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Białowieża

BI'OIIli.sław SZYMA~SIKI

Łupki dicłyonemowe warstw krzyżańskich
w reionie Białowieży
WlSTĘP

Realiz.a;Cja prac ,ge<>logicZIl(J....poszu:kiwawczych w'Północn(J-wschodniej
Polsce, pI'(Jwad:zonyClh przez Zakład Złóż Rud Zelaza I. G ., (Jlbjęła między
innymi wykonanie w latach 1960-1961 sześciu otwo'r ów wiertniczych
w rejonie Biało1wieży.
Wśród wielu lIlowych faktów ,ge<>lo'g icznych stwierd~ony tU' zost.ał
interesujący profil warstw ordowickich. Obejmuje on osady dolnego
i środkO'Wego ordowiku oikreślane jako Wiarstwy krzY'żań.skie, 'bi·ał·o·wies
kie i pomorSlkie (E. TomczY'kowa, 1964; J. Znosko, 1964, 1965).
Warstwy Ikrzyżańskie tremad(Jku tworzą kompleks piaskowców obolusowych dolny,c h i górnych WTaz z łupkami dzielącymi oraz stropowy
kompleks demlIlych }upkó,w ilastych. Wyżej leżące (Jsady ar enilgu , lanwirnu, landeilu i karad(Jku, wylksztallcone głównie w postaci osa'dJów wapiennych, obejmują warstwy białowieskie i pomorskie. WprowadZJona
terminologia ma charakter regionalny. Wyróżnione jednostki stratygraficzne, stwierdzone w licznych otworach obszaru białowieSkiego, są
w !pełni porównyw;alne z podziałem estońs1kim, a następstwo poszcze,gólnycfu ogniw i chal"lalktler litologiczny ;są niejlednOtkrotnie~bl'i!ż;olIle lub
nawet identycZIIle (J. Znosko;, 1964).
W If;rakcie kontynuacji prac wiertniczych w latach 1963 i 1964 wykonano w tym rejonie (obszar n:a zachód od przekroju białowieskiego) dalszych pięć wierceń. Są to otwory: Narew, Krzywa, Strabla, Ryboły
i RajsIc
Wszystkie wymienione otwory wiertnicze, zarówno pr:zekroju !biało
wieskiego, jak i późniejgz'e, wykonane w 'lat.ach 1963 i 1964 zlokaliwwane 'były w półnoooej części ohniżenia podlaskiego. W wyniku przepr,owadzonych prac wiertniczych rOZipoznany został profi'l na przestrzeni
okołQ 510 !km. W chwiH obecnej jest to jeden 'z 'lepiej zbadalnycl1
rejonów platformy wschodnioeuropejskiej w ohrębie :północno-wschod
niej !Polski.
:?my pomocy !prac wiertniczych stwierdzono w profilu warstw ord,o wickich rÓWlIlież naj niższe ogniwa ordowiku - tremadok.u. W wielu
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punktach profil ten jest analo.giczny do. poznanego. już w trakcie prac
prowadzonych w tYm rejonie w latach ubiegłych.
Dokładna ,analiza profilów ort:lowikiu nie jest jeszcze zalmńcwna.
Po.danie jednak dotychczasowych, chocia'Zby fragmentarycznych wyników, dotyczących zwłaszcza z racji ważności o.sadów tremado.ku, wydaje
się całkiem słUS7JIle i Ulzasaą:nione. Przepro.wad~one o:bserwacje ~ają ,~
wiem zasadnicze znaczenie tak stratygraficzn,e, jak i paleogeograficzne,
a nowe fakty naświetlają zalgadnienia niejedndkrotnie od wielu lat
sporne i doohwili ohecnej nie rozwiązane definitywnie.
Niniejsze opracowanie ujm).ljące~yntetyoznie 'proMem stratygrafii
tremaddku platf.ormowego:, a zwłaszcza po,ziornu łuplk'ów dictyonemowych w rejonie Białowieży, jest . opraco.waniem wstępnym do czasu
szczegóło.wego opr,aoowania całości uzyskanego materiabu paleonto.logicznego..
Doc. drowiJ. Znosce - inicjatorowi niniejszego opracowania pragnę
w 'tym miejscu wyrazić serdec7JIle słowa podziękowania za wszechstro.nną pomo.c i poniesiony trud. Mo.im miłym obowiązkiem jest również serdecznie podzię'kować Doc. :drowi A. Ur.bankowi za pomoc i cenne rady
przy oznaczeniach paleontologicznych.
ŁUPKI

