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A b s t r a c t. An interesting phenomenon of echinoid accu-
mulation occurring in the Lower Turonian (Mytiloides
labiatus Zone) at Glanów village (Miechów Upland) is the
main topic of the paper. The bed investigated consists of
poorly cemented sandy-marly limestones with thickness of
about 30 cm. The accumulation of echinoids is older than
that of documented in Wielkanoc which is of mid-

dle-to-late Turonian age and situated in the same region under study. Apart from a dominant echinoid species Conulus subrotundus
Mantell represented by adult and juvenile forms that are dispersed in the bed, the second echinoid species — a regular form
Salenocidaris granulosa (Woodward) — has also been noted. Additionally, the skeletal elements of crinoids, ophiuroids, asteroids, as
well as bryozoans, annelids, poriferans and shark teeth have also been found in the bed under study. Preliminary observations indicate
that the origin of the echinoid accumulation corresponds well with the Conulus bed from the Wielkanoc quarry as a result of luxuriant
development of echinoids and complex sedimentological, paleoecological and tectonic factors.
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Podczas póŸnokredowej transgresji je¿owce by³y czê-
sto najbardziej charakterystycznym sk³adnikiem makrofauni-
stycznych zespo³ów zasiedlaj¹cych dno epikontynentalnych
zbiorników (M¹czyñska, 1984). Œwiadczy o tym ich obec-
noœæ w licznych ods³oniêciach póŸnokredowych osadów
transgresywnych na obszarze Polski (np. Marcinowski,
1970; Marcinowski, 1974; Kudrewicz & Olszewska-Nej-
bert, 1997; Olszewska-Nejbert, 2007). Charakteryzuje je
ma³o zró¿nicowany sk³ad taksonomiczny, szeroki zasiêg
stratygraficzny i nierównomierne rozprzestrzenienie paleo-
biogeograficzne. Istniej¹ bowiem obszary, w których je¿ow-
ce bywaj¹ notowane sporadycznie, jak równie¿ takie, w któ-
rych dosz³o do ich masowych nagromadzeñ. Ich wyj¹tkowo
liczne akumulacje s¹ notowane w osadach turonu Niemiec
i Polski (Ernst i in., 1983; Kudrewicz & Olszewska-Nej-
bert, 1997; Olszewska-Nejbert, 2005).

Na obszarze Polski kondensacje fauny je¿owców wie-
ku turoñskiego znane s¹ z okolic Krakowa i niecki mie-
chowskiej (patrz Kudrewicz & Olszewska-Nejbert, 1997;
Olszewska-Nejbert, 2005). W okolicy Krakowa zosta³y
odnotowane dwa nagromadzenia je¿owców z rodzaju
Conulus. Starsze nagromadzenie, ze œrodkowego dolnego
turonu (zona Mytiloides labiatus), zosta³o stwierdzone w
nieczynnym kamienio³omie w Januszowicach. M³odsze
natomiast, z pogranicza œrodkowego i górnego turonu,
zosta³o udokumentowane w miejscowoœci Jeziorzany w
starorzeczu po lewej stronie Wis³y (Kudrewicz & Olszew-
ska-Nejbert, 1997). Olszewska-Nejbert (2005) opisa³a
koncentracjê fauny Conulus z kamienio³omu Wielkanoc,
usytuowanego na obszarze niecki miechowskiej. Wed³ug
tej autorki nale¿y ona do przedzia³u wiekowego œrodko-
wy–póŸny turon (zony Inoceramus lamarcki/I. costellatus).

Ernst i in. (1983) udokumentowali dwa podobne nagro-
madzenia je¿owców Conulus subrotundus Mantell na
obszarze pó³nocno-zachodnich Niemiec. Pochodz¹ one
kolejno z najwy¿szego œrodkowego turonu (zony Inocera-
mus lamarcki – I. cuvierii) i prawdopodobnie z najni¿szego
górnego turonu (zony I. costellatus cf. pietzschi – I. ex gr.
cuvierii [du¿e formy]).

