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z PIG-PIB bêd¹ przekazywaæ do RCB informacje dotycz¹ce ekstremalnych zjawisk naturalnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem podtopieñ, trzêsieñ ziemi, osuwisk
i obrywów, lawin b³otnych i aktywnoœci wulkanicznej.
Dyrektor PIG-PIB Jerzy Nawrocki poinformowa³ przedstawicieli RCB o planie uruchomienia sieci monitoringu
geozagro¿eñ w ramach pañstwowej s³u¿by geologicznej.
Omówiono koniecznoœæ uwzglêdnienia p³ytkiej budowy
geologicznej w dziedzinie modelowania i monitorowania
zagro¿eñ powodziowych. Dyrektor ds. geoinformacji PIG-PIB Roman Smó³ka przedstawi³ program budowy systemu
informacji o geozagro¿eniach, który zostanie uruchomiony
w instytucie w 2014 r.
8.04. Na posiedzeniu Komitetu INSPIRE jednog³oœnie
zatwierdzono projekt rozporz¹dzenia dotycz¹cego interoperacyjnoœci zbiorów danych i us³ug w Europie (implementing
rule) dla aneksów II i III dyrektywy INSPIRE. Wraz z t¹
decyzj¹ zaakceptowano m.in. zapisy specyfikacji danych dla
tematów „Geologia”, „Zasoby mineralne” i „Zasoby energetyczne”. Projekt rozporz¹dzenia zostanie przekazany do
zatwierdzenia przez Parlament i Radê Unii Europejskiej,
i w g³osowaniu bêdzie podjêta decyzja o wdro¿eniu w ¿ycie
kolejnego aktu prawnego zwi¹zanego z dyrektyw¹ INSPIRE.
Zapisy zawarte w rozporz¹dzeniu bezpoœrednio wp³yn¹
na dzia³ania dotycz¹ce budowy infrastruktury informacji
przestrzennej w zakresie geologii, zasobów naturalnych oraz
energetycznych. Wyniki kilkuletnich prac zespo³ów tematycznych pos³u¿¹ przede wszystkim sprawnemu zarz¹dzaniu i analizom w zakresie danych przestrzennych dotycz¹cych œrodowiska naturalnego, ale równie¿ bêd¹ bardzo
wa¿ne dla innych spo³ecznoœci, które skorzystaj¹ z doœwiadczenia INSPIRE i dla których bêdzie ono podstaw¹.

13–19.04. W Krakowie odby³o siê spotkanie Arctic
Science Summit Week 2013. Jest to najbardziej uznana
arktyczna konferencja naukowa na œwiecie. Przedstawiono
na niej najnowsze wyniki badañ o kluczowym znaczeniu
nie tylko dla rozwoju nauki, lecz tak¿e dla decyzji gospodarczo-politycznych zwi¹zanych z Arktyk¹. W ramach
ASSW 2013 zorganizowano sympozjum naukowe pod
has³em „The Arctic Hub – regional and global perspectives” oraz liczne spotkania w³adz organizacji naukowych
i logistycznych. W ASSW 2013 wziê³o udzia³ blisko 400
uczestników z 25 krajów. Organizatorami byli Komitet
Badañ Polarnych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie
Konsorcjum Polarne. Rolê koordynatora odgrywa³ International Arctic Science Committee (IASC). Patronat nad
imprez¹ objêli m.in. minister nauki i szkolnictwa wy¿szego
Barbara Kudrycka, minister spraw zagranicznych Rados³aw
Sikorski, a ze strony nauki prezes PAN Micha³ Kleiber oraz
prezes Fundacji Nauki Polskiej Maciej ¯ylicz. Nad organizacj¹ czuwa³o Polskie Konsorcjum Polarne utworzone przez
12 instytucji naukowych – uniwersytety: Jagielloñski, Œl¹ski,
Wroc³awski, Gdañski, Marii Curie Sk³odowskiej w Lublinie, Jana Kochanowskiego w Kielcach, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Miko³aja Kopernika w Toruniu i Akademiê Morsk¹ w Gdyni oraz instytuty PAN: Geofizyki,
Oceanologii i Nauk Geologicznych.
15.04. Minister œrodowiska Marcin Korolec powo³a³ na
dyrektora Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego prof. dr. hab. Jerzego Nawrockiego. Kadencja trwa 4 lata. Profesor Nawrocki jest pracownikiem PIG-PIB od 1985 r. W latach 2006–2007 pe³ni³
funkcjê zastêpcy dyrektora PIG-PIB ds. naukowych, a od
2008 r. dyrektora PIG-PIB.

