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Biocenozy otwornicowe z prze³omu jury i kredy — basen cieszyñski
(polskie Karpaty zewnêtrzne)
Andrzej Szyd³o*
Pocz¹tki rozwoju basenu Karpat Zewnêtrznych siêgaj¹
kimerydu. W tym czasie w s¹siedztwie platformy wschodnioeuropejskiej ukszta³towa³y siê dwa rynnowe baseny o
przebiegu równole¿nikowym — bachowicki na pó³nocny i
cieszyñski na po³udniu (Ksi¹¿kiewicz, 1960; Nowak,
1973). W basenie cieszyñskim ograniczonym przez wyniesienie inwa³dzkie od pó³nocy i œl¹skie od po³udnia by³y
deponowane warstwy cieszyñskie (tyton–hoteryw).
Osady te stanowi¹ doln¹ czêœæ jednostki œl¹skiej, która
jako podjednostka cieszyñska stanowi zwarty obszar Pogórza Cieszyñskiego. W tym najbardziej na zachód wysuniêtym regionie polskich Karpat zewnêtrznych s¹ obecne w
pe³ni wykszta³cone profile warstw cieszyñskich, które
obejmuj¹ trzy tradycyjnie wydzielane jednostki litostratygraficzne: tytoñskie dolne. ³upki cieszyñskie (niefliszowe
utwory margliste), górnotytoñsko-beriaskie wapienie cieszyñskie (wapienny flisz) i górne ³upki cieszyñskie wieku
walan¿yn–hoteryw (turbidytowe sekwencje marglistych
³upków i piaskowców).
W osadach deponowanych w basenie cieszyñskim na
prze³omie jury i kredy mo¿na wyró¿niæ dwa g³ówne typy
mikrofauny. Asocjacje wyznaczone przez zespo³y zdominowane przez wapienny bentos sekrecyjny stowarzyszony z otwornicami aglutynuj¹cymi materia³ wapienny
oraz zespo³y z³o¿one g³ównie albo wy³¹cznie z otwornic
krzemionkowych, wœród których pojawiaj¹ siê gatunki
tworz¹ce poziomy masowego wystêpowania.
Zespo³y z charakterystycznymi formami: Trocholina
solecensis Bielecka i Geinitzinita wolinensis Bielecka oraz
otwornicami z rodzaju Andersenolina by³y obecne w górnotytoñskich dolnych ³upkach cieszyñskich oraz wystêpowa³y lokalnie
w równowiekowych wapieniach
cieszyñskich, w których dodatkowo zarejestrowano plankton z gatunku Conoglobigerina stellapolaris (Grigelis).
Zespo³y wyznaczone przez otwornice krzemionkowe:
Trochammina quinqueloba Geroch i Pseudoreophax
cisovnicensis Geroch by³y charakterystyczne dla górnotytoñsko-beriaskich wapieni cieszyñskich.
Sukcesja zespo³ów otwornicowych basenu cieszyñskiego przedstawiona w œwietle analizy morfogrupowej
((Nagy i in., 1995; Berhnard, 1986; Koutsoukos i in. 1990)
i tafofacjalnej (Speyer & Brett, 1986; Davies i in., 1990)
stanowi zapis kolonizacji basenu karpackiego od stref szelfowych poprzez lokalne zasiedlenie wód powierzchnio-
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wych w tytonie do wkroczenia w g³êbsze batialne strefy
basenowe na prze³omie jury i kredy.
W tym czasie nast¹pi³ spadek zró¿nicowania taksonomicznego i liczebnoœci otwornic o wapiennych sekrecyjnych i aglutynowanych skorupkach i rozwój populacji
otwornic krzemionkowych, które czêsto mia³y charakter
monogatunkowy. Ówczesne biocenozy otwornicowe ulega³y zubo¿eniu w wyniku transformacji geotektonicznej
basenu, który powsta³ w wyniku pogr¹¿ania i rozpadu
obszarów platformowych (p³ytkowodna sedymentacja
wêglanowa) i ostatecznie uformowa³ siê jako rozleg³y
zbiornik morski (wapienno-sylikoklastyczna sedymentacja turbidytowa).
Charakter wspomnianej mikrofauny otwornicowej
nawi¹zuje do pozycji paleogeograficznej basenu cieszyñskiego, który kszta³towa³ siê na pograniczu dwóch
obszarów paleobiogeograficznych borealnego (subborealnego) i tetydzkiego (medyterañskiego). Dominacja w tytonie biocenoz z³o¿onych z wapiennych otwornic
bentonicznych zosta³a uznana za naturalne nastêpstwo
formowania siê basenu karpackiego na po³udniowych
krañcach platformy wschodnioeuropejskiej, sk¹d otwornice mog³y migrowaæ dziêki po³¹czeniu w rejonie bruzdy
duñsko-polskiej. Zanik szelfowych asocjacji i pojawienie
siê na prze³omie jury i kredy g³êbokomorskich zespo³ów
otwornic krzemionkowych by³o zapewne efektem transformacji basenu karpackiego, który sta³ siê wówczas integralna czêœci¹ oceanu Tetyda.
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