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A b s t r a c t. The Upper Olenekian and Middle Triassic shallow water carbonates from Tatra
Mts. were hitherto described using old, descriptive nomenclature only. Moreover, some
sedimentological features were also misinterpreted, for example, fenestral structures were
described mostly as organic ones. Authors carried out genetic reinterpretation of these sedi-
ments and selected sedimentological structures, which allow to apply modern terminology for
the mentioned carbonate rocks. Generally, dolomites with fenestral structures are interpreted as
early diagenetic sabkha dolomites with pseudomorphs after sulfates (gipsum, anhydrite).
Fenestral structures in dedolomites are also interpreted as evaporite pseudomorphs while those
developed in mudstones are interpreted as pseudomorphs after celestite. Dolosparites, earlier

described as “sugar dolomites”, are actually dolomitized calcarenites (grainstones and packstones).
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Osady wêglanowe triasu dolnego i œrodkowego jed-
nostki wierchowej i reglowej dolnej (kri¿niañskiej)
w Tatrach by³y dotychczas opisywane przy u¿yciu trady-
cyjnej nomenklatury, w wiêkszoœci przypadków odbiegaj¹cej
od powszechnie przyjêtej wspó³czesnej terminologii opisu
wêglanowych ska³ osadowych. Nomenklatura ta by³a
u¿ywana podczas badañ kartograficznych i tektonicznych
prowadzonych w Tatrach przede wszystkim w latach
50. i 60. ubieg³ego stulecia (m.in. Kotañski, 1954, 1956,
1959, 1963, 1965; Guzik, 1963; Piotrowski, 1965; Kuli-
kowski, 1967). Badania te wnios³y du¿y wk³ad w rozpo-
znanie budowy geologicznej Tatr, a ogromna ich czêœæ
zosta³a wykorzystana do konstrukcji szczegó³owych map
geologicznych Tatr Polskich w skali 1 : 10 000 oraz do
sporz¹dzenia zbiorczej mapy geologicznej Tatr w skali
1 : 30 000 (Bac-Moszaszwili i in., 1979). Od czasu
tamtych badañ zasób wiedzy na temat sedymentacji i dia-
genezy ska³ wêglanowych znacznie siê jednak powiêkszy³.
Pojawi³y siê przy tym nowe, bardziej precyzyjne terminy
opisu ska³ wêglanowych, przede wszystkim klasyfikacje
Folka (1959, 1962) i Dunhama (1962), z póŸniejszymi
modyfikacjami.

Badania sedymentologiczne, stratygraficzne oraz geo-
chemiczne profili ska³ triasu dolnego i œrodkowego w jed-
nostce wierchowej (Jaglarz & Szulc, 2003; Jaglarz, 2007)
oraz jednostce kri¿niañskiej (Rychliñski & Szulc, 2005;
Rychliñski, 2008) umo¿liwi³y weryfikacjê stosowanej
wczeœniej terminologii, uwspó³czeœnienie nomenklatury
oraz reinterpretacjê genezy wybranych osadów.

T³o geologiczne, materia³y i metody

Tatry s¹ zbudowane z waryscyjskiego trzonu krysta-
licznego wraz z jego mezozoiczn¹ pokryw¹ osadow¹ oraz
nasuniêtych nañ jednostek p³aszczowinowych (np. Passen-
dorfer, 1961; Kotañski, 1974). Mezozoiczna pokrywa osa-

dowa trzonu krystalicznego stanowi tzw. jednostkê wier-
chow¹. Sk³ada siê ona z autochtonu lub parautochtonu
wierchowego oraz nasuniêtego nañ z po³udnia allochto-
nu wierchowego. Na jednostkach wierchowych le¿¹ nasu-
niête p³aszczowiny reglowe, zbudowane wy³¹cznie ze ska³
osadowych mezozoiku. Ni¿sza tektonicznie jest p³aszczo-
wina kri¿niañska (reglowa dolna), na której zalegaj¹ utwory
p³aszczowiny choczañskiej (reglowej górnej). Na jednost-
kach p³aszczowinowych niezgodnie spoczywa pokrywa
osadowa paleogenu wewn¹trzkarpackiego.

