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NASI W FILADELFII
Publikacje polskich badaczy w czo³owych
czasopismach miêdzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi

PETROGRAFIA, MINERALOGIA, GEOCHEMIA
Krzysztof Szopa, Aleksandra Gawêda (Uniwersytet
Œl¹ski), Axel Müller (S³u¿ba Geologiczna Norwegii),
Magdalena Sikorska (PIG-PIB) opisali w Mineralogy and
Petrology niezwykle rzadkie odmiany granitoidów, ekstremalnie wzbogacone w apatyt. Powstanie tych nietypowych granitoidów wi¹¿e siê z procesami mieszania magm
maficznych (typu I) i felzytowych (typu S). W strefie mieszania magm dosz³o prawdopodobnie do wytworzenia stopów ekstremalnie bogatych w fosfor i glin, dziêki czemu
ska³y maj¹ peraluminowy charakter (ASI = 1,12–1,61).
Cechy strukturalno-teksturalne ska³ bogatych w apatyt
ukszta³towa³y siê w wyniku krystalizacji frakcjonalnej,
zdominowanej przez segregacjê kryszta³ów w przep³ywie
oraz separacjê grawitacyjn¹ sk³adników kumulatywnych.
Stwierdzono tak¿e oddzia³ywanie procesów zwi¹zanych
z lokalnym przesyceniem w strefie brze¿nej wspó³krystalizuj¹cych kryszta³ów skalenia i apatytu przy s³abej dyfuzji
w obrêbie stopu prze³adownego kryszta³ami (tzw. crystal
mush). Jest to trzecie na œwiecie (a drugie w Tatrach)
wyst¹pienie kumulatów granitoidowych bogatych w apatyt,
a pierwsze, dla którego wykonano bilans materii i udokumentowano genezê. Istnienie kumulatów granitoidowych
o nietypowych sk³adach mineralnych sugeruje, ¿e procesy
segregacji mog¹ mieæ du¿e znaczenie w kszta³towaniu
siê intruzji granitoidowych. Wzmiankowana praca stanowi
kontynuacjê badañ nad granitoidowymi intruzjami warstwowanymi, zapocz¹tkowanych artyku³em, którego autorami s¹ Gawêda i Szopa (2011, Earth Environ. Sci. Trans.
R. Soc. Edinb., 102: 129–144) dotycz¹cym warstwowania
magmowego w granitoidach Tatr Wysokich. (Aleksandra
Gawêda)
SZOPA K., GAWÊDA A., MULLER A. & SIKORSKA M. 2013 –
The petrogenesis of granitoid rocks unusually rich in apatite in the
Western Tatra Mts. (S-Poland, Western Carpathians). Miner. Petrol.
[doi: 10.1007/s00710-012-0262-2].

GEOLOGIA REGIONALNA
Mateusz Zieliñski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) opublikowa³ w Marine and Petroleum Geology artyku³ dotycz¹cy dojrza³oœci termicznej osadów. Omówiono
i zanalizowano w nim regionalny rozk³ad konodontowego
wskaŸnika przeobra¿eñ termicznych (conodont Color Alteration Index – CAI) dla osadów od œrodkowego dewonu do
górnego karbonu w basenach Ahnet i Mouydir (o ³¹cznej
powierzchni ok. 10 000 km2) zlokalizowanych przy pó³nocno-zachodniej krawêdzi masywu Hoggar w po³udniowej Algierii. Ustalono, ¿e w basenie Ahnet osady œrodkowego i górnego dewonu na ca³ej powierzchni ods³oniêæ
maj¹ jednorodn¹ wartoœæ CAI = 2, która dokumentuje
maksymaln¹ temperaturê pogr¹¿enia wynosz¹c¹ ok. 50°C.
Z kolei osady karbonu wykazuj¹ szerszy zakres wartoœci
CAI – od 1 do 3,5. Zaobserwowano tak¿e, ¿e obok ogól-

