, 1967) w facjach silikoklastycznych. Muszlowce i warstwowane przekątnie kalkarenity w obrębie wa
pienia
muszlowego
są
w
zasadzie
pozbawione
skamieniałości śladowych i struktur bioturbacyjnych, co
wynika z dużego tempa przyrostu osadu w wysokoenerge
tycznym środowisku przybrzeżnym. Miejscami jednak kal

karenity zawierają pionowe nory mieszkalne (domichnia)
ISkolithos, lub U-kształtne nory Pholeus i lArenicolites (Fig.
4).
Kolejna facja transgresywna, zawierająca elementy arche
typowej ichnofacji Cruziana (Seilacher, 1967) jest reprezen
towana przez margle i wapienie mikrytowe bądź wakstony

Fig. 4. Skamieniałości śladowe wapienia muszlowego. A. Skolithos isp. B. Pholeus isp. C. Arenicolites isp. D -I. Rhizocorallium commune. D.
Wariant bez roztok. E. Wariant z roztokami. F. Ślady zadrapań (s) i koprolity w obrębie jednego okazu. G. Okaz wypełniony aktywnie koprolitami Coprulus oblungus. H. Okaz z roztokami wypełnionymi koprolitami (c) i kalcytowymi pseudomorfozami po ewaporatach w tune
lu marginalnym (p). I. Okaz rozwinięty w pionie, z retruzywnymi roztokami.
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margliste i kalkarenity peloidowe i krynoidowe, często bar
dzo silnie zbioturbowane. Obecne są tu zbioturbowane
w różnym stopniu tempestyty z typowymi warstwowaniami przekątnymi kopułowymi (ang. hummocky cross-strati
fication). Jest to facja o największym stopniu
zbioturbowania osadu i licznymi, dużymi, lecz bardzo słabo
zróżnicowanymi taksonomicznie skamieniałościami ślado
wymi. Dominują tu duże okazy Rhizocorallium w różnych
wariantach tafonomicznych i ukazujące zróżnicowany behawior śladotwórców. Ponadto pospolicie występuje Thalassinoides i Planolites a rzadziej Palaeophycus i ślady
małżów, reprezentowane przez Ptychoplasma, Protovirgularia bądź Oravaichnium (Fig. 5). Silnie zbioturbowane pakie
ty ukazują charakterystyczny styl zbioturbowania typu
Rhizocorallium-Thalassinoides-Planolites ichnofabric (Fig.
5E). Tempestyty, zazwyczaj warstwowane przekątnie kopułowo ukazują natomiast izolowane, dobrze zachowane ska
mieniałości śladowe, najczęściej Rhizocorallium (Fig. 5F).
Na szczególną uwagę w tej facji zasługują zróżnicowane
nory Rhizocorallium, produkowane przez wieloszczety (np.

Knaust, 2013). Najliczniej reprezentowane są horyzontalne
nory R. commune var. irreguläre (zob. Knaust, 2013), z wy
raźnymi roztokami (niem. Spreite), lub bez roztok (Fig. 4D,
E, I). Większość okazów tego ichnogatunku ukazuje aktyw
nie wypełnione koprolitami roztoki (Fig. 4G-I). Koprolity
w obrębie tych struktur są traktowane jako odrębny ichnotakson Coprulus oblungus (Fig. 4F-I). Niektóre okazy posia
dają miejscami ślady zadrapań osadu przez odnóża
śladotwórców, co dowodzi spoistości osadu, który był przez
nie przegrzebywany (Fig. 4F). Takie spoiste dna są określa
ne jako odrębna ichnofacja Glossifungites (sensu Seilacher,
1967). Najciekawszym wariantem Rhizocorallium jest jed
nak R. commune problematica, tworzący pionowe lub sko
śne, retruzywne roztoki (Fig. 41; zob. Kowal-Linka &
Bodzioch, 2010), opisywany również jako Teichichnus isp.
(np. Szulc, 2000). Retruzywne formy Rhizocorallium zinter
pretowane zostały jako struktury ucieczkowe (fugichnia),
utworzone przez organizmy przysypane grubą warstwą
osadu (Kowal-Linka & Bodzioch, 2010). Takie struktury
występują obok typowych form protruzywnych i często