W obydwu jednostkach (wierchowej i kri¿niañskiej)
osady wêglanowe górnego oleneku i triasu œrodkowego
zalegaj¹ najczêœciej na osadach klastycznych dolnego
triasu.

Badaniami objêto ska³y wêglanowe z kilku profili triasu
dolnego i œrodkowego jednostki wierchowej i kri¿niañskiej
w Tatrach (ryc. 1). Osady górnego oleneku (tzw. warstwy
myoforiowe; Kotañski, 1959, 1963) reprezentuj¹ osady
lagunowe, natomiast osady anizyku i ladynu reprezentuj¹
osady platformy wêglanowej.

Prace terenowe by³y uzupe³nione obserwacjami
zg³adów i mikrofacji w p³ytkach cienkich. W wybranych
przypadkach zastosowano analizy geochemiczne pier-
wiastków g³ównych (Ca, Mg) i œladowych (Sr). Analizy
pierwiastków zosta³y przeprowadzone metod¹ ICP-ES,
ewentualnie ICP-MS. Badania ca³kowitej zawartoœci
wêgla organicznego (TOC) przeprowadzono metod¹ Leco.
Analizy geochemiczne zosta³y przeprowadzone przez
Acme Analytical Laboratories Ltd. (Vancouver, Kanada).

Wyniki i interpretacja

Dolomity z pseudomorfozami po siarczanach. Jedn¹
z dominuj¹cych litofacji triasu dolnego i œrodkowego
zarówno w jednostce wierchowej, jak i kri¿niañskiej s¹
dolomity ze strukturami oczkowymi, interpretowanymi
przez autorów artyku³u jako pseudomorfozy po siarcza-
nach. W opracowaniach z lat 50. i 60. XX w. dolomity
z takimi strukturami by³y okreœlane w rozmaity sposób. Ze
wzglêdu na rozmiar, iloœæ, kszta³t oraz sposób rozmiesz-
czenia w skale struktur fenestralnych doszukaæ siê mo¿na
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nastêpuj¹cych okreœleñ: dolomity „makowe” lub „maczko-
we” (Kotañski, 1959, 1965; Piotrowski, 1965), czyli dolo-
mity z drobnymi pseudomorfozami, oraz dolomity
„groszkowe” lub z „groszkami” (np. Kotañski, 1954, 1963,
1965), czyli z wiêkszymi pseudomorfozami po ewapora-
tach wype³nionymi przez krystaliczny dolomit (ryc. 2A).
Pseudomorfozy po siarczanach by³y dawniej interpretowa-
ne jako przekrystalizowane szcz¹tki glonów (np. Kotañski,
1954, 1959).

Zespó³ pseudomorfoz rozpoznanych w dolomitach jest
rozmaity. Maj¹ one kszta³ty romboidalne, nodularne i sfe-
rolityczno-nodularne, wystêpuj¹ tak¿e w postaci nieregu-
larnych lamin, podobnych do struktur enterolitycznych
(ryc. 2B–E). Omawiane struktury najczêœciej s¹ wype³nio-
ne przez sub- lub anhedralne kryszta³y dolomitu wielkoœci
do 0,5 mm. Formy regularne reprezentuj¹ pseudomorfozy
po kryszta³ach gipsu, który tworzy siê w p³ytkich zasto-
iskach na obszarze sebhy (por. Arakel, 1980).

Formy nodularne tworz¹ siê podczas dehydratacji gip-
su do anhydrytu w strefie wadycznej podczas okresów
suchych (Álvaro i in., 2000; Schreiber & Tabakh, 2000). Ze
wzglêdu na dostawy morskich solanek i powtarzaj¹cy siê
proces hydratacji i dehydratacji nodule mog¹ wzrastaæ,
³¹czyæ siê ze sob¹ i w efekcie tworzyæ ci¹g³e, nieregularne
laminy anhydrytu (Sears & Lucia, 1980; Schreiber &
Tabakh, 2000). Pseudomorfozy nodularno-sferolityczne s¹
interpretowane jako efekt dehydratacji gipsu i ekspan-
sywnego wzrostu kryszta³ów anhydrytu w osadzie. Warun-
kiem wzrostu kryszta³ów anhydrytu jest ci¹g³a dostawa
jonów siarczanowych i wapniowych (Álvaro i in., 2000).
Obecnoœæ pseudomorfoz po ewaporatach pozwala na

wyci¹gniêcie wniosku, ¿e omawiane dolomity tworzy³y siê
w œrodowisku hipersalinarnym na bardzo wczesnym etapie
diagenezy.