nej regionalnej tendencji spadku dojrza³oœci termicznej ku
m³odszym osadom wystêpuje lokalna anomalia spowodowana dodatkowym podgrzaniem przez ska³y magmowe.
W s¹siednim basenie Mouydir wartoœci CAI mieszcz¹ siê
w przedziale 2–3,5 dla ods³oniêtych ska³ dewonu œrodkowego i górnego. Analiza regionalnego wzoru CAI pozwoli³a stwierdziæ, ¿e osady œrodkowego dewonu wystawione
by³y na temperatury pogr¹¿enia ok. 120°C, podczas gdy
ska³y górnego dewonu zosta³y podgrzane g³ównie do temperatury ok. 50°C na krawêdziach basenu. Autor ustali³,
¿e oznaczona dojrza³oœæ termiczna analizowanych osadów
zosta³a w przewa¿aj¹cej mierze osi¹gniêta w karbonie przed
orogenez¹ waryscyjsk¹ (hercyñsk¹) i lokalnie w trakcie
mezozoiku. Jest ona wynikiem regionalnego pogr¹¿enia
pod nadk³adem osadów karbonu, których czêœæ zosta³a
usuniêta przez powaryscyjsk¹ erozjê. Szacunki na podstawie danych CAI wskazuj¹, ¿e usuniête mog³o zostaæ
od 200 m do 1300 m tych¿e osadów w basenie Ahnet i do
1200 m w basenie Mouydir. Ponadto analiza paleotemperatur sugeruje, ¿e w karbonie œredni gradient geotermiczny na badanym obszarze wynosi³ ok. 30°C/km. Pod
wzglêdem zdolnoœci do generowania wêglowodorów osady
dewonu w obu analizowanych basenach maj¹ dojrza³oœci
na poziomie okna ropy i gazu. W przeciwieñstwie do nich
osady karbonu s¹ niedojrza³e termicznie. Wy¿sza dojrza³oœæ termiczna zarówno osadów dewonu, jak i karbonu
jest spodziewana w g³êbszych partiach basenów. (Mateusz
Zieliñski)
ZIELIÑSKI M. 2012 – Conodont thermal alteration patterns
in Devonian and Carboniferous rocks of the Ahnet and Mouydir
basins (southern Algeria). Mar. Pet. Geol., 38: 166–176.