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

STRATYGRAFIA, PALEOEKOLOGIA,
PALEONTOLOGIA
Mariusz Kêdzierski, El¿bieta Machaniec (Uniwersytet Jagielloñski), Francisco J. Rodríguez-Tovar (Uniwersytet w Granadzie, Hiszpania) i Alfred Uchman (UJ)
przedstawili w Cretaceous Research sekwencjê biowydarzeñ pogranicza cenomanu i turonu w utworach pelagicznych jednostki podœl¹skiej polskich Karpat fliszowych.
Wyznaczenie granicy cenoman–turon w tego typu osadach
jest problematyczne, gdy¿ wskaŸnikowy amonit Watinoceras devonense, podobnie jak inne makroskamienia³oœci,
jest rzadko znajdowany. Z kolei poziomy biostratygraficzne oparte na otwornicach lub nanoskamienia³oœciach
wskazuj¹ jedynie przedzia³ wiekowy, w jakim powinna
znaleŸæ siê granica cenoman–turon. W przypadku otwornic

planktonicznych takim przedzia³em jest poziom Whiteinella
archaeocretacea. Wydzielenie tego poziomu jest jednak
równie¿ bardzo czêsto utrudnione lub niemo¿liwe, szczególnie w osadach pelagicznych czy hemipelagicznych,
w których znaleziska gatunków indeksowych s¹ rzadkie.
Dotyczy to otwornic Rotalipora cushmani i Helvetoglobotruncana helvetica, definiuj¹cych doln¹ i górn¹ granicê
poziomu archaeocretacea. W publikacji autorzy proponuj¹ nowy schemat biostratygraficzny, w którym poziom
archaeocretacea zast¹piono nowym poziomem otwornic
planktonicznych Heterohelix, zdefiniowanym jako przedzia³ pomiêdzy ostatnim wyst¹pieniem Parathalmanninella
micheli a pierwszym wyst¹pieniem Marginotruncana spp.
Poziom Heterohelix zawiera w sobie interwa³ graniczny cenoman–turon, a w obrêbie tego poziomu wskazano
horyzonty z wydarzeniami biotycznymi, które maj¹ walor
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stratygraficzny i pozwalaj¹ znacznie zawêziæ badany
interwa³. Na przyk³ad poziom nanoplanktonu wapiennego
UC5c-6 jest definiowany jako przedzia³ pomiêdzy pierwszym wyst¹pieniem Quadrum intermedium a pierwszym
wyst¹pieniem Q. gartneri. Do innych wydzielonych biowydarzeñ, uszeregowanych stratygraficznie, nale¿¹: skokowe
zwiêkszenie udzia³u procentowego rodzaju Heterohelix
wœród otwornic planktonicznych; horyzont dominacji promienic w zespo³ach mikrofauny; masowe wystêpowanie
fragmentów krynoidów (prawdopodobnie planktonicznych
z rzêdu Roveacrinida); poziom odrodzenia zespo³ów otwornic planktonicznych; horyzont wymierania g³êbokowodnych aglutynuj¹cych otwornic bentonicznych i zwi¹zane
z nim wystêpowanie czarnych ³upków; horyzont z licznymi
fragmentami filamentowych muszli stadium larwalnego
ma³¿y oraz poziom z konkrecjami ¿elazisto-manganowymi.
Najbli¿szy granicy cenoman–turon jest interwa³ zawarty
miêdzy horyzontem wymierania g³êbokowodnych aglutynuj¹cych otwornic bentonicznych a horyzontem z filamentowymi muszlami wymierania stadium larwalnego ma³¿y.
W publikacji autorzy po raz pierwszy przedstawili korelacjê szeregu biowydarzeñ z zonacj¹ opart¹ na otwornicach
planktonicznych, bentonicznych i nanoskamienia³oœciach
w pobli¿u granicy cenoman–turon. (Mariusz Kêdzierski)
KÊDZIERSKI M., MACHANIEC E., RODRÍGUEZ-TOVAR F.J.
& UCHMAN A. 2012 – Bio-events, foraminiferal and nannofossil
biostratigraphy of the Cenomanian/Turonian boundary interval in the
Subsilesian Nappe, Rybie section, Polish Carpathians. Cretaceous Res.,
35: 181–198 [DOI: 10.1016/j.cretres.2011.12.010].