Dedolomity z pseudomorfozami po siarczanach.

Kotañski (1959) w sukcesji warstw myoforiowych z serii
wierchowej (ryc. 3) wyró¿ni³ czarne wapienie bitumicz-
ne. Ze wzglêdu na nisk¹ zawartoœæ wêgla organicznego
(TOC nie przekracza 0,1%), sparytow¹ strukturê ska³ oraz
stosunkowo wysok¹ (kilka do kilkunastu procent wago-
wych) zawartoœæ sk³adników terygenicznych drobnej
frakcji autorzy proponuj¹ nazywaæ je ogólnym terminem
sparytowe wapienie margliste. Czêœæ omawianych wapie-
ni zawiera ró¿nego rodzaju nodularne skupienia krysta-
licznego kalcytu (ryc. 4A). Wczeœniej ten typ wapieni
okreœlano mianem „wapieni gradowych” lub z „gradami”,
a skupienia kalcytu interpretowano jako przekrystalizo-
wane szcz¹tki glonów (Kotañski, 1956, 1959). Wed³ug
Kotañskiego (1959) wapienie „gradowe”, tworz¹ce nie-
regularne, soczewkowate przewarstwienia wœród ciem-
nych mu³owców, s¹ pozosta³oœci¹ po biohermach
glonowych.

Wed³ug autorów artyku³u tzw. grady s¹ strukturami
fenestralnym, bêd¹cymi, podobnie jak w przypadku dolo-
mitów wczesnodiagenetycznych, pseudomorfozami po
siarczanach. W tym kontekœcie genezê wapieni sparyto-
wych ze strukturami fenestralnymi nale¿y wi¹zaæ z dedolo-
mityzacj¹. Proces ten zachodzi na skutek zastêpowania
jonów magnezu jonami wapnia pod wp³ywem wód z prze-
wag¹ jonów wapniowych nad magnezowymi i wzbogaco-
nych w jony siarczanowe pochodz¹ce z rozpuszczania
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Ryc. 1. Schematyczna mapa tektoniczna Tatr (Bac-Moszaszwili i in., 1979; zmodyfikowana)
Fig. 1. Tectonic sketch-map of the Tatra Mts. (Bac-Moszaszwili et al., 1979; modified)



ewaporatów (gipsu lub anhydrytu; Back i in., 1983; War-
ren, 1997).

Nie odnotowano w omawianych utworach reliktów
kryszta³ów dolomitu, ale zawieraj¹ one podobny zbiór
pseudomorfoz po siarczanach (wype³nionych krystalicz-