STRATYGRAFIA, PALEOEKOLOGIA,
PALEONTOLOGIA
Jerzy Fedorowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), E. Wayne Bamber (S³u¿ba Geologiczna Kanady)
i Darya V. Baranova (Uniwersytet Calgary, Kanada) na
³amach Journal of Paleontology opisali koralowce Rugosa
z Basenu Sverdrupa. Fedorowski (1981, „Carboniferous
corals: distribution and sequence”, Acta Palaeont. Pol., 26:
87–160) wyznaczy³ trzy fazy rozwoju karboñskich i permskich koralowców Rugosa na œwiecie. Liczne publikacje,
które ukaza³y siê od tego czasu, potwierdzi³y zasadnoœæ tego
wydzielenia. Granice faz przekraczaj¹ co najwy¿ej pojedyncze taksony w nielicznych siedliskach. Szczególnie ostra
granica dzieli fazê pierwsz¹ (najm³odszy famen–sierpuchow)
od drugiej (baszkir–g¿el). Nadzwyczaj bogata i zró¿nicowana koralowcowa fauna wizeñska, wystêpuj¹ca w bardzo
licznych miejscach na œwiecie, równie¿ w Polsce, niemal
w ca³oœci ginie przed koñcem sierpuchowu lub wczeœniej.
Omawiany przez autorów zespó³ kilku gatunków typowo
wizeñskich, znanych równie¿ z Polski, a mianowicie: Dibunophyllum bipartitum craigianum, Lonsdaleia duplicata
i Palaeosmilia murchisoni, odkryty na pó³nocnym krañcu
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Wyspy Ellesmere’a w kanadyjskim Archipelagu Arktycznym
jest unikatowy w skali œwiatowej pod wzglêdem wieku
geologicznego, udokumentowanego otwornicami na m³odsz¹ czêœæ œrodkowego baszkiru. O redepozycji nie mo¿e
byæ mowy, jest to bowiem równoczeœnie najstarsza fauna
koralowcowa Basenu Sverdrupa. W sk³ad tej fauny wchodzi równie¿ kolonijny koralowiec tymczasowo oznaczony
jako Tizraia? sp. aff. „Diphyphyllum” carinatum Gorsky,
1951. Zostanie on zaliczony do gatunku carinatum znanego z sierpuchowu Nowej Ziemi, gdy (jeœli) kolonijna forma
wzrostu okazów z tych wysp zostanie udokumentowana.
Szczegó³owe zbadanie zmian zachodz¹cych w szkieletach
podczas rozmna¿ania wegetatywnego (blastogenezy) carinatum umo¿liwi³o odtworzenie tego procesu w hipotetycznym sensie biologicznym. Tego rodzaju rekonstrukcja nie
by³a dotychczas nigdy dokonywana dla kolonii Rugosa
tworz¹cych p¹czki peryferyczne. Rodzaj Tizraia wystêpuje wy³¹cznie w wizenie pó³nocnej Afryki. Jego prawdopodobne wystêpowanie w œrodkowym baszkirze Basenu
Sverdrupa równie¿ stanowi zagadkê. Omówiony zespó³
koralowców – typowa „faun¹ £azarza” – wywodzi siê
zapewne z Nowej Ziemi, jednak jego refugium pozostaje
nieznane. (Jerzy Fedorowski)
FEDOROWSKI J., BAMBER E.W. & BARANOVA D.V. 2012 –
An unusual occurrence of Bashkirian (Pennsylvanian) Rugose Corals
from the Sverdrup Basin, Arctic Canada. J. Paleont., 86: 979–995.

Adrian Kin (Uniwersytet Jagielloñski; Stowarzyszenie Przyjació³ Nauk o Ziemi „Phacops”) i Robert NiedŸwiedzki (Uniwersytet Wroc³awski) opisali na ³amach
Cretaceous Research dwa gigantyczne amonity Pachydesmoceras cf. pachydiscoide z górnej kredy (turon). Okaz
o œrednicy 118 cm wydobyty przez A. Kina w Opolu jest
najwiêkszym amonitem znalezionym dotychczas w Polsce.
Natomiast egzemplarz pochodz¹cy z Opoczki Ma³ej ko³o
Annopola (ze zbiorów Muzeum Geologicznego Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu
Badawczego) ma œrednicê 98 cm, z tym ¿e nie ma on
zachowanej komory mieszkalnej. Autorzy oszacowali jego
pierwotn¹ œrednicê na ok. 165 cm. Oba egzemplarze s¹ jak
dot¹d jedynymi przedstawicielami swojego rodzaju odkrytymi w Polsce i jednymi z nielicznych w Europie, gdy¿
rodzaj ten wystêpowa³ g³ównie w obszarze indopacyficznym. (Robert NiedŸwiedzki)
KIN A. & NIEDWIEDZKI R. 2012 – First record of the puzosiine
ammonite genus Pachydesmoceras from the Middle and Upper
Turonian of Poland. Cretaceous Res., 33: 15–20.

