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„Fa³szywe odm³odzenia” osobniczych Rugosa z Hamar Laghdad
(Antyatlas, Maroko)
B³a¿ej Berkowski*
G³êbokowodne osady dewoñskich (ems–¿ywet) kopców Hamar Laghdad (Antyatlas, Maroko) zawieraj¹ unikalne nagromadzenia ma³ych, bezdissepimentowych
koralowców osobniczych. Jednogatunkowe populacje tych
koralowców wystêpuj¹ bardzo licznie w gniazdowych
nagromadzeniach ograniczonych do miejsc wokó³
wype³nieñ szczelin, których genezê wi¹¿e siê z wyp³ywami wód hydrotermalnych (Be³ka, 1998). Szkielety osobniczych Rugosa otaczaj¹ wype³nienia szczelin ze wszystkich
stron, kieruj¹c swoje kielichy w kierunku szczelin.
W profilu Hamar Laghdad mo¿na wyró¿niæ przynajmniej
dwa epizody tworzenia siê struktur typu kopców
mu³owych — emski i ¿ywecki. W obu przypadkach wystêpowanie koralowców ogranicza siê do bezpoœredniego
s¹siedztwa miejsc po wyp³ywach, choæ populacje zasiedlaj¹ce
kopce s¹ odmienne. Pomimo ró¿nic taksonomicznych i
wiekowych koralowce te wykazuj¹ wspóln¹ strategiê
¿yciow¹, tzw. „fa³szywe odm³odzenia”. W odró¿nieniu od
typowych odm³odzeñ charakteryzuj¹cych siê kontynuacj¹
wzrostu uszkodzonego, b¹dŸ czêœciowo zasypanego
osobnika, „fa³szywe odm³odzenia” s¹ efektem zasiedlania
przez larwy kielichów po obumar³ych osobnikach. Prze-
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wa¿aj¹ca liczba koralowców rozpoczynaj¹cych swój
wzrost w³aœnie w kielichach obumar³ych osobników w stosunku do koralowców, które zasiedla³y bezpoœrednio osad
lub zewnêtrzne czêœci szkieletów obumar³ych, b¹dŸ
¿ywych jeszcze osobników wskazuje na sukces larw
osiedlaj¹cych siê w kielichach. W jednym kielichu czêsto
rozpoczyna egzystencjê kilka osobników, z których w
wyniku ograniczonej przestrzeni wewn¹trz kielicha jeden
lub co najwy¿ej dwa osi¹gaj¹ stadia dojrza³e.
Zasiedlanie przez koralowce miejsc w bezpoœrednim
s¹siedztwie wyp³ywu podgrzanych wód hydrotermalnych
sugeruje, ¿e miejsca te oferowa³y lepsze warunki ¿ycia ni¿
oddalone od nich miejsca w obrêbie kopców, gdzie koralowce te wystêpuj¹ sporadycznie. Lepsze warunki oznaczaæ tu mog¹: wy¿sz¹ temperaturê, która mog³a
wspomagaæ ich rozwój, lub co bardziej prawdopodobne,
zwiêkszon¹ iloœæ pokarmu (kielichy czêsto wype³nione s¹
licznymi nagromadzeniami ma³¿oraczków). Zasiedlanie
kielichów obumar³ych koralowców przez larwy tego samego gatunku i wiêksze powodzenie rozwoju koralowców w
ich obrêbie mo¿e œwiadczyæ o utrudnieniach w ulokowaniu siê larwy lub ich obumieranie w œrodowisku bezpoœrednio nara¿onym na zwiêkszony przep³yw wód
hydrotermalnych. Wydaje siê wiêc, ¿e kielichy
obumar³ych koralowców stanowiæ mog³y ekran ochronny
dla osiedlaj¹cych siê tam larw.

Mikrofauna otwornicowa z górnokredowych margli typu frydeckiego
(okno tektoniczne Wiœniowej, jednostka podœl¹ska, polskie Karpaty zewnêtrzne)
Joanna Bielawska*
Badania dotyczy³y zespo³ów otwornicowych wystêpuj¹cych w marglach typu frydeckiego, które ods³aniaj¹
siê w rejonie okna tektonicznego Wiœniowej, stanowi¹cego
fragment strefy lanckoroñsko-¿egociñskiej (jednostka
podœl¹ska, polskie Karpaty zewnêtrzne). Analizie mikropaleontologicznej poddano osady typu frydeckiego
ods³aniaj¹ce siê w potokach Kluzówka i Podlesie. Utwory
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glistych,
niekiedy
prze³awiconych
marglami
ciemnoszarymi lub cienkimi ³awicami piaskowców.
Zosta³y wyró¿nione zarówno otwornice aglutynuj¹ce,
jak i wapienne bentoniczne i planktoniczne. Ponadto w
badanym materiale wystêpowa³y kolce je¿owców, skorupki ma³¿oraczków, zêby ryb i spikule g¹bek. Wiêkszoœæ
wyznaczonych gatunków bentonicznych okaza³a siê ma³o
przydatna w datowaniu, gdy¿ ich zasiêgi stratygraficzne
obejmuj¹ ca³y senon. Dlatego wiek badanych utworów
stwierdzono przy pomocy zró¿nicowanych zespo³ów
otwornic planktonicznych. Opracowane zespo³y otwornic
planktonicznych porównano ze standartowymi poziomami
biostratygraficznymi (wg Robaszyñski & Caron, 1995), co
pozwoli³o ustaliæ wiek badanych utworów na póŸny kampan