DICTYONEMOWE WARSTW KRZYZAŃSKICH 1

Stropowym o,gniwem warstw krzyżańskich tremadoku są ciemnohrunatne łupki ilaste z ,gr,aptolitami (dictyonemowe). Ich o,becnO'ŚĆ stwierdwno w fOItwo!t'lach: W;aśki 2, rPodbo!t'lOwislro 1 i 'G rodzrsko 5 iW' przekiroju
bi,ałQwieslkim I()!':a;z 'w otworr-ach rwylkO!Il:amych .oota:tmdo: NaTew, Krr-zyw:a,
Stra:bla, Ryboły i Rajsk.
Bralk pozio.muciemnych łutpków w pro.filach otworów Iwanki-Ro.hozy 3, Skupo,w o 6 i Krzyże 4 jest bez wątpienia wbórny, wywołany
'późnie,jszą erozją. Pionowy .zasięg tej erozji w rejo.nie hi'ałQwieskim jest
zmienny, IZ reguły ,większy wcwęści pómo,cnej i północno-wschodniej . .
W przypadku otworu Krzyże 4 istnieje przypuszczanie, że brak .te.go
poziomu może być natury pierwotnej, ·choć przyjęcie ewentualności
erozji jest 'b ardziej prawdopodobne. Swiadczy o tym między innymi
str·zęp zachowanych od erozji ciemny,ch hl'pków ilas'tych w otworze Miel- .
1 Dolne warstwy białowieskie E. Tomczykowej (1964). Do cytowanego opracowania zmuszony jestem ustosunkować się nieco krytycznie, ponieważ przedstawiona w nim stratygrafia
dolnego ordowiku nie jest zgodna z faktycznym materiałem geologicznym. Dotyczy to między
innymi dwukrotnego powt6rzenia w profilu ordowiku poziomu glaukonityt owego. Poziom
ten (tab. l) wYstępuje raz jako mułowce piaszczyste z glaukonitem w obrębie warstw białowieskich na granicy tremadok-arenig, po raz drugi zaś jako piaskowcę glaukonitowe
i zlepieńcowate w obrębie warstw pomorskich - lanwirnu. Takiej pozycji stratygraficznej
poziomu glaukonitytu 1 towarzyszących mu wapieni glaukonitowYch w stropie nie stwierdzono w żadnym z jedenastu otwor6w wiertniczych wYkonanych w tym rejonie.
NieZbyt trafnym z punktu widzenia procesu sedymentacji wYdaje się przyjęcie granicy
dolnych i g6rnych warstw białowieskich w obrębie poziomu glaukonityt owego (tremadok arenig). Wielce dyskUSYJna jest r6wnież pozycja stratygraficzna piaskowc6w glaukonitowYch
z warstwewką zlepieńca w spągu, kt6ry przesuwa się w profilu r6żnych region6w platformy ·
diachronicznie od arenigu po landeiI. Poza tym w świetle nowszych materiał6w nie znalazła
potwierdzenia luka stratygraficzna w cyklu sedymentacyjnym warstw białowieskich, kt6re
E. Tomczykowa niejasno iłumaczy osadami piaszczysto-glaukonitowym1.
.
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nik (0,01" m!), o!I'azdurre . podobieństwo dopibszaru :na,,~Jbalłtycldego
(A. Roomusoks, 1960; T. N. Alich<)<va~ 1/960.; J. Znos1m, 19-64).
rw :całym rejonie hiałowieskirn.ciemne łupki ilaste leżą zawsze na
komrple!kSie gÓl"nyClh piaskowców. (iboluoowych, tworzą'c w dolnym ordowilku jednorodne o.gniwo Jitolt()igi~zne ; Granica między tymi dwoma ogni...
wami jest bardzo Wyraźna i ostra,po21bawiona jakichlkolwielk: śladów
przejścia stopniowego. W stropie ·ciemne łupki ilaste przyłcryte są zgodnie k.ątowo, ale kontrastowo pakietem glaukonitytu, który rozpoczyna
cy~ sedymentacyjny 1BlI'Ienijgu:.
.
Łupki ilaste cechuje doskon:ała łupliwość tafelkowa, podlkreślonanie
kiedy wyra mą, delikatną laminacją cienkich warstewe!:[r ciemniejszych
i jaśniej'szych. W o'brębie tych ostatnich sporadycznie widoczna jest niewielka domiesz:ka ziarenek detrytycznego ~warcu;.