nym kalcytem) jak opisywane dolomity (ryc. 4). Ponadto
pomiêdzy kryszta³ami sparytowymi powszechnie wystê-
puj¹ charakterystyczne dla dedolomitów nagromadzenia
tlenków i wodorotlenków ¿elaza (Flügel, 2004). Niska
koncentracja Sr standaryzowanego do Ca (Sr/Ca � 1000 =
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Ryc. 2. Dolomity ze strukturami oczkowymi, interpretowanymi jako dolomitowe pseudomorfozy po siarczanach. P³ytki cienkie:
A — dolomit z nodularnymi pseudomorfozami po siarczanach (ladyn, Szalony Wierch, jednostka kri¿niañska). Wed³ug Kotañ-
skiego (1954) dolomit „groszkowy”; B — szczegó³y ryc. A. Nodularne pseudomorfozy po siarczanach wype³nione sub- lub
anhedralnymi kryszta³ami dolomitu; C — dolomit z romboidalnym pseudomorfozami po gipsie (anizyk, Giewont, jednostka
wierchowa); D — laminowany dolomit pochodzenia mikrobialnego z dolomitowymi pseudomorfozami po siarczanach
tworz¹cymi struktury typu enterolitycznych (górny olenek, Dolina Stare Sza³asiska, jednostka wierchowa); E — dolomit z nodu-
larno-sferolitycznymi pseudomorfozami po anhydrycie (anizyk, Giewont, jednostka wierchowa)
Fig. 2. Dolomites with fenestral structures interpreted as pseudomorphs after sulfates. Thin sections: A — dolomite with nodular
pseudomorphs after sulfates (Ladinian, Szalony Wierch section, Kri�na Unit). “Groszkowy” (peas- or lentils-like) dolomite of
Kotañski (1954); B — detail of Fig. A. Nodular pseudomorphs after sulfates filled by sub- to anhedral crystals of dolomite; C —
dolomite with rhombohedral pseudomorphs after gypsum (Anisian, Giewont section, High-Tatric Unit); D — laminated
microbial dolomite with dolomitized pseudomorphs after sulfates, formed enterolitic-like structures (Upper Olenekian, Stare
Sza³asiska section, High-Tatric Unit); E — dolomite with nodular-spherulitic pseudomorphs after anhydrite (Anisian, Giewont
Section, High-Tatric Unit)
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Ryc. 3. Dolomity z prze³awiceniami ciemnych
wapieni marglistych i mu³owców wapnistych
(warstwy myoforiowe, górny olenek, Gie-
wont, jednostka wierchowa). D — dolomity,
W — wapienie, M — mu³owce
Fig. 3. Dolomites with intercalations of marly
limestones and calcareous mudstones
(Myophoria Beds, Upper Olenekian, Giewont
sections, High-Tatric Unit). D — Dolomites,
W — limestones, M — mudstones

Ryc. 4. Wapienie margliste (dedolomity) ze strukturami fenestralnymi interpretowanymi jako kalcytowe pseudomorfozy po siarcza-
nach: A — zg³ad czarnego wapienia marglistego (dedolomitu) z nodularnymi pseudomorfozami po siarczanach (górny olenek, D³ugi
Giewont, jednostka wierchowa). Wed³ug Kotañskiego (1959) wapieñ „gradowy”; B — dedolomit z pseudomorfozami po siarczanach
³¹cz¹cymi siê w nieregularne laminy (górny olenek, Iwaniacki Potok, jednostka wierchowa). P³ytka cienka; C — dedolomit z nodular-
no-sferolitycznymi pseudomorfozami po anhydrycie (górny olenek, Giewont, jednostka wierchowa). P³ytka cienka; D — szczegó³y
ryc. C. Jasne obszary — pseudomorfozy po anhydrycie, ciemne obszary — zdedolomityzowany i zrekrystalizowany dolomit
Fig. 4. Marly limestones (dedolomites) with fenestral structures interpreted as calcite pseudomorphs after sulfates: A — polished surface
of black marly limestone (dedolomite) with nodular pseudomorphs after sulfates (Upper Olenekian, D³ugi Giewont section, High-Tatric
Unit). ”Haily” limestone of Kotañski (1959); B — dedolomite with pseudomorphs after sulphates forming irregular elongate lamina
(Upper Olenekian, Iwaniacki Potok section, High-Tatric Unit). Thin Section; C — dedolomite with nodular-spherulitic pseudomorphs
after anhydrite (Upper Olenekian, Giewont section, High-Tatric Unit). Thin section; D — detail of Fig. C. Light zones — pseudomorphs
after anhydrite, dark zones — dedolomitized and recristallized dolomite



0,6 ± 0,1), podobna jak w przypadku uprzednio opisanych
dolomitów (dla dolomitów Sr/Ca � 1000 = 0,5 ± 0,2),
a zarazem niska zawartoœæ magnezu (MgO =
1,3 ± 0,3% wag.) stanowi¹ dodatkow¹ przes³ankê, ¿e gene-
za wapieni marglistych mia³a zwi¹zek z dedolomityzacj¹
(por. Al-Hashimi, 1976). Na takie pochodzenie omawia-
nych ska³ wskazuje równie¿ sparytowa struktura oraz nie-
regularne granice i zmiany mi¹¿szoœci ³awic wapieni
marglistych stowarzyszonych z dolomitami. Obecnoœæ
prze³awiceñ dedolomitów w obrêbie dolomitów sk³ania ku
przypuszczeniu, ¿e dedolomityzacja zachodzi³a na stosun-
kowo wczesnym etapie pogrzebania, w towarzystwie wód
s³odkich. Mog³o to mieæ miejsce w strefie freatycznej lub
wadycznej podczas emersji osadów (por. Ulmer-Scholle &
Scholle, 1994; Flügel, 2004).