Fig. 5. Skamieniałości śladowe wapienia muszlowego. A. Planolites beverleyensis. B. Palaeophycus tubularis. C. Ptychoplasma isp. D. Ślady
małżów ?Oravaichnium isp. i ślad wieloszczeta Rhizocorallium commune (Rh). E. Zespół skamieniałości śladowych Rhizocorallium (Rh),
Thalassinoides (Th) i Planolites, tworzący typowe dla dolnego wapienia muszlowego ichnofabric. F. Rhizocorallium w obrębie osadu sztor
mowego warstwowanego kopułowo.
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ukazują skupiska sparytu kalcytowego lub dolomitowego
w obrębie tunelu marginalnego (Fig. 4H). Sparyt często
podkreśla roztoki i powszechnie występuje w jądrach koprolitów a w jego otoczeniu obecne są własnopostaciowe
kryształy pirytu. Skupiska sparytu zostały rozpoznane
i szczegółowo opisane przez Bodziocha i Kowal-Linkę
(2001) oraz Bodziocha (2005). Zarówno geneza pierwotnych
siarczanów, jak i pirytu została przez cytowanych autorów
wyjaśniona nagłym przysypaniem organizmów bentonicznych przegrzebujących osad oraz gniciem ich ciał w mikrośrodowisku z ograniczonym dostępem tlenu.
Okresy wysokiego stanu morza są zapisane jako całkowi
cie odmienna facja, reprezentowana przez twarde lub
stwardniałe dna (ang. firmgrounds or hardgrounds), z drą
żeniami i inkrustacjami organizmów, określana jako ichnofacja Trypanites (Frey & Seilacher, 1980). Takie dna są
wykształcone jako nierówne powierzchnie wapienia pelitycznego lub nieregularne, zlityfikowane wcześniej klasty,
wyerodowane z podłoża. W obu przypadkach licznie wystę
pują inkrustacje małżów Placunopsis (Fig. 6A) i małe zazwy
czaj drążenia Trypanites (Fig. 6B), Talpina, Planigloba
i Entobia (Szulc, 2000). Rzadziej obecne są nieco większe
drążenia IGastrochaenolithes (Fig. 6C) i nieoznaczone formy,
ukazujące cechy pośrednie między Trypanites i Gastrochaenolithes. Podobne drążenia organizmów występują również
w muszlach małżów Placunopsis i tworzonych przez nie
biohermach (Uchman et al., 2017). Niecałkowicie zlityfikowany, lecz stwardniały osad był penetrowany w inny spo
sób, przez znacznie większe organizmy i zawiera miejscami
bardzo liczne, nieregularne nory Glossifungites, tworzące
charakterystyczne ichnofabric (Fig. 5D).
Wyjątkową pod względem ichnologii, ale też inwentarza
skamieniałości jest tak zwany wapień falisty, występujący
w kilku horyzontach w obrębie wapienia muszlowego,
głównie w dolnej jego części (warstwy gogolińskie). Jest to
na ogół wapień mikrytowy, marglisty, o wyraźnie falistym,
miejscami poprzerywanym warstwowaniu. Wapień ten nie
ujawnia skamieniałości śladowych, struktur bioturbacyjnych, ani skamieniałości szkieletowych.

