
G³os w dyskusji nad biostratygrafi¹ tzw. czarnego fliszu
pieniñskiego pasa ska³kowego w Polsce

Przemys³aw Gedl1

W 2004 r. ponownie rozgorza³ spór
na temat wieku tzw. czarnego fliszu (for-
macji szlachtowskiej sensu Birkenmajer,
1977) pieniñskiego pasa ska³kowego —
Oszczypko i in. (2004) przedstawili rewi-
zjê wieku tego wydzielenia litostratygra-
ficznego oraz nadleg³ej formacji z
Opaleñca, przyjmuj¹c ich kredowy wiek.
W opinii autora, odrzucenie jurajskiego,

a przyjêcie kredowego wieku tych jednostek litostratygra-
ficznych nie ma uzasadnienia w dokumentacji paleontolo-
gicznej, a najprawdopodobniej jest jedynie wynikiem
niew³aœciwego opróbowania osadów przez wzmiankowa-
nych autorów. Pogl¹d taki zosta³ ju¿ wyra¿ony w krytycz-
nym artykule Birkenmajera i Gedla (2004).

W najnowszych opracowaniach geologii pieniñskiego
pasa ska³kowego istnienie formacji szlachtowskiej jest jed-
nak pomijane (np. Krobicki & Golonka, 2006; Krobicki i
in., 2006), b¹dŸ przypisuje siê kredowy wiek tej jednostce
litostratygraficznej (np. Oszczypko, 2005; Malata, 2005;
Oszczypko, 2006a, b; Golonka i in., 2006). W niektórych
pracach okreœlenie wieku formacji szlachtowskiej i z Opa-
leñca jest bardzo niejasne, np. Oszczypko i Oszczypko-
-Clowes (2006) pisz¹: Najstarsze osady znane s¹ z

po³udniowej czêœci basenu magurskiego (jednostka Graj-

carka, Birkenmajer 1977, 1986, 1988). S¹ to osady fliszo-

we formacji szlachtowskiej — toark, które w ca³oœci lub po

czêœci nale¿eæ mog¹ do dolnej kredy (por. Oszczypko i in.

2004 oraz literatura tam¿e). Z kolei Uchman i in. (2006,
fig. 7A) podaj¹ póŸnotoarcko-wczesnoaaleñski wiek for-
macji szlachtowskiej i aaleñski wiek formacji z Opaleñca
cytuj¹c m.in. pracê Oszczypki i in. (2004), w której postu-
lowano kredowy wiek tych wydzieleñ. Podobnie na
zamieszczonym w pracy Oszczypki (2004) schemacie lito-
stratygraficznym (powtarzanym w póŸniejszych pracach,
np. Oszczypko, 2006a, c) w kolumnie litostratygraficznej
jednostki Grajcarka formacja szlachtowska jest pomijana,
natomiast formacja z Opaleñca, wg Oszczypki i in. (2004)
cenomañsko-turoñska, jest korelowana z aalenem–bajo-
sem (jednoczeœnie brak wydzielenia „czarnego fliszu” w
kredowej czêœci kolumny — tutaj znajduje siê korelowana
z albem–cenomanem formacja wroniñska, w której defini-
cji brak jednak informacji o jej fliszowym wykszta³ceniu;
por. Birkenmajer, 1977).

Wobec wspomnianych kontrowersji w niniejszym
opracowaniu przedstawiono historiê badañ „czarnego fli-
szu” pieniñskiego pasa ska³kowego, w tym wykaz grup
skamienia³oœci œwiadcz¹cych o jego jurajskim wieku.
W czêœci dyskusyjnej przedstawiono uwagi, które, zda-
niem autora, podwa¿aj¹ zasadnoœæ przypisywania kredo-
wego wieku tym osadom.

Historia badañ

Pierwsze wzmianki o „czarnym fliszu” pieniñskiego
pasa ska³kowego (ryc. 1) pochodz¹ z pracy Uhliga (1890),
który uzna³ go za kredowy. Kredowy wiek (barrem–alb)
przypisali temu wydzieleniu tak¿e Horwitz (1926) oraz
Horwitz i Rabowski (1929). Dopiero znalezienie przez
Andrusova (1929) jurajskiej fauny w „czarnym fliszu”
s³owackiej czêœci pieniñskiego pasa ska³kowego sk³oni³o
Horwitza (1933) do zaakceptowania jurajskiego (bajoskie-
go) wieku tego wydzielenia (tzw. dogger fliszowy; patrz
równie¿ Horwitz, 1937). W wyniku póŸniejszych badañ
Birkenmajer (m.in. 1953, 1957a, b) potwierdzi³ jurajski
wiek „czarnego fliszu” i zasugerowa³ jego aaleñskie
pochodzenie (tzw. aalen fliszowy).

