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Trias tatrzański i górnośląski. Stan badań 

Joachim Szulc*

Trias śląski wapienia muszlowego (Dzik, 1990; Kaim & Niedźwiedz-
ki, 1999; Salamon i in., 2003).

Począwszy od ostatniej dekady ubiegłego wieku wybit- Konodonty, które pozostają najważniejszą grupą ska
nie wzrosło zainteresowanie badawcze różnymi aspektami mieniałości indeksowych, okazały się równie użytecznym
triasu Polski południowej, w tym zaś szczególnie triasu narzędziem rekonstrukcji zmian eustatycznych i paleooce-
Śląska. Nowe dane uzyskane w ramach badań paleontolo- anograficznych (Narkiewicz & Szulc, 2004). Podobnie też
gicznych oraz sedymentologicznych okazały się niezwykle palinomorfy górnośląskiego wapienia muszlowego zostały
istotne dla poznania historii triasu nie tylko w skali regio- wykorzystane jako czuły wskaźnik rejestrujący zmiany
nalnej, ale przede wszystkim globalnej. Wśród szczególnie eustatyczne trzeciego rzędu wraz z ich pochodnymi zja-
istotnych osiągnięć poznawczych wymienić należy rozpo- wiskami, takimi jak np. interakcja wód oceanicznych i wód
znanie — niezwykłych dla wczesnego mezozoiku — struk- basenu epikontynentalnego (Götz i in., 2005).
tur rafowych (ryc. 1), tworzonych przez dobrze zachowane Wśród formacji kontynentalnych triasu Śląska niewąt-
asocjacje gąbkowo-koralowcowe (Bodzioch, 1994, 1997; pliwie najistotniejsze znaczenie mająbadania fauny kajpru 
Hagdorn i in., 1999; Morycowa & Szulc, 2006a, b; Mory- w Krasiejowie, ze spektakularnym zespołem kręgowców
cowa i in., 2006a). Budowle te, których wiek jest precyzyj- na czele (Dzik i in., 2000; Dzik, 2003; Olempska, 2004;
nie datowany zarówno metodami biostratygraficznymi, jak Sulej, 2005).
i magnetostratygraficznymi, na pelson-illyr (Nawrocki & Wymienione wyżej kierunki badań paleontologicznych
Szulc, 2000), są najstarszymi wśród znanych tego typu są kontynuowane i przynoszą ciągle nowe dane. Istnieją
struktur na świecie, ich zaś potencjał informacyjny dla jednak grupy organizmów, których znaczenie naukowe jest
poznania odradzania się raf po wymieraniu na granicy per- równie ważne, lecz pozostają one, jak dotąd, na marginesie
mu i triasu jest nie do przecenienia. zainteresowań badawczych. W pierwszej kolejności należy

Drugą grupą organizmów morskich, w poznaniu któ- w tej kategorii wymienić ślimaki śląskiego wapienia
rych dokonał się znaczny postęp, są krynoidy, które oka- muszlowego, które tworzą tu zespół o unikalnym na skalę
zały się przydatne do rekonstrukcji paleogeograficznych i światową gatunkowym bogactwie i znaczeniu (Hagdorn, 
paleośrodowiskowych, ale też stały się wartościowym 2007), a w drugiej — niezwykle bogaty zespół zielenic,
narzędziem stratygraficznym (Hagdorn & Głuchowski, który był obiektem szczegółowych badań prof. Zbigniewa
1993). Uzyskano także nowe dane dotyczące głowonogów Kotańskiego.

Ryc. 1. Środkowotriasowa rafa gąbkowo-koralowcowa w Tarnowie Opolskim. Fot. J. Szulc
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Ryc. 2. Występowanie i 
zasięg stratygraficzny glo
nów Dasycladacea w śląs
kim wapieniu muszlowym 
(wg Kotańskiego, 1994)

Zielenice mogą pełnić rolę dobrego narzędzia korelacji 
stratygraficznej w interwałach, w których, ze względów 
środowiskowych, nie ma innych skamieniałości przewod
nich. Najobszerniejsze dotąd opracowanie zielenic ukazało 
się w mało dostępnym przewodniku konferencyjnym (Ko- 
tański, 1994), dlatego też uważam za stosowny przedruk 
syntetycznej tabeli zasięgów zielenic triasu śląskiego w 
niniejszym artykule (ryc. 2).

Najbardziej istotne dla uporządkowania chronostraty- 
grafii triasu śląskiego okazały się biostratygraficznie kali
browane badania paleomagnetyczne (Nawrocki & Szulc, 
2000), na podstawie których powstał schemat stratygra
ficzny, przyjęty jako reperowy dla korelacji pozaalpejskie- 
go środkowego triasu ze skalą globalną (Ogg, 2004).