Struktury deformacyjne i sedymentacyjne - zapis
tektoniki synsedymentacyjnej w osadach w apie
nia m uszlowego Górnego Śląska
Michał MATYSIK & Joachim SZULC
Trzęsienia ziemi są powszechnie uznane za mechanizm
spustowy ruchów masowych, zarówno w środowiskach
kontynentalnych i morskich. Jednakże zjawiska te mogą
zostać wygenerowane także bez udziału czynnika tekto
nicznego, np. poprzez grawitacyjne załamanie skłonu plat
formy, przeciążenie osadem lub nierównomierny rozkład
osadów, czy wreszcie falowanie sztormowe.
W celu uniknięcia błędnej interpretacji genezy struktur
depozycyjnych jako potencjalnie aktywowanych sejsmicz
nie niezbędne jest ich każdorazowe odniesienie do general
nego kontekstu sedymentacyjnego. Takie dodatkowe
kryteria jak geodynamiczna pozycja basenu sedymentacyj
nego (tektonicznie aktywny vs. pasywny), charakter na
stępstwa facji (stopniowe vs. nagłe), geometria dna basenu
(połoga vs. stroma), lateralne rozprzestrzenienie zdeformo
wanych horyzontów (lokalne vs. regionalne), a przed
wszystkim współwystępowanie niektórych wskaźnikowych
struitur deformacyjnych.
W kontekście wyżej zarysowanych warunków wiarygod
nej interpretacji genezy struktur o sejsmicznej genezie, ba
sen wapienia muszlowego wydaje się szczególnie
predysponowany do studiów nad zapisem kopalnych trzę
sień ziemi. Basen ten był bowiem rampą o bardzo niewiel
kim nachyleniu stoków (~0,5°), zdominowaną przez
drobnoziarnistą sedymentacją węglanową, a jednocześnie
na jego rozwój wpływało kilka wielkich, mobilnych w tria
sie, stref uskokowych przenoszących naprężenia litosfery
z głównych zon ryftowych zachodniej Tetydy (por wyżej;
Szulc, 2000). Poza tym niektóre interwały wapienia muszlo
wego charakteryzują się bezpośrednim kontaktem facji re
prezentujących skrajnie różne środowiska depozycyjne, np.
odbrzeże i równia pływowa. Ponadto, wiele horyzontów
deformacji kontynuuje się na obszarze kilkudziesięciu kilo

Fig. 6. Skamieniałości śladowe wapienia muszlowego, struktury twardych den. A. Inkrustujące małże Placunopsis, zwykle podrążone przez
małe organizmy. B. Trypanites isp. C. IGastrochaenolithes isp. D. Balanoglossites isp., tworzący charakterystyczne ichnofabric.
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metrów, a kilka z nich występuje w całym regionie górno
śląskim.
Synsedymentacyjna aktywność sejsmiczna w basenie wa
pienia muszlowego była już postulowana od dawna
(Schwarz, 1970), ede od 25 lat poświęca się jej szczególnie
dużo uwagi (Szulc, 1993; Voigt & Linnemann, 1996; Ruffer,
1996; Szulc, 2000; Matysik, 2014, 2016).