Na pocz¹tku lat 60. ubieg³ego stulecia Sikora (1962a,
b) ponownie zaproponowa³ kredowy wiek „czarnego fli-
szu” pieniñskiego pasa ska³kowego. Na podstawie wyni-
ków badañ otwornic znalezionych w górnym biegu potoku
Sztolnia wydzieli³ tzw. warstwy ze Sztolni, które uzna³ za
cenomañskie lub albsko-cenomañskie. Wywo³ana tym
dyskusja na temat wieku „czarnego fliszu” zaowocowa³a
wspólnym pobraniem przez oponentów próbek z profilu w
potoku Sztolnia, które podzielone na pó³ mia³y zostaæ
ponownie zbadane pod k¹tem wystêpowania mikrofauny.
Efektem by³o opracowanie mikrofauny przez Birkenmajera
i Pazdro (1968) oraz B³aszyka (1968), na podstawie które-
go potwierdzono jurajski wiek „czarnego fliszu”. W trak-
cie przygotowywania badanego materia³u stwierdzono
wystêpowanie kredowych globigeryn w rezyduum pozo-
sta³ym po umyciu próbek skalnych, podczas gdy niezwie-
trza³e próbki zawiera³y jedynie jurajski mikroplankton
(Birkenmajer & Pazdro, 1968). Tym samym zasugerowa-
no, ¿e otwornice te wystêpuj¹ jako kontaminacja, wyp³uka-
ne uprzednio z górnokredowych osadów ods³aniaj¹cych
siê w wy¿szej czêœci potoku. Wyniki badañ drugiego kom-
pletu próbek nigdy nie zosta³y opublikowane przez zwo-
lenników kredowego wieku „czarnego fliszu”. Jedynie
Blaicher i Sikora (1969) w krótkiej notce podali kolejne
wyniki badañ biostratygraficznych „czarnego fliszu” inter-
pretuj¹c jego wiek jako kredowy.

W póŸniejszych latach opublikowano wyniki badañ
wielu grup skamienia³oœci potwierdzaj¹ce jurajski wiek
„czarnego fliszu”, który zosta³ sformalizowany przez Bir-
kenmajera (1977) jako formacja szlachtowska: amonitów
(Birkenmajer & Myczyñski, 1977), w tym aptychów opisa-
nych przez G¹siorowskiego ju¿ w 1962 r., belemnitów
(Krawczyk i in., 1992), ma³¿y (m.in. Pugaczewska, 1971;
Birkenmajer & Myczyñski, 1977; Birkenmajer & Tyszka,
1996). Podobnie wyniki dalszych badañ mikroskamie-
nia³oœci potwierdzi³y jurajski wiek tej jednostki litostraty-
graficznej: otwornic (Pazdro, 1979; poœrednio otwornic z
formacji z Krzonowego: Birkenmajer & Tyszka, 1996),
radiolarii (Pazdro, 1979), nanoplanktonu wapiennego (Bir-
kenmajer i in., 1979; Dudziak, 1986), ma³¿oraczków (Paz-
dro, 1979), krynoidów (G³uchowski i in., 1983;
G³uchowski, 1987).
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Opublikowane w tym samym okresie prace, w których
przyjmowano kredowy wiek „czarnego fliszu” (formacji
szlachtowskiej), nie zawieraj¹ nowego materia³u do-
kumentacyjnego, a jedynie powo³ania na wczeœniejsze
opracowania Sikory (1962a, b) b¹dŸ opracowania niepu-
blikowane: Sikora (1969, 1971a, b, c), Ksi¹¿kiewicz (1972),
Golonka & Sikora (1981) oraz Golonka & R¹czkowski
(1984).

Prowadzone w ostatnich latach badania dinocyst pie-
niñskiego pasa ska³kowego jasno wykaza³y jurajski wiek
zarówno formacji szlachtowskiej, jak i formacji z Opaleñ-
ca (Gedl & Gedl, 2001; Birkenmajer & Gedl, 2004, 2007;
Gedl, 2007, 2008).

Dyskusja

Przedstawione wyniki badañ paleontologicznych jed-
noznacznie œwiadcz¹ o tym, ¿e osady tzw. czarnego fliszu
(formacji szlachtowskiej) pieniñskiego pasa ska³kowego w
Polsce s¹ jurajskiego wieku. Zdaniem autora, przyjmowa-
nie kredowego wieku tego wydzielenia litostratygraficzne-
go jest b³êdne. Spowodowane jest to najprawdopodobniej
wieloma czynnikami, z których najistotniejszym jest
niew³aœciwe opróbowanie, jak równie¿ pewna nadinterpre-
tacja danych oraz pominiêcie istotnych w rozwi¹zaniu pro-
blemu informacji. W tym rozdziale przedstawiono
zagadnienia, które, zdaniem autora, w istotny sposób
wp³ynê³y na interpretacjê wieku tzw. czarnego fliszu.

