
V Œwiatowy Kongres na temat Ramienionogów
Kopenhaga, Dania, 04–08.07.2005

Inicjatywa zorganizowania œwiatowego kongresu badaczy
ramienionogów zrodzi³a siê we Francji. Pierwszy kongres
odby³ siê w Breœcie (Bretania) w roku 1985, a kolejne,
organizowane w odstêpach piêcioletnich, mia³y miejsce w
Dunedin (Nowa Zelandia), Sudbury (Kanada) i Londynie.
W 2005 roku miejscem obrad by³a Kopenhaga. Przyby³o
oko³o 120 delegatów z 28 krajów. Polskê reprezentowali
badacze z Instytutu Paleobiologii PAN: prof. dr hab. Andrzej
Baliñski, dr Maria Aleksandra Bitner oraz ni¿ej podpisany.
Wspó³autork¹ jednego z referatów prezentowanych na
kongresie by³a równie¿ mgr Agata Weydmann z Instytutu
Oceanologii PAN w Sopocie.

Przed kongresem odby³a siê piêciodniowa wycieczka
na Gotlandiê. Ods³aniaj¹ce siê na tej wyspie osady syluru
(górny landower–górny ludlow), które niegdyœ pretendo-
wa³y do miana stratotypowych d³ugo u¿ywanego piêtra
gotland, odznaczaj¹ siê bogactwem, ró¿norodnoœci¹ i
dobrym stanem zachowania kopalnej fauny, w tym np.
ponad 120 gatunków ramienionogów. Tradycja badañ
paleontologicznych na tym obszarze siêga pierwszej
po³owy XVIII w. W 1741 r. Gotlandiê odwiedzi³ Linneusz,
który na podstawie zebranych materia³ów opisa³ póŸniej
cztery gatunki kopalnych ramienionogów, m.in. Atrypa
reticularis. Z kolei w XIX wieku opublikowano znaczn¹
liczbê klasycznych monografii faun sylurskich opartych na
materiale z Gotlandii (Hisinger, Wahlenberg, Dalman, Lind-
ström), a na pocz¹tku XX opracowano mapy geologiczne
w skali 1 : 50 000 i dokonano szczegó³owego rozpoziomo-
wania litostratygraficznego (Hede, Munthe).

W sylurze Gotlandia znajdowa³a siê w zatoce konty-
nentu Baltica, po³o¿onego w strefie równikowej.
Ods³aniaj¹ce siê na wyspie osady sylurskie powsta³y na
rozleg³ej platformie wêglanowej. Dziœ wyraŸnie widoczne
jest rozmieszczenie œrodowisk w jej obrêbie — na wscho-
dzie Gotlandii ka¿da jednostka wykazuje p³ytsze facje
(rafy z dominacj¹ stromatoporoidów) ni¿ na zachodzie
(przewaga margli i wapieni marglistych). Zdefiniowane
przez Hedego jednostki stratygraficzne do lat 60. XX wie-
ku powszechnie uwa¿ano za jednowiekowe, kiedy to przy-
jêto opart¹ na badaniach ma³¿oraczków (prowadzonych
przede wszystkim przez Martinssona) konkluzjê o ich dia-
chronicznoœci. Najnowsze badania prowadzone metod¹
stratygrafii zdarzeniowej zdaj¹ siê jednak wskazywaæ, i¿
formacje Hedego s¹ w zasadzie synchroniczne. Dotych-
czas nie znaleziono zadowalaj¹cego rozwi¹zania tej
sprzecznoœci.

