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GEOMORFOLOGIA
Achim A. Beylich (Norweska S³u¿ba Geologiczna),
Armelle Decaulne (Uniwersytet Clermont-Ferrand, Francja), John C. Dixon (Uniwersytet w Arkansas, Stany Zjednoczone), Scott F. Lamoureux (Uniwersytet Queen’s,
Kanada), John F. Orwin (Uniwersytet Otago, Nowa
Zelandia), Jan-Christoph Otto (Uniwersytet w Salzburgu,
Austria), Irina Overeem (Uniwersytet Kolorado, Stany
Zjednoczone), Þorsteinn Sæmundsson (Natural Research
Centre of North-western Iceland), Jeff Warburton (Uniwersytet w Durham, Wielka Brytania) i Zbigniew Zwoliñski
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) s¹ autorami artyku³u
wprowadzaj¹cego w tematycznym zeszycie Zeitschrift für
Geomorphologie4 (w serii Supplement-Band) poœwiêconym
problematyce funkcjonowania ma³ych zlewni jako podstawowych jednostek hierarchicznych w systemach geomorfologicznych. Redaktorami tego zeszytu s¹ Achim
Beylich i Zbigniew Zwoliñski. W artykule przedstawiono
podstawowe za³o¿enia programu SEDIBUD (Sediment Budgets in Cold Environments) i jego znaczenie w okresie, gdy
globalne zmiany œrodowiska wydaj¹ siê dotykaæ przede
wszystkim obszarów wysokich szerokoœci geograficznych.
Stwarza to wyj¹tkow¹ mo¿liwoœæ badania reakcji systemów
geomorfologicznych na zmiany klimatu, gdy¿ zlewnie subpolarne okazuj¹ siê byæ szczególnie czu³e. Aktualnie badania w programie SEDIBUD s¹ prowadzone w 38 zlewniach
w 14 pañstwach i na Antarktydzie, w tym w kilku zlewniach spitsbergeñskich badanych przez polskich naukowców. (PM)
Zespó³ niemiecko-polski w sk³adzie Markus Dotterweich (Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji, Niemcy),
Jan Rodzik, Wojciech Zg³obicki (Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej), Anne Schmitt, Gabriele Schmidtchen
(Niemcy) i Hans-Rudolf Bork (Uniwersytet w Kilonii,
Niemcy) opublikowa³ w czasopiœmie Catena artyku³ dotycz¹cy problematyki geomorfologii obszarów lessowych.

Autorzy przedstawili w nim rezultaty wieloletnich badañ
na stanowisku Do³y Podmularskie ko³o Na³êczowa, obejmuj¹cych aspekty geomorfologiczne, stratygraficzne, paleopedologiczne, archeologiczne i historyczne. Ich celem by³o
rozpoznanie czasowej i przestrzennej zmiennoœci erozji
w¹wozowej na stanowisku reperowym w powi¹zaniu
z historycznymi zmianami u¿ytkowania ziemi. Udokumentowano kilka okresów wzmo¿onej erozji i przyspieszonego cofania zamkniêcia w¹wozu w górê stoku. By³y
one czasowo zwi¹zane z epok¹ br¹zu, okresem X–XI w.
i XVII w. (najbardziej intensywna erozja). W po³owie XIX w.
rozpoczê³a siê kolejna faza erozji, trwaj¹ca do dzisiaj.
Mocn¹ stron¹ artyku³u s¹ dok³adne szkice geomorfologiczne,
graficzne przedstawienia wype³nieñ osadowych w¹wozów
i schematy ideowe postêpu erozji w¹wozowej, które mog¹
byæ wzorcem dla innych opracowañ tego typu. (PM)
Artyku³ Marka Ewertowskiego, Leszka Kasprzaka,
Izabeli Szuman i Aleksandry M. Tomczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) opublikowany w Zeitschrift
für Geomorphologie dotyczy³ geomorfologii glacjalnej.
Omówiono w nim rzeŸbê i architekturê osadów buduj¹cych strefê moreny koñcowej lodowca Ragnar na œrodkowym Spitsbergenie, obecnie oddzielon¹ od czo³a lodowca
jeziorem marginalnym. Wyró¿niono trzy strefy morfogenetyczne: zewnêtrzny sk³on wa³u morenowego, osiow¹, kulminacyjn¹ czêœæ wa³u i wewnêtrzne plateau morenowe,
a tak¿e scharakteryzowano piêæ typów litologicznych
osadów. Wykazano, ¿e znaczn¹ rolê w kszta³towaniu strefy
moreny koñcowej mia³a redepozycja osadów w jej obrêbie,
a w szczególnoœci – bezpoœrednio po zakoñczeniu ma³ej
epoki lodowej – powierzchniowe sp³ywy grawitacyjne.
