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Górnowizeńska formacja ze Szczawna (Fig. 1) stanowi jed-
ną z  najlepiej udokumentowanych paleontologicznie niefor-
malnych jednostek litostratygraficznych dolnego karbonu
w  niecce śródsudeckiej w  środkowych Sudetach (Nemec et
al., 1982; Mastalerz, 1987; Bossowski et al., 1995). Jest to
związane z  morskim pochodzeniem osadów (transgresja wi-
zeńska) oraz częstym występowaniem skamieniałości, szcze-
gólnie bezkręgowców. Miąższość tej formacji waha się od
około 400  m w  rejonie Wałbrzycha do około 3000  m w  okoli-
cach Kamiennej Góry (Nemec et al., 1982) (Fig. 2). W  za-
chodniej części niecki śródsudeckiej materiał klastyczny
budujący tę formację początkowo był deponowany w  środo-
wisku deltowym oraz stożków związanych z  deltami, scho-
dzących do płytkiej zatoki morskiej , a  następnie rozwinął się
system fluwialny (Mastalerz, 1987; Bossowski et al., 1995).
Megasekwencja tego dawniej nazywanego „kulmu młodsze-
go” składa się z  osadów facji paralicznych, deltowych, rzecz-
nych i  stożków aluwialnych.

Odmienne, głębsze warunki sedymentacji morskiej w  wi-
zenie panowały w  zachodniej części niecki tj . w  basenie wał-
brzyskim. Mastalerz (1987) wyróżnia tu dwie paleoasocjacje
środowiskowe. W  pierwszej tj . strefie dna basenu i  podwod-
nych stożków powstawały drobnoziarniste osady hemipela-
giczne i  piaszczysto-mułowe turbidyty, z  którymi
współwystępują zlepieńce – redeponowane osady kanałów
podwodnych. Druga paleoasocjacja to podwodne skłony del-
towe, w  których tworzyły się gruboziarniste osady ze spły-
wów grawitacyjnych o  wysokiej koncentracji oraz z  silnych
prądów trakcyjnych oraz drobnoziarniste utwory prodeltowe
i  międzykanałowe.
Pomimo dobrej dokumentacji makrofaunistycznej (m.in.

Schmidt, 1925; Żakowa, 1958, 1960, 1963; Jerzykiewicz, 1965)
stopień poznania skamieniałości śladowych w  tej jednostce
przez wiele lat był nikły, oparty jedynie na kilku wzmiankach.

Żakowa (1958, 1960) wspomina o  trudno oznaczanych śla-
dach przypominających rodzaj Dictyodora w  rejonie Wał-
brzycha (Poniatów, Czarnota) oraz cytuje Dictyodora
liebeanaWeiss z  Konradowa, nie przedstawiając ilustracji ani
opisów. Nemec et al. (1982) zaznaczają jedynie obecność śla-
dów w  obrębie osadów dolnokarbońskich na profilu litolo-
gicznym, natomiast Mastalerz (1987, 1995) wzmiankuje
obecność skamieniałości śladowych w  niektórych facjach
formacji ze Szczawna.
Obecnie stopień odsłonięcia drobnoziarnistych skał wizeń-

skich w  rejonie Wałbrzycha przeważnie jest fragmentaryczny
i  przeważnie bardzo zły. Realizowana w  ostatnich latach bu-
dowa obwodnic w  rejonie Wałbrzycha umożliwiła lepsze po-
znanie formacji ze Szczawna. Badania tej formacji wykonane
przez autorkę w  latach 2012–13, w  ramach grantu NCN
nr  2011/01/B/ST10/05112, w  wybranych profilach wizenu ba-

Fig. 1 . Szkic geologiczny północnej części niecki śródsudeckiej na
podstawie Mastalerza (1995), zmodyfikowany.
1 – dolnokarbońskie formacje starsze niż formacja ze Szczawna
(wizen), 2- formacja ze Szczawna (wizen górny), 3 – górny karbon;
4 – utwory permu, dolnego triasu i górnej kredy; 5 – karbońskie
skały wulkaniczne; 6 – uskoki; 7 – usytuowanie badanych profili. K
– Konradów, PG – Ptasia Góra, Sz – Szczawno-obwodnica, W –
Wałbrzych obwodnica.

Fig. 2. Schemat litostratygrafii karbońskich osadów w niecce
śródsudeckiej na podstawie prac Bossowskiego et al. (1995),
Góreckiej-Nowak & Majewskiej (2002) oraz Turnau et al. (2002).
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senu wałbrzyskiego (Konradów, Szczawno-Zdrój , Ptasia Gó-
ra, Wałbrzych) oraz w  ramach prac magisterskich (Pietrusa,
2005; Kramarzewska, 2011) dowodzą obecności znacznie bar-
dziej urozmaiconych skamieniałości śladowych (Fig. 3). Nie-
które z  nich, zwłaszcza Psammichnites, występują bardzo
licznie w  określonych warstwach tworząc koncentracje (Tab.
1).