Adrian Kin (Uniwersytet Jagielloñski, Stowarzyszenie Przyjació³ Nauk o Ziemi „Phacops”), Micha³ Gruszczyñski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
David Martill (Uniwersytet w Portsmouth, Wielka Brytania), Jim D. Marshall (Uniwersytet w Liverpoolu, Wielka
Brytania) i B³a¿ej B³a¿ejowski (Instytut Paleobiologii
PAN) opublikowali w czasopiœmie Lethaia pracê poœwiêcon¹ odkryciu unikatowego polskiego stanowiska paleontologicznego o charakterze Fossil-Lagerstätte (z³o¿e skamienia³oœci) zlokalizowanego w kamienio³omie Owadów-Brzezinki, w którym ods³aniaj¹ siê górnojurajskie wapienie
ze S³awna sprzed ok. 148 mln lat (œrodkowy wo³g). Wyniki
badañ wykaza³y obecnoœæ bogatego zespo³u skamienia³oœci
morskich i l¹dowych organizmów, odznaczaj¹cych siê unikatowym stanem zachowania. Elementami dominuj¹cymi
w rozpoznanej asocjacji faunistycznej s¹ niewielkie oportunistyczne ma³¿e nale¿¹ce do gatunku Corbulomima obscura,
tworz¹ce tzw. horyzont korbulomimowy. Wœród pozosta³ej
fauny rozpoznano m.in. bardzo liczne okazy ryb, zarówno
chrzêstnoszkieletowych, jak i promieniop³etwych, liczne
okazy nowych dla nauki gatunków skrzyp³oczy (Limulus
sp. nov. oraz Crenatolimulus sp. nov.), szcz¹tki niewielkich
morskich gadów, rzadkie amonity, a tak¿e l¹dowe owady
(wa¿ki i ¿uki) oraz szcz¹tki kostne pterozaurów. Zdecydowana wiêkszoœæ rozpoznanych skamienia³oœci reprezentuje gatunki nowe dla nauki. Unikatowoœæ nowego polskiego stanowiska jest zwi¹zana z niezwykle blisk¹ relacj¹
stratygraficzn¹ w stosunku do najs³ynniejszego stanowiska paleontologicznego o charakterze Fossil-Lagerstätte
na œwiecie – po³o¿onego w po³udniowych Niemczech Solnhofen. Wyniki badañ wykaza³y, ¿e interwa³ stratygraficzny
oddzielaj¹cy oba stanowiska wynosi zaledwie ok. 2 mln lat.
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Fakt ten jednoznacznie wskazuje, ¿e stanowisko w Owadowie-Brzezinkach powinno byæ traktowane jako ca³kowicie
nowe „okno tafonomiczne” œwiata organicznego póŸnej jury,
w sposób unikatowy ukazuj¹ce nieznany zapis ewolucji
organizmów ¿ywych. ród³em informacji paleoœrodowiskowych zawartych w pracy by³y badania sedymentologiczne, tafonomiczne i izotopowe. (B³a¿ej B³a¿ejowski)
KIN A., GRUSZCZYÑSKI M., MARTILL D., MARSHALL J.D.
& B£A¯EJOWSKI B. 2013 – Palaeoenvironment and taphonomy
of a Late Jurassic (Late Tithonian) Lagerstätte from central Poland.
Lethaia, 46: 71–81.