Wspó³czeœnie strefa morenowa jest ju¿ w znacznej mierze
stabilna, poniewa¿ gruboœæ pokrywy osadowej na j¹drze
lodowym jest na tyle du¿a, aby skutecznie powstrzymywaæ
dalsze wytapianie lodu. (PM)
Artyku³ zespo³u w sk³adzie Kazimierz K. Furmañczyk, Joanna Dudziñska-Nowak (Uniwersytet Szczeciñski), Konrad A. Furmañczyk (Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego), Barbara Papliñska-Swerpel (Instytut
Budownictwa Wodnego PAN) i Natalia Brzezowska (US),
mieszcz¹cy siê w nurcie stosowanej geomorfologii litoralnej, ukaza³ siê w czasopiœmie Geomorphology. Przedmiotem zainteresowania by³y relacje miêdzy wielkoœci¹ erozji
nadmorskiego pasa wydmowego a wybranymi parametrami sztormów. Obszarem badañ by³a Mierzeja Dziwnowska, a dok³adniej dwa odcinki ró¿ni¹ce siê zakresem ochrony brzegu przed erozj¹: w Miêdzywodziu (brak ochrony)
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i w Dziwnowie (liczne konstrukcje przeciwerozyjne).
Analizie poddano 32 zdarzenia sztormowe z lat 1978–2008
i w efekcie wyró¿niono trzy grupy sztormów, powoduj¹cych
niewielk¹, umiarkowan¹ i du¿¹ erozjê pasa wydmowego.
Parametrem najlepiej skorelowanym z wielkoœci¹ erozji
jest poziom morza podczas sztormów, mniej istotne s¹
maksymalna wysokoœæ fali, œredni kierunek nap³ywu fal,
energia sztormu i czas trwania zdarzenia. Autorzy stwierdzili tak¿e, ¿e przy takich samych parametrach sztormów
erozja jest wiêksza na odcinku wybrze¿a z konstrukcjami
ochronnymi, co jest wa¿nym przyczynkiem do dyskusji
nad efektywnoœci¹ ochrony wybrze¿a z zastosowaniem
konstrukcji in¿ynierskich. (PM)
Anna Godlewska i S³awomir Terpi³owski (Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej) opublikowali w Geomorphology wyniki badañ nad linijnymi formami rzeŸby polodowcowej w strefie marginalnej zlodowacenia warty na Podlasiu
(okolice Sarnaków), które by³y wczeœniej opisywane jako
formy szczelinowe (crevasse inflillings). Analizuj¹c zapis
osadowy tych form, autorzy doszli do wniosku, ¿e s¹ one
zbudowane g³ównie z niezdeformowanych utworów glacideltowych i nie mog¹ byæ interpretowane jako efekt wciœniêcia osadu subglacjalnego w krewasy w sp¹gu masy
lodowej, co jest najczêœciej spotykanym wyt³umaczeniem
genetycznym form linijnych. Zaproponowano model genetyczny, w którym wyró¿niono trzy fazy: (a) ruchu kompresyjnego lodu po sk³onie elewacji pod³o¿a, któremu towarzyszy³a egzaracja i wzbogacenie lodu w materia³ skalny;
(b) przekroczenia elewacji przez masê lodow¹ w warunkach ruchu tensyjnego, z powstawaniem szczelin i (c) stagnacji masy lodowej, kiedy w szczelinach tworzy³y siê
lokalne zbiorniki i odbywa³a siê supraglacjalna sedymentacja deltowa. W konkluzji autorzy stwierdzaj¹ podobieñstwo opisywanych form do kemów, zaznaczaj¹c przy tym,
¿e s¹ to nietypowe formy kemowe o orientacji poprzecznej
do kierunku ruchu mas lodowych. (PM)
Adam £ajczak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
na ³amach Zeitschrift für Geomorphologie omawia problematykê obiegu wody i denudacji chemicznej w masywie
Babiej Góry, zwracaj¹c uwagê na ró¿nicê miêdzy stokami
pó³nocnymi o charakterze czo³a kuesty a stokami po³udniowymi, ogólnie zgodnymi z upadem warstw. Wnioskowanie jest oparte na badaniach iloœci i sk³adu wód wyp³ywaj¹cych w Ÿród³ach, z których ponad 20 by³o regularnie
monitorowanych. Denudacja chemiczna i erozja Ÿródliskowa s¹ przedstawione jako kluczowe procesy prowadz¹ce
do powstania i odnawiania g³êbokich osuwisk, a roczna
wielkoœæ denudacji chemicznej mo¿e siêgaæ 150 t z 1 km2.