Jednym z najciekawszych odwiedzonych przez nas miejsc
by³ kamienio³om w Stora Banne, w którym ods³aniaj¹ siê
muszlowce trimerellidowe, a nieco dalej zachowana in situ
biostroma trimerellidowa (grupa Slite, œrodkowy wenlok).
Przedstawiciele zagadkowego taksonu Trimerellida (lan-
deil–ludlow), o prawdopodobnie aragonitowej muszli
(jedyny taki przypadek wœród ramienionogów), zajmowali
w sylurze niszê ekologiczn¹ analogiczn¹ do ¿yweckich
stringocefali. Bardzo efektowna jest te¿ najstarsza z
gotlandzkich biokonstrukcji — bioherma zdominowana
przez denkowce z rzêdu Halysitida (dolna formacja Visby,

górny landower), ods³aniaj¹ca siê na kilkudziesiêciometro-
wym odcinku wybrze¿a w Ireviken.

Gotlandia jest jednym z niewielu miejsc na œwiecie,
gdzie kopalne rafy widoczne s¹ nie tylko w izolowanych
ods³oniêciach, lecz tak¿e w du¿ych przekrojach. Masywne
wapienie rafowe (szczególnie formacji Högklint, dolny
wenlok) zapad³y siê w podleg³e miêkkie margle i utworzy³y
struktury Philipa, które po zerodowaniu warstw nadleg³ych
wiernie odzwierciedlaj¹ geometryczn¹ formê rafy. Osiada-
nie nadleg³ych, mniej zwiêz³ych warstw na rafie powoduje
powstanie analogicznych struktur Cumingsa. Kartowanie
przy u¿yciu zdjêæ lotniczych pozwoli³o na sporz¹dzenie
bardzo dok³adnych map rozmieszczenia sylurskich bio-
herm.

Innymi ciekawymi strukturami, które mo¿na obserwo-
waæ na Gotlandii, s¹ szczególne formy erozyjne wapieni na
brzegu morza — ostañce zwane kominami morskimi.
Uczestnicy wycieczki mogli je obserwowaæ na obecnym
brzegu morza w okolicach Tunguhuvud (wyspa Fårö);
w g³êbi l¹du na po³udnie od Slite, na wysokoœci kilkunastu
metrów n.p.m. (co wywo³ane jest izostatycznym pod-
niesieniem siê terenu w holocenie); wreszcie w Snabben,
w formie kopalnej, pod przykryciem osadów sylurskich, co
œwiadczy o emersji w sylurze.

G³ównym prowadz¹cym wycieczkê by³ prof. Michael
Bassett z Narodowego Muzeum Walii w Cardiff. Dziêki
jego znakomitej znajomoœci terenu (badania na Gotlandii
prowadzi od 1969 r.) i talentowi organizacyjnemu uczest-
nicy wycieczki mogli w pe³ni wykorzystaæ pobyt w „tere-
nowym laboratorium”, jak czêsto nazywa siê ten klasyczny
dla geologii obszar.

Obrady plenarne kongresu otworzy³ prof. Minik
Rosing, dyrektor Muzeum Geologicznego w Kopenhadze,
przypominaj¹c, ¿e uniwersytet w tym mieœcie zosta³
za³o¿ony w roku 1479 przez króla Chrystiana I, po uzyska-
niu zgody ówczesnego papie¿a. Samo Muzeum Geologicz-
ne powsta³o w roku 1893. Jest to jedna z najwa¿niejszych
duñskich instytucji w dziedzinie nauk o Ziemi — w jego
zbiorach paleontologicznych znajduje siê oko³o 26 000
typów z terenów Danii i Grenlandii. Przed pierwszym refe-
ratem C.H.C. Brunton poinformowa³ zebranych o stanie
zaawansowania nowego wydania poœwiêconej ramienio-
nogom czêœci Treatise on Invertebrate Paleontology. Czte-
ry tomy zosta³y ju¿ wydane, pi¹ty (obejmuj¹cy rzêdy
Spiriferida, Spiriferinida i Terebratulida) powinien zostaæ
oddany do drukarni w ci¹gu kilku najbli¿szych miesiêcy,
a ostatni, szósty (suplement), jest w przygotowaniu.

