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transpońowa.rry w środkowym karniku z lądu skandynaw-
skiegó na pofudnie, w systemie rowów, w których rozwinię-
te byĘ rzeki roztokowe i anastomozującg. System r,zeczrLy,
przóaiial się przez masyw windelicko-bohemski i docierał
do póinocnej- krawędzi Oceanu TeĘdy, gdzie osady _kla-
sĘcŻne, zasilĄ delĘ facji z Raibl i Lunz. Tak więc, fację
pi-askowca trzĆinowego można wiarygodnie korelować
Ż osadami karniku alpójskiego (Kóppeq & Carter, 2000).

Piaskowiec trzcinówy na Górnym Sląsku, jest przykrfi
tzw. górna seria gipsowa (góme warstwy gipsowe, górny
kulp"iS!io*y]!6Ę,piumBeds,Ob'erćiGipskeipey,-
w ńowej klasyfikacji litostraĘgraficznej triasu Górnego Slą-
ska - formacja grabowska; ogniowo rnułowcóN i ewaporatów
z Ozińka). Serię tą L\nłorzą mułowce oraz pstre, brązowawe
i wiśniowo- lub fioletowoczerwone iłowce. Lokalnie wystę-
pują także drobne wkładki piaskowców i iłowców gruzło-
wat|cn o strukturze zlepieńcowej. Gniazda i żyłki gipsów są
niewielkie1 miąższości (do kilku centymetrów). Poziomy pa-
leogleb występują w górnej części profilu. Cechą charakte-
tystycznąjest również uboga fauna i flora wskazujące na
róstiykcyjne warunki paleośrodowiskowe. Osady górnej se-
rii gipsowej reprezenĘą facje równi mułowej typu playa.
Na pódstawie danych palinologicznych seria gipsowa górna
zosiała wydatowana naplźny karnik - wczesny noryk.,

Ponad warstwami gipsowymi górnymi zalega seria beze-
waporatowych, pstrych mułowców z Iicznymi horyzont_ami
pedogenicznymi, z cienkimi wkładkami żwirowców. W lite-
iaturŹe nieńieckiej utwory te na7eżą do zespofu litofacji
zwanej Steinmergelkeupet (Arnstadt Fm. w no\ilym podziale
IitostraWerafcznym Niemiec - Beutler et a1., 2005; Menning
et al., ZÓrt). W Ćentralnej Polsce, gdzie miąższości tej facji
są największe, litofacja Steinmergelkeuper jest wydzielona
jako formacia erabo$iska i wielichowska sensu Bilan (1976)
lub jako warstwy drawieńskie, warstwy jarkowskie oraz
warŚtwy zbąszyńskie sensu Dadlez i Kopik (1972). Wedle
nowej nomenklatury litostraĘgraficznej 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-
rńńe ttójd:zieLny. Dolna i górna część zbudowana jest
z pstrych osadów (redbeds), często z rozwinięĘmi horyzon-
taini gleb vertisol/ca]cisol oraz wkładkami żwirowców, zło-
żonycŁ z przemfich noduI pedogenicznych (tzw. brekcja
lrsowska). Środkowa część tego interwału reprezentowana
jest przez szare osady rzek roztokowych oraz meandruja-
cych,'Reasumując, 

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

W czasie noryku transport materiafu klasĘcznego na
Górn}-.rn Sląsku 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 detrltusu dla suk-
cesji środkowo kajprowej (Konieczna et al., 2015).