Autor zwraca tak¿e uwagê na znaczne zasoby wód podziemnych i ich g³êbok¹ cyrkulacjê w strefach osuwiskowych, wykazuj¹c¹ pewne podobieñstwa z cyrkulacj¹ na
obszarach krasowych. (PM)
Zespó³ w sk³adzie Piotr Zagórski, Grzegorz Gajek
i Piotr Demczuk (Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej)
omawia w Zeitschrift für Geomorphologie zagadnienie
interakcji miêdzy procesami zachodz¹cymi w zlewniach
a ewolucj¹ strefy litoralnej na przyk³adzie fiordu Recherche
na œrodkowym Spitsbergenie i w skali czasowej kilkudziesiêciu lat. Wœród obiektów wybranych do badañ szczegó³owych s¹ zarówno zlewnie silnie zlodowacone, jak
i takie, gdzie lodowce znajduj¹ siê tylko w ich górnych
czêœciach. W tych pierwszych zaobserwowano znaczn¹
agradacjê w strefie litoralnej, zwi¹zan¹ z szybk¹ deglacjacj¹, i powstanie ponad 20 km nowej linii brzegowej. Mniej518

sze zmiany odnotowano w przypadku braku lodowców
w bezpoœredniej bliskoœci linii brzegowej. Omawiany artyku³ dostarcza kolejnych przyk³adów na potwierdzenie tezy
o znacz¹cych zmianach rzeŸby obszarów polarnych w warunkach szybkiej deglacjacji. (PM)
Wojciech Zg³obicki i Bogus³awa Baran-Zg³obicka
(Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej) w czasopiœmie
Catena opublikowali artyku³ mieszcz¹cy siê w nurcie geomorfologii stosowanej. Wykorzystuj¹c narzêdzia GIS, przeanalizowali zwi¹zki miêdzy cechami urzeŸbienia obszarów
podœcielonych lessem a sposobami i formami wykorzystania
terenu przez cz³owieka. Badania zosta³y przeprowadzone
na trzech obszarach testowych w po³udniowo-wschodniej
Polsce, po jednym na P³askowy¿u Na³êczowskim, na Wy¿ynie Sandomierskiej i na Pogórzu Rzeszowskim. Cechuj¹
siê one urozmaicon¹ rzeŸb¹ i na ka¿dym z nich wystêpuj¹
w¹wozy i strome stoki. Warstwy podstawowe w analizie
zawiera³y informacjê o nachyleniu, typie rzeŸby (w szeœciu
kategoriach) i sposobie u¿ytkowania (w oœmiu kategoriach). Stwierdzono ogóln¹ zale¿noœæ, stosownie do której
wiêksza mozaikowoœæ u¿ytkowania jest zwi¹zana z wiêkszymi nachyleniami, co jest przyk³adem adaptacji dzia³alnoœci rolniczej do istniej¹cej rzeŸby, a przede wszystkim
form¹ zapobiegania powierzchniowej erozji gleb i erozji
w¹wozowej. Ma to istotne implikacje dla programów konsolidacji gruntów w rejonach o du¿ym udziale gospodarstw
ma³oobszarowych i rozdrobnionej strukturze u¿ytkowania.
Autorzy stawiaj¹ wniosek, ¿e tereny lessowe wymagaj¹
programów konsolidacyjnych specjalnie dostosowanych
do cech lokalnej rzeŸby terenu. (PM)
Opracowanie autorstwa Zbigniewa Zwoliñskiego,
Józefa Szpikowskiego i Katarzyny Wiœniewskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) jest kolejnym polskim
artyku³em opublikowanym w Zeitschrift für Geomorphologie. Poœwiêcony jest on charakterystyce hydrochemicznej
wód powierzchniowych w zlewniach uchodz¹cych do Zatoki
Admiralicji na antarktycznej Wyspie Króla Jerzego. Sk³ad
chemiczny wody jest wskaŸnikiem obszaru Ÿród³owego,
a jego zmiany s¹ traktowane jako geoindykatory wspó³czesnych zmian œrodowiska. (PM)
STRATYGRAFIA, PALEOEKOLOGIA,
PALEONTOLOGIA
Adam Bodzioch (Uniwersytet Opolski) oraz Monika
Kowal-Linka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) przedstawiaj¹ w Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology wyniki studiów diagenezy szcz¹tków triasowych
krêgowców z Krasiejowa. Badania autorów wykaza³y, ¿e
szcz¹tki krêgowców l¹dowych zawieraj¹ odmienne mineralogicznie i geochemicznie wype³nienia i maj¹ inn¹ charakterystykê diagenetyczn¹ ni¿ koœci krêgowców wodnych
pochodz¹cych z tych samych horyzontów stratygraficznych. Dowodzi to, ¿e wczesna diageneza szcz¹tków kostnych odbywa³a siê w ró¿nym czasie i ró¿nych miejscach,
a z³o¿enie koœci nale¿y uto¿samiæ z ich przemieszczeniem
i ze zdarzeniow¹ depozycj¹, zwi¹zan¹ zapewne z powodzi¹. (WK)
Ewa G³owniak (Uniwersytet Warszawski) w czasopiœmie Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie,
Abhandlungen opublikowa³a wyniki badañ wczesnooksfordzkich zespo³ów amonitowych z po³udniowej Polski.