Plastyczne struktury deformacyjne
Plastyczne struktury deformacyjne są reprezentowane
przez upłynnienie utwory spływów rumoszowych i muło
wych, ześlizgi i osuwiska oraz różne formy spowodowane
niestatecznym warstwowaniem gęstościowym. Zjawisko
upłynnienia jest najbardziej niepodważalnym zapisem syndepozycyjnej tektoniki w osadach niezlityfikowanych (Audemard & Michetti, 2011). Proces polega na utracie
struktury ziarnowej przez osad na skutek gwałtownego
wzrostu ciśnienia fluidu porowego i jego ucieczki (Allen &
Banks, 1972). W przypadku likwefakcji fluid jest pochodze
nia wewnątrzławicowego, natomiast upłynnienie ma bar
dziej lokalny charakter, ponieważ fluid jest dostarczany
z warstw niżejległych i porusza się ku górze wąskimi kana
łami. W utworach wapienia muszlowego oba zjawiska są
zapisane głównie w osadach drobnoziarnistych (Fig. 7A, B)
a podrzędnie w facjach piasków węglanowych.
Horyzonty spływów rumoszowych i mułowych charakte
ryzują się nieregularnymi nodulami i soczewkami, które są
chaotycznie zorganizowane w masywnym lub laminowa
nym osadzie tła. Badane nodule i soczewki osiągają średni
cę 2 m i są zbudowane z materiału bioklastycznego,
peloidowego lub mikrytu. Otaczająca matrix składa się
z mułu lub siltu węglanowego (Fig. 7C). Niektóre horyzonty
zawierają płaskie płyty zlityfikowanego wapienia biokla
stycznego do 50 cm długości, które są zimbrykowane lub
zorientowane w różnych kierunkach.
Ześlizgi mają generalnie niezaburzoną strukturę warstwo
wą, natomiast osuwiska wykazują znaczne wewnętrzne
przefałdowania i nasunięcia. Oba zjawiska są związane
z grawitacyjnym przemieszczaniem się mas nieskonsolidowanego osadu wzdłuż powierzchni odkłucia, w dół platfor
my o nachyleniu 0,5° (Allen, 1982). Rozpoznano je jedynie
w facjach cienkoławicowych mułów wapiennych. Ześlizgi
występują jako rynny o głębokości 0,2-2 m i szerokości
3-200 m, które ścinają podległe warstwowane utwory (Fig.
7D). Horyzonty osuwisk mają z kolei do 3 m miąższości
i przejawiają złożone deformacje, w tym ścienienia,
zmarszczki z pełznięcia, nasunięcia oraz fałdy normalne,
odwrócone i obalone (Fig. 7E).
Struktury pogrązowe i struktury typu ball and pillow są
przykładem deformacji z niestatecznego warstwowania gęstościowego w układzie dwuwarstwowym, gdzie górna
warstwa o wyższym ciężarze gęstościowym tonie w war
stwie o niższej gęstości. Struktury pogrązowe reprezentują
inicjalną fazę deformacji w postaci kilkucentymetrowych
grzbietów na spągu górnej ławicy. Natomiast struktury bali
and pillow (tzw. pseudonodule) całkowicie utraciły ciągłość
z warstwą macierzystą. Badane pseudonodule mają 10 cm
do 1 m średnicy i często wykazują asymetrię z dolną bar
dziej zaokrągloną i górną prawie płaską stroną. Są one zbu
dowane
z
masywnego
wapienia
bioklastycznoonkoidowego lub laminowanego kalcysiltytu. Pionowe
przemieszczenie pseudonodul dochodzi do 2 m (Dżułyński
& Kubicz, 1975).
Warstwowanie konwolutne jest z kolei przykładem defor
macji z niestatecznego warstwowania gęstościowego
w układzie wielowarstwowym i wiąże się ono z ekspulsją
wody porowej z szybko odłożonego pakietu zbudowanego
z naprzemianległych warstewek mułu węglanowego i bo
gatszego w wodę osadu marglistego (Anketell et al., 1970).
Warstwowanie to występuje rzadko w utworach górnoślą
skiego wapienia muszlowego. Cechuje się ono regularnymi
synklinami i antyklinami o wysokości do 15 cm i szerokości
do 30 cm, które stopniowo wygaszają się ku górze i dołowi
aż do całkowitego przejścia w osadu poziomo warstwowa
ny.

Nieciągłe struktury deformacyjne
Nieciągłe struktury deformacyjne są reprezentowane przez
uskoki, dajki neptuniczne i brekcje autoklastyczne. Uskoki
synsedymentacyjne występują jako izolowane lub gęsto
zorganizowane struktury o prostym, zakrzywionym lub si
nusoidalnym przebiegu. W większości przypadków przesu
nięcie wzdłuż płaszczyzny uskoku wynosi do kilku
centymetrów (Fig. 7B), chociaż metrowe formy także zosta
ły znalezione. Ławice o różnym stopniu konsolidacji osadu
(fault-graded beds sensu Seilacher, 1969) zawierają uskoki
jedynie w dolnej zlityfikowanej części, natomiast ich górna
spoista część uległa całkowitemu upłynnieniu podczas
wstrząsu (Fig. 7A).
Dajki neptuniczne są wypełnionymi osadem spękaniami
zcementowanego dna morskiego. Ich rozwarcie nie prze
kracza 5 cm, a głębokość penetracji dochodzi do 2.5 m.
Ściany dajek są często przemieszczone o kilka centymetrów
wzdłuż osi i pocięte gęstą siecią różnokierunkowych spę
kań. Osad wypełniający zawiera litoklasty skały macierzy
stej.
Brekcje autoklastyczne są in situ spękanymi partiami ła
wic, w których kanciaste fragmenty skalne nie wykazują
żadnego przemieszczenia ani rotacji, a niewielkie przestrze
nie międzyklastowe zawierają środkowotriasową matrix za
ssaną z dna morskiego podczas brekcjacji. Rozpoznano
brekcje złożone z klastów wapienia muszlowego oraz brek
cje z klastami dolomitów dewonu (Fig. 8A). Te ostatnie wy
stępują w obrębie horstów tektonicznych, które w morzu
środkowotriasowym tworzyły elewacje o skalistych brze
gach.