Danuta Olszewska-Nejbert (Uniwersytet Warszawski) i Ewa Œwierczewska-G³adysz (Uniwersytet £ódzki)
s¹ autorkami opublikowanego w Palaeontology artyku³u
dotycz¹cego sfosfatyzowanych g¹bek z utworów cenomanu Niezwiska i Rakowca na Ukrainie. Emil H. Dunikowski (1855–1924), profesor Uniwersytetu Lwowskiego, jako
pierwszy opracowa³ g¹bki cenomañskie z okolic Niezwiska.
Dunikowski (1889, „O g¹bkach cenomañskich z warstwy
fosforytowej Podola galicyjskiego”, Pam. Akad. Umiej.,
16: 70–87) opisa³ 21 gatunków g¹bek z gromady Hexactinellida, w tym 13 nowych taksonów. Niestety jego oryginalna kolekcja zaginê³a. W trakcie ekspedycji naukowych
na Ukrainê, jakie odby³y siê w latach 2009–2010, zebrano bogat¹ kolekcjê sfosfatyzowanych g¹bek z utworów
cenomanu Niezwiska i pobliskiego, nieopisywanego dot¹d
w literaturze stanowiska w rejonie Rakowca. Na podstawie zebranego materia³u zweryfikowano nowe gatunki
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opisane przez Dunikowskiego (1889) i zaakceptowano
piêæ z nich – Laocoetis maxima (Dunikowski, 1889), Callodictyonella regularis (Dunikowski, 1889), Plocoscyphia
podolica Dunikowski, 1889, Toulminia polonica Dunikowski, 1889 i Leiostracosia crassa (Dunikowski, 1889).
Dla tych gatunków podano poprawione i uzupe³nione diagnozy i opisy. Oryginalne rysunki g¹bek Dunikowskiego
(1889) przeilustrowano. Wskazano tak¿e okazy neotypowe,
poniewa¿ g¹bki z okolic Niezwiska i Rakowca spe³niaj¹
wszystkie warunki pozwalaj¹ce na zaproponowanie neotypów – pochodz¹ z tego samego miejsca i z tego samego
poziomu stratygraficznego co oryginalny materia³ Dunikowskiego. Ponadto s¹ w dobrym stanie zachowania i maj¹
czytelne cechy diagnostyczne. Tylko gatunek Leiostracosia
crassa znany jest spoza utworów cenomanu Ukrainy. Zosta³
opisany jako Porocyclus plagiochetus Defretin-Lefranc,
1960 („Contribution á l’étude des spongiaires silicieux
du Crétacé supérieur du Nord de la France. Thése á la Faculté des Sciences de Lille (1958)”, Louis-Jean, Lile: 178)
z utworów koniaku pó³nocnej Francji. (Danuta Olszewska-Nejbert & Ewa Œwierczewska-G³adysz)
OLSZEWSKA-NEJBERT D. & ŒWIERCZEWSKA-G£ADYSZ E.
2012 – Redescription of Cenomanian hexactinellid sponges from Podillia
(South-West Ukraine) and designation of neotypes. Palaeontology, 55:
1265–1278.

Mariusz A. Salamon (Uniwersytet Œl¹ski), Babak
Aghababalou (Islamski Uniwersytet Azad, Iran), Przemys³aw Gorzelak (Instytut Paleobiologii PAN) i Robert
NiedŸwiedzki (Uniwersytet Wroc³awski) przedstawili na
³amach Geobios wyniki badañ holokrynidów i bli¿ej niezidentyfikowanych izokrynidów (liliowce, Crinoidea) pochodz¹cych z utworów retyku Iranu. O ile obecnoœæ reprezentantów drugiej grupy liliowców nie jest niczym zaskakuj¹cym, to ju¿ obecnoœæ holokrynidów musi byæ uznana
za niespodziankê. Ich znalezisko jest pierwszym, które
dokumentuje te szkar³upnie w póŸnym triasie. Dotychczas
uwa¿ano, ¿e 80% rodzajów liliowców, m.in. enkrynidów,
ainigmakrynidów czy traumatokrynidów, wystêpuj¹cych
w osadach dolnego i œrodkowego triasu nie przetrwa³a
wymierania œrodkowokarnickiego. Uwaga ta dotyczy³a tak¿e
reprezentantów rodzaju Holocrinus. Obecnie okaza³o siê,
¿e formy posiadaj¹ce sympleksjalny wzór powierzchni stawowej przypominaj¹cy ten znany u Holocrinus meyeri,
powszechnego w pelsonie Polski, wystêpuj¹ tak¿e w osadach znacznie m³odszych. (Mariusz A. Salamon)
SALAMON M.A., AGHABABALOU B., GORZELAK P.
& NIEDWIEDZKI R. 2012 – Intriguing crinoid remains from the
Rhaetian of Iran and their possible implications for the mid-Carnian
crinoid extinction event. Geobios, 45: 479–484.