Omawiane łupki mają barwę 'brunatną, hrunat7loczarną, a nawet czarną, są bezwapniste, zwięzłe, ze znaczną domieszką su1hstancji organicznej. To ciemne zabarwienie wywołane jest - z jednej strony - dużą
ilością pigmentu siarczków zelaza, 'z drugiej zaś - bezładnie ro,zpros:wną,
obfitą .domieszką ciemnohrunatnej su'bstancji ipoC'hodzeni~ a orogalIliczne,go.
Niemniej często obolk pigmentu siarcZ!kówżelaza spotyka się rozproszone płaSkurki i 's kupienia kryształfków pirytu osią'gające sporadycznie
ŚTedni'cę5 cm -(np. otwór Rajslk). Na powierzchniach łupliwości nagroma.;.
dzone są nie!kiedy drobne 'blaszki mu.Skowitu;
.. .
W 'ciemnych łupka'ch ilastych występuje partiami bardzo .obficie drohno romrTUiSZO!!lY detryt graptolitbw, rzadziej Ibrachi.opOldJów, nie nadają
cych się jednak z reguły do bliższego oznaczenia. W stropowych od-cinkaClh [profi!lu nagromadzenie detrytusu grlłiptolitowego jest niekiedy tak
zna'czne, że odgTyw.a on niemal rolę skałotwlÓrczą, tworząc swego rodzaju "graprtolityt". Ku spągowi następuje z reguły sto'P.niowy zanik detrytu ,g raptolitowego, 'skała , staje się czarna, '0 wyjątkoW.o drobnym pelitycznym ziarnie, ;bez charakterystyc2lIlej laminacji.
W płytce cienldej na tle zasadniczej .brunatnej lub brunatnoszarej
masy ilastej widoczne są rOllproszone, pelityczne, ostrokrawędziste ziarnakw:ar:eu, okruohy zbliźniacwnych skaleni oraz akcesoryczne 'ziaT. na :glimikonitu. Te ostatnie _sądrolbne, W'ybla!lde, blado,zielone, nielkiedy
zibrunatlliałe,z demndbrunatną ot{)tc~ą wodorotlenków i tlenków żelaza',
mają 'budowę 8ig;regatową .i są prawdopodO!bnie po·chodzeniaalloahtonicznego. Niekiedy 'w :płytce denkiej widać również niewielkie, radialne sImpienia cltalcedon~.
Oiemne łupki' diclyxmerrmJlWleUw!oir'zą na obszarze 'biaŁowieskim poziom o stałej, regularnej miążsZQlŚci; wy~oszącej 2-:-4 m. W poszczególnych otworach wiertniczych stwierdzQriomastępujące miąższości: Waśki
2 - 1,9 m, IPodtb()llXJlwislro 1 - 2;,0 m, GrodziSkio 5 - 2,0 m, Narew 2,6 m, Krzywa.....:. 1,5 m, Stralbla ~. 4,0 m, RY'boły - ·3,'5 m, Rajsk - 3,5 m
oraz Mielnik --'- ,0,01 m. lJVIiąZsZO\Ść ca~egokompleksu warstw krzyżań
Skich tremadoku, Oibejm'Ujących dl(}]ne Lgórne piaSkowce ()Ibolusowe przedzielol11.'e rupkJanni dzitelącym1 w.r:az ze s1IroIpowym 'P()!ziomem ctemnylCh łup
ków dictyonemowych, wynosi od 33 do- około 41 :m.
" ,Ciemne łupkiilas'te ' w.arstw krzy~a*skkh charaikteryzuje szereg cech
bardzo typowych 'd1alit6fa'cji ciemnych osadów ilastych z graptolitami
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Fig. h ;Koreiacjfi utWlOr6wtrernadoku w otworach wiervniczych na obszarze Białowieży .
Corr:ei1ivtion of theTremadoci.alIl depas,it& don the bore-hole.s maICie within
the regiOlIl o.f Białowieża
il - piaskowce; 2 - łupki i inułowce; :i _ glaukonityt; 4 - zlepieńce; 5 -mułowce;.
6 - ławice z Obottu8 apottinis (E i c h w.l; 7 - graptolity: a - fauna, b - detryt~
8 - powierzchnia rozmycia; J - jura
.
l - sandstones; 2 '- shales and siltstones; 3 - glauconitite; 4 - conglomerates; 5 siltstones; 6 - banks with OboŁus apotlinis (E i c h w.l; 7 - graptolites: a - fauna.
b - detritus'; 8 - washout surface; J - Jurassic

