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

Katarzyna Narkiewicz1, Marek Narkiewicz1, Jacek Grabowski1

Geologia regionalna

Jerzy Nawrocki, Magdalena Pañczyk (PIG-PIB) oraz
Ian S. Williams (Australijski Uniwersytet Narodowy)
przedstawili na ³amach Journal of the Geological Society,

London2 nowe datowania oraz rezultaty badañ paleomagne-
tycznych ska³ bazaltowych i andezytowych z Wyspy Króla
Jerzego (Kopu³a Warszawy), w archipelagu Szetlandów
Po³udniowych. Datowania przeprowadzone metodami
40Ar-39Ar (ca³e ska³y) oraz U-Pb (pojedyncze ziarna cyr-
konów) wykaza³y g³ównie eoceñski wiek badanych ska³
(53,0 ± 0,7–47,8 ± 0,5 mln lat), udokumentowano jednak,
¿e najstarsze intruzje s¹ wieku póŸnokredowego (75,4 ±
0,9 mln lat). Rezultaty te uœciœli³y i zmodyfikowa³y wiek
sekwencji bazaltowych ocenianych do tej pory na podsta-
wie badañ ca³ych ska³ metod¹ K-Ar. Dodatkowa kalibracja
wieku ska³ by³a mo¿liwa dziêki udokumentowaniu obec-
noœci pierwotnego namagnesowania i korelacji wieku in-
truzji z globaln¹ skal¹ zmian polarnoœci magnetycznej.
Uzyskane daty uœciœlaj¹ wiek wczesnego stadium otwiera-
nia Cieœniny Drake’a miêdzy Antarktyd¹ a Ameryk¹ Po³u-
dniow¹. Obecnoœæ tillitów pomiêdzy datowanymi ska³ami
wulkanogenicznymi umo¿liwi³a precyzyjn¹ dokumentacjê
wieku najstarszego znanego zlodowacenia Antarktydy na
49,4–48,6 mln lat. Konsekwentna rozbie¿noœæ uzyskanych
eoceñskich biegunów paleomagnetycznych z danymi refe-
rencyjnymi dla Antarktydy wskazuje na rotacjê ska³ Ko-
pu³y Warszawy wzglêdem kontynentu antarktycznego o co
najmniej 15o (lokalnie nawet 70o) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara. Rotacje te mog³y mieæ zwi¹-
zek z otwieraniem Cieœniny Drake’a i zakoñczy³y siê naj-
prawdopodobniej przed póŸnym oligocenem – kierunki
paleomagnetyczne uzyskane z pionowych dajek, datowa-
nych na 27,9 ± 0,3–25,4 ± 0,4 mln lat, nie wykazuj¹ ju¿
tych rotacji. (JG)

Stratygrafia – paleoekologia – paleontologia

Maria Aleksandra Bitner (Instytut Paleobiologii PAN,
Warszawa), Bogdan Jurkovšek i Tea Kolar-Jurkovšek
(Muzeum Historii Przyrody w Lublanie, S³owenia) opisali
w Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Ab-

handlungen przedstawicieli ramienionogów bezzawiaso-
wych nale¿¹cych do rodzaju Discinisca Dall, 1871 oraz
zwrócili uwagê na nieznane dotychczas aspekty œrodowi-
ska ich wystêpowania. Siedem skorupek grzbietowych i
jedn¹ brzuszn¹ znaleziono na powierzchni kilkucenty-
metrowej warstwy w dolnej czêœci 80-metrowego kom-
pleksu wapieni bitumicznych z krzemieniami u stóp góry
Triglav w dolinie Vrata w pó³nocnej czêœci Alp Julijskich
(pó³nocno-zachodnia S³owenia). Utwory te, od dawna zna-
ne ze wzglêdu na wystêpuj¹c¹ w nich ró¿norodn¹ faunê,
datowano na podstawie konodontów na górny trias (kar-
nik). Przyjmuje siê, ¿e osadza³y siê one wyj¹tkowo szybko
w œrodowisku ubogim w tlen. Z powodu nieco innej ni¿ w
gatunku nominalnym lokalizacji wierzcho³ka skorupki
okazy oznaczono jako Discinisca cf. zapfeli Radwañski i
Summesberger, 2001. Znalezisko zas³uguje na uwagê, po-
niewa¿ grupa Discinisca ci¹gle nie jest dobrze poznana,
a wiele taksonów, opisanych w XIX i na pocz¹tku XX w. na
podstawie pojedynczych i czêsto nawet niezilustrowanych
skorupek grzbietowych, wymaga rewizji. W stanie kopal-
nym, szczególnie w utworach starszych od trzeciorzêdo-
wych, skorupki ze wzglêdu na sk³ad mineralny i kruchoœæ
spotykane s¹ bardzo rzadko. Nieliczne cechy diag-
nostyczne w materiale kopalnym ulegaj¹ zatarciu lub
zniszczeniu, przez co czêsto nie mo¿na go dok³adniej skla-
syfikowaæ. Dlatego wzglêdnie dobrze zachowany zespó³ z
Alp Julijskich jest wyj¹tkowy. Wed³ug autorów obecnoœæ
Discinisca w utworach o charakterze redukcyjnym œwiad-
czy o tym, ¿e lokalnie na omawianym obszarze istnia³y
warunki normalne, a wody by³y dostatecznie natlenione.
Natomiast obecnoœæ skorupek brzusznych i grzbietowych
wskazuje ich zdaniem na brak transportu i nag³e pogrzeba-
nie in situ. (KN)