Mariusz A. Salamon (Uniwersytet Œl¹ski), Robert
NiedŸwiedzki (Uniwersytet Wroc³awski), Przemys³aw
Gorzelak (Instytut Paleobiologii PAN), Rafa³ Lach (UŒ)
i Dawid Surmik (UŒ; IP PAN) opisali w Palaeogeography,
Palaeoclimatology, Palaeoecology 16 skupisk detrytusu
ma³¿owego i elementów liliowców, uznanych przez autorów za skamienia³e wydaliny (bromality) durofagowych
(maj¹cych zêby typu mia¿d¿¹cego i poluj¹cych na oskorupione ofiary) drapie¿nych krêgowców morskich z triasu
œrodkowego. Materia³ ten pochodzi z najni¿szej czêœci
warstw gogoliñskich z kamienio³omu Wojkowice na Górnym Œl¹sku. Bromalitowa geneza omawianych koncentracji bazuje na analizie ró¿nych parametrów tworz¹cego je
biodetrytusu, ich po³o¿enia wzglêdem macierzystej ³awicy
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i ³awic otaczaj¹cych oraz kontekstu sedymentologicznego
i paleontologicznego badanego odcinka profilu. Jednoczeœnie wyniki tych analiz wykluczaj¹ nieorganiczn¹ genezê
akumulacji lub powstanie na drodze wype³nienia kana³ów
¿erowiskowych. Brak fosforanów wapnia w materiale nagromadzeñ i doœæ dobry stopieñ zachowania biodetrytusu
przemawiaj¹ raczej za uznaniem tych nagromadzeñ za formy wypluwkowe (regurgitalites) ni¿ za koprolity. Do
potencjalnych producentów bromalitów zaliczono doœæ licznie znajdywane w warstwach gogoliñskich rekiny albo
gady o durofagowym uzêbieniu, np. pachypleurozaury.
Autorzy obszernie dyskutuj¹ problematykê tzw. mezozoicznej rewolucji morskiej (Mesozoic Marine Revolution)
zwi¹zanej z silnym rozwojem drapie¿nictwa i wi¹¿¹cym siê
z tym rozwojem ró¿nych przystosowañ obronnych u potencjalnych ofiar – œlimaków, ma³¿y i liliowców. Zwracaj¹
uwagê, ¿e znalezisko z triasu Górnego Œl¹ska jest kolejnym dowodem na to, ¿e intensywny rozwój drapie¿nictwa
mia³ miejsce ju¿ w œrodkowym triasie, a nie dopiero od
jury, jak do niedawna s¹dzono. (Mariusz A. Salamon)
SALAMON M.A., NIEDWIEDZKI R., GORZELAK P., LACH R.
& SURMIK D. 2012 – Bromalites from the Middle Triassic of Poland
and the rise of the Mesozoic Marine Revolution. Palaeogeogr.,
Palaeoclim., Palaeoecol., 321–322: 142–150.

Mariusz A. Salamon (Uniwersytet Œl¹ski), Robert
NiedŸwiedzki (Uniwersytet Wroc³awski), Rafa³ Lach,
Tomasz Brachaniec (UŒ) i Przemys³aw Gorzelak (Instytut Paleobiologii PAN) opisali w PLoS ONE triasowe
wê¿owid³a z utworów interpretowanych jako powsta³e
w œrodowisku hipersalinarnym. Skamienia³oœci szkar³upni
s¹ czêsto stosowane jako wskaŸnik normalnomorskiego
zasolenia. Chocia¿ znane s¹, bardzo nieliczne, wspó³czesne szkar³upnie wystêpuj¹ce w wodach silnie zasolonych,
to dot¹d brakowa³o danych o analogicznych przypadkach
w zapisie kopalnym. Cechy tafonomiczne dwóch skupisk
wê¿owide³ Aspiduriella similis s¹siaduj¹cych ze sob¹
w obrêbie tzw. wapienia komórkowego warstw gogoliñskich (œrodkowy trias) z kamienio³omu Wojkowice, analiza geochemiczna i petrograficzna ³awicy macierzystej
i ogólna charakterystyka paleontologiczna i sedymentologiczna badanego odcinka profilu wskazuj¹, ¿e wê¿owid³a
zachowa³y siê in situ, a wody, w których ¿y³y, cechowa³o
podwy¿szone zasolenie. Sugeruje to ostro¿noœæ w trakto-