(biofacjac mies'zan!agrapiJoli1Jowo-l;lI:raCihiopodorwa). ZaroW!IlI() ciemna barwa ·
zaznacrone warątewkowanie, dbeoność graptolitó,w, jak
i powszechność wy;stępowa:nia siąrczklów żela.Za oraz ,du!ża zaw:arto~ć substanCJi pochodzenia ol'lg,anicmlego, wskazuj,ąniedwuznacz:nie na spokbjne
środowi:Sko 'o słabej cyrkulacj~ wód dennych. Potwierdza to równie2;Qez:..,
ładne ułożem.ie zarówno całYClh T,a'bclozomów, j.ak i fragmentów graptOli~
tóW" ,ppz1bruwione wszel!kidh śladów kierunkowości. ŚrodowISko sedymentacji ruPk9w diotyanem.OiWych.' odz:naczało Się uj'emnym potencj,a'łem redukcyjn<l'--lOk-sydacyjnym {lraz . ~ si1'llym prawdopodolbnie stężeniem sUJbstancji
tr>ują,cych, ,eliminujących 'bujnieJs~e przejawy życia ibenf.onic.znego. Moż ...
na. wJęcr . przyjąć, *e sedy:mentacj.aeiemnych łupków warstw hzyżań
~iC'h trem;adoiku IQdZJll!8.'ClZała sięst1l;~ll!a,cją wód !dennYCih, ubQlg.i!oh w tlen •
. Biorąc Pmdu'Wa.'gę te wszystkie' fakty, Jak i ohecność w Osadzie okaZ'Jów Dietyonema można wnioskować, że łupki ilaste poW's,ta3:y w środo
wisku stosunkowo płytikowod'llym, epikontynentalnym. W tym miej,scu
należy jednak lpodkreślić,·,że , geneza ciemnych łupkiów ilastych w litera~
turze 'geologicznej jest nad:al przedmio.tem il'óżnoTOd.nych, często diametralnie odmiennych opinii. ' .
. ' ..
. '.
. . ..
Warunki sedymentacj'i . warstw . krzyżańskich W rejonie /białowIeskim·
nie. były przez ,ealły 1;remadok, jednakowe. '~mienia'ł' sięzarow!l1o . Chara!kter,
Jaki intep.'&Wność :se.dymentacjLPanują-ca ppczą'vk,:.pwo 'lito!fa'cja piasz-c'
czysto-ilasta (piaskowce ofbo.lusowe dolne i górne, łupki, . dzie,lą'ce) została
osądu, vvyraźne
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zastąpiona w wyższych ogniwa·c h tremadoku pelitycznymi osadami ciemnych łU1pków il.astych. Zmiana ta nastąpiła nagle i dotyczyła .głównie
warunlków fizyczmo-chemicznych sedymentacji: sedymentacja ;on rejonie
białowieskim miała w dalszym ciągu charakter tery,geniczny. Wystąpiły
tutaj prawdopodobnie również zmiany klimatycz:ne i, ,być mOlŻe, orograficzne pobliskiego· lądu, które jednak w mniejszym stopniu dotyczyły
warunkoÓw 'batymetrycznych zbiornika.
Radykalna zmiana warunków sedymentaeji mogła być związana nawet
z krótkotrwałą luką, której zasięg cza·SQwy jest tak niewielki, że wymyka się stosowanym metodom biostrat)1lgraficznym, ale ma duże znaczenie lokalne.
Komplelks ciemnych łupków ilastych z Dictyonema - ostatnie .ogniwo warstw !k:rzY'żańskich - zamyka więc olbrzymi odcinek czasowy wyrażony na omawianym obszarze piaszczysto-ilastym cyklem sedymentacyjnym.
!Po osadzeniu kompleksu ciemnych łuPków ilastych nastąpiły w rejonie Białowieży zmiany, których za·k res był niewątpliwie większy niż na
granicy z niżej leżącymi piaskowcami oIbolusowymL Zmia!Ily te dotyczylJ:y
zarówno charakteru, jak i kierunku procesu sedymentacji i poprz,edzone były wynurzeniem, a być może, erozją i niewątpliwie przel"lWą
w sedymentacji. Dopiero po tym: ostatnim fakcie, już o znaczeniu regionalnym, rozpoczął się nowy .etap sedymentaeji, zapoczątkowany osadzeniem kompleksu g1auikO!Ilitytowego - spą'gowego Qgniwa warstw białowieskich .areni,gu.
Oinówiony . profil litologiczny osadów. tremadoku na obszarze Biało
wieży, aczkoIwiek podobny w ogólnych zarysach do znanego profilu Pakerortu w Estonii I(A. Roomusoks, 1'9'60; T. N. Alicho:va, 1960; J. Znosko,
19'64), charakteryzuje się jedlIllalk indywidu'a]nym lokalnym obliczem.
NiezmIernie istotną cechą jest tu między irmym·i ostre odgraniczenie poziomuciemnych łupków dictyonemowych od niżej leżących piasilmweów obolusowych, o czym wspomnia~ wyżej. Należy tu jedynie dodać,
że piaskowce olbolusowe dolne i 'górne wraz z łupkami dzielącymi zbli.żają si·ę wyraźnie charakterem lito- i hiofacjalnym do niJżej l.eiJących
-osadów kambru.
,W profilu Paikeror'tu istnieje natomia'st odmienna sytuacja. Łupki
dictyonemowe tworzą 'bowiem mniej lub bardziej liczne wkładiki w oIbrę
bie pia'Skowców OIbolusowych, a przejście między tymi dwoma ogniwami
.z aznacza się .stopniowo i powoli.
Przytocwne fakty zdają się świadczyć wymownie o zmacznym ro~bu...
dowaniu ogniwa piaszczystego na dbszarze 'Białowieży i odmiennym przebiegu zjawisk lito:faC'j.alnych w tej c~ści platformy wschodnioeuropejskiej.