\\'z *:: .:-..< : _ł:: _ : : ^lle ckie go występuj ą izolowane płaĘ
lvapierua sł.-;_<:r.,..*rego Znanego pod nazwą wapienia
rvo7ruckie;lo. . :..n]e nr-dzielanego jako ogniwo wapienia
lvoźruckiego l, _Te,{o *qeneza nviązana jest z akĘwnością wód
hydrotenn-alnrch, cr-rkulujących wzdfuż 1ublinieckiego seg-
mentu uskoku Kraliów - Hamburg (Słowakiewicz, 2003;
Szulc et a.l,. 2006j, To dorvodzi, że uskok Lublńca był ak-

Ęwnr.także rv późnr-m noryku.- 
Z danvch lrieńniczl,ch wiemy, że w czasie późnego no-

ryku - ,ł,czesneqo ren,ku doszłó do drasĘcznej pluwializa-
cji k_limatu. czego dowodzą klasĘ wapienia woźnickiego,
włączone rv a.luwia, datowane palirrologicznie na późny no-
ryk-wczesny reĘk (Szulc et al., 200ó).

Z agadnienta t afo n o mi c z ne

Rozbieżności poglądów na temat sposobu powstania na-
gromadzenia skamieniałości tworzących dolną warslwę
[ostną staĘ się przyczyl|ąposzukiwania metod ich weryfi-
kacji, niezależnyth od uwŻględnianych wcześniej przesła-
neli. W ogólności, na prżesłankach paleontologicznych
algumentowane jest nagromadzenie autochtoniczne, po-
wstŃe wskutek stopniowej akumulacji szczątków zwterząt
żyjących i ginącycń w jeziorze istniejącym w miejscu ich
obeĆńego nagromadzenia (np. Dzik & Sulej 2007, 2016)., na-
tomiasina przesłankach sedymentologicznych dowodzone
jest nagromadzenie allochtoniczne, powstałe w wyniku de-
pozycj| spływu mułowego (np. Szulc, 2005; Szulc et al.,
ŻOlŹ;." Nióril"żne, dodatliowe przesłanki pochodzą z badń
diagenezy (Bodzioch & Kowal-Link a, 2012) oraz osteohisto-
Iogii i ornamentacji kości skórnych metopozaurów (Ko-
niĆtzko-Meier & Klein, 2013; Teschner et aI., 2017; Antczak
& Bodzioch, 2018).

Ana]iza petrograficzna i geochemiczna mineralnych wy-
pełnień prŻestrzĆni porowych w kościach metop_ozaurów,
ietozarów i fitozauiów wykazŃa, że wczesna diageneza
szczątków Ęch z:wierząt przebiegała w różnych warunkach
- od typowo ,,suchych" (na powierzchni gruntu) do Ępowo
,,wodnyth" (w osadach dennych; Fig. 1). Wspóhłrystępowa-
nie tak zachowanych kości na jednej powierzchni, czę,sto
w niemal ftzycznym kontakcie, w sposób oczywisĘ doku-
mentuje redepozycję - przynajmniej części z nich - oraz
wymiószanie- elementów szkieletowych pochodzących
z różnych miejsc i - najprawdopodobniej - z różnego czasu
(w skali ekologicznej).

Wspomniane, prowadzone aktualnie badania osteohisto-
1o gii metop o zaurów wykaz Ą ą wyr aźny dymorfi zm rozwoju
tkńnki koŚci długich - wyT óżnione zostały dwa Ępy histo-
logiczne bez form przejściowych, tŃie same w kościach
ud-owych (KonietzkÓ-Meier & Klein, 2013) i ramieniowych
(Teschner et at., 2017). Podobnie, udokumentowane zostaĘ
dwa odmienne wzory ornamentacji kości skórnych (Ant-
czak & Bodzioch, 2018). Obserwacje te mogą być interpre-
towane na wiele sposobów, jednak doĘchczasowy stan
wiedzy na temat metopozaurów z Krasiejowa wskazuje na
wymiószane ze sobą szczątki dwóch odrębnych, populacji
tych zwierząt Z kolei, odmienne histotoĘpy wykazują od-