Struktury sedymentacyjne
Większość analizowanych struktur sedymentacyjnych jest
interpretowana jako wynik działalności fal tsunami, a tylko
nieliczne są także związane z trzęsieniami ziemi. Typowa
fala tsunami eroduje obszary przybrzeżne i lądowe, a zabra
ny materiał deponuje zarówno na lądzie jak i na szelfie.
Największe bloki skalne porwane przez tsunami mierzą po
nad 30 m średnicy (e.g., Scheffers & Kelletat, 2003). W ka
mieniołomie „Stare Gliny” koło Olkusza znaleziono
metrowej wielkości blok czarnych dolomitów dewonu
w obrębie żółtych dolomitów wapienia muszlowego. Blok
ten jest zlokalizowany 200 m od krawędzi wyspy dewońskiej, na którą wkraczało środkowotriasowe morze. Wyspa
ta cechowała się połogą morfologią, przez co większość
oberwanych fragmentów skalnych nie przekraczała 10 cm
i została zdeponowana w odległości nie większej 20 m od
brzegu (Matysik & Surmik, 2016). Skoro nawet mniejsze
klasty nie zostały wyniesione dalej od wyspy przez fale
i prądy, wydaje się oczywiste, że izolowany duży blok mu
siał być przetransportowany przez ekstremalnie silne me
dium, przypuszczalnie tsunami.
Następnym potencjalnym dowodem na działalność fal tsu
nami w obszarze górnośląskim jest wyjątkowo gruba ławica
zlepieńca śródformacyjnego w łomie koło Czernej. Ławica
ta ma miąższości 60 cm i posiada pofalowany spąg oraz pła
ski strop (Fig. 8B). Rossetti et al. (2000) zaproponowali, że
takie regularnie rozmieszczone spągowe kopuły i depresje
są tworzone przez fale tsunami o wysokiej amplitudzie. Po
zostałe zlepieńce śródformacyjne w górnośląskim wapieniu
muszlowym nie przekraczają 30 cm miąższości i mają ero
zyjne spągi oraz nieregularne górne powierzchnie, czyli ce
chy typowe dla tempestytów.
Kolejnym potencjalnym przejawem działalności fal tsuna
mi w obszarze górnośląskim są warstwy i klasty czerwo
nych iłów kaolinitowych w łomach koło Żyglina. Klasty
mają do 10 cm długości i występują w zdeformowanych
synsedymentacyjnie bioklastycznych kalcyrudytach, nato
miast warstwy mają miąższość 3-10 cm i przykrywają owe
osady (Fig. 8C). Materiał ilasty pochodził prawdopodobnie
z erozji lądowych pokryw laterytowych.
Dość powszechne w utworach wapienia muszlowego są
dwudzielne ławice muszlowców. Dolna część tych ławic za
wiera skorupy autochtonicznego ramienionoga Coenothyris
vulgaris ułożone wypukłą stroną ku dołowi wskazującą na
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Fig. 7. Przykłady ciągłych i nieciągłych struktur deformacyjnych w utworach górnośląskiego wapienia muszlowego. A. Ławica kalcysiltytu
wykazująca piętrowość deformacji. Dolna skonsolidowana część jest pocięta uskokami (u), środkowa część jest zbrekcjonowana (z), a górna
część uległa kompletnej homogenenizacji (h). Warstwy gogolińskie, Gogolin. B. Laminit kryptoalgowy spenetrowany uskokiem (biała
strzałka) i kanałem ucieczkowym wody z upłynnioną laminacją (czarna strzałka). Warstwy diploporowe, kamieniołom 'GZD' koło Siewie
rza. C. Horyzont spływu mułowego z soczewkami mikrytu pływającymi w mikrytowej matriks. Warstwy gogolińskie, Strzemieszyce. D.
Pakiet cienkowarstwowanego kalcysiltytu z dwoma powierzchniami ześlizgu (strzałki). Warstwy gogolińskie, Strzemieszyce. E. Horyzont
osuwiska podmorskiego z wyraźnie sfałdowanymi cienkimi warstwami mikrytu. Warstwy gogolińskie, Strzemieszyce.

depozycję z suspensji. Natomiast górna część jest zdominowana przez allochtoniczny materiał szkieletowy z muszlami
zwróconymi wypukłą stroną ku górze świadczącą o przerabianiu osadu przez prądy (Fig. 8D). Ławice te nie mogą być
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tempestytami, ponieważ osady sztormowe charakteryzują
się normalnym uziarnieniem frakcjonalnym oraz raczej
wymieszanym materiałem niż frakcjonowaniem typów
ziarn. Seilacher (1984) sugerował, że ułożenie skorup jedne-