Dobór profili i problem w³aœciwego opróbowania.
Jest znamienne, ¿e wiêkszoœæ publikacji opowiadaj¹cych
siê za kredowym wiekiem „czarnego fliszu” pieniñskiego
pasa ska³kowego opiera³a siê na badaniach wykonanych w
bardzo silnie zaburzonych tektonicznie profilach, podczas
gdy dobrze ods³oniête i niezaburzone profile formacji

szlachtowskiej nie cieszy³y siê ju¿ takim zaintereso-
waniem. Najlepszym przyk³adem jest kilkudziesiêcio-
metrowy profil zlokalizowany w górnym biegu potoku
Sztolnia (ryc. 2, 3, 4). Na podstawie badañ tego profilu kre-
dowy wiek „czarnemu fliszowi” przypisywali zarówno
Sikora (1962a, b), jak i Oszczypko i in. (2004). Cech¹ cha-
rakterystyczn¹ tego profilu jest bardzo silne zaanga¿owa-
nie tektoniczne, w efekcie którego wiele podobnie
wykszta³conych jednostek litostratygraficznych wystêpuje
w postaci fa³dów i ³usek niekiedy bardzo niewielkiej
mi¹¿szoœci (np. ryc. 4A, A1). Struktura tektoniczna tego
odcinka profilu, zw³aszcza jego najwy¿szej czêœci, tu¿
poni¿ej nasuniêcia jednostki braniskiej, jest tak silnie zabu-
rzona, ¿e czêsto ods³oniêcia na jednym brzegu potoku nie
kontynuuj¹ siê bezpoœrednio na drugim brzegu. Tym bar-
dziej jest zastanawiaj¹ce, ¿e z niewielkimi wyj¹tkami nie
przeprowadzono badañ biostratygraficznych w zdecydo-
wanie lepiej ods³oniêtych i tektonicznie znacznie mniej
zaburzonych profilach formacji szlachtowskiej znanej z
licznych ods³oniêæ, m.in. w ³o¿ysku Grajcarka czy jego
dop³ywach. Przypisano im kredowy wiek bez potwierdze-
nia danymi paleontologicznymi (np. Sikora, 1971c), a jeœli
stwierdzono obecnoœæ wy³¹cznie jurajskich mikroskamie-
nia³oœci, to uznawano je za redeponowane (Oszczypko i
in., 2004).

Kolejnym przyk³adem silnie zaburzonego tektonicznie
profilu formacji szlachtowskiej, z którego najprawdopo-
dobniej Blaicher i Sikora (1969) pobrali kredow¹ mikro-
faunê, jest profil ods³aniaj¹cy siê w korycie Potoku
Ha³uszowskiego w Ha³uszowej. Badania dinocyst z tego
miejsca wykaza³y obecnoœæ zarówno form jurajskich (for-
macja szlachtowska), jak i kredowych w formacji z
Ha³uszowej (Gedl, 2007), wystêpuj¹cych w krótkim odcin-
ku profilu.
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Ryc. 1. Budowa geologiczna wschodniej czêœci pieniñskiego pasa ska³kowego w Polsce (wed³ug Birkenmajera i in., 2004) z zazna-
czonym po³o¿eniem potoku Sztolnia (patrz ryc. 2)
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Efektem prowadzenia badañ w tak skomplikowanych
tektonicznie profilach jest najprawdopodobniej opróbowa-
nie osadów kredowych i jednoczesne zaliczenie ich do
„czarnego fliszu”. W wielu pracach ze wzglêdu na brak
dok³adniejszej lokalizacji pobierania próbek trudno jednak
to wykazaæ. Blaicher i Sikora (1969) na przyk³ad w krót-
kim komunikacie, podaj¹c nowe znaleziska kredowej
mikrofauny z utworów „czarnego fliszu” pieniñskiego
pasa ska³kowego, okreœlaj¹ ich lokalizacjê nastêpuj¹co: w
Ha³uszowej na ENE od Czorsztyna i w £apszach Ni¿nych
na N od Siubienicznej Góry w rowie £a-1. W opracowaniu
Oszczypki i in. (2004), obejmuj¹cym m.in. ods³oniêcia
w górnym biegu potoku Sztolnia, podano dok³adn¹ loka-
lizacjê badanych próbek. Zdaniem autora, czêœæ próbek,
które wg Oszczypki i in. (2004) reprezentuj¹ „czarny flisz”,