Fig. 1. Porównanie wypełnień rnineralnych powstĄch w różny_ch warunkach diagenezv. Ą Środowisko glebowe, suche; charakteryptycz-
ne"spękania z odwodńienia i barl,t jako jedyna geniracja wyp.łr,ień (żebro aetozaura). B, Środowisko osadu denntgo pod stałą pokywą
wodv: charakterystyczna ,.k*.nc.la *yp.łnień: Ósad , iiryt'itz-". obwódki) - kalcltl BT - tkanka kostna (trzon krę€u metopozaura). C.
środ'owisko orudu d.nr.go *ysychaląóógo w krótkim czaŚie;'osad typoŃry dla środoiriska lvodnego i baryt typowy dla środowiska glebo,
u,ego (żebro metopozaura).
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Fig. 3. Przykłady struktur sedymentaryjnych odsłaniających się
w Krasiejowie. A. Profil wiercenia oraz odsłonięcia w Krasiejowie
(z Szulc et a1. 2015b), 1 - mułowce, 2 - iłowce, 3 - poziomy glebo-
we, 4 - nodule gipsowe, 5 - wkładki brekcji lisowskiej, 6 - poziom
kościonośny, 7 - poziom ca]iche, 8 - osady sp§wów mułowych.
B. Fragment kości zawieszony w mułowcu (dolny poziom kościo-
nośny). C. Przykład pakiefu mułowców z wyrażną iaminacją rip-
plemarkową oraz niskokątową. Strzałki pokazują dominujący
kierrrnek zapadania zestawu, R - regolit. D, Fragment ziarnifu
z nodulami pedogenicznymi (brekcja lisowska). E. Struktury pe-
dogeniczne: wa_rstwa regolitu, erozyjnie ściętego. Strzałka poka-
zuje słabo zaznaczające się pierwotne struktury sedymentacyjne,
które ulegĘ częściowej pedogenezie. F. Pakiet paleogleb typu ver-
tisol, Strzałkami zaznaczono powierzchnie zlustrowania (slicken-
sides), Nodule pedo geniczne zaznaczorLo niebieską strzalką.

między dużymi opadami deszczu (pora sucha) istniĄ wa-
rufi sprzyjające rozwojowi poziomów glebowych. Gleby
oraz regolity reprezentowane sąprzez vertisole, czyli gleby
charakterysĘczne dla klimatu półsuchego (Szulc, 2005).
Cienkie wkładki iłowców znajdujące się ponad poziomem
kościonośnym z gl,ronitami zielenic oraz występowaniem
palygorskitu wskazują na istnienie krótkotrwĄch stĄch
zbiorników wodnych (sadzawek; Zatoń et a1., 2005; Środoń
et al., 2014).

Gilgai w Krasiejowie
Cechy sedymentologiczne osadów widocznych w Krasie-

jowie jednoznacznie wskazują na dominację środowiska Ę-pu gilgai microrelief, charakterysĘcznego dla dzisiejszej
Australii i Teksasu. Mikrorelief gilgai jest produktem na-
przemiennego pęcznienia i kurczenia ilasĘch pokry;v gle-
bowych formowanych w warunkach klimatu półsuchego.
Pęcznienie osadów ilasĘch powoduje deformacje polegają-
ce na powstaniu wielobocznych lub owalnych (w planie)
grzbietów, najczęściej o wysokości kilkunastu-kilkudziesię-
ciu cenĘmetrów, obrzeżających depresje o średnicy kilku -
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Fig. 4. Procesy fluwialne i glebowe typowe dla skał noryku Kra-
siejowa. A. Przekrój strŃtury gllgń, za Dixon, 2009, zmienione
i uzupehrione, B. Przekrój przez pakiet paleogleby vertisol ze
strukturami slickenslides oIaz szalym horyzontem a]uwialnym
złożonym z tozmyĘch wadoidów C, Współczesna egzemplifikacja
procesów efemerycznych sp\wów powierzchniowych (sheet flo-
ods) dominujących w noryku w basenie górnośląskim. FotogrŃę
wykonano w wyrobisku w Krasiejowie, po ulewnych deszczach,
latem 2004 r.

ki]kuset metrów. Taki Ęp tzeźby (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 obnżenia wlpełnione są
wodą tworząc okresowe zbiorniki ,ffodne (sadzawki). Nie-
które z większych sadzawek mogą przetrwać także porę su-
chą, dzięki czemu peŁrią ważną rolę naturalnego wodopoju
dla hodowli bydła w Ęch regionach.