Skolithos isp. – Proste lub lekko wygięte cylindryczne rur-
ki, przebiegające prostopadle do powierzchni warstwowania,
o  średnicy 1 ,5–2  mm i  długości do 17  mm, których górna
część nieco się rozszerza. Rodzaj ten zalicza się do ichnofacji
Skolithos, charakterystycznej dla wysokoenergetycznego śro-
dowiska litoralnego. Pojawił się w  prekambrze i  trwa do dzi-
siaj (Pemberton & Frey, 1982). Ślad typu domichnia tworzony
przez zawiesionożerców.

Planolites isp. – Proste lub wygięte, nie rozgałęziające się
ślady o  szerokości 2–5  mm wypełnione osadem odmiennym
niż otaczająca skała, bezstrukturalnym, o  drobniejszym ziar-
nie. Rodzaj ten jest eurybatyczny i  spotykany w  osadach róż-
nych subśrodowisk morskich i  słodkowodnych od prekambru
do dzisiaj (Pemberton & Frey, 1982), zaliczany do ichnofacji
Cruziana. Jest to ślad typu pascichnia lub fodinichnia, zwią-

zany prawdopodobnie z  robakokształtnym mułożercą, który
wypełniał tworzony przez siebie korytarz.

Psammichnites isp. – Mniej lub bardziej kręte, meandrują-
ce ślady zachowane w  postaci wypukłego epireliefu, z  dwoma
wypukłościami i  przebiegającym pośrodku rowkiem, który
ma przebieg prosty lub kręty (Fig. 3). Szerokość śladów wy-
nosi 13–27  mm, natomiast szerokość wklęsłej części osiowej
2–3  mm. Niektóre ślady przecinają się ze sobą. Psammichni-
tes najczęściej występuje w  płytkomorskim środowisku pły-
wowym i  estuariowym w  obrębie ichnofacji Cruziana
(Buatois & Mángano, 2011). Spotykany jest także w  środowi-
sku głębszym, związanym z  prądami zawiesinowymi (Álvaro
& Vizcaïno, 1999). Rodzaj ten pojawia się w  kambrze i  wy-
stępuje do dzisiaj (Pemberton & Frey, 1982). Jest to ślad typu
pascichnia, tworzony prawdopodobnie przez ślimaki poru-
szające się pod powierzchnią osadu i  posiadające syfon
(Häntzchel, 1975; Mángano & Buatois, 2002; Seilacher, 2007).
Rodzaj ten jest opisywany z  Sudetów po raz pierwszy.

Dictyodora liebeana (Weiss) – Znalezione ślady stanowią
poprzeczny przekrój tego ichnogatunku. Kręte nierozgałęzia-
jące się ślady o  szerokości do 1   mm, tworzące charaktery-
styczne meandry. Wewnętrzna struktura wykazuje delikatne
zgrubienia. Jest to ślad typu fodinichnia (Buatois & Mángano,
2011). Rodzaj ten jest charakterystyczny dla morskich głębo-
kowodnych facji Nereites (Seilacher, 2007). Gatunek znany
z  dolnego karbonu (Häntzchel, 1975), producent śladu jest
nieznany.
W  większości analizowanych profili znajdywane są poje-

dyncze ichnorodzaje. Jedynie w  najdłuższym profilu z  Konra-
dowa można zaobserwować następstwo ichnofacji od
Nereites, poprzez Cruziana do Skolithos, co potwierdza do-
tychczasowe wnioski paleośrodowiskowe o  stopniowym
spłycaniu się zbiornika morskiego w  późnym wizenie.
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Fig. 3. A–C – Psammichnites isp. z obwodnicy Szczawna. A – nr kat.
Sz4-12; B – nr klat. Sz4-28; C – nr kat Sz4-1 ; D – Dictyodora
liebeana (Weiss). Konradów, nr kat K-1; E – Planolites isp.
Konradów, nr kat K-6; F – Skolithos isp. Konradów, nr kat K-9.

Ichnotakson Konradów Ptasia Góra
Szczawno-

Zdrój (obwod-
nica)

Wałbrzych
(obwodnica)

Scolithos isp. +

Planolites isp. ++ +

Psammichnites isp. ++ +++ +++

Dictyodora liebeana
(Weiss)

+

Tab. 1 . Udział poszczególnych ichnotaksonów w wybranych profi-
lach wizenu synklinorium śródsudeckiego: + - okazy pojedyncze
(maks. 5), ++ - okazy liczne (maks. 10), +++ - okazy bardzo liczne
(powyżej 10).
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