Alfred Uchman (Uniwersytet Jagielloñski), Francisco J.
Rodríguez-Tovar (Uniwersytet w Granadzie, Hiszpania),
El¿bieta Machaniec i Mariusz Kêdzierski (UJ) opisali
na ³amach Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology ichnologiczn¹ charakterystykê osadów pelagicznych jednostki podœl¹skiej w polskich Karpatach fliszowych
utworzonych w czasie póŸnocenomañskiego wydarzenia
anoksycznego (OAE-2). Zmiany w zespo³ach ichnoskamienia³oœci zestawiono ze zmianami w sk³adzie zespo³ów
otwornic bentonicznych. Na tej podstawie uda³o siê wyznaczyæ cztery charakterystyczne interwa³y zwi¹zane ze zmianami natlenienia dna oceanicznego przed póŸnocenomañskim wydarzeniem anoksycznym i po nim. Pierwszy interwa³ obejmuje najstarsze badane utwory po najni¿sz¹ czêœæ
poziomu Heterohelix (ni¿szy górny cenoman) i cechuje siê
du¿ym zró¿nicowaniem ichnoskamienia³oœci oraz infauny
i epifauny otwornicowej zwi¹zanym z dobrym natlenieniem dna i dostêpnoœci¹ pokarmu. W tym interwale mo¿na
jednak wyró¿niæ kilka poziomów laminowanych osadów,
które odpowiadaj¹ krótkim epizodom anoksycznym sprzed
OAE-2. Drugi interwa³, odpowiadaj¹cy górnemu cenomanowi, cechuje siê znacznym zubo¿eniem bentonicznej
fauny otwornicowej oraz spadkiem zró¿nicowania taksonomicznego ichnoskamienia³oœci. Ca³kowita bioturbacja jasnoszarych i zielonkawoszarych margli w tym interwale jest
spowodowana p³ytkim ¿erowaniem sk¹pej infauny zwi¹zanym z niewielk¹ dostaw¹ materii organicznej na dno zbiornika. Ponad drugim interwa³em wystêpuje warstwa czarnych,
laminowanych ³upków, które s¹ odpowiednikiem osadów
OAE-2, czyli tzw. poziomu Bonarelli. Brak bioturbacji
i bentonicznej fauny otwornicowej jest tu zwi¹zany zapewne z brakiem tlenu na dnie. Trzeci interwa³ jest po³o¿ony
ponad czarnymi ³upkami poziomu Bonarelli i reprezentuje
pogranicze cenomanu i turonu. Interwa³ ten jest w dalszym
ci¹gu zubo¿ony w otwornice bentoniczne, nieliczne s¹
tak¿e ichnoskamienia³oœci. Jednoczesna obecnoœæ konkrecji ¿elazistych o stromatolitowej laminacji wskazuje na
dobre natlenienie dna, lecz wolne tempo sedymentacji.
Najwy¿szy, czwarty interwa³ z dolnego i œrodkowego turonu
stanowi¹ osady ze stosunkowo licznym zespo³em ichnoskamienia³oœci oraz ze zró¿nicowan¹ faun¹ otwornic bentonicznych, co œwiadczy o powrocie dobrych warunków na
dnie, zarówno jeœli chodzi o natlenienie, jak i dostêpnoœæ
sk³adników od¿ywczych. (Mariusz Kêdzierski)
UCHMAN A., RODRÍGUEZ-TOVAR F.J., MACHANIEC E.
& KÊDZIERSKI M. 2013 – Ichnological characteristics of Late
Cretaceous hemipelagic and pelagic sediments in a submarine high
around the OAE-2 event: a case from the Rybie section, Polish
Carpathians. Palaeogeogr., Palaeoclim., Palaeoecol., 370: 222–231
[DOI: 10.1016/j.palaeo.2012.12.013].