Powszechne występowanie struktur slickensides, oraz in-
nych cech gleb hydromończnych (pstre barwy, nodule pe-
dogeniczne, brak zachowanych struktur depozycyjnych np.
wafstwowania; Fig. 48) pozwalają zrekonstruowaĆ pale-
ośrodowisko Krasiejowa w noryku jako Ępowe dla reliefu
gilgai. Model gilgai doskonale tfumaczy też dyskutowaną
wyżej probiemaĘkę powstania tafocenozy z Krasiejowa.

Stop 82. Lipie Śląskie, k. Lublińca

Nieczynne wyrobisko iłów cegielni w Lipiu Śląskim
Zagadnienia:

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

Opis stanowiska
W części spągowej wyrobiska odsłaniają się szare, szaro-

zielone oruz żókawe piaskowce drobno i średnioziarniste
warstwowane r},rrnowo dużej skali. Można wyróżnić dwa
dominujące typy litologiczne: piaskowce średnioziarniste,
szarozielonkawe, z sieczką roślinną (Fig. SB), bezstruktural-
ne, miejscami ze zaznaczającym się odwrócon}ryn uziarnie-
niem frakcjonalnym otaz w części spągowej jamkami
wirowymi. Piaskowce te wyróżniają się w profilu z powodu
silnego scementowania. Drugim wl,różnionlłrn Ę?em są
piaskowce drobnoziarniste o wyraźnej fupkowatej oddziel-
ności z nielicznyłni wkładkami zwęglonej sieczki roślinnej
oraz obecnością konkrecji węglanowych o średnicach osią-
gających do 40 cm (Fig. 5D). Piaskowce drobnoziarniste są
$iarstwowane rynnowo i przekątnie dużej skali (Fig. SC).
PoszczegóJne zestawy są nałożone na siebie i miejscami się
zazębiają. Szerokość kanałów ,ńĄmosi około 6 m, zaś miąż-
szość do 2 m. Często piaskowce te wykazują zabL|rzenia
konwolutne. Piaskowce ptzechodząwyżej w pakiet szarych

o:
o]q
ó]

"l

i

]

l

Ei
o]
o;

E! 
-ęl

śl
i.-"::'

^ - 
sF§!

ł1 c]iY 1
N
o
.żC-o3o

MF8
c7
łe

.j3
-=2]1

JMF

c
MF



Lt

uolssg: uoJIIz FlIJlep 8ursn crsserr1 ueadorng lp4ueo otlłJo
acueualord uo sJlneJlsuoc ,000z ..V Teupc ry 

.y 'uaditÓ.y

t 3o1ocaoao1o6't3o1o1oull1aoao7o6 tqdol3orr")!fł;']płłr!3
.łrg|alse.ry Jo JTss€I{ raddn eq1 uor; (1ńpuodŚouul.r ''ą4
-rqqury) srsuałtolerser4 sncrlsoi€erp irińósodopy,g Jo uJ31
-1ucl qlłrorts anbtun ,€I0Z "N'ulal){ ry 

..q Telew-o{zlapox
b89-9L9 :E8 śauuolod uuo&o1oag

slpplcos saIOuuV ,puelod 'eIseFS Jo słJoI ctsserr1 raddn
eqł Jo I€IJelBIu cIłsEIJ Jo aJII€ue oId ro3 acuaprła crdolosr
JS pue pN ,§IOz ',f 'ąspraldog, Ę .Z'płIag '.N '€uzJaTuox