Badania autorki skoncentrowa³y siê na submedyterañskim
rodzaju Prososphinctes Schindewolf. Przeprowadzono rewi-
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zjê taksonomiczn¹ gatunków Gejzy Bukowskiego oraz
Wojciecha Brochwicza-Lewiñskiego, opieraj¹c siê na okazach serii typowej, które po raz pierwszy zilustrowano. Przeanalizowano nowy materia³ topotypowy, zebrany z warstw
jasnogórskich Jury Krakowsko-Czêstochowskiej i obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich. Opisano piêæ gatunków, w tym
jeden nowy, a cztery dalsze formy pozostawiono w nomenklaturze otwartej. Wykazano zasiêg stratygraficzny tych
form w Polsce, w poziomach Mariae, Cordatum (dolny
oksford) oraz najni¿szym Plicatilis (œrodkowy oksford),
gdzie definitywnie zanikaj¹. Du¿e zró¿nicowanie udzia³u
procentowego rodzaju Prososphinctes na tle zmiennoœci
procentowej form borealnych, submedyterañskich i medyterañskich w badanych zespo³ach amonitowych zinterpretowano w kategoriach wra¿liwoœci tego taksonu na zmiany
œrodowiskowe. Stwierdzono po raz pierwszy poziom jego
rozkwitu, który przypada na œrodkow¹ czêœæ podpoziomu
Costicardia (poziom Cordatum). Sam rodzaj zaliczono do
taksonów oportunistycznych. Prososphinctes wraz z kilkoma
oksfordzkimi rodzajami, m.in. Platysphinctes, Liosphinctes
i Larcheria, zaliczono do nowej podrodziny Prososphinctinae. Taksony te wyró¿nia zdolnoœæ do szybkiej migracji
i kolonizowania innych prowincji w okresach niestabilnych
warunków œrodowiskowych. Strategiê oportunistyczn¹
rodzaju Prososphinctes w warunkach stresu œrodowiskowego przeciwstawiono zrównowa¿onej strategii rozmna¿ania
u konkurencyjnego rodzaju Perisphinctes s. lato. Za przyczynê amonitowych zdarzeñ paleobiogeograficznych we
wczesnym oksfordzie i ich czasow¹ koincydencjê z rozkwitem oraz zanikiem Prososphinctes na badanym obszarze
uznano zmiany po³¹czeñ miêdzy prowincjami i czynniki
tektono-eustatyczne. Dane amonitowe nie dostarczy³y jednoznacznych dowodów na potwierdzenie hipotezy znacznego
och³odzenia i epizodu zlodowacenia na prze³omie keloweju
i oksfordu. Uzyskane wnioski s¹ spójne z wynikami badañ
izotopowych Wierzbowskiego i in. (2009, Palaeogeogr.,
Palaeoclim., Palaeocol., 283: 182-194). (KN)
Przemys³aw Gorzelak (Instytut Paleobiologii PAN),
Mariusz A. Salamon (Uniwersytet Œl¹ski) i Tomasz K.
Baumiller (Uniwersytet Michigan, Stany Zjednoczone)
w krótkiej pracy w PNAS dyskutuj¹ nad wp³ywem drapie¿nictwa je¿owców na tendencje makroewolucyjne w obrêbie
grup liliowców mezozoicznych. Autorzy podjêli siê trudnego zadania, poniewa¿ z zapisu kopalnego bardzo trudno
jest ustaliæ fakt drapie¿nictwa, a tym bardziej jego intensywnoœæ. Œlady uszkodzeñ na mezozoicznych szkieletach liliowców przypisano je¿owcom na podstawie aktualistycznych
obserwacji niestrawionych resztek pokarmu form wspó³czesnych. Statystycznie skorelowano liczbê ugryzieñ ze zró¿nicowaniem na poziomie rodzajowym zarówno je¿owców,
jak i liliowców mezozoicznych. Uzyskane wyniki pozwoli³y na wydzielenie czterech g³ównych etapów ewolucji
obu grup. Nasilenie siê drapie¿nictwa zaobserwowano
w œrodkowym i póŸnym triasie oraz w póŸnej kredzie.