Wapienie z pseudomorfozami po celestynie. Wœród
ska³ z ró¿nych profili œrodkowego triasu serii wierchowej
Kotañski (1959) opisuje wapienie i wapienie dolomityczne
z bia³ymi kalcytowymi lub dolomitowymi „wypuk³oœcia-
mi”, „wyrostkami”, „wrostkami”, „przerostami”, „gru-
ze³kami”, które wed³ug niego s¹ przekrystalizowanymi
szcz¹tkami glonów lub roœlin. Wspomniane struktury s¹,
wed³ug autorów, pseudomorfozami po celestynie (SrSO4).
Celestyn tworzy siê podczas diagenetycznej transformacji
aragonitu w kalcyt lub wytr¹ca siê z roztworów nasyco-
nych strontem powsta³ych z rozpuszczania aragonitu
(Taberner i in., 2002; Yan & Carlson, 2003). Tak¹ genezê
mia³y nodularne skupienia celestynu (obecnie zast¹pione-
go przez kalcyt) wystêpuj¹ce w ciemnoszarych mudsto-
nach (ryc. 5). Przemawia za tym wysoka koncentracja
strontu (œrednio ponad 1100 ppm) oraz bardzo niska kon-
centracja Mn (kilkadziesi¹t ppm; Jaglarz, 2007). Wskazuje
to równie¿, ¿e pierwotnym minera³em, z którego by³y zbu-
dowane wapienie, by³ aragonit (Bencini & Turi, 1974;
Jaglarz, 2007).

Celestyn mo¿e tak¿e wytr¹caæ siê z wody morskiej
w stadium poœrednim pomiêdzy wytr¹caniem wêglanów

i siarczanów wapnia (Müller, 1962). Prawdopodobnie
w ten sposób powstawa³y kryszta³y celestynu o rombo-
wych kszta³tach (obecnie pseudomorfozy wêglanowe)
wystêpuj¹ce w wapieniach dolomitycznych, m.in.
wewn¹trz struktur bioturbacyjnych (zob. Jaglarz & Szulc,
2003). Podobn¹ genezê mo¿na przypisaæ równie¿ horyzon-
talnie u³o¿onym pseudomorfozom po siarczanach — cele-
stynie (?), które tworzy³y siê podczas krótkotrwa³ych
epizodów zwiêkszonego zasolenia w basenie sedymenta-
cyjnym (ryc. 6).

Zdolomityzowane kalkarenity. Powszechnie u¿ywa-
nymi terminami w literaturze dotycz¹cej triasu tatrzañskiego
s¹ „dolomity cukrowe”, „cukrowate”, „drobno- i grubocu-
krowate”, „nieco cukrowate” itp. (Kotañski, 1956, 1963,
1965; Guzik, 1963; Piotrowski, 1965; Kulikowski, 1967).
Ska³y te s¹ to w rzeczywistoœci dolomity sparytowe
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Ryc. 5. Wapieñ zbioturbowany z kalcytowymi pseudomorfozami
po celestynie (?) (strza³ki), (anizyk, Kominiarski Wierch, jednost-
ka wierchowa). Zg³ad
Fig. 5. Bioturbated limestone with calcite pseudomorphs after
celestite (?) (arrows), Anisian, Kominiarski Wierch locality,
High-Tatric Unit). Slide