-uawlpa5lo,ąlaaą,ylt|l,Z,ł::x!r;tr|ł,(rl;rl!::,"łił,
-os) aqst15 9TdIT_ Iuo.U słueunpas (uerrol1i) crssrirr; redón
al{l Jo sllsodep tsuueeq ełelqałJel eĘ Jo lxałuoJ lpłueru_uol^ueoaBled,II0Z ',c 'qsnmaH T .f 'JInzS ..x 'e1nłiaI

,oct*o'oag,pu'Ioduleqlnosrornror'r',ffi 'rZ!ł;T:9"
-eq-ln€soup eql uoIJ ńprus asec e :tualsds prłn1; d8raua
-/\1oI AJaA € roJ eJuepl^g ,800z 'I 'pls!\IeIZ ł .g .ełzsnJ9

Ą8 śaDluolod unloko1oag s!łDplcos sapuuv n*r'# ,i33
-nex IIBIsaFS .raddn aq1 3o serce3oudpd pue dqdeńle4sou
-ńpa,E l oz_'_I'cpzs ry,3_'qcsruńag ;.V tepeyrg-gąslło>pefrg
, 
IZ8 - 6i L _, 

dd'Ąarco5 re?I8oloec aq3- . 
Jt o zoua c p uD Jl ozosary

,Z 
1on 'adolng pJruac to {.&o1oag aul ,(pa) J-,utIEcJW :I{I,clss€uJ ,800Z 'spa ',f 'clnz5 '.a .V .z190 .,S .lpreĘllng_$IeJ

, 

8E L_ę,g, L :Eg'olluolod oct8o1opoa1o1
DlcV ,pvelodJo JIsseI{ łs3łBI eq1 In uollelJoss€ podoraq1
-1uopouńcrp V ,800Z "c 'HzpaIA7paIN ry I '[a1ns'..I 'Tzq

:8l 'tuzctfuo1oag pblŁazą .rm4slodg ur.r4sĘ5 \T-m
-olarsery rrr qcdrrtopt1 łr9cłro8ónf oąsńzrelłeń aałoseir1
-ot.I79d,000z ',u'DTzpaLĄ\zpaIN 28 .V lurre) 'J. .!eFS ..I'łpq

_ .Ez8-§08 :I9 .ueluolod aą3o1ogoap6 ący,sa8epuadde apcer8 pITE pleqs ierolc-ad duoq e qrlń ipdjr
peącau-tsuo1 JIss€uI ale1 ńlrea w .9I0Z I '[a1ns ł ,f ;Tzo

'rłluo1o6 olłog,o.uoa1o.pu€Iod .€Isaps luo4 €łolq 
^ÓF"r3"IiJls§sul ale1 dlrea erłl Jo ĄeI^eJ V :LOOZ.j .|"t"ś 
ry 

.f ;łzc
,dd 

. 
raauud5 ,sluawuoJlĄuy 4asaq lo ts"l",;7:;::J

'(sp.) ,cv '§IIIBqeJqV yfy .suosłe4 :rq .sluóruałe4 pes
-aQ pue ?unoJg pelrlałled 'spos cIpIJV ,600Z'.J.I .uoĘC

plslodo41ay6 ąry "*3iJ#, ;iffi":ł::.R r,#, !:ffi
falupoqcez ,u n$tar Tualqold .ZL6f ..t 'łdox ,p .6 .zepeq

^ 2E-SZ :L?g,-gtź't&o1ocaoaop1 t&o1o1owllcoao1o7 Xtld
-olBoa3oao1o6 ,srsńleue cĘ-eua8erp ńq 1pueloa 5; ł§lJlseiy
łp uoĘelnumJJe euoq JIxpłĘFtu JIssBI{ eł"T eq1 Jo uI8
-IJo 9qł tsuTre^pJun ,zI97, "W'BłuIT-IB^1'ox ry 