Pierwszy okres mia³ ogromne znaczenie dla radiacji liliowców, wœród których po raz pierwszy pojawi³y siê formy
poruszaj¹ce siê aktywnie. Powstawanie nowych taksonów
oraz skuteczny sposób ucieczki przed atakami drapie¿ników
doprowadzi³y do dominacji liliowców poruszaj¹cych siê
nad osiad³ymi. Te makroewolucyjne zmiany wynika³y nie
tylko, jak pocz¹tkowo s¹dzono, z drapie¿nictwa ryb, ale
tak¿e z ró¿nicowania siê miêso¿ernych je¿owców. Autorzy
uwa¿aj¹ te¿, ¿e radiacja mezozoiczna w obu grupach
zapocz¹tkowa³a podobny ich rozk³ad we wspó³czesnych
p³ytkich morzach, w których je¿owce odgrywaj¹ g³ówn¹
rolê jako drapie¿niki bentoniczne, liliowce wêdruj¹ce domi-

nuj¹ nad osiad³ymi, a te ostatnie przystosowa³y siê do ¿ycia
w bezpieczniejszych wodach g³êbszych. (KN)
Zespó³ badaczy – Renata Jach, El¿bieta Machaniec
i Alfred Uchman (Uniwersytet Jagielloñski) – opisa³ w czasopiœmie Lethaia wystêpowanie skamienia³oœci œladowej
Nummipera eocenica w utworach eocenu tatrzañskiego.
Skamienia³oœæ maj¹ca formê rurek o œciankach zbudowanych z drobnych bioklastów jest obecna w pojedynczym
horyzoncie stratygraficznym reprezentuj¹cym okres stabilizacji dna morskiego spowodowanej pog³êbieniem. Skamienia³oœæ jest interpretowana przez autorów jako domichnia
wieloszczetów lub skorupiaków. Interesuj¹ca jest próba
powi¹zania morfotypów œladu ze zró¿nicowanymi warunkami œrodowiskowymi. (WK)
Janusz Kotlarczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)
i Alfred Uchman (Uniwersytet Jagielloñski) prezentuj¹ na
³amach Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology zintegrowan¹ analizê ichtio- i ichnologiczn¹ formacji
menilitowej Karpat zewnêtrznych pozwalaj¹ca na rekonstrukcjê zmian natlenienia osadu i kolumny wody w czasie
sedymentacji. Ca³kowita anoksja zosta³a stwierdzona jedynie w czasie zony ichtiofaunistycznej IPM2. Z kolei anoksja ograniczona do dna basenu by³a powszechna w trakcie
sedymentacji górnej czêœci badanej formacji. (WK)
Wojciech Koz³owski (Uniwersytet Warszawski) i Katarzyna Sobieñ (PIG-PIB) w Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology przedstawiaj¹ wyniki zintegrowanych badañ izotopowych i geofizycznych póŸnosylurskiego
zdarzenia Lau w profilu wiercenia Mielnik IG1 (Podlasie).
Na podstawie przeprowadzonych badañ autorzy stwierdzili
zwi¹zek anomalii izotopowej wêgla z pojawieniem siê licznego materia³u eolicznego. Badacze dopatruj¹ siê przyczyn
zdarzenia w zmianie dostêpnoœci nutrientów prowadz¹cej
do emisji metanu z powierzchni mórz. (WK)
Zespó³ badaczy w sk³adzie Barbara Kremer, Krzysztof
Owocki (Instytut Paleobiologii PAN), Agata Królikowska,
Beata Wrzosek (Uniwersytet Warszawski) i Józef KaŸmierczak (IP PAN) opisa³ w Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology zapis procesów wczesnego pogrzebania koœci póŸnokredowego dinozaura Saurolophus angustirostris z pustyni Gobi (Mongolia). Dominuj¹cym procesem jest tu degradacja mikrobialna wyra¿ona formacj¹
mikrosferycznych skupieñ tlenków ¿elaza (w tym hematytu i getytu). Zebrane dane mineralogiczne i geochemiczne
prowadz¹ do wniosku o istotnej roli organizmów mikrobialnych w dobrze natlenionym œrodowisku wczesnego
pogrzebania badanych szcz¹tków kostnych. (WK)
Leszek Marynowski, Micha³ Zatoñ, Micha³ Rakociñski, Pawe³ Filipiak (Uniwersytet Œl¹ski), S³awomir Kurkiewicz (Œl¹ski Uniwersytet Medyczny) i Tim J. Pearce
(Chemostrat Ltd., Wielka Brytania) prezentuj¹ w Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology zintegrowany zapis zdarzenia Hangenberg w profilu Kowali. WskaŸniki geochemiczne œwiadcz¹ o znacznej dynamice zmian