We wszystkich wymienionych lokalizacjach taksonem
tworz¹cym akumulacje jest je¿owiec Conulus subrotundus
Mantell (patrz tab. 1; Ernst i in., 1983; Kudrewicz &
Olszewska-Nejbert, 1997; Marcinowski, 1974; Olszew-
ska-Nejbert, 2005).

Cel badañ

Celem niniejszej pracy jest wstêpna charakterystyka aku-
mulacji je¿owców z rodzaju Conulus, któr¹ ods³oniêto na
obszarze niecki miechowskiej, w skarpie na prywatnej
posesji w miejscowoœci Glanów (ryc. 1). Akumulacja ta by³a
wzmiankowana wczeœniej przez Marcinowskiego (1974)
oraz niedawno przez Borszcza i Gajerskiego (2007).

Profil ods³oniêcia w Glanowie

Ods³oniêcie w Glanowie by³o ju¿ wielokrotnie przed-
miotem opracowañ stratygraficznych i paleontologicznych
(Marcinowski, 1974; Walaszczyk, 1992; Salamon, 2007;
Salamon i in., 2007), a je¿owce z tej lokalizacji by³y pod-
staw¹ solidnych i nowoczesnych, jak na ówczesne mo¿li-
woœci badawcze, studiów paleontologicznych Kongiela (1939)
i Popiel-Barczyk (1958).

W dolnej czêœci skarpy w Glanowie zosta³y ods³oniête
wapienie górnej jury (oksford), zwieñczone w stropie
powierzchni¹ abrazyjn¹ (ryc. 2). Nad nimi zalegaj¹ utwory
œrodkowego i górnego cenomanu (zony Acanthoceras rho-

tomagense – Calycoceras naviculare; patrz Marcinowski,
1974 — Fig. 2.2), wykszta³cone w postaci prze³awi-
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Tab. 1. Zestawienie wybranych cech akumulacji konulusowych z obszaru Polski i Niemiec
Table 1. Comparison between Conulus bed known from Poland and Germany area
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Ryc. 1. A — Lokalizacja obszaru badañ; B — Mapa geologiczna obszaru badañ bez utworów kenozoiku z zaznaczonym
ods³oniêciem w Glanowie (wg Olszewskiej-Nejbert, 2005; uproszczona i nieznacznie zmieniona)
Fig. 1. A — Location of the study area; B — Geological map of the study area without the Cenozoic cover and with the Glanów
outcrop (after Olszewska-Nejbert, 2005; simplified and slightly modified)



caj¹cych siê wapiennych i marglistych zlepieñców kwar-
cowych. Powy¿ej granicy cenomanu z turonem znajduje
siê kilkunastocentymetrowa warstwa wapieni laminowanych
(Marcinowski, 1974; Walaszczyk, 1992), a ponad ni¹ war-
stwa kremowoszarych, zapiaszczonych wapieni o
mi¹¿szoœci oko³o 4 m. Wapienie te s¹ datowane na wczesny
turon (zony Mytiloides hattini – M. kosmati – M. labiatus;
patrz Walaszczyk, 1992). W ich obrêbie, oko³o 1,5 m
poni¿ej górnej krawêdzi ods³oniêcia, wystêpuje pociêta
uskokami, 30-centymetrowej mi¹¿szoœci warstwa z je¿ow-
cami Conulus (ryc. 2).

Materia³ i metodyka badañ

Podczas prac terenowych prowadzonych w Glanowie
w 2007 r. wykonano w œcianie skarpy szurf badawczy o
œredniej szerokoœci 3 m, ods³aniaj¹cy 6-metrow¹ sekwen-
cjê osadów górnej kredy — od œrodkowego i górnego ceno-
manu a¿ po dolny turon (ryc. 2). Z trzech analizowanych
interwa³ów w profilu dolnego turonu (I–III; ryc. 2) zebrano
makrofaunê, g³ównie je¿owce (ponad 300 sztuk) i pobrano
próbki do badañ mikropaleontologicznych (o ³¹cznej masie
ok. 100 kg).
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Ryc. 2. Profil litostratygraficzny utworów kredy górnej (œrodkowy/górny cenoman–dolny turon), zalegaj¹cych na utworach górnojurajskich
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Fig. 2. Lithostratigraphic section of the Upper Cretaceous deposits (Middle/Upper Cenomanian–Lower Turonian), covering the Upper
Jurassic (Oxfordian) deposits at the Glanów outcrop (after Marcinowski 1974; simplified, with later changes of Walaszczyk, 1992)