Bo¿ena Go³êbiowska, Adam Pieczka, Grzegorz Rze-
pa, Jacek Matyszkiewicz i Marcin Krajewski (Akade-
mia Górniczo-Hutnicza) opublikowali w Palaeogeography,

Palaeoclimatology, Palaeoecology szczegó³y znaleziska
rzadkiego minera³u – jodargirytu – w podkrakowskim Za-
lasie. Minera³ ten, heksagonalna odmiana jodku srebra,
tworzy siê w warunkach hipergenicznych i jest uwa¿any za
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wskaŸnik klimatu skrajnie pó³suchego, a nawet suchego.
Zespó³ polskich badaczy znalaz³ jodargiryt w nadk³adzie
porfiru kwarcowego, w strefie uskoku przecinaj¹cego
piaszczyste wapienie jury œrodkowej. Niewielkie iloœci
minera³u towarzyszy³y utlenionej mineralizacji polimeta-
licznej wype³niaj¹cej szczeliny i ma³e kawerny. Asocjacja
mineralna obejmowa³a g³ównie tlenki Fe i Mn, malachit i
relikty siarczków, w tym chalkopiryt, kowelin, piryt i œlady
galeny. Autorzy przypisuj¹ mineralizacjê siarczkow¹ eta-
powi alpejskiej reaktywacji starszej, paleozoicznej strefy
uskokowej. Ich zdaniem jodargiryt powsta³ na skutek dzia-
³ania wczesnomioceñskich wód gruntowych wzbogaco-
nych w jod w panuj¹cym wówczas suchym klimacie albo
te¿ w wyniku syntektonicznego, sejsmicznego pompowa-
nia g³êbokich solanek wzbogaconych w jod, wymywa-
j¹cych srebro ze stref zwietrza³ej mineralizacji kruszcowej.
Go³êbiewska i inni wydaj¹ siê preferowaæ ten pierwszy
wariant i ³¹cz¹ powstawanie jodargirytu, jak i innych po-
dobnych wyst¹pieñ minera³ów srebra w œrodkowej i za-
chodniej Europie, z panowaniem suchego mikroklimatu w
czasie miêdzy oligocenem a œrodkowym miocenem. (MN)

