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transpońowa.rry w środkowym karniku z lądu skandynawskiegó na pofudnie, w systemie rowów, w których rozwinięte byĘ rzeki roztokowe i anastomozującg. System r,zeczrLy,
przóaiial się przez masyw windelicko-bohemski i docierał
do póinocnej- krawędzi Oceanu TeĘdy, gdzie osady _klasĘcŻne, 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 występują także drobne wkładki piaskowców i iłowców gruzło-

wat|cn o strukturze zlepieńcowej. Gniazda i żyłkigipsów są
niewielkie1 miąższości(do kilku centymetrów). Poziomy paleogleb występują w górnej części profilu. Cechą charaktetystycznąjest również uboga fauna i flora wskazujące na
róstiykcyjne warunki paleośrodowiskowe. Osady górnej serii 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 bezewaporatowych, pstrych mułowców z Iicznymi horyzont_ami
pedogenicznymi, z cienkimi wkładkami żwirowców. W liteiaturŹe 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 miąższościtej 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 zaliczane do formacji grabowskiej, ogniwa marglistych mułowców
i piaskowców z Patoki (Racki & Szulc, 2015).
Zarówno w niemieckiej jak i polskiej części basenu germańskiego kompleks facjalny,,Steinmergelkeuper" jest wyrńńe ttójd:zieLny. Dolna i górna częśćzbudowana jest
z pstrych osadów (redbeds), często z rozwinięĘmi horyzontaini gleb vertisol/ca]cisol oraz wkładkami żwirowców, złożonycŁ z przemfich noduI pedogenicznych (tzw. brekcja
lrsowska). Środkowa częśćtego interwału reprezentowana
jest przez szare osady rzek roztokowych oraz meandrujacych,
'Reasumując,
wszystkie śląskieznane nagromadzenia kości(tj. Krasiejów, Lipie, Poręba oraz Woźniki) występują
w osadach kompleksu litofacji Steinmergelkeupeą której
norycki wiek dokumentują palinomotfy z palinozony Clas-

\\'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 akrv późnr-m noryku.
Ęwnr.także
Z danvch lrieńniczl,ch wiemy, że w czasie późnego noryku - ,ł,czesneqo ren,ku doszłó do drasĘcznej pluwializa-

cji k_limatu. czego dowodzą klasĘ wapienia woźnickiego,
włączone rv a.luwia, datowane palirrologicznie na późny noryk-wczesny reĘk (Szulc et al., 200ó).
Z agadnienta t afo n o mi

c z

ne

Rozbieżnościpoglądów na temat sposobu powstania na-

gromadzenia skamieniałościtworzących dolną warslwę
[ostną staĘ się przyczyl|ąposzukiwania metod ich weryfikacji, niezależnyth od uwŻględnianych wcześniej przesłaneli. W ogólności, na prżesłankachpaleontologicznych
algumentowane jest nagromadzenie autochtoniczne, powstŃe wskutek stopniowej akumulacji szczątków zwterząt
żyjących i ginącycń w jeziorze istniejącym w miejscu ich
obeĆńego nagromadzenia (np. Dzik & Sulej 2007, 2016)., natomiasina przesłankach sedymentologicznych dowodzone

jest nagromadzenie allochtoniczne, powstałe w wyniku depozycj| spływu mułowego (np. Szulc, 2005; Szulc et al.,
ŻOlŹ;." Nióril"żne, dodatliowe przesłanki pochodzą z badń
diagenezy (Bodzioch & Kowal-Link a, 2012) oraz osteohistoIogii i ornamentacji kościskórnych metopozaurów (KoniĆtzko-Meier & Klein, 2013; Teschner et aI., 2017; Antczak
& Bodzioch, 2018).
Ana]iza petrograficzna i geochemiczna mineralnych wypełnień 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 kościna jednej powierzchni,

czę,sto

w niemal ftzycznym kontakcie, w sposób oczywisĘ doku-

- przynajmniej częściz nich - oraz
wymiószanie- elementów szkieletowych pochodzących
z różnych miejsc i - najprawdopodobniej - z różnego czasu
mentuje redepozycję

(w skali ekologicznej).