Fig. 8. Przykłady struktur deformacyjnych i sedymentacyjnych interpretowanych jako efekt wstrząsów sejsmicznych w środkowotriasowym basenie górnośląskim. A. Brekcja autoklastyczna w czarnych dolomitach dewonu w kamieniołomie 'Stare Gliny' koło Olkusza. Klasty
są zcementowane żółtym osadem morza środkowotriasowego. B. Gruba ławica zlepieńca śródformacyjnego (z) z pofalowanym spągiem
i płaskim stropem, interpretowana jako tsunamit. Warstwy gogolińskie, Czerna. C. Warstwa czerwonego iłu (biała strzałka) oraz pustki po
klastach takiego samego iłu (małe strzałki). Materiał ilasty został najprawdopodobniej naniesiony z lądu przez falę powrotną tsunami.
Warstwy gogolińskie, Zyglin. D. Dwudzielna ławica muszlowca. Dolna część zawiera autochtoniczne skorupy C. vulgaris podniesione
z dna przez wstrząs sejsmiczny (s), natomiast górna część zawiera materiał naniesiony z płycizn przez tsunami (t). Warstwy terebratulowe,
Strzelce Opolskie.

go rodzaju grzbietem ku dołowi może wynikać z ich swo
bodnego opadania ze słupa wody po wstrząsie sejsmicz
nym. Dlatego dolna część dwudzielnych ławic muszlowców
jest interpretowana jako sejsmit. Z kolei górna część ze
szczątkami płytszych organizmów jest uważana za osad na

niesiony z płycizn przez falę powrotną tsunami. Ponadto,
część dwudzielnych ławic przykrywa zdeformowane cienkoławicowe utwory mikrytowe, co wzmacnia interpretację
ich sejsmicznej genezy.
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Sesja terenowa
Stop C l.l. Gogolin
Nieczynny kamieniołom
Ret - dolny wapień muszlowy (dolne warstwy gogolińskie)
Zagadnienia:
1. Przejście facji brzeżnej sebhy to facji otwartego morza aspekt sedymentologiczny i paleoekologiczny
2. Synsedymentacyjna aktywność sejsmiczna
W odsłonięciu widoczne jest sukcesja transgresywna od
ewaporatowych osadów sebhhy do wapieni normalnomorskich dolnego wapienia muszlowego. Ret reprezentują dolo
mity zawierające odlewy kryształów halitu i gipsu oraz
zsylifikowane maty glonowe (Bodzioch & Kwiatkowski,
1993).
Maty sinicowe, tworzyły pułapkę dla szczątków szkieleto
wych zwierząt zasiedlających pogranicze lądu i morza,
a namywanych przez fale lub transportowanych prądami li
teralnymi wzdłuż wybrzeża (Kowal-Linka & Bodzioch,
2012, 2017) - Fig. 9. W profilu zostały stwierdzone trzy po
ziomy takich nagromadzeń, w których dominują komplet
nie rozłączone kości i zęby gadów lądowo-morskich
z nadrzędu Sauropterygia, oraz szczątki ryb kostnoszkieletowych (łuski i zęby). W najwyższym poziomie pojawiają
się masowo ośrodki ślimaków, muszle małżów, małżoraczki,
a także koprolity, najprawdopodobniej gadzie, i - spora
dycznie - elementy szkieletowe szkarłupni. Ewaporaty były
stopniowo zastępowane normalnomorskimi węglanami za
wierającymi bogatą faunę, w tym stenohalinowe krynoidy.
W odsłonięciu widoczne są spektakularne struktury zwią
zane ze zjawiskami paleosejsmicznymi; uskoki synsedymentacyjne, struktury z upłynnienia i debris flow,
zawierające kry wapienne, sięgające 4 m średnicy.