Innym ważnym aspektem badawczym, umożliwiającym 
korelację ewolucji basenu germańskiego z oceanem świa
towym, było zastosowanie metody stratygrafii sekwencji 
depozycyjnych trzeciego rzędu, zdefiniowanych głównie 
na bazie sukcesji anizyku i ladynu Górnego Śląska (Szulc, 
1999). Stratygrafia sekwencyjna zintegrowana z innymi 
metodami, m.in. z chemostratygraficznymi i geofizyczny
mi, pozwoliła na wiarygodną i precyzyjną korelację ewolu
cji basenu germańskiego z rozwojem zachodniej Tetydy 
(Szulc, 2000; Kędzierski, 2002).

Wśród osiągnięć badań sedymentologicznych i paleo- 
środowiskowych górnośląskiego kajpru można wymienić 
określenie uwarunkowań genetycznych i środowiskowych 
niezwykle intrygującego utworu, jakim jest wapień woźnic- 
ki (Szulc i in., 2006), a także poznanie warunków paleośro-

dowiskowych i mechanizmów depozycyjnych domi
nujących w basenie śląskim w czasie noryku (Szulc, 2005).

Trias tatrzański

Badania triasu Tatr, które Z. Kotański zakończył de fac
to w połowie lat 1970., stworzyły solidnąbazę do dalszych, 
nowoczesnych kierunków studiów geologicznych. Nastąpi
ła jednak potem około dwudziestoletnia przerwa w bada
niach triasu tatrzańskiego, a w jej trakcie ukazywały się 
głównie publikacje o charakterze kompilacyjnym bądź syn
tetycznym, przygotowywane najczęściej przy okazji kon
ferencji naukowych (np. Przewodnik LXVIII Zjazdu PTG, 
1997) albo w wydawnictwach kartograficznych (Nemcok i 
in., 1994).

Dopiero pod koniec ubiegłego wieku trias Tatr znów 
stał się atrakcyjnym obiektem badań podstawowych, obej
mujących głównie studia sedymentologiczne i paleośrodo- 
wiskowe. Zastosowanie metody stratygrafii sekwencyjnej 
oraz metod geochemicznych pozwoliło na wstępne rozpo
znanie triasowej ewolucji basenu Tatricum i jego korelację 
z basenami alpejskimi (Jaglarz & Szulc, 2003). Badania 
facjalne i geochemiczne, prowadzone w utworach triasu 
jednostki kriżniańskiej, umożliwiły określenie warunków 
paleośrodowiskowych basenu Fatricum w kontekście jego 
uwarunkowań paleooceanograficznych (Rychliński & Szulc, 
2005). Przy pewnych, niewielkich różnicach cechą charak
terystyczną obydwu basenów okazała się m.in. ich duża 
syndepozycyjna mobilność tektoniczna, udokumentowana 
sejsmicznymi strukturami deformacyjnymi (ryc. 3, 4) oraz
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Ryc. 3. Synsedymentacyjne uskoki w wapieniach anizyku, Tatri- 
cum, Giewont. Ryc. 3, 4 i 6 fot. P. Jaglarz

Ryc. 5. Struktury tipi rozwinięte w utworach ladynu, Fatricum, 
Skupniów Upłaz. Ryc. 5, 7 i 8 fot. J. Szulc

Ryc. 7. Bioklasty z turbidytów wapiennych w warstwach Partnach 
(głównie glony wapienne i stromatolity sinicowe), pochodzące 
z niszczenia facji Wetterstein, Wielkie Koryciska. Płytka cienka 
o szer. ok. 5 mm

Ryc. 4. Żyły klastyczne z upłynnienia w utworach górnego triasu, 
Tatricum, Czerwone Żlebki

Ryc. 6. Struktury tipi w utworach anizyku, Tatricum, Długi Gie
wont

Ryc. 8. Warstwy z Reifling, z wkładkami piroklastyków, Matja- 
sovce, Słowacja
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ekstremalnie płytkomorskie warunki w czasie środkowego 
triasu, czego dowodzą powszechnie występujące struktury 
diagnostyczne dla okresowych wynurzeń (ryc. 5, 6).

Prowadzone w jednostce choczańskiej badania sedy- 
mentologiczne, palinofacjalne i geochemiczne pozwoliły 
zrekonstruować sytuację tektoniczno-topograficzną base
nu Hronicum jako platformy poddanej inicjalnemu rozpa
dowi tektonicznemu, gdzie w rowach, wraz z osadami 
głębokowodnymi (facje Reifling-Partnach), był depono
wany detrytus (ryc. 7) pochodzący z niszczenia płytkowod- 
nych facji Wetterstein (Szulc i in., 2004). W omawianych 
osadach znaleziono również tufy wulkaniczne (Koszowska 
i in., 2001), tworzące, miejscami miąższe, przewarstwie- 
nia w obrębie różnych facji osadowych basenu Hronicum 
(ryc. 8).

W konkluzji niniejszego przeglądu warto podkreślić 
stale rosnące zainteresowanie badawcze triasem śląskim i 
tatrzańskim oraz publikowanie danych uzyskanych w trak
cie badań w czasopismach o szerokim zasięgu międzynaro
dowym.
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