.V .qJolzpog
, dd s dz'pryąuerg_:3r^aquaącue5 ;łśurs8ńĘcsiog Jalmoc,puorłcsfia1 uon atqdol?yo15 \adnay .§Ooz ..o .tłl€A 

ry .ul4ssel ',q's€aa5 '^ teaał\qJs .,fl .zIrułJS ..1 paqnqc5 ..y
,uueru.raddg ..fl ,I{cslIN '.W .złn] ..O .ddetTx l.c liqlay ..3
'qJsltmeH',N'a{qcsn€H'.16 ta8raquapnarg'.[ .uoqcsuarreg
',V 'plozlg ',u 'łsuJg '.[ teqcoq ..(J .qJIJlłIo ..9 talln3g

tfi .zsa7,o3a.łrol3ól6e}qbłtez"a",n'rtń;'rfiOY:#i:?r{"
oberupoqcsłr nserr1 o8auro8 egier8Ąer15 .9/óI '.1y\ .uelTg

,6I-§I :(€) 1'ot&oyoag 'ggy anoąnop tltzs
-a7 ,epdg o1oą erłrofarser; rrr rulĄar [IoJd 

.9/6i.lvr .*I]s

-uoapd.pu.I9dxrr,gf elser;*do,'"-J"u,'Ę:łł:raX',r":ł::ł::
ełBT Jo uo4ducsap V ,8I0z '.y 'qcorzpog ,c jĄ l)t""cłĘ

€mł€JelIT

_ _ '(gooz ]e le rlnz5) ałolełodem,a dzoyouop
-nesd ł\ oBacttnlgqo 'o8arącrrr7ołl eruarde,r& ertrru3o Tur(.r
-ou€IHó^\ IuIEpeg9 rur,{wcrua8ouaą Łs auordblsez aełop
aJlsd ,ĘBtmpl b[cezipln leue1o,ulrt rfzore mruerroru
-ellvz z 1sa{ duezbrał qa18oaled [9rvrzo6 1as -fi$ rmrrllrcrx., z
rureruorzod rurduzeJdnó.etu zero ruarue.logsrrlz wńfuiiv,

^ '(stoz_''1" ]a JInzS z) o8arlctuzo.łt eruarde.łl erupol{JdĄ .c
,erc3luolspo rr93zr |aur93 z d.łrolr1o8er luoTzod .g .(qo,(Ąoie-ĄĄeĘ
,łt 93ł3 ,(peso) qcĄsruretzouqoJp 

^roJ,.t\ołstTd 
arr.łłui óls acttrutori

-11ą,łt ouozreuzBz rurp)ipzłs :nuroloruaitrre1 rc93zc fa.łło4porg .łr
(ezcazro.rels _dpeso) bałoo.łrolnur 3r.ras Bu łopuĄ .C ..ry\gc./rroł

-nru uralaryed z I[JIIIe.Ą{o^,rłsJ",łr urńqblazrd Ż iuĄsrurerzorupers
-łt9c.la.oąserd |Teluoł dufńzo:g .3 .qr.(,ra.oprre1 rtceJ qoeolrłoąs
-eld,rr u_r19or Ąuaru8er; auoi33.łi7 .g'(sloŻ..p ia lp)5'ez; urnis
-€I§ nldl.I .Ą\ e[JÓTuołspo ZeJo BtuJJreT,\\ FJoJd 

.V .ulrysbls nldt1 ,u
5ts qrń.lt{eruelspo qc.{ufdreluaurńpas JrĘłnJ]s ńpeg.(zi4 ,9 3rg

'ulaluer,Ąrreq€z rudrlsd alo 5T. btnzfuel4ereq3 .rudrł.
-ns aIJEuIlpI .łl_ qcĘls.łłod qa18oepd lurorzod bs auzcop
-lłr _urqsŁ1g nld_i1 m nluord 16 

,qcf-,vrose,łren1 .łło3ł3 lpesó
o4el eue.łłoleróalur 9ńq Ł8otu b>lseld bicetnure1 z qrńn
-oJ,łrołnru. 