Pobrane próby zosta³y poddane maceracji, polegaj¹cej
na procesie kilkukrotnego gotowania w roztworze soli
glauberskiej (Na2SO4) a nastêpnie mro¿enia. Podobnie
post¹piono ze ska³ami s³abo skonsolidowanymi, które
zosta³y uprzednio poddane szlamowaniu na kolumnie
trzech sit, o œrednicach oczek 2; 0,63 i 0,3 mm. Zmacero-
wane próby osuszono w temperaturze ok. 200o C. Rezydu-
um z prób przejrzano pod binokularem i wybrano z niego
skamienia³oœci, w tym ponad 300 pancerzy m³odocianych
je¿owców (ryc. 3). Zosta³y one zanurzone w perhydrolu
(H2O2), w celu dodatkowego oczyszczenia powierzchni z
osadu. Materia³ faunistyczny zosta³ sfotografowany i prze-
kazany do zbiorów archiwalnych Katedry Paleontologii i
Biostratygrafii Wydzia³u Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Œl¹skiego w Sosnowcu, gdzie jest przechowywany pod
numerem katalogowym GIUS 9-3471.

Charakterystyka akumulacji

Ods³aniaj¹ce siê w profilu dolnego turonu Glanowa
nagromadzenie nieregularnych je¿owców Conulus (inter-
wa³ II; ryc. 2) wystêpuje w zapiaszczonych wapieniach
marglistych, w obrêbie zony inoceramowej Mytiloides
labiatus (Walaszczyk, 1992). Œrednia mi¹¿szoœæ warstwy z
je¿owcami wynosi ok. 30 cm. Sp¹g i strop warstwy s¹
umowne i zosta³y zdefiniowane jako odpowiednio pierwsze
i ostatnie bardzo liczne („gniazdowe”) wyst¹pienie je¿ow-
ców Conulus subrotundus Mantell. To „gniazdowe” wystê-
powanie je¿owców obserwowane jest w intraklastach (o wy-
miarach kilku do kilkunastu cm), zawieraj¹cych ca³e pan-
cerze je¿owców (przewa¿nie kilka sztuk) i nieraz równie¿
pokruszone ich fragmenty. Na œwie¿o ods³oniêtym prze-
kroju warstwy, o wymiarach 30 x 30 cm, autorzy artyku³u
naliczyli ok. 40 pancerzy je¿owców o œrednicy powy¿ej 1 cm.
Dominuj¹cy w tej akumulacji nieregularny je¿owiec Conu-
lus subrotundus Mantell (ryc. 4). jest szeroko rozpowszech-
niony w osadach turonu na terenie Polski (np. Zarêczny, 1878;
Popiel-Barczyk, 1958; Marcinowski, 1974; Kudrewicz &
Olszewska-Nejbert, 1997; Olszewska-Nejbert, 2005, 2007).

W warstwie tej odnotowano równie¿ drugi takson je¿ow-
ców — regularn¹ formê z gatunku Salenocidaris granulosa
(Woodward) (patrz ryc. 4; porównaj równie¿ z Kongiel,
1939 — tabl. II (III), fig. 22–24, oraz Smith & Wright,
2002 — tabl. 54, fig. 5–6). S¹dz¹c po kilkumilimetrowej
œrednicy pancerzy, w stanowisku tym znaleziono jedynie
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m³odociane formy Salenocidaris granulosa (Woodward).
Pod wzglêdem liczebnoœci ich udzia³ jest niewielki (ryc. 5),
jednak zas³uguje na szczególn¹ uwagê, gdy¿ jest to wyj¹tek
wœród turoñskich akumulacji, w których nie stwierdzono
dotychczas innych taksonów je¿owców prócz dominuj¹cego
Conulus i dlatego sugerowano, i¿ akumulacje te s¹ mono-
typowe (Olszewska-Nejbert, 2005). Wp³yw na to móg³
mieæ fakt, i¿ podczas pozyskiwania materia³u do badañ nie
stosowano maceracji i szlamowania prób skalnych.