Górn}-.rn Sląsku przebiegał z S na N. Badania izotopowe sys-

Wspomniane, prowadzone aktualnie badania osteohistogii metop o zaurów wykaz Ą ą wyr aźny dymorfi zm rozwoju
tkńnki koŚci długich - wyT óżnione zostały dwa Ępy histologiczne 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 kościskórnych (Antczak & Bodzioch, 2018). Obserwacje te mogą być interpre-

cesji środkowo kajprowej (Konieczna et al., 2015).

wiedzy na temat metopozaurów z Krasiejowa wskazuje na
wymiószane ze sobą szczątki dwóch odrębnych, populacji
tych zwierząt Z kolei, odmienne histotoĘpy wykazują od-

sopollis meyeriana IVb (Fijałkowska-Mader et al., 2015).

W

czasie noryku transport materiafu klasĘcznego na

temu Sm-Nd z osadów wskazują bowiem starą skorupę
kontynentalną (strefa Saksoturyngii oraz Tepla-Barandien)
jako'najbardziej prawdopodobne źródło detrltusu dla suk-

1o

towane na wiele sposobów, jednak doĘchczasowy stan

Fig. 1. Porównanie wypełnień rnineralnych powstĄch w różny_ch warunkach diagenezv. Ą Środowisko glebowe, suche; charakteryptyczne"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. 4. Procesy fluwialne i glebowe typowe dla skał noryku Krasiejowa. A. Przekrój strŃtury gllgń, za Dixon, 2009, zmienione
i uzupehrione, B. Przekrój przez pakiet paleogleby vertisol ze
strukturami slickenslides oIaz szalym horyzontem a]uwialnym
złożonymz tozmyĘch wadoidów C, Współczesna egzemplifikacja

procesów efemerycznych sp\wów powierzchniowych (sheet floods) 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

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 glebowe, 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 kościonośny). C. Przykład pakiefu mułowców z wyrażną iaminacją ripplemarkową oraz niskokątową. Strzałki pokazują dominujący
kierrrnek zapadania zestawu, R - regolit. D, Fragment ziarnifu
z nodulami pedogenicznymi (brekcja lisowska). E. Struktury pedogeniczne: wa_rstwa regolitu, erozyjnie ściętego. Strzałka pokazuje słabo zaznaczające się pierwotne struktury sedymentacyjne,
które ulegĘ częściowej pedogenezie. F. Pakiet paleogleb typu vertisol, Strzałkami zaznaczono powierzchnie zlustrowania (slickensides), Nodule pedo geniczne zaznaczorLo niebieską strzalką.
między dużymi opadami deszczu (pora sucha) istniĄ warufi 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
kościonośnymz 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 Krasiejowie jednoznacznie wskazują na dominację środowiskaĘpu gilgai microrelief, charakterysĘcznego dla dzisiejszej
Australii i Teksasu. Mikrorelief gilgai jest produktem naprzemiennego pęcznienia i kurczenia ilasĘch pokry;v glebowych formowanych w warunkach klimatu półsuchego.
Pęcznienie osadów ilasĘch powoduje deformacje polegające na powstaniu wielobocznych lub owalnych (w planie)
grzbietów, najczęściej o wysokości kilkunastu-kilkudziesięciu cenĘmetrów, obrzeżających depresje o średnicykilku -

30

obserwuje we współczesnych przykładach (Australia, SW
USA; Fig. 4A). W porze wilgotnej obnżenia wlpełnione są
wodą tworząc okresowe zbiorniki ,ffodne (sadzawki). Niektóre z większych sadzawek mogą przetrwać także porę suchą, dzięki czemu peŁrią ważną rolę naturalnego wodopoju
dla hodowli bydła w Ęch regionach.
Powszechne występowanie struktur slickensides, oraz innych cech gleb hydromończnych (pstre barwy, nodule pedogeniczne, brak zachowanych struktur depozycyjnych np.
wafstwowania; Fig. 48) pozwalają zrekonstruowaĆ paleośrodowisko 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 bądźpiaszczystej rzeki roztokowej

rozwiniętej podczas środkowonoryckiego interwafu pluwialnego.

Opis stanowiska

W części spągowej wyrobiska odsłaniają się szare, szarozielone 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), bezstrukturalne, miejscami ze zaznaczającym się odwrócon}ryn uziarnieniem frakcjonalnym otaz w częścispągowej jamkami
wirowymi. Piaskowce te wyróżniają się w profilu z powodu
silnego scementowania. Drugim wl,różnionlłrn Ę?em są
piaskowce drobnoziarniste o wyraźnej fupkowatej oddzielnościz nielicznyłni wkładkami zwęglonej sieczki roślinnej
oraz obecnością konkrecji węglanowych o średnicach osiągających 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, zaśmiąższośćdo 2 m. Często piaskowce te wykazują zabL|rzenia
konwolutne. Piaskowce ptzechodząwyżej w pakiet szarych
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