Obrady kongresu zosta³y podzielone na piêæ bloków
tematycznych: 1) paleobiologia i paleoekologia; 2) kolek-
cje, systematyka i chemizm muszli; 3) filogeneza; 4) wy-
mierania; 5) biostratygrafia, paleobiogeografia i paleoœro-
dowiska.

Ogó³em przedstawiono prawie 50 referatów. Dwa z
nich dotyczy³y najbardziej podstawowych zagadnieñ ewo-
lucji ramienionogów. Prof. Gary Freeman z Sekcji Biologii
Integratywnej Uniwersytetu Teksañskiego (we wspó³autor-
stwie z Judith Lundelius) przeciwstawi³ siê przyjmowanemu
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powszechnie pogl¹dowi, i¿ cech¹ charakterystyczn¹ ra-
mienionogów zawiasowych (podtyp Rhynchonelliformea) i
bezzawiasowych wapiennych (podtyp Craniiformea) s¹
larwy lecytotroficzne, w odró¿nieniu od bezzawiasowców
fosforanowych (podtyp Linguliformea) o larwach plankto-
troficznych. Opieraj¹c siê na analizie muszli embrional-
no-larwalnych (protegulum) kopalnych ramienionogów
autorzy doszli do wniosku, ¿e we wczesnym paleozoiku
wszystkie ramienionogi mia³y larwy planktotroficzne,
a larwy lecytotroficzne wytworzy³y siê niezale¿nie w ró¿nych
liniach ewolucyjnych miêdzy ordowikiem a jur¹. W dyskusji
prof. Leonid Popov (Narodowe Muzeum Walii, Cardiff)
zwróci³ jednak uwagê, ¿e nie jest pewne, czy badane przez
autorów protegula reprezentuj¹ muszle wytworzone w ci¹gu
okresu embrionalnego i larwalnego; brak charakterystycz-
nej dla muszli embrionalnych struktury mikrogranularnej
(obecna tylko w³óknista) zdaje siê raczej wskazywaæ, ¿e
protegula te zosta³y wytworzone jedynie w czasie okresu
larwalnego, co podwa¿a wnioski prelegentów.

Referat prof. Bernarda Cohena z uniwersytetu w
Glasgow (we wspó³autorstwie z A. Weydmann z PAN) by³,
jako jeden z nielicznych na zdominowanym przez
paleontologów kongresie, poœwiêcony zagadnieniom czy-
sto zoologicznym. Opieraj¹c siê na danych molekularnych
autorzy doszli do wniosku, ¿e kryzelnice (Phoronida) s¹ w
rzeczywistoœci ramienionogami, które wtórnie utraci³y musz-
lê. Z przedstawionych przez autorów drzew filogenetycz-
nych wynika, ¿e pierwotnie sk³ad muszli ramienionogów
by³ wapienny, a wykszta³cenie siê muszli fosforanowej
nast¹pi³o wtórnie. O ile pierwsza hipoteza, proponowana
równie¿ przez innych badaczy, jest traktowana coraz po-
wa¿niej, o tyle druga spotka³a siê z ¿yw¹ krytyk¹ dele-
gatów. Podnoszono nie tyle jej niezgodnoœæ z zapisem
kopalnym (ramienionogi fosforanowe pojawiaj¹ siê wczeœ-
niej ni¿ wapienne), co problem metodologiczny — otó¿
przy konstruowaniu drzew filogenetycznych nie uwzglêd-
niono najbli¿szych ramienionogom mszywio³ów (Bryozoa),
a jako grupy zewnêtrznej u¿yto miêczaków (Mollusca).
Danych dotycz¹cych mszywio³ów istotnie u¿yæ siê nie da
ze wzglêdu na siln¹ trachyteliê molekularn¹ wszystkich
przebadanych dot¹d gatunków, jednak drzewa filogene-
tyczne skonstruowane bez ich uwzglêdnienia zosta³y przy-
jête nieufnie.

