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Amonity toarku -
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aalenu sukcesji basenowych polskiej

części pienińskiego

pasa skałkowego
oraz dolnej sukcesji reglowej Tatr
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Opracowane amonity pochodzą z węglanowych osadów basenowych pienińskiego pasa skałkowego
i dolnej sukcesji reglowej Tatr, które pierwotnie osadzały się w basenie pienińskiego pasa skałkowego
(Birkenmajer 1977) oraz basenie kriżniańskim (Andrusov 1959; Lefeld i in, 1985). Osady obu regionów
wykazują znaczne podobieństwo litologiczne, lecz różnią się spektrum faunistycznym, Te silnie zaburzone
tektonicznie i ogólnie raczej słabo odsłonięte osady, reprezentowane są przez szare i niebiesko-szare plamiste wapienie i margle (formacja margli z Krempachów w pienińskim pasie skałkowym oraz formacja margli
z Kopy Sołtysiej w Tatrach) oraz ciemne prawie czarne margliste łupki z wkładkami marglistych wapieni
(formacja łupków ze Skrzypnego i formacja łupków z Harcygrundu w Pieninach oraz formacja łupków z Podskalniej w Tatrach). W pienińskim pasie skałkowym należą one do pięciu jednostek tektoniczno-facjalnych
(czorsztyńskiej, niedzickiej, czertezickiej, braniskiej i pienińskiej - Birkenmajer 1977).
Wiek formacji margli z Krempachów na podstawie amonitów określono na górny toark - dolny aalen
(poziomy D. levesquei - L. opalinum), a wiek formacji łupków ze Skrzypnego na aalen środkowy - bajos
dolny (poziomy L. murchisonae - S. propinquans).
W osadach formacji łupków z Harcygrundu stwierdzono obecność amonitów dolnego bajosu. Górna część
formacji margli z Kopy Sołtysiej zawiera amonity górnego toarku i dolnego aalenu (poziomy G. thouarsense
- L. opalinum). Wiek formacji łupków z Podskalniej określono na środkowy aalen --:- dolny bajos (poziomy
L. murchisonae - S, propinquans).
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Rozwój facjalny utworów przełomu jury dolnej i środkowej
w jednostce kriżniańskiej Tatr Zachodnich
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Rekonstrukcja rozwoju facjalnego utworów przełomu jury dolnej i środkowej jednostki kriżniańskiej
w Tatrach Zachodnich została oparta na szczegółowej interpretacji środowiskowych warunków powstania
wyróżnionych facji, zmianach miąższości tych facji w poszczególnych profilach, lateralnej zmienności facjalnej, oraz przejawach synsedymentacyjnej tektoniki. Rekonstrukcja wykorzystuje wszystkie dostępne dane
biostratygraficzne.
W czasie synemuru i wczesnego pliensbachu na omawianym obszarze zachodziła sedymentacja kompleksu wapieni i margli plamistych, W domerze, doszło do batymetrycznego różnicowania się basenu. Powstające
podmorskie wyniesienie porastane było przez gąbki, których spikule są zasadniczym komponentem facji
spikulitów. utwory tej facji powstawały w coraz to płytszych warunkach, czego dowodzi zastępowanie Hexactinellida przez Demospongiae i systematyczne zasypywanie obszaru porastanego przez gąbki materiałem
krynOidowym pochodzącym z płytszych stref basenu,

