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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*Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Geologii,
ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznañ

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
te s¹ wykszta³cone w postaci szarych margli i ³upków mar-

*Uniwersytet Jagielloñski, Instytut Nauk Geologicznych,
ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków; brandys@geos.ing.uj.edu.pl

260

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
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i wczesny mastrycht. Nale¿y jednak dodaæ, ¿e w analizowanych zespo³ach nie wyró¿niono wszystkich gatunków
indeksowych, dlatego niektóre datowania oparto na obecnoœci
taksonów wspó³wystêpuj¹cych z poszczególnymi gatunkami indeksowymi w obrêbie danego poziomu biostratygraficznego (Gasiñski, 1998 ).
Wœród otwornic planktonicznych pochodz¹cych z margli typu frydeckiego wyró¿niono m.in.: Globotruncana
arca (Cushman), Globigerinelloides multispina (Lalicker),
Globotruncanella havanensis (Voorwijk), Globotruncanella petaloidea (Gandolfi), Pseudotextularia elegans
(Rzehak), Pseudotextularia nuttali (Voorwijk). Natomiast
w zespole otwornic bentonicznych rozpoznano m.in.:
Reussella szajnochae (Grzybowski), Geosella rugosa
(Hanzlikova), Rzehakina epigona (Rzehak), Stensioeina
pommerana Brotzen, Daviesina minuscula (Hofker). Nale¿y
zauwa¿yæ, i¿ gatunek Daviesina minuscula (Hofker) typowy wed³ug niektórych autorów (Liszkowa & Morgiel,

1981) dla œrodowiska nerytycznego wystêpuje stosunkowo
licznie w obrêbie badanych margli typu frydeckiego z
obszaru okna tektonicznego Wiœniowej jednostki
podœl¹skiej.
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Wiek i œrodowisko depozycji osadów dysoksyczno-anoksycznych dolnej jury z
Doliny D³ugiej (jednostka kri¿niañska, Tatry Zachodnie)
Renata Jach*, Mariusz Kêdzierski*, Jaros³aw Tyszka**
Badany kompleks ciemnoszarych osadów zosta³ znaleziony w rejonie Doliny Chocho³owskiej i zalega ponad
dolnojurajskimi szarymi wapieniami krynoidowymi. Jest
to kompleks o mi¹¿szoœci ok. 6 m, z³o¿ony z naprzemianleg³ych warstw wapieni o mi¹¿szoœci od 5 do 15 cm i margli o mi¹¿szoœci od kilku milimetrów do 20 cm. Wapienie i
margle ró¿ni¹ siê strukturami sedymentacyjnymi i
zespo³em skamienia³oœci œladowych. Wapienie s¹ zbioturbowane i zdominowane przez ichnoskamienia³oœci Chondrites isp., Planolites isp., Thalassinoides isp., Taenidium
isp., Palaeophycus isp. i Skolithos isp. W przeciwieñstwie
do nich, niektóre partie ³upków marglistych s¹ pozbawione
bioturbacji i maj¹ zachowan¹ pierwotn¹ laminacjê. Zawartoœæ wêgla organicznego (TOC) w wapieniach nie przekracza 0,18% wag., natomiast w ³upkach marglistych siêga do
1,37% wag. W kompleksie tym równie¿ stwierdzono wyraŸne
przesuniêcie proporcji izotopów trwa³ych wêgla w stronê
ciê¿szych wartoœci, co jest charakterystyczne dla osadów
reprezentuj¹cych anoksyczne wydarzenie wczesnego toarku.
Brak fauny amonitowej uniemo¿liwi³ jednoznaczne
potwierdzenie wieku. Poœrednio, wskaŸnikiem wiekowym
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mog¹ byæ fragmenty cienkoskorupowych ma³¿y Bositra
pojawiaj¹cych siê masowo ok. 2,5 m nad sp¹giem kompleksu ciemnych osadów (analogiczne do masowych pojawieñ Bositra buchi (Römer) w epikontynentalnym basenie
po³udniowo-zachodnich Niemiec). Pierwsze pojawienie
siê Bositra buchi datuje sp¹g tych utworów na dolny toark.
Niestety badania otwornic bentonicznych wskazuj¹ jedynie na dolno/œrodkowojurajski charakter zespo³u. Badania
nannoplanktonu wapiennego pod mikroskopem œwietlnym
da³y znacznie lepsze rezultaty, chocia¿ preparaty zawiera³y
bardzo ubogi i Ÿle zachowany zespó³ nannoskamienia³oœci.
Oznacza to, ¿e w preparatach stwierdzono jedynie taksony
odporne na rozpuszczanie. Pomimo z³ego stanu zachowania uda³o siê zidentyfikowaæ rodzaj Lotharingius oraz
gatunek z tego rodzaju L. hauffii. Lotharingius jest uwa¿any za przodka rodzaju Watznaueria, który dominuje w
zespo³ach nannoplanktonu od bajosu do koñca kredy.
Wnioski z powy¿szych stwierdzeñ s¹ nastêpuj¹ce: (a)
zespó³ nannoplanktonu zosta³ poddany intensywnym procesom rozpuszczania. W efekcie zachowa³y siê jedynie
gatunki z rodzaju Lotharingius; (b) wystêpowanie L. hauffii
i brak rodzaju Watznaueria wskazuje na wiek pomiêdzy
póŸnym pliensbachem (FO) a póŸnym aalenem. Bior¹c
pod uwagê fakt, i¿ L. hauffii wystêpuje w tak s³abo zachowanym zespole, mo¿na za³o¿yæ, ¿e pierwotnie stanowi³
du¿y procent wszystkich okazów nannoplanktonu. Mo¿na
to korelowaæ z poziomem rozkwitu tego gatunku we
wczesnym toarku, gdzie L. hauffii dominuje w zespo³ach
nannoplanktonu. Odpowiada to poziomom NJ 5 do NJ 7
wed³ug Bowna i Coopera (1998).
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