�

Ryc. 6. Zbioturbowane wapienie dolo-
mityczne prze³awicaj¹ce siê z wapie-
niami dolomitycznymi zawieraj¹cymi
pseudomorfozy po siarczanach (anizyk,
Sto³y pod Ciemniakiem, jednostka
wierchowa). B — zbioturbowane
wapienie dolomityczne, L — lamino-
wane wapienie dolomityczne, PS —
wapienie dolomityczne z pseudomorfo-
zami po siarczanach
Fig. 6. Bioturbated dolomitic lime-
stones alternated with dolomitic
limestones with pseudomorphs after
sulphates (Anisian, Sto³y pod Ciem-
niakiem section, High-Tatric Unit).
B — bioturbated dolomitic limestones,
L — laminated dolomitic limestones,
PS — dolomitic limestones with
pseudomorphs after sulfates



powsta³e na drodze póŸnodiagenetycznej dolomi-
tyzacji packstonów i grainstonów (ryc. 7, zob.
Jaglarz, 2007; Rychliñski, 2008). Czêœciowo lub
ca³kowicie zdolomityzowane kalkarenity s¹
powszechnie wystêpuj¹c¹ litofacj¹ osadów triasu
œrodkowego. Wœród reliktów alochemów mo¿na
zaobserwowaæ ooidy oraz szcz¹tki fauny. Czêœciej
jednak osady te, wskutek rekrystalizacji, maj¹
ca³kowicie zatart¹ mikrostrukturê.

Niektóre profile triasu œrodkowego jednost-
ki kri¿niañskiej s¹ zdominowane przez osady typu
zdolomityzowanych kalkarenitów (Rychliñski,
2008). Podobn¹ genezê maj¹ wyró¿niane w star-
szej literaturze wapienie dolomityczne i dolomity
z „warstewkowaniem ziarenkowym” (Kotañski,
1959, 1963; Guzik, 1963). Wed³ug autorów arty-
ku³u termin ten opisuje laminowane osady zbudo-
wane z warstewek kalcylutytów i lamin
ca³kowicie zdolomityzowanych kalkarenitów
(ryc. 8).

332

Przegl¹d Geologiczny, vol. 58, nr 4, 2010

Fig. 7. Zdolomityzowane kalkarenity: A — czêœciowo zdolomityzowany kalkarenit (anizyk, Giewont, jednostka wierchowa). Zg³ad;
B — oopelsparyt. Widoczna koncentryczna budowa pojedynczych ooidów, zachowana dziêki czêœciowej mikrytyzacji na etapie
wczesnej diagenezy (ladyn, Skupinów Up³az, jednostka kri¿niañska). P³ytka cienka; C — ca³kowicie zdolomityzowany kalkarenit.
Widoczne relikty ooidów (strza³ki; anizyk, Szalony Wierch, jednostka kri¿niañska). P³ytka cienka; D — biopelsparyt. Widoczne prze-
krystalizowane szcz¹tki fauny oraz zrekrystalizowane peloidy (?) (strza³ki), (anizyk, Szalony Wierch, jednostka kri¿niañska). P³ytka
cienka
Fig. 7. Dolomitized calcarenites: A — party dolomitized calcarenite (Anisian, Giewont section, High-Tatric Unit). Slide; B —
oopelsparite. Note poorly visible concentric structure of ooides, preserved due to early diagenetic micritization (Ladinian, Skupniów
Up³az section, Kri�na Unit). Thin section; C — completely dolomitized calcarenite. Note relicts of ooides (arrows; Anisian, Szalony
Wierch section, Kri�na Unit). Thin section; D — biopelsparite. Note recrystallized fauna remnants and peloids (?) (arrows), (Anisian,
Szalony Wierch section, Kri�na Unit). Thin section

Ryc. 8. Laminowane kalcylutyty i zdolomityzowane ooidowe (?) kalkareni-
ty (anizyk, Sto³y pod Ciemniakiem, jednostka wierchowa). Zg³ad
Fig. 8. Laminated calcilutites and dolomitized oolitic (?) calcarenites (Ani-
sian, Sto³y pod Ciemniakiem section, High-Tatric Unit). Slide



Szwy stylolitowe. W starszych pracach u¿ywano ter-
minu „warstewkowanie szwowe” (Kotañski, 1959; Pio-
trowski, 1965). Wed³ug autorów artyku³u termin ten
odnosi³ siê do u³o¿onych równolegle wzglêdem warstwo-
wania szwów stylolitowych wype³nionych materia³em
marglistym (ryc. 9). Materia³ ten stanowi rezyduum po roz-
puszczaniu wêglanu wapnia, pod wp³ywem ciœnienia
nadk³adu skalnego, w wapieniach zbioturbowanych o
zwiêkszonej zawartoœci materia³u sylikoklastyczego drob-
nej frakcji.