natlenienia œrodowiska w czasie zdarzenia, z okresowym
zasiedlaniem dna g³êbokiego szelfu przez oportunistyczne
organizmy bentosowe. Autorzy raportuj¹ równie¿ o wystêpowaniu 20-centymetrowej warstwy piroklastycznej (geochemicznie odpowiadaj¹cej bazaltom oceanicznym) w œrodkowej czêœci profilu zdarzenia. Intensywny wulkanizm
móg³ mieæ zdaniem autorów wp³yw na zakwaszenie wód
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szelfu Laurosji, co mog³o byæ istotnym czynnikiem w trakcie badanego wymierania. (WK)
Jacek Matyszkiewicz, Alicja Kochman i Agnieszka
Duœ (Akademia Górniczo-Hutnicza) opisuj¹ w Sedimentary Geology odmiany mikrobialitów z facji wapieni skalistych Jury Polskiej w relacji do czynników œrodowiskowych i zmian sk³adu chemicznego wody morskiej zapisanych w geochemii pierwiastków œladowych. Powstawanie
mikrobialitów odbywa³o siê w warunkach dobrego natlenienia i alkalicznoœci zbli¿onej do wspó³czesnej. Autorzy
postuluj¹ istotny wp³yw zawartoœci rozpuszczonych aminokwasów, koloidalnej materii organicznej i drobnoziarnistych sk³adników od¿ywczych na rozwój badanych ska³
biogenicznych. (WK)
Ewa Olempska (Instytut Paleobiologii PAN) na ³amach
czasopisma Hydrobiologia (Springer) weryfikuje pozycjê
systematyczn¹ oraz wskazuje przypuszczalnych przodków
wymar³ej paleozoicznej grupy skorupiaków z podrzêdu
Eridostracina. Grupa ta zosta³a wczeœniej w³¹czona do ma³¿oraczków na podstawie nielicznych cech, które jednak nie
wyklucza³y jej przynale¿noœci do muszelkowców (Conchostraca). Charakteryzuje siê ona nietypow¹ wielowarstwow¹
budow¹ skorupek, na których wystêpuj¹ delikatne bruzdy
oddzielaj¹ce poszczególne wylinki. W obrêbie Eridostracina wydzielono trzy rodziny – Eridoconchidae, Cryptophyllidae i Shaefericonchidae. Brak odcisków czêœci miêkkich,
a co za tym idzie i niemo¿noœæ przeprowadzenia szczegó³owych badañ morfologicznych, stawia³y pod znakiem zapytania pozycjê systematyczn¹ ca³ej grupy. W rozwi¹zaniu
problemu pomog³a autorce kolekcja œwietnie zachowanych
ma³¿oraczków zebranych przez Elenê Sokiran z osadów
famenu dolnego na obszarze centralnego pola dewoñskiego w Rosji. Najliczniejszym i najbardziej wartoœciowym dla badañ gatunkiem okaza³ siê Cryptophyllus socialis
(Eichwald, 1860) z rodziny Cryptophyllidae, reprezentowany przez skorupki z doskonale widocznymi odciskami
ró¿nych elementów anatomicznych. Na podstawie analizy
materia³u zebranego z Rosji, a tak¿e z Gór Œwiêtokrzyskich i z Polski pó³nocno-zachodniej autorka zaliczy³a
Eridostracina do ma³¿oraczków z rzêdu Palaeocopida,
a podobieñstwo do muszelkowców uzna³a za homeomorficzne. Jednoczeœnie zauwa¿y³a, ¿e pokrewieñstwo miêdzy
eridokonchidami a kryptofyllidami budzi w¹tpliwoœci, poniewa¿ obie rodziny posiadaj¹ wiele cech ró¿nych ma³¿oraczków paleozoicznych. Autorka przypuszcza, ¿e Eridostracina
stanowi³y grupê polifiletyczn¹, której przodków nale¿y
szukaæ wœród ma³¿oraczków wczesnoordowickich. Analiza
ekologiczna rodzaju Cryptophyllus wskazuje na zmianê
œrodowiska: od g³êbokowodnej platformy w ordowiku œrodkowym do stref marginalnomorskich o zmiennych warunkach zasolenia, temperatury i dostawy substancji pokarmowych w dewonie póŸnym. (KN)
Zbyszek Remin (Uniwersytet Warszawski), Zofia
Dubicka (Instytut Paleobiologii PAN), Agata Koz³owska
i Barbara Kuchta (UW) proponuj¹ zastosowanie ciek³ego
azotu do maceracji ska³ w celu wyizolowania z nich otwornic. Spoœród metod konwencjonalnych, polegaj¹cych na
zamra¿aniu i rozmra¿aniu, jest to sposób najbardziej skuteczny, o czym przekonuj¹ nas autorzy na ³amach Marine