FAUNA WARSTW

KRZYZ~SKICH
,

Profil warstw krzyżańskiC'h tremadJOiku poznany w otwoTach wiertni'Czyc'h rejonu Białowieży Składa się z dwóch ogniw:
O,g n i wo d o l n e, obejmujące piaskowce oboluso,we dolne i górne
wraz z łupkami dzielącymi, definiuje j.ednoznacznie olbecność Obolus
apollinis E i c h w.
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- ciemne łupki grruptolitowe - nie było wysta1"udokumentowane paleontologicznie. J. Z,noslro (19'64) stwierdził
w nich możliwość występowania graptolitów z grupy Anisograptidae', reprezem1owam.yoh :przez rodzaj-e Clonograptus, Bryograptus, oroz Loganograptus z grupy Dichogruptidae, cytując je jednak ze znakiem zapytania. Sygnalizuje on również obecność Lingulella sp. i Obolus (Schmidtites)
acuminatus ,(iM i,ckw.). Autor ten uznał ciemne łupki graptolitowe I~dic
tyonemowe), mimo skąpych pieTwotnie dowodów paleontolo,gicznych, za
.3tropowe ogniwo warstw Ikrzyżańs'kicll tremadoku i stwierdził identyczność ich pozycji oStraty,graficznej z pozycją łupków dictyonemowych
WJaTSltw pak:erorokich w Estonii.
Takie u'jęcie .stratygraficzne ciemnych łupków graptolitowych nie
mia'ło jednak ,bezpośrednich, wystarczająco pewnych przesłanek paleontologicznych. Opierało się bowiem - z jednej strony - na fakcie wystę
powania łwp~ów na piaslko,wcach o.oolusowych tremaooku i przykryciu
poziomem glaUikonitytowym, ,z drugiej zaś - na nie2lmiernie sugestywnych analogia,c h (zgodnych nawet w szczegółach) ze znanym ipil"ofilem
Estonii. Fauna w ciemnych łupkach ilastych jest na ogół nieliczna i mało
zróżnicow:ana. Stwierdzone dotychczas, o'bok detrytu ,graptolitów, okazy
brachiopodów i ,g raptolitów cechował zły stan zachowania i z reguły
fragmentaryczno.ść szczątków, na ogół nie nadają'cych się do pewnych,
nie budzących zastrzeżeń oznaczeii. paleontologicznych.
Szereg nowych faktów rzucających światło na po,zycję ciemnych łup
ków il:astych dostarczyły dopiero uzyskane ostatnio materiały paleonto..
logiczne. W trakcie profilowania rdzeni z otworu wiertniczego Ry'bo~y
znalazłem w str,o-po,wej partii łupków (głęookość525,6 m) licznie wystę- '
pujące ,graptolity. Mlmo stosunkowo sła'bego i szczątkowego, stanu zachowania stwierdZrOlJlo oIbecność: Kiaerograptus kiaeri (M o n s e n), Bryograptus ramosus ICH r 0 g,g e r) - tabl. VI, fig. 9 oraz Dictyonema sp.
Oznaczenia dwóch pierwszych graptolitów, zresztą o nie'bagateLnym znacz~niu straiygraficz,nym, mogą budzić z uwagi na szczupłość materiału,
szczątlkowycharakter oraz zły stan zacho'w ania ra'bdozomów szereg zastrzeżeń. Częste jednak współwystępowanie (N. Spjeldnaes, 19'63) i pozycja w profilu obu gatunków przemawiaj'ą w dużym stopniu za prawidłowością i ópoprawnością wykonanych o'znaczeń.
.
W tym samym kompleksie litologicznym, w otworze wiertniczym
Strabla na głębolkości 578;0 m, występuje Dictyonema flabelliforme anglicum (B 11 l 'fi a n) - 'talhl. ru, fLg. 3; tahl. rv, fig. 5, 6 oraz masowo
Dictyonema sp. Okazy tego ostatniego. rodzaju, niestety, o złym stanie
za'chowania, znaleziono również w spągu ciemnych łupków na gl.łębo
kości 414;0 m w otworze wiertniczym Narew. Ostatnim Ipunktem,w którym stwierdzono występowanie licznychgrapt.olitów, jest otwór wiertniczy Rajsk. Zebrany stąd materiał pochodzi ze śoodlkowej partii -ciemnych łurpk!ów, występujących nagłębokoiŚci 544,4+545,5 m. W podanym
interwale zidentyfikowano obecność: Dictyonema flabelliforme fLabellijorme (E ic hw.) 2 - tabl. I, fig. la, :b; talbl. II, fig. 2,a, b, D. fLabelliforme graptolithinum (K j e x u l f) - ta'ljl. Ul, f~g. 4, D. fLabelliforme
czająco
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Cf. mul1ńthecatum(B 'Ul 1: mi .a n) ocaz maoow.o wy$tępują-ce :firtaJgmenty Dictyonema sp.
Dotychczas znane w Polsce formy z rodzaju Dictyonema zostały opisane Jedynie z tremadolru Gór Swiętdkrzysikich (R. Kozłowski, 1946) oraz
z otworu wiertniczego Uszkowce w zapadlisku przedkarpacltim (H. Tom-czyk, 1962a).
Znalezienie po raz pierwszy w osada-ch tr.emadoku północno-wschod
niej PolSki cytowanych graptolitów z rodzaju Dictyonema i Bryograptus
ma doniO\Słe znaczenie straty;graficzne .i 'paleogeograficzne. Dostarcza
bowiem tpierwsmrzędnyoo argumentów paleontologicznych, definiują
-cych jed!nł()lmacmie pozycję !k!Olmple!ksu ciemnych łu~ów, .mlicronych
juz. Uipr.redln!Lo przez J . ,ZnloSkę (,1964) do tremadoku.
Na podstawie tego 'znaleziSka można obecnie mówić o 'bezsprzecznym
istnieniu .poziomu łupków dictyonemowych w osadach platformowyClh
północno-wschodniej !Polski jako dTUgim., oIbok kompleksu piaSkowców
obolusowych, Otgn.iwie warstw krzyżań·Skich tremadoku, jednoznacznie
udokumentowanych tpaleontolo,gicznie.
Tabela 1
Tabela stratygraficma tremadoku na obszarze
Stratygrafia