Podsumowanie

Przedstawione w artykule uwagi mog¹ u³atwiæ
przysz³ym badaczom studia starszej literatury geologicznej
dotycz¹cej triasu tatrzañskiego, która czêsto jest pozba-
wiona dokumentacji fotograficznej i zawiera niejedno-
znaczn¹ ju¿ dzisiaj b¹dŸ nie do koñca jasn¹ terminologiê.
Ujednolicon¹ propozycjê nowej nomenklatury zestawiono
w tabeli 1.
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Ryc. 9. Stylolity horyzontalne w wapieniach zbioturbowanych (anizyk, Kominiarski Wierch, jednostka wierchowa). Wed³ug Kotañskiego
(1959) i Piotrowskiego (1965) „warstewkowanie szwowe”. Zg³ad
Fig. 9. Horizontal stylolites within bioturbated limestone (Anisian, Kominiarski Wierch section, High-Tatric Unit). ”Suture lamination”
of Kotañski (1959) and Piotrowski (1965). Slide

Tab. 1. Nomenklatura wybranych ska³ wêglanowych triasu Tatr
Tab. 1. Nomenclature of selected Triassic carbonate rocks from the Tatra Mts.

Proponowana terminologia
(genetyczna)

Proposed (genetic) terminology

Poprzednia nomenklatura

Previous terminology

Cechy

Features

Interpretacja

Interpretation

dolomity ze strukturami
oczkowymi
dolomites with fenestral
structures

dolomity „z groszkami”,
„groszkowe”, „maczkowe”
“pea-like” or “lentil-like”
dolomites, “poppy-seed”
dolomites

dololutyty lub dolosiltyty z ró¿nej
wielkoœci skupieniami
krystalicznego dolomitu
dololutites or dolosiltites with
various size crystalline dolomite
concentrations

dolomity z dolomitowymi
pseudomorfozami po siarczanach
dolomites with dolomitic
pseudomorphs after sulphates

sparytowe wapienie margliste ze
strukturami oczkowymi
sparite marly limestones with
fenestral structures

wapienie bitumiczne „z gradami”,
wapienie „gradowe”
“haily” bituminous limestones,
“haily” limestones

wapienie margliste z ró¿nej
wielkoœci skupieniami
krystalicznego kalcytu
marly limestones with various
size crystalline calcite
concentrations

dedolomity z kalcytowymi
pseudomorfozami po siarczanach
dedolomites with calcitic
pseudomorphs after sulphates

wapienie ze strukturami
oczkowymi
limestones with fenestral
structures

wapienie „z gruze³kami” itp.
limestones with “nodules“ etc.

wapienie z nodularnymi
skupieniami krystalicznego
kalcytu
limestones with nodular
concentrations of crystalline
calcite

wapienie z kalcytowymi
pseudomorfozami po celestynie
limestones with calcitic
pseudomorphs after celestite

dolomity sparytowe
sparite dolomites

dolomity „cukrowe”,
„cukrowate” itp.
“sugar“ dolomites etc.

zdolomityzowane alochemy
(g³ównie ooidy)
dolomitized allochems (mainly
ooids)

zdolomityzowane kalkarenity
(g³ównie oolity)
dolomitized calcarenites (mainly
oolites)

zbioturbowane wapienie
z horyzontalnymi szwami
stylolitowymi
burrowed limestones with
horizontal stylolite sutures

wapienie z „warstewkowaniem
szwowym”
limestones with “suture bedding”

horyzontalne stylolity w obrêbie
wapieni ze strukturami
bioturbacyjnymi
horizontal stylolites within
burrowed limestones

stylolity pochodz¹ce z
rozpuszczania wêglanu wapnia
podczas kompakcji osadu
stylolites resulting from solution
of carbonate calcium during the
compaction



Autorzy sk³adaj¹ podziêkowania dyrekcji Tatrzañskiego Par-
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nowych. Wyniki badañ zawarte w artykule s¹ fragmentem prac
badawczych zrealizowanych z grantów MNiSW nr 2 P04D 052
29 (P.J.) i PB N307 031 32/1609 (T.R.). Dziêkujemy recenzen-
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