Micropaleontology. Metodê przetestowano na ska³ach
ró¿nie zlityfikowanych. Próbki o sta³ej objêtoœci i pobrane
z tych samych utworów poddano maceracji przy u¿yciu
ciek³ego azotu i soli glauberskiej, a uzyskane wyniki porównano. Badania udowodni³y, ¿e nowa metoda jest nie tylko
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tania, ale te¿ znacznie skraca proces rozdrabniania ska³y
i to do frakcji mniejszych ni¿ w przypadku zastosowania
soli glauberskiej. Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e uzyskujemy zespo³y o pe³niejszym sk³adzie, w którym obok
okazów du¿ych wystêpuj¹ liczne ma³e otwornice planktoniczne i bentoniczne. Formy drobne odzyskuje siê w wyniku dekantacji zawiesiny, co jest procedur¹ niestosowan¹
w metodach konwencjonalnych. Te ostatnie zdaniem
autorów prowadz¹ do zafa³szowania danych w obrêbie
zespo³ów otwornicowych, a co za tym idzie – do niew³aœciwych interpretacji paleoekologicznych i paleoœrodowiskowych, które w œwietle nowych danych powinny byæ zrewidowane. (KN)
Maciej Œliwiñski (Uniwersytet Alaska Fairbanks, Stany
Zjednoczone), Maciej B¹bel, Krzysztof Nejbert, Danuta
Olszewska-Nejbert (Uniwersytet Warszawski), Andrzej
G¹siewicz (PIG-PIB), B. Charlotte Schreiber (Uniwersytet Waszyngtoñski, Stany Zjednoczone), Jeff. A. Benowitz
i Paul Layer (Uniwersytet Alaska Fairbanks) przedstawiaj¹ w Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology nowe datowanie geochronologiczne wk³adki tufitowej
wystêpuj¹cej wœród utworów warstw pektenowych zapadliska przedkarpackiego z otworu Babczyn-2. Otrzymany
wiek radiometryczny (13,06 Ma ±0,11 Ma) pozwala na
bezwzglêdne datowanie zdarzenia ewaporatowego w Paratetydzie oraz wymierania badeniañsko-sarmackiego i chronostratygraficzne odniesienie tych zdarzeñ do dolnej czêœci
neogeñskiej 6. zony nanoplanktonicznej (NN6). (WK)
Jakub Witkowski (Uniwersytet Warszawski; Instytut
Paleobiologii PAN), Steven M. Bohaty (Uniwersytet
w Southampton, Wielka Brytania), Kevin McCartney
(University of Maine at Presque Isle, Stany Zjednoczone)
i David M. Harwood (Uniwersytet Nebraska-Lincoln, Stany
Zjednoczone) przedstawiaj¹ na ³amach Palaeogeography,
Palaeoclimatology, Palaeoecology rezultaty badañ wysokorozdzielczej iloœciowej analizy mikroskamienia³oœci krzemionkowych z wierceñ oceanicznych ODP (Ocean Drilling Program) w punktach 748 i 749 reprezentuj¹cych teren
P³askowy¿u Kergueleñskiego na Oceanie Indyjskim. Wyniki
przeprowadzonych badañ zapisu skalnego œródeoceñskiego optimum klimatycznego dokumentuj¹ znacz¹cy wzrost
sedymentacji organogenicznej krzemionki przy istotnych
zmianach jakoœciowych zespo³u mikroorganizmów krzemionkowych. Zebrane dane wskazuj¹ na okresow¹ eutrofizacjê i zmianê zespo³u mikroorganizmów krzemionkowych
równoleg³¹ do zmian klimatycznych. (WK)
Miko³aj K. Zapalski (Uniwersytet Warszawski) w obszernej, licz¹cej prawie 100 stron pracy w Special Papers in
Palaeontology, przedstawia wyniki badañ ¿yweckich i frañskich koralowców Tabulata z po³udniowego regionu Gór
Œwiêtokrzyskich i z Ardenów. Mimo i¿ pierwsze dane
dotycz¹ce tej fauny pochodz¹ z XIX w., wiele jej aspektów
nie jest jeszcze dostatecznie poznanych. W swoich badaniach autor skoncentrowa³ siê na systematyce, a ponadto
na zmiennoœci wewn¹trzgatunkowej i wewn¹trzkolonijnej
wybranych taksonów, rozprzestrzenieniu stratygraficznym
i paleogeograficznym oraz interakcji miêdzy koralowcami
a drobnymi organizmami (endobiontami). Kolekcja z Gór
Œwiêtokrzyskich pochodzi³a z 19 ods³oniêæ, opisanych
wczeœniej w publikacji Rackiego (1992, Acta Palaeont.