I
S

~

Bryograptus ramosus
Kiaerograptus kiaeri
Anisograptidae. Dichograptidae

~
o

Dictyonema f/ahelliforme anglieum
Dictyonema f/ahelliforme f/ahelliforme
Dictyonema f/abe/iforme graptolithinum

>.
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Poziomy faunistyczne

Białowieży

Ogniwa litologiczne

I
górne

łupki

dictyonemowe

o
'1:1
al

8
CI)

lo<

I-<

~

a

....
.9o

i dolne
dictyonemowe

łupki

górne piaskowce obolusowe

..."

'1:1

środkowe

Obolus apollinis

łupki dzielące

dolne piaskowce obolusowe

Dolna i środkowa -część łupków dictyonemowych wraz z niżej leżą- '
-cymi dolnymi i ·g órnymi piaskowcami obolusowymi odpowiada wiekowo
dolnemu tremadokowi. Za taIkim uj,ęciem ,pozycji' stratygrafioCznej' spą
gowej i środkowej części komplekJSu łwpków dictyonemowych przemawia
obecność Dictyonema flabelliforme graptolithinumCJ{ j e T u l f), D. flabeWforme flabelliforme (E i c h' wal d), D. flabelliforme d. multithecatum @3 u l m ;a o) 101'Ia:z D. fla'belliforme anglicum(B iU l m ta n).
Qbecność łuPków dictyonemowy-ch dolnego tremadoku z licznymi
graptolitami z rodzaju Dictyonema :stwierdzono we wszystlkiC'h wY'konanych ostatnio otworach wiertniczych. Tego samego wieku są prawdopodobnie dolne i środkowe partie łupków dictyonemowych występujące
w licznych otworach w rejonie Białowieży (lWaśki 2, Podborowisko 1.
Grodzisko 5 oraz Mielnik). Brak tego o,g niwa w pozostały-ch otworaoh
jest wtórny, spowodowany późniejszą erozją.
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Wyżej leżące górne rpartie . łupków dictyonemowych z Bryograptus
ramosus ~ r flJ .g Ig e 1') i Kiaerograptus kiaeri ,(M o n s e n), które zidentyfj,kowano w o1Jwor.zeRyJboły, odpowiadają górnemu tTemadokowi
(N. Spj eldna es, 196(3). Tego samego wieku są przypuszczalnie ,górne partie
łupków dictyonemowych ze źle zachowaną fauną graptolitów z grupy
AnizograptiJdae i Dichograptidae,cytowaną przez J. Znoskę (1'9164) z otworu Pod'bor:owiSko 1.
W pozostałych otworach wiertniczych w łupkach dictyonemowych nie
stwi,erdzono fauny ,charakterystycznej dla osadów górnego trernadoku.
Fakt ten nie może oczywiście świadczyć o ich pierwotnym braku, a jedynie o niedostatecznej ilości posiadanego materiału ,p aleontologicznego.
Nie mOlŻna jednak odrzucić przypuszczenia, że górne ipartie łupków dictonemowydh', odpowiadające górnemu ,tremadokowi, mogły jako naj/b ardziej naramne na erozJę, ulec w niektórych !pI"zypadikach częściowemu
luh nawet cał1kowitemu misz,czeniu . .
Przyjęcie talki,ej możliwości dla całego obszaru Białowieży wydaje się
jednak mniej oprawdopodofbne, o ,c zym świadczy otwór wiertniczy Ryboły
oraz o,gólna sytuacJa paleolgeo,graficzona. Stąd też wydzielenie górnego
tremadoku, olbejmujące.gto gtórne partie łupków dictyonemowych, litol0gicznie j,ednorod:nych, może być oparte jedynie na 'Clharakterystycznym
zespole graptolitów.
'P rzytoczone fakty świarlczą o ciągłości stratygraficznej opisanegto profilu, potwierdzając ca'łilrowicie tremadooki wielk kompl,eksu ł,UJPkiów dictyonemowyc'h i prawidłowość ich paralelizowania z łupkami dictyoile':'
mowymi waxsVw paikerorckich gstom.ii.