^\gl_epljq 
arq3rqo 

^\ 
,łl.oJ.Ąd,ołserd qpeą,łł arą

-uar3 ,qr,łtolńnd rtce-r4uo4 erue,łnod3lsd.u e[nze>ls.łr, oc eu
'Jul^JłnpeJ TxunJp.{\ aul€łol elrlzlolł4 euzcrue8ro €IJal€uI
3ts.ecbfepel4zo6_,euzolue8ro ?IJel€iu ualu^roJ 3rs epzpuso
qcńroą_ .łł_ ,(uĄsep) urĄsturerzouqoJp IuJI€IJel€Iu eTu
-Eluład^,{ Ąńq noąolod7ąazr elńror1 auozczsndg .qrń.łro1
-^Joł^zJd qle1 dpeso Jpls [e7np eIIIB.Ąo,ĄĘsJ€.łł arultlaz.rd
9eż'e,ĄĄoIBIJpł a|ce; Łfnluazordar eu.łtdseru aJ.Ąó.ołs
-e14 ,qcń,łło>1ołzoJ 

łezJ nruels-{s o8alsdzczsutd 7pbq qcd,lt
-ołolzoJ rlazr nuralsńs ulp_ bs auzcĄsdrapiereqc 'falś lll7np
o.łłouuńr zerc atulb4az.rd aue.łno,łłlsre.u 

-.tuz-crń8io 
trrj1

-eru buozso.rdzo, z e./r\ołLĄó,ołsilIl e J,ĄĄołserd ect ind3lsd16
ltłlzodap ołslĄ\opoJS

,ec,łno>1surd o8alsru.rerzouqorp o3aup.r
_rĘTutrszeq r{.Ą\ezJos zelu.ĄtgJ tfnd3lsd,łr,łłgc.łtopur arq3r
-qo_ 16 Ą11o.rdoą, auzcq c€.Ąo.Ąó.J§sqop z evzouJ nlai4ed Óia1
alqótqo 16 ,urelńrrd uńuzcrpis,{ąouqoJp o1s3zc iis ald-l4
-lzrd a.łłoue133łr afrar4uo>1 fag.łłgi r >1ei'rc9o4 3IIB,ĄotIJBz
'3uInI9oJ Ąueu8eł4 ,,łłazrp rud qcńuo133,łłz rureluaru8ei; z
3JlĄĘ I JJ.Ąołnru eue.Ąó.owt§el a.rezsouluelc ,,rt, tzpoqc
-ezfi. el eJ^\ołnu aluzJoqo .b,łtolbąo>1sru tąseld zero t,,vroą
-rerualdrr tlceurtue1 buzcopt.ło. z t1l,IuózczseideŻ,rn oc,łłolnu

i

o
=E'lo

t
6

9
ć

l
!

iEi

żz

a
Lz

ę3
oz

E
E

al

zl

l!

0l

6

8

E



track data. P alaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecolo-
gy,767: 793-204.
łtenning, M., et a]., 2011. Beschliisse der Deutschen Strati-
graphischen Kommission 1991-2010 zu Perm und Trias von
\,1irteleuropa. Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft filr Geo-
vissens chafi en, 162: t- 1,8.