Z innych referatów nale¿y wymieniæ przede wszystkim
wyst¹pienie prof. Arthura Boucot z Uniwersytetu Oregoñ-
skiego (we wspó³autorstwie z P. Racheboeufem i H. Nie-
meyerem), który na przyk³adzie œrodkowodewoñskiej fau-
ny z Sierra de Almeida (Chile) pokaza³, jak niedostateczne
opróbowanie mo¿e w zasadniczy sposób zafa³szowaæ
wyniki badañ. A. Boucot zakoñczy³ swój referat s³owami
More is better. Do tej maksymy odwo³ywa³o siê potem wie-
lu uczestników kongresu.

Prof. Lars Holmer z Uniwersytetu w Uppsali (we
wspó³autorstwie z M. Strengiem) przedstawi³ wyniki swo-
ich badañ nad problematyczn¹ skamienia³oœci¹ Mickwitzia
z wczesnego kambru. Zdaniem autora ten robakokszta³tny
organizm o dwóch fosforanowych skorupkach jest blisko
spokrewniony z przodkiem ramienionogów. Dr Susan Butts
(Uniwersytet Yale) zajê³a siê systematyczn¹ analiz¹ czyn-
ników wp³ywaj¹cych na sylifikacjê muszli ramienionogów i
zniekszta³ceniami obrazu kopalnych biocenoz wskutek
nierównego potencja³u fosylizacji ró¿nych grup systema-
tycznych. Dr Adam Tomašových (uniwersytet w Würzbur-
gu, we wspó³autorstwie z F.D. Fürsichem, M. Wilmsenem i
T.D. Olszewskim) przedstawi³ przyczynek do zagadnienia,

czy dominuj¹cym czynnikiem w powstawaniu muszlowców
ramienionogowych by³a zwiêkszona bioprodukcja, czy te¿
pasywna akumulacja. Tematyka referatu dr Ulli Asgaard
(uniwersytet w Kopenhadze) znajdowa³a siê na pograniczu
paleontologii, neontologii i historii sztuki. Przedstawi³a
ona wyniki badañ nad bioerozj¹ greckich rzeŸb zatopio-
nych przed ponad dwoma tysi¹cami lat w wyniku rozbicia
siê przewo¿¹cego je statku. Jest to najd³u¿szy udoku-
mentowany historycznie okres osiedlania siê kolejnych
organizmów na pierwotnie nagich powierzchniach. Ostatni
referat, autorstwa dr Daphne Lee (uniwersytet w Otago,
Nowa Zelandia), przedstawia³ analizê czynników, które
spowodowa³y, i¿ ramienionogi z rzêdu Terebratulida najle-
piej przetrwa³y kolejne kryzysy faunistyczne i od jury do
dziœ s¹ ich dominuj¹c¹ grup¹.

Trudno tu streœciæ wszystkie przedstawione referaty.
Jest jednak godne podkreœlenia, ¿e ich tematyka obejmo-
wa³a bardzo szerokie spektrum zagadnieñ — od prezenta-
cji pojedynczych faun z ró¿nych regionów Ziemi i okresów
(od kambru po wspó³czesnoœæ), przez próby diachronicz-
nego spojrzenia na ewolucjê taksonów ró¿nego rzêdu lub
synchronicznego ujêcia faun w poszczególnych okresach,
po badania paleoekologiczne, tafonomiczne, geochemicz-
ne i sedymentologiczne. Poruszano równie¿ zagadnienia
konstruowania baz danych i zarz¹dzania kolekcjami.

Podsumowuj¹c obrady kongresu nale¿y wskazaæ, ¿e
referaty, nawet jeœli ich niektóre wnioski spotyka³y siê ze
sprzeciwami delegatów, by³y oparte na obszernej bazie
faktograficznej i dziêki temu wartoœciowe. Sesja by³a tak¿e
okazj¹ do wspólnej pracy — w kuluarach, a nawet podczas
posi³ków mo¿na by³o zobaczyæ delegatów wspólnie
przegl¹daj¹cych przywiezione materia³y. Sprawny komitet
organizacyjny pod przewodnictwem D. Harpera zas³u¿y³
na wdziêcznoœæ delegatów.