OPISY PA:LEONTOLOGrCZ'NE
Stwierdzenie występowania nie znanych dotychczas w osadach tr,emadoku północno-wsc:hodniej Polski gatunków :Z rodzaju Dictyonema
przemawia za konie,cznością ,podania ikr'ótkieglO opisu paleontologicznego.
Opis ten obejmuje - z jednej .strony - formy Q pierwszorzędnym znaczeniu stratygraficznym, z drugiej zaś - formy o ,względnie pełnym
i dobrym stanie zachowania.

Dictyonema flabelliforme flabelliforme (E i c h wal d) sensu
Ob fU t (19'53)
(Tabl. I, fig. la, b; tabl. II, fig. 2a, b)
1840.
1842.
1865.
1912.
1927.
1947.
1953.

Gorgonia flabettiforme (E i c h wal d); Eiehwald E.: Ueber des silurisehe Sehiehtensysstem in Esthland. P. 207.
Gorgonta flabettiformis (E i c h wal d); Eiehwald E. : nie Urwelt Russlands. P. 45,
tab. I, fig. 6.
Dietyonema norvegteum (K jer u lf); Kj erulf T.: Christiana Omegn., p. l, fig. la, b.
Dictyonema flabettiforme (E i c h w.) var. norvegiea H a h n; Hahn F. F.: Ann. N. Y. '
Aead. Sei., vol. 22, p. 139, tab. XX.
Dictyonema flabettiforme (E i c h wal d) ef. norvegica B u l m a n; Bulman O. M. B.:
Palaeont. Soe. London, pars I, p . 29, tab. II, fig. 9, 10.
D t ctyonema flabetltforme (E i c h wal d)
var. norvegiea
R u e d e m a n n; Ruedemann R.: Mem. Geol. Soc. Amer., vol. 19, p. 161, tab. II, fig. 18.
Dictyonema flabettiforme
(E 1 c h wal d);
Obut A. M . : Trudy WNIGRI, wyp. 78,
p. 36-40, tab. I, fig. 1-2a; tab. II, fig. 1-4b; tab. III, fig. 3; tab. IV, fig. 3a; tab. V,
fig. 3b-3d.
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(K jer u l f); Bulman O. M. B.: Norskó GeoL
Tidsskrift, voL 33, fasc. 1-2, p. 23, tekst - fig. Ba, b, c, d, e?, tab. III, fig. 1-3, 5?
Locus
t y P i c u s: Polska północno-wschodnia; północne skrzydło obniżenia podlaskiego - otwór wiertniczy Rajsk koło Bielska Podlaskiego.
Str a t u m
t y P i c u m: Ordowik, trema dok dolny - warstwy krzyżańskie, poziom łupków d i c t y o n e m o w y c h . .
•
M a t e r i a ł: Dziesięć różnej wielkości dobrze zachowanych fragmentów rabdozomów.
Opis i oznaczenie paleontologiczne oparto na fragmentach rabdozomów widocznych na tabl. I,.
fig. la, b i tabl. II, fig. 2b.
1954. Dtctyonema ftabeniforme norvegtcum

o P i s.