Nawrocki, J., Jewuła, K., Stachowska, A. & Szulc, J., 2015.
Nlagnetic polariĘ of Upper Triassic sediments of the Ger-
manic Basin in Poland. Annales Societatis Geologorum Polo-
niae,85: 663*674
Olempska, E., 2004. Late Triassic spinicaudatan crustaceans
from SW Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 49 429-442
Racki, G. & Szulc, I., 201,5, The bone-bearing Upper Triassic
of Upper Silesia, southern Poland: integrated stratigraphy,
facieŚ and events - introductory remarks. Annales Societatis
Geologorum Poloniae, 85: 553-555.
RoemĆr, F., 1870. Geologie yon Oberschlesien. Eine Erlżute-
rung zu der im Auftrage des Kónigl. Preuss. Handels-Mini-
steriums von dem Verfasser bearbeiteten geologischen
Karte von Oberschlesien in 12 Sektionen. Nischkowsky,
Breslau, 587 pp.
Słowakiewicż, tvł., zoo:. Fluid inclusion data in ca]cite from
the Upper Triassic hot-spring traveńines in southern Po-
Iand. Journal of Geochemical Exploration, 7 8-7 9: 1,23- !26.
Szulc, J., 2000. Middle Triassic evolution of the northern Pe-
riTethys area as influenced by early opening of the Tethys
Ocean. Ann ale s S o ciet atis G eolo gorum P olonia e, 7 0 : 1, - 48.
Szulc, J., 2005. Sedimentary environments of the vertebrate-
bearing Norian deposits from Krasiejóq Upper Silesia (Po-
Iald). Hallesches Jahrb. Geouiss. Reihe B.,79: 1,6I-770,
Szulc, J., 2007. Kajper. In: Szulc, J. & Becker, A. (eds), Inter-
national Workshop on the Triassic of southern Poland, Field-
trip guide, September 3-8, 2007. Polish Geological SocieĘ
Polish Geological Institute & Institute of Geological Scien-
ces, Jagiellonian UniversiĘ Cracow, pp. 33-41.
Szulc, J., Gradziński, M., Lewandowska, A. & Heunisch, C.,
2006. The Upper Triassic crenogenic limestones in Upper

Silesia s:..-_:_.::, i:^=Ci and their paleoenvironmental
conleri. i:, .:-::_._--Z-za. A. \,t. & Tanner, L. H. (eds), Pale-
oent,irc-,*,:-.::, i;,..,: ;nd ,Ąpplications of Calcretes and Pa-
lustrlne j;,1-1i;;;_ł, Geological SocieĘ of America, Special
Paper. łió: _j_1-1j;..
Szulc. T, & 3.acil G., 2015a. The Grabowa Formation - the
basic lithos:rai:graphic unit of the Keuper of Si]esia. Prze-
gląd Geologiczn^.,. 63: 103-1 13.

ŚrU., J., Rickl,-G., Jerrrrła, K. & Środoń, J., 2015b. How ma-
ny Upper Triassic bone-bearing levels are there in Upper
Silesia (southern Poiand)? A critical overview of stratigra-
phy and facies, Annales Societatis Geologorum Poloniae,85:
587 -626.
Szulc, J., Racki, G. & Bodzioch, A.,2017. Comment on an
early Late Triassic long-necked reptile with a bony pectoral
shield and gracile appendages by Jerzy Dzk and Tomasz
Sulej. Acfa Palaeontologica Polonica, 62: 287 -288.
SzulĆ, J., Racki, G. & Jewuła, K., 2015. Key aspects of the
stratigraphy of the Upper Silesian middle Keuper, southern
Poland. Ann ale s Societ atis Ge ologorum Poloniae, 85 : 5 57 - 586.

Środoń, J., Szulc, J., Anczkiewicz, A., Jewuła, K., Banaś, M. &
Marynowski, L., 2014. Weathering, sedimentary, and diage-,
netiĆ controls of mineral and geochemical characteristics of
the vertebrate-bearing Silesian Keuper. Clay Minerals, 49:
569-594.
Tanner, L. 2018. Climates of the Late Triassic: Perspectives,
Proxies and Problems. In: Tanner, L. (ed.), The Late Triassic
World - Earth in a Time of Transition. Topics in Geobiology.
Springeą 805 pp.
TĆschner, E, M,, SandeĄ P. M., Konietzko-Meier, D., 2017:

VariabiliĘ of growth pattern observed in Metoposaurus
krasiejowensis humeri and its biological meaning. J, Iber,
GeoL,
Zatoń,M., Piechota, A. & Sienkiewicz,E.,2005. Late Triassic
charophytes around bone-bearing bed at Krasiejów (SW
Poland) paiaeoecological and environmental remarks. Acfa
Geolo gica P olonic a, 55: 283-293.

32

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/325811989