a które zawieraj¹ kredow¹ mikrofaunê bêd¹c¹ podstaw¹ do
rewizji wieku tego wydzielenia litostratygraficznego,
w rzeczywistoœci reprezentuje utwory kredowe. Próbki nr
14 i 15 zosta³y pobrane ok. 3 i 4 m poni¿ej ma³ego wodo-
spadu (Oszczypko i in., 2004, fig. 7; por. ryc. 2B2), z odcin-
ka profilu, gdzie ods³aniaj¹ siê górnokredowe formacje:
³upków z Malinowej, z Ha³uszowej i jarmucka (ryc. 2B1,
ryc. 3B–D). Próbka nr 28 na przekroju zaznaczona jako
„czarny flisz” (formacja szlachtowska; Oszczypko i in.,
2004, fig. 7; por. ryc. 2A2), a w tekœcie wymieniana jako
reprezentuj¹ca ³upki pstre i zawieraj¹ca górnokredow¹
mikrofaunê, najprawdopodobniej zosta³a pobrana z górno-
kredowych osadów wystêpuj¹cych w obrêbie jurajskiej
formacji szlachtowskiej (ryc. 2A1, ryc. 4A, A1), a nie
ods³aniaj¹cych siê w latach 70. ubieg³ego stulecia.
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Ryc. 2. Porównanie odmiennych interpretacji budowy geologicznej górnego biegu potoku Sztolnia wraz z miejscami pobrania próbek do
badañ paleontologicznych; A1, B1 — przekroje autorstwa Birkenmajera, opublikowane w pracy Birkenmajera i Pazdro (1968), kolejno
modyfikowane przez Birkenmajera i Myczyñskiego (1977), Birkenmajera i Gedla (2004), Birkenmajera i in. (2008), nieznacznie
zmienione w niniejszym opracowaniu; A2, B2 — przekroje wg Oszczypki i in. (2004); 1–2 — sukcesja braniska: 1 — formacja radiolary-
tów z Czajakowej (oksford), 2 — formacja wapienia czorsztyñskiego (kimeryd); 3–10 — sukcesja Grajcarka: 3 — formacja szlachtow-
ska (toark–aalen), 4 — formacja z Opaleñca (bajos), 5 — formacja radiolarytów z Czajakowej (oksford), 6 — formacja wapienia
pieniñskiego (tyton–barrem), 7 — formacja huliñska (alb–cenoman), 8 — formacja ³upków z Malinowej (cenoman–kampan), 9 — for-
macja z Ha³uszowej (kampan), 10 — formacja jarmucka (mastrycht); III — formacja szlachtowska; IV — formacja z Opaleñca; V —
formacja huliñska; VI — formacja ³upków z Malinowej i formacja margli z Jaworek; VII — formacja jarmucka

BA

C D

Ryc. 3. Ods³oniêcia jednostki Grajcarka w górnym biegu potoku Sztolnia w rejonie tzw. ma³ego wodospadu; A — formacja szlachtowska
tworz¹ca wodospad; B, C — widok na wschodni brzeg potoku Sztolnia na wysokoœci ma³ego wodospadu, gdzie ods³aniaj¹ siê formacja
szlachtowska i formacje kredowe (najprawdopodobniej formacja z Ha³uszowej i formacja ³upków z Malinowej); m³otek le¿y na granicy
pomiêdzy formacj¹ szlachtowsk¹ a jednostkami kredowymi; D — ods³oniêcia formacji kredowych zaraz poni¿ej ma³ego wodospadu —
najprawdopodobniej st¹d zosta³y pobrane przez Oszczypkê i in. (2004) próbki nr 14 i 15
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BA

C D

A1

E F

C1

Ryc. 4. Ods³oniêcia jednostki Grajcarka w górnym biegu potoku Sztolnia poni¿ej tzw. du¿ego wodospadu; A — silnie tektonicznie
zaburzona (na kontakcie nasuniêcia z p³aszczowin¹ branisk¹) strefa obejmuj¹ca formacjê szlachtowsk¹ oraz utwory kredowe (forma-
cja z Huliny?) — z tych ostatnich zosta³a pobrana próbka Szt34 (Birkenmajer & Gedl, 2004) zawieraj¹ca kredowe dinocysty, jak rów-
nie¿ najprawdopodobniej próbka nr 28/29 pobrana przez Oszczypkê i in. (2004), a interpretowana jako reprezentuj¹ca formacjê
szlachtowsk¹; A1 — kontakt formacji szlachtowskiej i jednostki kredowej; B — formacja jarmucka; C — kontakt formacji jarmuc-
kiej ze s³abo ods³oniêt¹ formacj¹ ³upków z Malinowej (obecnie nie ods³aniaj¹ siê w tej czêœci profilu piaskowce zaliczone przez Bir-
kenmajera do formacji szlachtowskiej; patrz ryc. 2A1), prawdopodobnie st¹d zosta³a pobrana przez Oszczypkê i in. (2004) próbka nr
30 — poni¿ej (D, E) ods³ania siê formacja z Opaleñca; C1 — fragment zlepieñca wystêpuj¹cego w obrêbie formacji jarmuckiej; D, E

— bardzo dobrze ods³oniêta formacja z Opaleñca ci¹gn¹ca siê na d³ugoœci ok. 20 m; pomimo dobrego stanu odkrywki Oszczypko i
in. (2004) nie pobrali st¹d ¿adnej próbki, gdy dokonywali rewizji wieku tej formacji; F — kontakt formacji huliñskiej z formacj¹
³upków z Malinowej ods³aniaj¹cy siê poni¿ej wystêpowania formacji z Opaleñca — prawdopodobne miejsce pobrania próbki nr 20
przez Oszczypkê i in. (2004)