Przemys³aw Gorzelak (Instytut Paleobiologii PAN),
Grzegorz NiedŸwiedzki i Aleksandra Skawina (Uniwer-
sytet Warszawski) opisali w czasopiœmie Lethaia charakte-
rystyczne uszkodzenia muszli ma³¿y z górnego triasu
rejonu Lubliñca i powi¹zali ich powstanie z dzia³alnoœci¹
drapie¿ników. Ods³oniêcie w Lisowicach znane by³o dot¹d
g³ównie ze spektakularnych znalezisk koœci krêgowców,
w tym dinozaurów. Okazuje siê, ¿e wi¹¿¹ siê z nim tak¿e
mo¿liwoœci interesuj¹cych badañ nad bezkrêgowcami. Od-
kryte przez zespó³ autorów uszkodzenia na muszlach ma³-
¿y s³odkowodnych s¹ prawdopodobnie pierwszym tego
rodzaju przyk³adem œladów drapie¿nictwa, które dotknê³o
tê grupê w œrodowiskach l¹dowych póŸnego triasu. Znaczna
czêœæ pracy poœwiêcona jest tropieniu uzêbionych „spraw-
ców przestêpstwa”. Na podstawie zró¿nicowanej morfo-
logii uszkodzeñ i znajomoœci ca³ego zespo³u organicznego
z Lisowic autorzy stawiaj¹ hipotezê, ¿e drapie¿nikami
mog³y byæ ryby, a wœród nich ryby dwudyszne i rekiny.
Udokumentowanie drapie¿nictwa w zapisie kopalnym, choæ
nie jest ³atwe, ma potencjalnie du¿e implikacje naukowe.
Pozwala m.in. na rekonstrukcjê struktury pokarmowej ze-
spo³ów organicznych i na analizê ewentualnej koewolucji
w uk³adzie drapie¿nik-ofiara. (MN)

Anna Koz³owska (Instytut Paleobiologii PAN), Denis

E.B. Bates (Uniwersytet w Aberystwyth, Wielka Brytania)
i Sergio Piras (Uniwersytet w Cagliari, W³ochy) s¹ kreato-
rami nowego rodzaju i gatunku sylurskiego graptolita Reti-

culoplectograptus serpaglii nale¿¹cego do rodziny Retio-

litidae Lapworth, 1873, który opisali w Paleontology.
Nowe formy znaleziono w wierceniu Bartoszyce w pó³noc-
nej Polsce oraz w formacji z Kopaniny, 1,5 km na wschód
od miejscowoœci Bykoš, na obszarze niecki Barrandienu,
w zachodniej czêœci Czech. Ca³kowity zasiêg stratygra-
ficzny taksonu okreœlono od biozony Neodiversograptus

nilssoni (dolny ludlow) do Lobograptus progenitor (œrod-
kowy ludlow) na podstawie sk³adu zespo³ów z dwóch wy-
¿ej wymienionych stanowisk. Badany materia³ wystêpuje
w postaci form izolowanych i sp³aszczonych. Te pierwsze
poddano szczegó³owym badaniom pod mikroskopem elek-

tronowym (SEM), które umo¿liwi³y porównanie morfolo-
gii stratygraficznie starszych i m³odszych retiolitów i
przedstawienie nowych wniosków dotycz¹cych kierunku
ewolucji w obrêbie tej grupy. G³ówne trendy ewolucyjne
retiolitów to redukcja wielkoœci kolonii i tek z jednoczes-
nym procesem redukcji liczby beleczek rabdozomu. Jedna-
k¿e u nowej formy Reticuloplectograptus serpaglii z linii
ewolucyjnej Plectograptus oprócz cech progresywnych
stwierdzono te¿ cechy prymitywne, jak wzrost liczby bele-
czek rabdozomu, szczególnie w czêœci proksymalnej. To
odkrycie pokazuje, ¿e redukcja rabdozomów nie zawsze
jest konsekwentna, a proces ewolucji retiolitów jest bar-
dziej skomplikowany, ni¿ do tej pory przypuszczano, i wy-
maga dalszych badañ. (KN)

Wojciech Koz³owski (Uniwersytet Warszawski) i Axel

Munnecke (GeoZentrum Nordbayern, Niemcy) s¹ autora-
mi artyku³u w Facies poœwiêconego chemostratygrafii i
stratygrafii sekwencji profilu górnego syluru w regionie
³ysogórskim Gór Œwiêtokrzyskich. Nawi¹zuj¹ w nim do
nowego schematu litostratygraficznego i interpretacji fa-
cjalnej opracowanej przez Koz³owskiego w rozprawie
doktorskiej (2006; Acta Geologica Polonica, 2008, 58:
43–74). W artykule udokumentowali zmiany sk³adu izoto-
powego wêgla w profilu Rzepina na podstawie analiz ca-
³ych próbek wapieni z formacji winnickiej zaliczanej do
górnego ludlowu. Przeanalizowali te¿ tendencje zmian
wzglêdnego poziomu morza i wyró¿nili kilka zdarzeñ
transgresywnych na tle ogólnego trendu regresywnego.
Wa¿nym wynikiem badañ jest identyfikacja charaktery-
stycznego wzrostu, a nastêpnie obni¿enia wartoœci wskaŸ-
nika izotopowego ä