Pol., 37: 87–182). Materia³ badawczy obejmowa³ ³¹cznie
oko³o 1100 szlifów cienkich, ultracienkich i seryjnych odcisków celuloidowych. Identyfikacja na poziomie gatunkowym okaza³a siê ogromnym wyzwaniem z powodu znacz-
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nego zró¿nicowania wewn¹trzgatunkowego stwarzaj¹cego
trudnoœci w wyodrêbnieniu cech diagnostycznych. Dlatego
autor w swoich badaniach zastosowa³ metodê statystyczn¹
jakoœciow¹, a tak¿e kierowa³ siê doœwiadczeniem. Porównanie materia³u polskiego z klasycznym materia³em francuskim
i belgijskim okaza³o siê mo¿liwe dopiero po zrewidowaniu
taksonów ardeñskich. Rewizji poddano równie¿ wczeœniejsze oznaczenia autorów polskich. Parametry biometryczne,
traktowane jako wyró¿niki taksonomiczne, przetestowano
na ró¿nych elementach szkieletowych koralowców z rodzin
Alveolitidae i Coenitidae na tle ich zmiennoœci wewn¹trzgatunkowej i wewn¹trzkolonialnej. Okaza³o siê, ¿e najwiêksz¹ wartoœæ diagnostyczn¹ ma œrednica œwiat³a koralita, a w przypadku alveolitidów tak¿e œrednica por. Dziêki
kompleksowym badaniom uda³o siê wydzieliæ 52 gatunki
nale¿¹ce do 18 rodzajów w obrêbie trzech rzêdów. Zaproponowano piêæ nowych gatunków i jeden nowy rodzaj.
¯yweckie i frañskie koralowce Tabulata z regionu kieleckiego zdominowane s¹ przez alveolitidy. Podobne proporcje
wystêpuj¹ te¿ we franie ardeñskim, natomiast w ¿ywecie
dominuj¹ tam przedstawiciele rodziny Pachyporidae. Fakt
wspó³wystêpowania endobiontów z koralowcami Tabulata
odnotowano pod koniec lat 60. ubieg³ego wieku, jednak¿e
szczegó³owe badania zosta³y przeprowadzono przez autora
dopiero 30 lat póŸniej. Analiza szkieletów koralowców
wykaza³a obecnoœæ dwóch ichnorodzajów i trzech ichnogatunków przypisanych dzia³alnoœci paso¿ytniczych endobiontów. (KN)
Miko³aj Zapalski, Jerzy Trammer (Uniwersytet Warszawski) i Bruno Mistiaen (Laboratorium Paleontologii
Stratygraficznej CNRS, Francja) przedstawili w Palaeontology wyniki poszukiwañ charakterystycznej strefowoœci
w koloniach koralowców Tabulata wskazuj¹cej na cykliczny wzrost ich szkieletów. Zjawisko to jest znane od dawna
u ró¿nych grup koralowców kopalnych i wspó³czesnych.
Przypisuje siê je wahaniom czynników œrodowiskowych,
np. temperatury. Zmiany te wp³ywaj¹ na tempo wzrostu
rejestrowane przez zagêszczenie elementów architektury
szkieletowej. W omawianym materiale obserwowano gêstoœæ
wystêpowania denek (tabul) w koralitach masywnych
kolonii alveolitów z franu Gór Œwiêtokrzyskich. Po raz
pierwszy badano wzrost poszczególnych osobników, a nie,
jak w dotychczasowych pracach, uœredniony wzrost dla
ca³ej kolonii. Okaza³o siê, ¿e u dwóch analizowanych gatunków s¹siednie korality nie wykazuj¹ skorelowanej strefowoœci obserwowanej cechy, co wyklucza wp³yw cyklicznych czynników œrodowiskowych na dynamikê wzrostu.
Ten nieoczekiwany wynik obserwacji autorzy pozostawili
bez wyt³umaczenia, aczkolwiek przedyskutowali dwie
mo¿liwe interpretacje. Jedna wi¹¿e siê ze zró¿nicowanym
wp³ywem symbiontów na rozwój s¹siednich koralitów.
Druga – ze skoordynowanym, naprzemiennym rozwojem
ró¿nych cech wp³ywaj¹cych na mechaniczn¹ odpornoœæ
ca³ej kolonii, w tym zagêszczenia denek. (KN)
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