Podobnie zosta³y pobrane próbki z formacji z Opaleñ-
ca, na podstawie których Oszczypko i in. (2004) dokonali
rewizji wieku tej jednostki litostratygraficznej. Autorzy ci
przypisali jej kredowy wiek, opieraj¹c siê na dwóch
próbkach pobranych w tektonicznych strefach kontakto-
wych z kredowymi wydzieleniami litostratygraficznymi
(ryc. 2A2), podczas gdy bardzo dobrze ods³oniêty kilkuna-
stometrowy profil formacji z Opaleñca (ryc. 4D, E) nie
zosta³ w ogóle opróbowany (Oszczypko i in., 2004, fig. 7;
ryc. 2A2). Kredowe otwornice z „formacji z Opaleñca”
zosta³y znalezione w 2 próbkach: nr 20 (kontakt z formacj¹
huliñsk¹; ryc. 2A2, ryc. 4F) i nr 30 (kontakt z formacj¹ jar-
muck¹; ryc. 2A2, ryc. 4C).

Interpretacja wieku. Interpretacja kredowego wieku
formacji szlachtowskiej (tzw. czarny flisz), jak równie¿
formacji z Opaleñca, jest oparta wy³¹cznie na wynikach
badañ zespo³ów otwornic. W opracowaniach czêsto siê
powtarza stwierdzenie o wystêpowaniu dwóch ró¿nych
zespo³ów mikrofauny: ubogiej, Ÿle zachowanej i niepo-
zwalaj¹cej na okreœlenie wieku oraz drugiego zespo³u
zawieraj¹cego formy kredowe. Na przyk³ad w opracowa-
niu Blaicher (1973), zespo³y mikrofaunistyczne warstw ze
Sztolni (a wiêc formacji szlachtowskiej) zosta³y scharakte-
ryzowane nastêpuj¹co: Mikrofauna warstw ze Sztolni jest
na ogó³ uboga oraz otwornice tych warstw s¹ Ÿle zachowa-
ne. Gatunki aglutynuj¹ce s¹ pogniecione, czêsto zwapnia³e
lub spirytyzowane, wapienne s¹ czêsto kar³owate, przekry-
stalizowane, otarte lub po³amane. W zespo³ach przewa¿aj¹
gatunki otwornic aglutynuj¹cych lub brak w nich zupe³nie
gatunków wapiennych (Blaicher, 1973, str. 5). Autorka
podkreœla jednoczeœnie wyraŸn¹ ró¿nicê w zespo³ach
otwornicowych warstw ze Sztolni a formacj¹ wroniñsk¹,
t³umacz¹c j¹ zmianami œrodowiskowymi. Podobnie cha-
rakteryzuj¹ otwornice „czarnego fliszu” z profilu w Ujaku
(S³owacja) Oszczypko i in. (2004, str. 95): the other sam-
ples consist of poor and non-diagnostic foraminifera, and
some crinoids, sponge spicules and echinoids (pozosta³e
próbki zawieraj¹ Ÿle zachowane oraz niediagnostyczne
otwornice, nieliczne krynoidy, ig³y g¹bek i je¿owców).
Zdaniem autora, w ten sposób by³y opisywane rzeczywiste
zespo³y formacji szlachtowskiej, podczas gdy bogatsze
zespo³y zawieraj¹ce formy kredowe pochodzi³y z
omy³kowo zaliczonych do formacji szlachtowskiej osadów
kredowych wystêpuj¹cych w silnie zaburzonych tektonicz-
nie profilach.

Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e wzmiankowani autorzy,
badaj¹c niezaburzone profile formacji szlachtowskiej (ale
tylko pod k¹tem wystêpowania nanoplanktonu), znaleŸli
tam ju¿ wy³¹cznie formy jurajskie: the calcareous nanno-
fossil assemblages indicate the following ages (Tables 1, 3,
5): black flysch, Aalenian-Bajocian, mainly Early Bajo-
cian — zespo³y nanoplanktonu wapiennego wskazuj¹ na
nastêpuj¹cy wiek (tablice 1, 3, 5): czarny flisz, aalen–ba-
jos, g³ównie wczesny bajos (Oszczypko i in., 2004, str.
106). W wiêkszoœci próbek zespo³y kokolitów by³y podob-
ne, czêsto by³y to niemal monogatunkowe zespo³y Lotha-
ringius contractus. W próbce nr 20 licznie pojawi³ siê
jeszcze gatunek Watzanueria britannica.

Problem redepozycji. W³aœnie zjawiskiem redepozy-
cji Oszczypko i in. (2004) t³umacz¹ masow¹ niekiedy

obecnoœæ jurajskich makro- i mikroskamienia³oœci w for-
macji szlachtowskiej i z Opaleñca: the presence of Jurassic
nannofossils in the Lower-Upper Cretaceous deposits indi-
cates that calcareous material was derived from a Jurassic
source area, probably from the Czorsztyn Ridge — obec-
noœæ jurajskich nanoskamienia³oœci w utworach dolnej
górnej kredy wskazuje, ¿e materia³ pochodzi³ z osadów
jurajskich, najprawdopodobniej z grzbietu czorsztyñskiego
(Oszczypko i in., 2004, str. 107–108). Nie podaj¹ jednak
logicznego wyt³umaczenia, dlaczego ten „redeponowany”
zespó³ skamienia³oœci obejmuje taksony o bardzo w¹skim
zasiêgu biostratygraficznym — aalen–bajos (to samo doty-
czy zespo³ów dinocyst ogólnie reprezentuj¹cych ten sam
przedzia³ wiekowy!).