Stop C1.2. Tarnów Opolski
Kamieniołom firmy Lhoist
Górne warstwy terebratulowe - warstwy karchowickie
Zagadnienia:
1. Przejście od facji węglanowych środowiska głębokomorskiego do płytkomorskiego
2. Budowa wewnętrzna i fazy rozwoju budowli gąbkowokoralowcowych
3. Najstarsze, znane na świecie kolonie korali Scleractinia

W odsłonięciu widoczna jest stropowa partia ciemnosza
rych drobnoziarnistych wapieni i margli warstw terebratulowych - osadu relatywne głębokiego i słabo natlenionego
zbiornika, które przez 4-metrowy kompleks spoistych den
(firmgrounds), alternowanych enkrynitowymi tempestytami stopniowo przechodzą w masywne, bioklastyczne wa
pienie warstw karchowickich. Piaski bioklastyczne budują
diuny, sięgające 3-4 m. wysokości, złożone z amalgamowanych przekątnie warstwowanych zestawów kalkarenitowych.
Wyżej rozwinął się kompleks biolitytowy,
formowany przez konstrukcje gąbkowe; biostromy a wyżej
biohermy, sięgające 7 m wysokości i dziesiątków metrów
szerokości. W obrębie bioherm gąbkowych występują kolo
nie korali sześciopromiennych, reprezentujących najstarsze,
znane i datowane wystąpienia tej grupy organizmów na
świecie (Morycowa, 1988). Łączna miąższość kompleksu ra
fowego sięga 25 m w jego partiach centralnych.
Wertykalna sukcesja budowli węglanowych, jest zapisem
ich ewolucji ekologicznej typu „catch-up reef’ sensu James
& Mcintyre (1985), związanej z typowym dla HST, spłyca
niem zbiornika. Sukcesję rozpoczynają kolonie gąbek pło
żących (stadia stabilizacji - kolonizacji), po których
pojawiają się pierwsze niewielkie biohermalne kolonie za
stąpione wyżej wysokimi biohermami, w których obok gą
bek, występują kolonie korali gałązkowych Volzeia szulci
(stadium dywersyfikacji). Rafy zwieńczone są koloniami
korali inkrustujących (Pamiroseris silesiaca), wskaźniko
wych dla wód turbulentnych (np. falowania sztormowego).
Kolonie te kończą rozwój raf (stadium dominacji). Osta
tecznie zespół gąbkowo-koralowcowy zanika a na jego
miejsce formują się wapienie oolitowe i onkolitowe warstw
diploprowych.

Stop C1.3. Kamień Śląski
Kamieniołom firmy Lhoist
Warstwy karchowickie - warstwy diploporowe
Zagadnienia:
1. Topografia dna basenu i relacje przestrzenne różnych litofacji
2. Prezentacja i dyskusja na temat cykli wysokiej często
tliwości
W kamieniołomie widoczne jest ok. 30 m profilu kom
pleksu biohermalnego i onkolitowo-oolitowych osadów
warstw diploprowych. W odsłonięciu można zapoznać się

Fig. 9. Interpretacja środowiska powstania poziomów kostnych w stropie retu okolic Gogolina, (z Kowal-Linka & Bodzioch, 2017).
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przestrzennym układem między biohermami a osadami ob
niżeń miedzybiohermalnych z bioklastami i onoidami girwanellowymi.

Stop C l.4. Strzelce Opolskie
Czynny kamieniołom (Górażdże Cement®)
Górne warstwy gogolińskie - warstwy górażdżańskie warstwy terebratulowe - warstwy karchowickie
Zagadnienia:
1. Sukcesja facji w ramach dwóch sekwencji depozycyjnych anizyku. Dyskusja zagadnień stratygrafii sekwencji
2. Paleoekologiczne i paleobiogeograficzne aspekty zespo
łów faunistycznych dolnego wapienia muszlowego
3. Przejawy synsedymentacyjnej aktywności sejsmicznej
Prezentowany profil zaczynają margle i dystalne tempestyty wapienne reprezentujące powierzchnię maksimum
transgresji (mfs) drugiej sekwencji anizyjskiej (A2), która
jest zbieżna z początkiem pelsonu. Tu właśnie pojawiają się
tetydzkie formy konodontów, amonitów, krynoidów i brachiopodów, dowodzące pełnego otwarcia połączeń basenu
germańskiego z oceanem Tetydy, które stadium klimaksowe
osiągnęło w czasie sedymentacji warstw karchowickich
(por. Fig. 3)
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