13C w póŸnym ludlowie. Zmiany te
uda³o siê autorom skorelowaæ z klasycznym, dok³adnie
opracowanym profilem Gotlandii, reprezentuj¹cym bar-
dziej stabilne tektonicznie warunki wnêtrza kratonu. Przy-
stawalnoœæ obu sukcesji sugeruje wiêc szeroki zasiêg re-
gionalny lub nawet globalny analizowanych zmian. Auto-
rzy wi¹¿¹ charakterystyczne maksimum izotopowe z wa-
runkami ponadregionalnego stanu niskiego, co daje pod-
stawy do korelacji poszczególnych zdarzeñ i etapów depo-
zycji w obu analizowanych profilach. Wynikiem jest m.in.
modyfikacja schematu stratygrafii sekwencji syluru gór-
nego Gotlandii. (MN)

Kevin McCartney (Uniwersytet Stanu Maine, USA),
Jakub Witkowski (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet
Szczeciñski), David M. Harwood (Uniwersytet Stanu
Nebraska w Lincoln, USA) s¹ autorami artyku³u w Marine

Micropaleontology poœwiêconego wczesnemu etapowi ewo-
lucji silikoflagellatów w kredzie. Bardzo bogaty materia³
obejmuj¹cy dwa nowe rodzaje, szereg nowych gatunków i
nieznane dot¹d zespo³y z santonu i kampanu dolnego zna-
leziono w ods³oniêciach arktycznej czêœci Kanady. Szcze-
gó³owe badania morfologii i symetrii szkieletowej tych
niezwyk³ych jednokomórkowych glonów o wewnêtrznym
szkielecie krzemionkowym pozwoli³y na przedstawienie
podzia³u biostratygraficznego dla kredy górnej oraz zrewi-
dowanie pogl¹dów dotycz¹cych ich wczesnego rozwoju.
Do tej pory znany by³ tylko jeden poziom zasiêgu z naj-
wy¿szego kampanu. Autorzy zaproponowali piêæ nowych
poziomów dla pozosta³ej czêœci kampanu oraz jeden po-
ziom dla santonu, a nastêpnie skorelowali nowy podzia³ ze
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schematem biostratygraficznym opartym na okrzemkach
licznie wystêpuj¹cych w badanych osadach. Na podstawie
stratygraficznego wystêpowania poszczególnych taksonów
udowodniono, ¿e kampañski rodzaj Lyramula nie mo¿e byæ
form¹ wyjœciow¹ dla starszych – jak siê okaza³o – taksonów
i przypisano tê rolê rodzajowi Variramus. Udokumento-
wano te¿, ¿e rodzaj Corbisema wyewoluowa³ z Cornua w
pobli¿u granicy santonu i kampanu, i ¿e tylko ten pierwszy
prze¿y³ wymieranie na granicy kredy i paleogenu. (KN)

Marcin Machalski (Instytut Paleobiologii PAN) pole-
mizuje w Cretaceous Research z koncepcj¹ plastycznoœci
fenotypowej jako wyjaœnienia szerokiego zakresu zmien-
noœci amonitów Acanthoscaphites tridens (Kner, 1848),
któr¹ zasugerowa³ wczeœniej Adrian Kin na ³amach tego
samego czasopisma (2010, 31: 27–60). Kontrowersyjny
materia³ zosta³ znaleziony w opokach datowanych na schy-
³ek wczesnego mastrychtu. Utwory te, ods³oniête w czasie
budowy przejœcia granicznego miêdzy Polsk¹ a Ukrain¹ w
Hrebennem, zawiera³y bogat¹ faunê amonitow¹ i ³odzi-
kow¹, któr¹ opisa³ Kin (2010). Autor ten na podstawie licz-
nych (36) okazów doszed³ do wniosku, ¿e obserwowana
zmiennoœæ w obrêbie A. tridens nie jest wynikiem dymor-
fizmu p³ciowego (jak powszechnie uwa¿ano), a raczej od-
powiedzi¹ na szybko zmieniaj¹ce siê warunki œrodowiska.
Du¿e zró¿nicowanie rozmiarów muszli i rozmieszczenia
na nich guzków u dojrza³ych osobników umo¿liwi³o mu
wydzielenie szeœciu klas fenomorficznych. Z t¹ koncepcj¹
nie zgadza siê Machalski, który uwa¿a, ¿e stan zachowania
wiêkszoœci okazów nie nadaje siê do tak precyzyjnej klasy-
fikacji. Klasy fenomorficzne nie zosta³y jego zdaniem zde-
finiowane wed³ug standardów typologicznych, a ich po-
dzia³u dokonano arbitralnie, a nie na podstawie natural-
nych ró¿nic morfologicznych. Machalski opowiada siê za
standardowym podzia³em w obrêbie A. tridens na makro- i
mikrokonchy, czyli za modelem dymorficznym w obrêbie
rodziny Scaphitidae Gill, 1871. Ponadto zwraca uwagê, ¿e
zmiennoœæ w obrêbie omawianego gatunku mo¿e byæ wy-
nikiem zarówno dymorfizmu p³ciowego, jak i plastycz-
noœci fenotypowej, poniewa¿ oba te zjawiska nie wyklu-
czaj¹ siê nawzajem. (KN)