Oszczypko i in. (2004) nie odnosz¹ siê równie¿ do bar-
dzo istotnego problemu braku klastów reprezentuj¹cych
m³odsze jednostki litostratygraficzne, np. tak charaktery-
stycznych œrodkowo-górnojurajskich radiolarytów czy
górnojurajsko-dolnokredowych wapieni, które powinny
masowo wystêpowaæ, jeœli poprawne jest za³o¿enie tak
masowej redepozycji w „œrodkowej” kredzie: In the
southern part of the Magura Basin black flysch deposition
followed the accumulation of the uppermost Jurassic-Early
Cretaceous, extremely condensed, basinal, deep-water
sediments of Maiolica-type (Golonka and Sikora, 1981).
The erosion of the Czorsztyn pelagic swell supplied an
enormous amount of redeposited rocks, including crinoidal
limestones, a significant amount of planktonic microfos-
sils, marine macrofossils and land plant remains — Depo-
zycja czarnego fliszu w po³udniowej czêœci basenu
magurskiego nast¹pi³a po akumulacji najwy¿szej jury–dol-
nej kredy wykszta³conej w postaci ekstremalnie skonden-
sowanych osadów basenowych typu maiolica (Golonka &
Sikora, 1981). Erozja tych pelagicznych osadów dostar-
czy³a ogromnych iloœci redeponowanych ska³, w tym
wapieni krynoidowych, a tak¿e du¿ych iloœci planktonicz-
nych mikroskamienia³oœci, morskich makroskamienia³oœci
i szcz¹tków roœlin l¹dowych (Oszczypko i in., 2004, str.
110–111). Tymczasem badania sedymentologiczne forma-
cji szlachtowskiej nie wykaza³y œladu obecnoœci nie tylko
tej „ogromnej iloœci” (enormous amount), ale w ogóle gór-
nojurajskich i dolnokredowych klastów w tych utworach
(np. £oziñski, 1956, 1966; Krawczyk & S³omka, 1986,
1987); co wiêcej, wyniki ich analizy wskazuj¹ na to, ¿e
obszary dostarczaj¹ce materia³ klastyczny w czasie
powstawania formacji szlachtowskiej: mia³y najprawdo-
podobniej staropaleozoiczne pod³o¿e krystaliczne
(g³ównie metamorficzne) przykryte niezbyt grubym p³asz-
czem utworów osadowych prawdopodobnie wieku póŸno-
paleozoicznego i triasowego (Krawczyk i in., 1987; str. 75;
por. tak¿e Birkenmajer, 1979, str. 21).

Pewn¹ sugestiê, co do ró¿nic wiekowych „czarnego fli-
szu” i serii kredowych pieniñskiego pasa ska³kowego,
wysnu³ £oziñski (1956, 1959), który na podstawie analizy
minera³ów ciê¿kich zauwa¿y³: Zasadnicz¹ ró¿nicê pomiê-
dzy jur¹ a kred¹ w pieniñskim pasie ska³kowym wyra¿aj¹c¹
siê odwrotnym stosunkiem iloœciowego wystêpowania cyr-
konu i granatu. Dla aalenu charakterystyczna jest przewa-
ga granatu, dla neokomu i cenomanu — przewaga cyrkonu
(£oziñski, 1956, str. 160) oraz dalsz¹ ró¿nicê pomiêdzy fli-
szowymi piaskowcami jurajskimi (aalen) a dolno- i œrodko-
wokredowymi w pieniñskim pasie ska³kowym obserwujemy

217

Przegl¹d Geologiczny, vol. 56, nr 3, 2008



w wystêpowaniu staurolitu, dystenu i biotytu w aalenie fli-
szowym, których piaskowce kredowe nie zawieraj¹ (£oziñ-
ski, 1959, str. 120). Zarówno Oszczypko i in. (2004), jak i
autorzy wczeœniejszych opracowañ postuluj¹cych kredo-
wy wiek „czarnego fliszu” nie zwrócili uwagi na ten
aspekt.