Ponadto, w odró¿nieniu od innych turoñskich konden-
sacji je¿owcowych, akumulacja w Glanowie zawiera faunê
towarzysz¹c¹. Fauna ta jest reprezentowana przez bardzo
liczne, izolowane elementy szkieletowe liliowców, roz-
gwiazd i wê¿owide³; mszywio³y; g¹bki; rurki pierœcienic
oraz liczne zêby rekinów.

Rozmieszczenie je¿owców w warstwie jest chaotycz-
ne. S¹ one u³o¿one w pozycji odpowiadaj¹cej przy¿ycio-
wej, w pozycji bocznej lub odwróconej o 180º wzglêdem
pozycji przy¿yciowej. Stan zachowania je¿owców, zarów-
no regularnych, jak i nieregularnych, jest bardzo zró¿nico-
wany. Niektóre pancerze na ca³ych powierzchniach lub
tylko na fragmentach nosz¹ wyraŸne œlady abrazji, a na
pojedynczych widoczne s¹ tak¿e œlady korozji chemicznej.
Osad wype³niaj¹cy pancerze je¿owców nie ró¿ni siê od
otaczaj¹cego. Kilka znalezionych pancerzy by³o wype³nio-
nych glaukonitem. Czêœæ pancerzy uleg³a zgnieceniu pod-
czas kompakcji, ale nie wszystkie — wiêkszoœæ ma³ych,
kilkumilimetrowych okazów nie nosi œladów kompakcji.
Wynika z tego, i¿ po œmierci poszczególne pancerze je¿ow-
ców podlega³y odmiennym procesom biostratynomicznym
i diagenetycznym.

Zdaniem autorów, geneza nagromadzenia fauny je¿ow-
cowej z Glanowa jest bardzo podobna do genezy akumula-
cji udokumentowanej w kamienio³omie w Wielkanocy
(Olszewska-Nejbert, 2005). Nagromadzenie to powsta³o na
skutek bujnego rozwoju fauny je¿owców oraz z³o¿onych
czynników sedymentologicznych, paleoekologicznych i
tektonicznych. Zgodnie ze scenariuszem zaproponowa-
nym przez Olszewsk¹-Nejbert (2005), do nagromadzenia
dosz³o najprawdopodobniej podczas przerwy w sedymen-
tacji, w trakcie której nast¹pi³o wyerodowanie wczeœniej
zdeponowanych, nawet czêœciowo zlityfikowanych, pan-
cerzy je¿owców.

Podsumowanie

Nagromadzenie je¿owców w wapieniach dolnego turo-
nu Glanowa jest kolejn¹, jak dot¹d szczegó³owo nie zba-

dan¹, akumulacj¹ je¿owców na terenie Polski. Wspólnie z
równowiekow¹ akumulacj¹ znan¹ z kamienio³omu w Janu-
szowicach jest ona najstarsz¹ z opisywanych akumulacji
tego typu z Polski i Niemiec (tab. 1). Z tego te¿ powodu
nagromadzenie je¿owców w Glanowie jest Ÿród³em wielu
cennych informacji tafonomicznych, sedymentologicz-
nych i paleoekologicznych. Dostarcza równie¿ bogatego
materia³u je¿owcowego do szczegó³owych badañ taksono-
micznych, w tym do rozwa¿añ nad zmiennoœci¹ wewn¹trz-
gatunkow¹ Conulus subrotundus Mantell.
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Ryc. 5. Procentowy udzia³ taksonów m³odocianych je¿owców w
„warstwie konulusowej” w Glanowie (interwa³ II, ryc. 2)
Fig. 5. Percentage distribution of particular juvenile echinoid taxa
in the ”Conulus bed” at Glanów (interval II, Fig. 2)