waniu obecnoœci autochtonicznych szcz¹tków szkar³upni
w ska³ach jako pewnego dowodu normalnego zasolenia
morza w danym miejscu basenu. Omawiany artyku³ zosta³
dostrze¿ony przez redakcjê Nature i opisany w tym czasopiœmie w sekcji Research Highlights („Fossil hints at star’s
salty past”, 2012, Nature, 491: 641). (Mariusz A. Salamon)
SALAMON M.A., NIEDWIEDZKI R., LACH R., BRACHANIEC T.
& GORZELAK P. 2012 – Ophiuroids discovered in the Middle
Triassic hypersaline environment. PLoS ONE, 7: e49798 [doi:
10.1371/journal.pone.0049798].

Krystian Wójcik (Uniwersytet Warszawski) opisa³
w Geological Journal otwornice wapienne z famenu Gór
Œwiêtokrzyskich. Otwornice pojawiaj¹ siê razem z krynoidami i glonami wapiennymi w interkalacjach ziarnistych
(wapieniach allodapicznych) rozcinaj¹cych stosunkowo
g³êbokomorskie sukcesje basenowe œwiêtokrzyskiego famenu w Zbrzy i w JaŸwicy. Choæ wspomniane skamienia³oœci
stanowi¹ wy³¹cznie materia³ redeponowany, ich preferencje ekologiczne dowodz¹ istnienia/przetrwania p³ytkomorskiej sedymentacji wêglanowej podczas famenu w bliskim
s¹siedztwie basenu œwiêtokrzyskiego. Zaginiona platforma
wêglanowa by³a ulokowana prawdopodobnie na obszarze
dzisiejszej Niecki Nidy – na po³udnie od Gór Œwiêtokrzyskich. Zasiêgi poszczególnych gatunków otwornic z grupy
quasi-endothyridów zosta³y w ka¿dym profilu skorelowane ze standardow¹ zonacj¹ konodontow¹. Na tej podstawie autor wykaza³ diachronicznoœæ pojawienia siê to¿samych gatunków otwornic w ró¿nych czêœciach Europy:
quasi-endothyry, podobnie jak inne póŸnodewoñskie i wczesnokarboñskie grupy, migrowa³y wzd³u¿ laurosyjskiego
szelfu, z jego wschodnich rubie¿y (ewolucyjnego centrum)
w kierunku zachodnim. Rodzi to pewne komplikacje w stosowaniu otwornic jako precyzyjnego narzêdzia biostratygraficznego – zonacje otwornicowe zdefiniowane na podstawie tych samych gatunków w Europie Wschodniej, na
Morawach i w synklinoriach Namuru i Dinantu s¹ ze sob¹
rozbie¿ne wzglêdem danych konodontowych. Otwornice
w œwiêtokrzyskim famenie pojawia³y siê w podobnych
interwa³ach stratygraficznych jak na s¹siednich Morawach,
zatem na obszarze pozawaryscyjskiej Polski uzasadnione
wydaje siê stosowanie morawskiej zonacji otwornicowej.
(Krystian Wójcik)
WÓJCIK K. 2012 – Famennian Fusulinina (Foraminifera) from
the Holy Cross Mountains (central Poland). Geol. J., 47: 594–615.
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