Próba wyt³umaczenia przez Oszczypkê i in. (2004, str.
107) braku kredowego nanoplanktonu wapiennego w osa-
dach formacji szlachtowskiej i formacji z Opaleñca, który
powinien siê tam znajdowaæ, gdyby przyj¹æ kredowy wiek
tych jednostek litostratygraficznych, nie opiera siê na fak-
tach. Autorzy ci postuluj¹, oprócz niekorzystnych warun-
ków œrodowiskowych w strefie fotycznej, rozpuszczanie
kredowych form poni¿ej g³êbokoœci CCD, natomiast obec-
noœæ kokolitów jurajskich t³umacz¹ ich wystêpowaniem
w obrêbie klastów: Only reworked coccoliths had a chance
of being preserved in environment that was not conducive
to the preservation of CaCO3, for instance below or within
fluctuating calcium compensation depths (CCD). Nanno-
fossils from older Jurassic strata could have been covered
by clay minerals, which served to protect them from disso-
lution — Tylko redeponowane kokolity mia³y mo¿liwoœæ
przetrwania w œrodowisku niesprzyjaj¹cym zachowaniu
siê CaCO3, np. poni¿ej lub w obrêbie zmieniaj¹cej siê
g³êbokoœci kompensacji kalcytu (CCD). Nanoskamie-
nia³oœci ze starszych jurajskich osadów mog³y byæ pokryte
minera³ami ilastymi, które zapobieg³y rozpuszczeniu
(Oszczypko i in., 2004, str. 107). Nie bior¹ jednak pod uwa-
gê braku jakichkolwiek przes³anek wskazuj¹cych na to, ¿e
osady formacji szlachtowskiej i formacji z Opaleñca
powstawa³y na g³êbokoœciach poni¿ej CCD.

Nawet jeœli pominiemy masowe niekiedy nagromadze-
nia wapiennej fauny w osadach „czarnego fliszu” (redepo-
nowanej w ujêciu Oszczypki i in., 2004), to analiza
sedymentologiczna wyka¿e bardzo du¿y udzia³ materia³u
wêglanowego, równie¿ w spoiwie. Krawczyk i S³omka
(1987, str. 38) w szczegó³owej analizie wybranych profili
formacji szlachtowskiej stwierdzili m.in., ¿e: W niektórych
warstwach ska³ psamitowych zawartoœæ CaCO3 jest tak
du¿a, i¿ nale¿a³oby mówiæ ju¿ o wapieniach lub marglach
piaszczystych, a nie o piaskowcach. Wêglan wapnia obec-

ny jest przede wszystkim w spoiwie, które ma zazwyczaj
charakter wêglanowy lub wêglanowo-ilasty, a którego
zawartoœæ w skale mo¿e przekraczaæ nawet 80%. Autorzy
ci nie stwierdzili obecnoœci bezwapnistych cz³onów
sekwencji Boumy reprezentuj¹cych osad hemipelagiczny i
pelagiczny, który mo¿e odzwierciedlaæ rzeczywist¹ sedy-
mentacjê poni¿ej CCD: Wszystkie opisane [...] odmiany
³upków formacji szlachtowskiej s¹ z regu³y wapniste, choæ
natê¿enie reakcji z HCl wskazuje na zró¿nicowan¹ zawar-
toœæ wêglanu wapnia. Zró¿nicowanie to nie wydaje siê byæ
zwi¹zane z typem ³upku (Krawczyk & S³omka, 1987, str.
55). Co wiêcej, okreœlaj¹c charakter sedymentacji najdrob-
niejszej frakcji formacji szlachtowskiej, Krawczyk i
S³omka (1987, str. 119) pisz¹: Dominuj¹cym mechani-
zmem sedymentacji by³a monotonna, powolna depozycja
materia³u pelitowego, rzadko przerywana epizodami
dostawy materia³u frakcji grubszych. Cechy ³upków wska-
zuj¹, ¿e powstawa³y one w wiêkszoœci w wyniku swobodne-
go, grawitacyjnego opadania najdrobniejszego materia³u
na dno basenu.

Oszczypko i in. (2004), opowiadaj¹c siê za kredowym
wiekiem „czarnego fliszu” i przyjmuj¹c masow¹ redepozy-
cjê aaleñsko-bajoskich skamienia³oœci, nie t³umacz¹ tak¿e
faktu, ¿e s¹ one czêsto doskonale zachowane, a ich sposób
wystêpowania w osadzie wskazuje na wystêpowanie in
situ, a nie redepozycjê. Dotyczy to np. doskonale zachowa-
nych cienkoskorupkowych ma³¿y Bositra buchi (wielo-
krotnie opisywanych w osadach formacji szlachtowskiej)
jurajskich amonitów (np. G¹siorowski, 1962; Birkenmajer
& Myczyñski, 1977; Birkenmajer i in., 2008, ryc. 13A),
belemnitów (Krawczyk i in., 1992) czy te¿ masowo niekie-
dy wystêpuj¹cych krynoidów (np. G³uchowski i in., 1983;
G³uchowski, 1987). O sposobie wystêpowania krynoidów
Krawczyk i S³omka (1987, str. 118) napisali: Ich obfitoœæ
oraz dobry na ogó³ stan zachowania trochitów i innych ele-
mentów szkieletowych, a tak¿e sposób ich rozmieszczenia
w warstwach (laminacja krynoidowa), wykluczaj¹ naszym
zdaniem mo¿liwoœæ uznania ich za redeponowane produkty
niszczenia wapieni krynoidowych. Te same cechy wskazuj¹
ponadto na krótki transport wymienionych szcz¹tków
organicznych. Nale¿y zatem przyj¹æ, ¿e elementy szkieleto-
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Ryc. 5. Przyk³ad dobrze zachowanej skorupki ma³¿a Bositra buchi (A) oraz zwi¹zanej z nim mikrofacji filamentowej z bioturbacjami (B)
z formacji szlachtowskiej (A — wg Birkenmajera i Myczyñskiego, 1977; B — wg Birkenmajera i in., 2008)



we liliowców gromadzi³y siê w miejscu ich wzrostu, tzn. w
stosunkowo p³ytkich, brze¿nych partiach zbiornika, gdzie
miesza³y siê z materia³em terygenicznym, a nastêpnie by³y
wraz z nim przenoszone na miejsce depozycji.