Adrian Marciszak i Krzysztof Stefaniak (Uniwersy-
tet Wroc³awski) w Neues Jahrbuch für Geologie und Palä-

ontologie – Abhandlungen opisali w randze podgatunków
dwie formy lwa jaskiniowego z Jaskini Biœnik na Jurze
Krakowsko-Czêstochowskiej. Ta niewielka grota zawiera
niemal ci¹g³y profil namulisk z zapisem ostatnich setek ty-
siêcy lat plejstoceñskiego i holoceñskiego œwiata organicz-
nego. Do tej pory odkryto w niej m.in. szcz¹tki 81 gatun-
ków ptaków i 80 ssaków, w tym niedŸwiedzia jaskinio-
wego. Jest te¿ od dawna eksploatowanym stanowiskiem
archeologicznym, znanym m.in. z odkrycia narzêdzi nean-
dertalczyków. Autorzy opisali materia³ kostny lwa jaski-
niowego z kolejnych dobrze datowanych warstw obej-
muj¹cych przedzia³ od preplejstocenu/ pliocenu do holoce-
nu. Wykazali obecnoœæ starszej i wiêkszej formy Panthera

spelaea fossilis, któr¹ w trakcie plejstocenu zast¹pi³ „praw-
dziwy” lew jaskiniowy, P. s. spelaea, o nieco mniejszych
rozmiarach. Marciszak i Stefaniak s¹dz¹, ¿e podgatunek
wyjœciowy, bardziej prymitywny, da³ pocz¹tek formie wy-
specjalizowanej. W celu rekonstrukcji tego trendu ewolu-

cyjnego autorzy przeanalizowali równie¿ iloœciowe dane o
materiale kostnym z kilkudziesiêciu stanowisk w ca³ej
Europie – od Hiszpanii po Mo³dawiê. (KN)

Ewa Olempska (Instytut Paleobiologii PAN) i Zdzi-

s³aw Be³ka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) zna-
leŸli i opisali nowy rodzaj i gatunek œrodkowodewoñskiego
ma³¿oraczka Hamaroconcha kornickeri z rzêdu Myodoco-