Przegl¹d Geologiczny, vol. 61, nr 5, 2013

Micha³ Zatoñ (Uniwersytet Œl¹ski), Paul D. Taylor
(Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, Wielka Brytania)
i Olev Vinn (Uniwersytet w Tartu, Estonia) opublikowali
w Journal of Paleontology wyniki badañ taksonomicznych
i paleoekologicznych mikrokonchidów – wymar³ych, rurkowatych skamienia³oœci podobnych do wspó³czesnych
wieloszczetów Spirorbisna – pochodz¹cych z dolnego triasu (spat, formacja Virgin) Utah w Stanach Zjednoczonych.
Na podstawie du¿ej kolekcji okazów, zebranych z ró¿nych
ods³oniêæ w dwóch lokalizacjach (Beaver Dam Mountains
i Hurricane Cliffs), autorzy stwierdzili obecnoœæ jednego
nowego gatunku mikrokonchida Microconchus utahensis.
Ponadto uznano, ¿e populacja pochodz¹ca ze œrodowisk
g³êbszych obszaru Beaver Dam Mountains jest nie tylko
bardziej liczna od populacji pochodz¹cej z p³ytszych œrodowisk obszaru Hurricane Cliffs, ale te¿ charakteryzuje siê
obecnoœci¹ wiêkszych osobników. Mog³o to byæ spowodowane wystêpowaniem w otwartych wodach znacznej iloœci
planktonu, s³u¿¹cego za pokarm dla filtruj¹cych mikrokonchidów. W obu lokalizacjach filtruj¹ce mikrokonchidy
s¹ dominuj¹cym komponentem w raczej ubogim zespole
twardego pod³o¿a, który sk³ada siê z pojedynczych ma³¿y
i prawdopodobnie otwornic. Co ciekawe, inne organizmy
bentosowe wystêpuj¹ce w osadach formacji Virgin s¹ taksonomicznie bardzo zró¿nicowane jak na wczesny trias.
Autorzy sugeruj¹, ¿e bardzo s³abe zró¿nicowanie organizmów inkrustuj¹cych mo¿e wskazywaæ na ich wolniejsze
tempo odrodzenia po masowym wymieraniu póŸnopermskim. Œwiadczyæ o tym mo¿e fakt, ¿e typowo mezozoiczne
zespo³y twardego pod³o¿a pojawiaj¹ siê w zapisie kopalnym dopiero w póŸnym triasie. (Micha³ Zatoñ)
ZATOÑ M., TAYLOR P.D. & VINN O. 2013 – Early Triassic (Spathian)
post-extinction microconchids from western Pangea. J. Paleontol., 87:
159–165.

Micha³ Zatoñ (Uniwersytet Œl¹ski), Olev Vinn (Uniwersytet w Tartu, Estonia) i Alexandru M.F. Tomescu
(Uniwersytet Stanowy Humboldta, Stany Zjednoczone)
przedstawili w Geobios syntezê na temat paleoekologii
mikrokonchidów na podstawie danych z literatury. Autorzy
skupili siê przede wszystkim na problemie kolonizacji œrodowisk marginalnomorskich i s³odkowodnych. Mikrokonchidy by³y bardzo powszechne w œrodowiskach morskich ju¿
od póŸnego ordowiku, lecz czas kolonizacji poszczególnych
œrodowisk przez te grupê organizmów nie jest do koñca
jasny. Z tego powodu skoncentrowano siê na trzech zasadniczych pytaniach: 1) kiedy mikrokonchidy opanowa³y
œrodowiska s³odkowodne i marginalnomorskie?; 2) jakie
czynniki sprzyja³y ich kolonizacji œrodowisk s³odkowodnych i brakicznych?; 3) jakie by³y zyski i straty w zwi¹zku
z kolonizacj¹ tych niestabilnych œrodowisk? Na podstawie
analizy literatury mo¿na stwierdziæ, ¿e od czasu ich pojawienia siê w zapisie kopalnym mikrokonchidy dosyæ szybko, bo ju¿ we wczesnym sylurze (wenlok), opanowa³y
marginalnomorskie œrodowiska brakiczne, a we wczesnym