W dniu 06.07.2005 r. odby³a siê wycieczka poœwiêcona
stratotypowi danu. Piêtro dañskie zosta³o pierwotnie zde-
finiowane jako najwy¿sza czêœæ kredy (Desor, 1846) ze
wzglêdu na du¿e podobieñstwo litologii do mastrychtu.
Pod koniec XIX wieku decyzj¹ Miêdzynarodowego
Kongresu Geologicznego zosta³o ono uznane za najni¿sz¹
czêœæ trzeciorzêdu, co uzasadnione jest ró¿nic¹ miêdzy
faunami tych dwóch piêter, wywo³an¹ wielkim wymiera-
niem na granicy kredy i paleogenu. Delegaci odwiedzili
oba miejsca, które pos³u¿y³y E. Desorowi do wyznaczenia
nowego piêtra: klif Stevns Klint i kamienio³om w Fakse.
Choæ formalny stratotyp granicy mastrycht-dan zosta³
wyznaczony w El Kef w Tunezji, to ci¹gn¹cy siê przez kil-
kanaœcie kilometrów klif Stevns Klint jest jedynym na
œwiecie profilem zawieraj¹cym liczn¹ faunê bentosow¹ z
pogranicza kredy i paleogenu. Dominuj¹c¹ grup¹ bentosu
s¹ tam mszywio³y. W kamienio³omie w Fakse ods³aniaj¹
siê osady œrodkowego danu w dwóch facjach: kopców
mu³owych budowanych przez korale ahermatypowe (m.in.
Faksephyllia faxensis) oraz przez mszywio³y. Utwory te
zawieraj¹ liczn¹ faunê towarzysz¹c¹.

W dniu 08.07.2005 r. odby³y siê sesje: redaktorów
Treatise on Invertebrate Paleontology, poœwiêcona bazom
danych, oraz sesja posterowa.

Wycieczki pokongresowe wyruszy³y na ordowik Esto-
nii i mezozoik Jutlandii.

Kolejny kongres poœwiêcony ramienionogom odbê-
dzie siê za piêæ lat w Australii.

Adam T. Halamski
Serwis fotograficzny na str. 178
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Ryc. 4. Formy ostañcowe — kominy morskie w wapieniach grupy Slite (wenlok) — i autor jako skala w kamienio³omie na po³udnie od
Slite (Gotlandia). Wszystkie fot. A.T. Halamski

a

b

Ryc. 3. Klif Stevns (Zelandia). A — Wapienie mszywio³owe dolnego
danu. Niezgodnoœæ k¹towa wywo³ana jest progradacj¹ mszywio³owych
kopców mu³owych; B — Autor pokazuje po³o¿enie granicy mastrycht-dan,
która znajduje siê w najni¿szej, wciêtej czêœci skarpy, w sp¹gu cen-
tymetrowej warstewki i³u rybiego (fish clay) o podwy¿szonej zawartoœci
irydu (dowód na impakt meteorytowy na granicy kredy i paleogenu).
Poni¿ej kreda górnego mastrychtu. Powy¿ej kilkunastocentymetrowa
warstwa wapienia z Cerithium, a nad ni¹ wapienie mszywio³owe

Ryc. 1. Przekroje poprzeczne przez muszle trimerellidów
zachowane w pozycji przy¿yciowej (biostroma). Grupa Slite
(wenlok) w kamienio³omie w Stora Banne (Gotlandia)

Ryc. 2. Ramienionóg z rzêdu Pentamerida: Conchidium
biloculare (Hisinger, 1799). Widoczne ca³e muszle (d³ugoœci
ok. 8 cm) oraz wnêtrza skorupek brzusznych i grzbietowych.
Warstwy Klinteberg (górny wenlok–najni¿szy ludlow)
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V Œwiatowy Kongres na temat Ramienionogów (patrz str. 189)