Mikrofacje. Wystêpuj¹ce w osadach formacji szlach-
towskiej masowe nagromadzenie ma³¿y Bositra buchi i
powi¹zanej z nimi mikrofacji filamentowej (ryc. 5B) bez-
dyskusyjnie œwiadcz¹ o jurajskim wieku tych osadów.
Tego typu mikrofacja jest rozpowszechniona w toarcko-
-oksfordzkich osadach epikontynentalnych i tetydzkich
(np. Bernoulli & Jenkyns, 1974; Lefeld, 1974; Birkenma-
jer, 1977; Tyszka, 1991, 1994, 1995; Wierzbowski, 1994;
Steiner i in., 1998; Wierzbowski i in., 1999; Gradziñski i
in., 2004). Taka mikrofacja w formacji szlachtowskiej by³a
opisywana np. przez Birkenmajera i Myczyñskiego (1977),
którzy znaleŸli m.in. du¿e okazy tych cienkoskorupko-
wych ma³¿y — nawet do prawie 2 cm d³ugoœci (Birkenma-
jer & Myczyñski, 1977, fig. 7b, pl. 2). U³o¿enie filamentów
widoczne w p³ytkach cienkich niekiedy podkreœla biotur-
bacje, a wiêc ewidentnie skorupki te s¹ in situ (Birkenmajer
i in., 2008, ryc. 13B). Oszczypko i in. (2004) w ogóle nie
wspominaj¹ o wystêpowaniu tego typu mikrofacji. Co
dziwne, jeden ze wspó³autorów pracy wczeœniej pisa³: cha-
rakterystyczna dla wapieni warstw nadposidoniowych jest
mikrofacja z Bositra sp., maj¹ca szerokie rozprzestrzenie-
nie w jurze œrodkowej–w dolnej czêœci jury górnej (Golon-
ka & Sikora, 1981, str. 23).

Kolejnym przyk³adem fauny jurajskiej wystêpuj¹cej w
formacji szlachtowskiej, a zupe³nie pominiêtej przez
Oszczypkê i in. (2004), s¹ znaleziska gryfeidów (Gryphaea
spp.). Te dobrze zachowane ma³¿e, niekiedy z obydwoma
po³ówkami skorupki, by³y opisywane przez Birkenmajera
(1957b, 1963, 1977) i Pugaczewsk¹ (1971) z aaleñskiej
formacji z Krzonowego (dawna nazwa: warstwy liogryfe-
owe, warstwy z Liogryphaea; por. Birkenmajer, 1957b;
por. te¿ Birkenmajer & Pazdro, 1963), obecnie uwa¿anej za
ogniwo w obrêbie formacji szlachtowskiej (Birkenmajer &
Tyszka, 1996).

Wnioski

1) Wiek tzw. czarnego fliszu pieniñskiego pasa
ska³kowego w Polsce (czyli formacji szlachtowskiej), okreœ-
lony na podstawie dinocyst, jak równie¿ innych grup ska-
mienia³oœci, jest jurajski (œrodkowojurajski). Podobnie
œrodkowojurajski jest wiek formacji z Opaleñca.

2) Interpretacja kredowego wieku zarówno formacji
szlachtowskiej, jak i formacji z Opaleñca w Polsce wynika
najprawdopodobniej z niew³aœciwego pobrania próbek
pochodz¹cych z najbardziej zaburzonych tektonicznie pro-
fili. Tym samym stwierdzenie zawarte w pracy Oszczypki i
in. (2004, str. 110): the biostratigraphic analysis presented
herein proves without doubt an Albian-Cenomanian age
for the black flysch deposits of the Pieniny Klippen Belt
(analiza biostratygraficzna przedstawiona w niniejszej pra-
cy wykazuje bez w¹tpienia albsko-cenomañski wiek czar-
nego fliszu pieniñskiego pasa ska³kowego) jest, zdaniem
autora, ca³kowicie nieuzasadnione.

W tym miejscu pragnê podziêkowaæ prof. Krzysztofowi Bir-
kenmajerowi za krytyczne przeczytanie tekstu rêkopisu oraz dys-
kusje nad poruszanym tu zagadnieniem. Profesorowi Adamowi
Gasiñskiemu oraz anonimowemu recenzentowi dziêkujê za uwa-
gi poczynione w recenzji pracy.
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