dewonie s¹ znane ich pierwsze wyst¹pienia w osadach
œwiadcz¹cych o s³odkowodnym œrodowisku depozycji. Co
ciekawe, kolonizacja œrodowisk s³odkowodnych przez te
organizmy prawdopodobnie odbywa³a siê niemal synchronicznie na ró¿nych obszarach (Stany Zjednoczone, Spitsbergen, Niemcy). Œrodowiska brakiczne by³y zasiedlane
do œrodkowego triasu, a s³odkowodne do póŸnego triasu.
We wczesnym dewonie zaczynaj¹ równie¿ pojawiaæ siê
w zapisie kopalnym pierwsze niewielkie budowle organogeniczne tworzone przez mikrokonchidy, które zanikaj¹
w œrodkowym triasie. Poniewa¿ tego typu œrodowiska s³odkowodne i marginalnomorskie s¹ bardziej niestabilne pod
wzglêdem wahañ temperatury czy zasolenia, a tak¿e bardziej sk³onne do wysychania, autorzy artyku³u sugeruj¹, ¿e
mikrokonchidy, kolonizuj¹c te œrodowiska, zyska³y dostêp
do du¿ej iloœci sk³adników pokarmowych w postaci zawieszonej materii organicznej, dostarczanej z l¹du przez rzeki
i strumienie. Takie stopniowe etapy kolonizacji, pocz¹wszy
od œrodowisk morskich przez brakiczne a¿ do s³odkowodnych, s¹ znane równie¿ u innych grup bezkrêgowców,
np. ma³¿oraczków i wieloszczetów. (Micha³ Zatoñ)
ZATOÑ M., VINN O. & TOMESCU A.M.F. 2012 – Invasion
of freshwater and variable marginal marine habitats by microconchid
tubeworms – an evolutionary perspective. Geobios, 45: 603–610.

Dagmara ¯y³a, Piotr Wêgierek (Uniwersytet Œl¹ski),
Krzysztof Owocki (Instytut Paleobiologii PAN) i Grzegorz NiedŸwiedzki (Uniwersytet w Uppsali, Szwecja; Uniwersytet Warszawski) opisali na ³amach Palaeogeography,
Palaeoclimatology, Palaeoecology zespó³ skamienia³oœci
stawonogów z osadów pstrego piaskowca eksploatowanych w kopalni w Pa³êgach w Górach Œwiêtokrzyskich.
Dane biostratygraficzne (palinomorfy) wskazuj¹ na obecnoœæ w tym ods³oniêciu osadów oleneku i anizyku. Ze stanowiska zebrano ponad 400 okazów kopalnej fauny drobnych bezkrêgowców. Wiêkszoœæ stanowi¹ pozosta³oœci
po karapaksach s³odkowodnych skorupiaków konchostraków (muszloraczków), ale towarzysz¹ im szcz¹tki owadów i tzw. s³odkowodnych krabów – cykloidów. Osady
ods³oniête w kopalni w Pa³êgach zawieraj¹ równie¿ liczne
skamienia³oœci roœlin, tropy czworonogów, œlady zwierz¹t
bezkrêgowych, oœródki po ma³¿ach i œlimakach oraz koœci
i odlewy po koœciach krêgowców. Najciekawsze wydaje siê
rozpoznanie w tym zespole skamienia³oœci trzech rzêdów
owadów. Skamienia³oœci tej gromady s¹ bardzo rzadkie
w osadach pstrego piaskowca. Najliczniejsze s¹ pozosta³oœci po karaczanach (Blattodea), ale znaleziono te¿
skrzyd³a przedstawicieli Grylloblattida oraz wojsi³ków
(Mecoptera). Dane stratygraficzne wskazuj¹, ¿e entomofauna z kopalni w Pa³êgach mo¿e byæ jedn¹ z najstarszych
faun owadów rozpoznanych w osadach triasowych basenu
germañskiego. (Grzegorz NiedŸwiedzki)
¯Y£A D., WÊGIEREK P., OWOCKI P. & NIEDWIEDZKI G. –
Insects and crustaceans from the latest Early–early Middle Triassic
of Poland. Palaeogeogr., Palaeoclim., Palaeoecol., 371: 136–144.
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