pida Sars, 1866, a tak¿e przeanalizowali œrodowisko ¿ycia
tego organizmu. Fauna ma³¿oraczkowa zosta³a znaleziona
we wschodnim Antyatlasie (po³udniowa czêœæ Maroka).
Materia³ pochodzi z wype³nienia ¿y³y neptunicznej bocz-
nego kana³u komina hydrotermalnego. Zespó³ sk³ada siê z
tysiêcy stosunkowo du¿ych, mocno scementowanych sko-
rupek jednego taksonu, tworz¹cych warstwê muszlowca o
mi¹¿szoœci oko³o 10 cm, wystêpuj¹c¹ w obrêbie madsto-
nów. Pojedyncze okazy, na podstawie których zidentyfiko-
wano takson, uzyskano z utworów mikrytowych wystê-
puj¹cych powy¿ej muszlowca. Zespó³ datowano na wczes-
ny lub œrodkowy eifel na podstawie konodontów. Artyku³
w czasopiœmie Geobios jest kontynuacj¹ wczeœniejszych
prac dotycz¹cych unikalnych struktur, jakimi s¹ dewoñskie
kominy hydrotermalne rozwiniête w kopcach mu³owych.
W systemie kominów i ich bocznych kana³ów/szczelin
kr¹¿y³y gor¹ce roztwory, tworz¹c wyj¹tkowe œrodowisko
zasiedlone g³ównie przez faunê endemiczn¹. Poniewa¿
myodokopidy s¹ rzadko spotykane w stanie kopalnym,
prawdopodobnie z powodu s³abo zmineralizowanego pan-
cerza, opisane znalezisko ma ogromne znaczenie dla bar-
dziej szczegó³owego poznania tej grupy, a zw³aszcza spo-
sobu jej ¿ycia. Obecnoœæ stosunkowo d³ugiego wciêcia
rostralnego sugeruje, ¿e zwierzêta te mog³y p³ywaæ. Dlate-
go autorzy przypuszczaj¹, ¿e wiod³y nekto-bentoniczny
tryb ¿ycia. Próbuj¹ szczegó³owo zrekonstruowaæ œrodowi-
sko ¿ycia œrodkodewoñskich myodokopidów na podstawie
ró¿nych kryteriów. Nale¿¹ do nich sk³ad zespo³u (brak
innych organizmów), dobre wysortowanie skorupek i ich
charakterystyczne u³o¿enie wypuk³oœci¹ ku górze oraz ana-
logia do wspó³czesnych krewetek, które masowo wystê-
puj¹ na œciankach kominów hydrotermalnych w g³êbokich
wodach. Obecnoœæ jedynego taksonu sugeruje, ¿e ma³¿o-
raczki nie dosta³y siê do komina z dna morskiego w wyniku
transportu grawitacyjnego. Prawdopodobnie, ich liczne sku-
piska ¿y³y na œciankach komina, na zewn¹trz bocznej
szczeliny, dostarczaj¹c ogromnej iloœci skorupek. Pr¹dy
wodne powsta³e w wyniku podgrzania transportowa³y je
do szczeliny, w której by³y osadzane. Badania izotopowe
wêgla i tlenu wskazuj¹, ¿e skorupki uleg³y szybkiej cemen-
tacji przez wodê morsk¹ kr¹¿¹c¹ w szczelinach. (KN)

Maria Racka, Leszek Marynowski, Pawe³ Filipiak,
Ma³gorzata Sobstel (Uniwersytet Œl¹ski), Agnieszka Pi-

sarzowska (Instytut Nauk Geologicznych PAN) i David

P.G. Bond (Uniwersytet w Leeds, Wielka Brytania) s¹
autorami obszernego artyku³u w Palaeogeography, Palaeo-

climatology, Palaeoecology poœwiêconego zapisowi glo-
balnych zdarzeñ annulata w famenie Gór Œwiêtokrzyskich.
Materia³ do badañ pochodzi³ g³ównie z kamienio³omu w
Kowali ko³o Kielc, który dziêki temu i wczeœniejszym
opracowaniom zespo³u Grzegorza Rackiego uros³o do ran-
gi jednego z kluczowych profili referencyjnych górnego
dewonu na œwiecie. Ciemne ³upki annulatowe, choæ znane
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od dawna z ró¿nych ods³oniêæ nie tylko europejskich, nie
mia³y dot¹d równie wszechstronnego opracowania paleon-
tologicznego (w tym palinologicznego) i geochemicznego.
Autorzy wykonali precyzyjne badania mineralogiczne
(m.in. framboidalnego pirytu), sk³adu pierwiastkowego,
geochemii sk³adników organicznych, a tak¿e biostratygra-
ficzne (konodonty, miospory) i biofacjalne. Opisali te¿
zespo³y makrofaunistyczne diagnostyczne dla ciemnych
osadów ze zdarzeñ annulata. Takie zintegrowane podej-
œcie do œrodowiskowej analizy warunków depozycji po-
zwoli³o na interpretacjê przydennego œrodowiska niskotle-
nowego i czêœciowo anaerobowego w dolnym poziomie
zdarzeniowym, a anoksycznego, bogatego w siarkowodór
– w wy¿szym. Zwi¹zane z takimi warunkami s¹ specyficz-
ne zespo³y organiczne, g³ównie nekto-planktoniczne.
Opracowanie Rackiej i wspó³autorów jest cennym przy-
czynkiem do wyjaœnienia skomplikowanych procesów
póŸnofameñskiej regresji o prawdopodobnie glacieusta-
tycznym pod³o¿u, przerywanej zdarzeniami transgresyw-
nymi i anoksycznymi zwi¹zanymi byæ mo¿e z krótko-
trwa³ymi interglacja³ami. (MN)

Mariusz A. Salamon (Uniwersytet Œl¹ski), Przemy-

s³aw Gorzelak (Instytut Paleobiologii PAN), Bruno Ferré

i Rafa³ Lach (UŒ) opublikowali w Geology opis znalezi-
ska liliowców z rzêdu Roveacrinida w osadach dañskich z
rejonu Nasi³owa ko³o Kazimierza nad Wis³¹. Do tej pory
uznawano tê grupê krynoidów za wymar³¹ podczas zdarze-
nia na granicy kredy i paleogenu lub jeszcze wczeœniej, ale
odkrycie polskich badaczy przywróci³o j¹ do ¿ycia przy-
najmniej do koñca danu (wczesnego paleocenu). Zgodnie
wiêc z okreœleniem znanego amerykañskiego paleontologa
Davida Jablonskiego mo¿na tê grupê zaliczyæ do kladów,
które choæ martwe, ci¹gle siê ruszaj¹ (dead clade walking).
Odkrycie opiera siê na szcz¹tkach dobrze zachowanych, co
w po³¹czeniu z ogólnym kontekstem depozycyjnym wy-
klucza zdaniem autorów redepozycjê ze starszych osadów.
Roveacrinida do³¹czaj¹ do kilku taksonów je¿owców, któ-
re równie¿ prze¿y³y wymieranie na granicy kredy i paleo-
genu. Jak pisz¹ autorzy, ich odkrycie w osadach paleogeñ-
skich jest o tyle zaskakujace, ¿e krynoidy, jako organizmy

filtruj¹ce zawiesinê, wydaj¹ siê byæ w szczególny sposób

dotkniête przez dramatyczny kryzys wapiennego nanno-

planktonu w póŸnej kredzie. Ostateczne wymieranie Rovea-

crinida u schy³ku danu autorzy przypisuj¹ kombinacji ró¿-
nych czynników zmieniaj¹cego siê œrodowiska, takich jak
zaburzenia ³añcucha troficznego, zmiany klimatyczne,
wzrost drapie¿nictwa i konkurencja ze strony innych opor-
tunistycznych filtratorów. (MN)

Alfred Uchman (Uniwersytet Jagielloñski) opisa³ w
Cretaceous Research nowy ichnorodzaj Skolichnus o cha-
rakterystycznym, radialnym uk³adzie kanalików penetru-
j¹cych g³êboko osad i zwi¹zanych z pionowym kana³em
g³ównym. Materia³ badawczy sk³ada siê z okazów fuko-
idowych margli kropiwnickich z p³aszczowiny skolskiej
ko³o Przemyœla. Pochodzenie badanych okazów ma swoj¹
interesuj¹c¹ historiê, która potwierdza star¹ prawdê, ¿e w
kolekcjach archiwalnych kryj¹ siê nieraz prawdziwe skar-

by paleontologiczne. Wœród analizowanych przez autora
okazów s¹ nie tylko egzemplarze zebrane przez niego ko³o
Krasiczyna, lecz tak¿e materia³ z kolekcji prof. Ksi¹¿kie-
wicza oraz okazy odkryte w szufladzie w Muzeum Historii
Naturalnej w Wiedniu. Te ostatnie zosta³y czêœciowo zilu-
strowane przez Ettinghusena w 1863 r. jako nowy gatunek
Chondrites hörnesii, ustanowiony teraz – po korekcie tak-
sonomicznej – jako typowy gatunek nowego rodzaju Sko-

lichnus. Oprócz stworzenia opisu nowego ichnotaksonu,
Uchman przeanalizowa³ równie¿ ca³y towarzysz¹cy zespó³
skamienia³oœci œladowych. Wszystkie te obserwacje sk³o-
ni³y autora do przypuszczeñ, ¿e organizm odpowiedzialny
za powstanie opisanej struktury bioturbacyjnej nale¿a³ do
wieloszczetów lub ma³ych skorupiaków. By³ on prawdo-
podobnie chemosymbiontem ¿eruj¹cym na mikroorga-
nizmach rozwijaj¹cych siê w niskotlenowej strefie osadu
dennego. (MN)
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