Dobrze zachowany fragment rabdoz,omu ,diługości 6,2 cm i szeN alO mm szerokości przypada 9 ,gałązek o grwbości
,granicach 0,45+0,50 mm, najczęściej około 0,50 mm.
Dissepimenta proste, umia11kowanie gru'be o zmiennej szerolkości
0,15+0,45 mm, średnio około 0,'2'5 mm. GruboŚĆ dissepimentów w wielu
przypadkach ZibHża się wymiarami do szerorkości gałązek rabcklzomu. Uło
żenie dissepimentów regularne, D średniej odległości około 1,25 mm; sporadycznie zdarzają się Jednak mniejsze. Na 10 mm przYlPada średnio
8 dissepimentów. Wyrastają one prostopadle z załamań gałązek. W miejscu zrastani:a z gał,ąz!kami rdissepimenty tworzą wyr:aźne, niejednokrotnie
dość znaczne zgrubienia. iW punkcie wyrastania dissepimentów gałąZki
ulegając załamaniu zJbliżają się łagodni,e do siebie. Wraz, ze zgrubieniami
dissepimenww następuje wyrr-aźne mnm;i,ejszenie światŁa oczek (klatek)
i owalny ich zarys. W przybliżeniu mają one pokroj dość regularnych,
prawidłowo rozłożonych, lekko wydłU!ŻOny,ch sześciokątów. PodłU'żna
undulacja gałązek r,aibdo'wmu jest 'bardz.o wyraŹ'na i niezmierni,e charakterystyczna dla opisanej formy, stanowiąc jedną z jej cech diagnostycznych. GałąZiki rozgał,ęziają się dychotomicznie. Na posiadanym materiale
rozłożenie i budowa tek nie są ,wLdoczne.
p D rów n a n i e. Zarys i zamieszczony opis posi.adanych fra,gmentów
rabd.owmów przy 'Porównaniu z OIpisami znanymi z literatury powoduje
trudności w jednoznacznym określaniu ich przynależności systematy,cznej. Grubość .gałązek, ich licZba na 10 mm szerokości oraz charakterystyczma podłużna undulacja, liczba dissepimentów i ogólny zarys rabdozomu są bardzo 2'Jbli'ŻOne do podgatunku Dictyonema flabelliforme norve,g icum (K j ,e r u l f) w uj'ęciu O. M. B. Bulmana IC193-4, 1954), jak również do podgatunku Dictyonema flabelliforme flabelliforme I{E i c hi w.)
w sensie A. M. Obuta (19'53). Natomiast znacznie większa szerokość dissepimentów rew granica,eh 0,15+0,45 m'lri) ocr-azcharakterystyczne zaolkr.ąg
lenie oczek (klatek) r,a:bdo2iOmu upada1bnia opisaną formę bardztej dOo
podgatwnilru norvegicum sensu O. M. B. Bulrmam..
Odmienne naświetlenie znaczenia grubości dissepimenrow jako cechy
diagIllOsty,czmej 'li podgatunku flabelliforme ZlIliajdujemy w cytowanym
opracowaniu A. M. Obuta. PodaJe on, że dla podgatU'nku D. flabelliforme
flabelliforme grubość di,ssepimentów jest wartością zmienną i w skrajnych przypadkach 'mOże dochodzić do grubości gałązek. ZInienność tę
autor ten wiąże z w.arunkami fossylizacji i pfzJ71puszczalnie z wrzecionowatym kształtem dissepimentów. Wydaje się to prawdopodo1bne tym
bardziej, że w posiadanym materiale .obserwuje się ,czę.sto ,wahania gru,bości d'issepimant6w IW Oobrębie rabdozooffi'u. Nie wdając się w szersze
rozważania paleontologiczne i systematyczne oraz nie przesądz,ając słusz
ności stanowiska A. M. Obuta (1953) w sprawie poprawności wyróżnienia
rokości 2,0 cm.
wahającej się w
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prze.z T. Kj'erulfa podga'tunku norvegicum, należy strwii.€1'dzić, że lOiPisaIIly
dkaz z otworu wiertnicze.go RajSk - z jednej strony - :Zbl~się niektórymi cechami do podgatunlk:u D. flaibelliforme norvegiątm sensu
O. M. B. Bulman, z drugiej zaś - jest niemal identyczny z podgatunkiem
D. flabelliforme flabelliforme sensu A. 'M. IObut. Ostatnie ujęcie wydaje
się być ;bardziej poprawne, między innymi również z uwagi na fakt, że
opisane okazy pochodzą złwpków dictyonemowych tremadoku platformy
wschodnioeuropejskiej.
Dictyonema flabelliforme anglicum (B U:.l m a n)
(Tabl. III, fig. 3; tabl. IV, fig. 5, 6)
ntctyonema flabelliforme var. angUca (B u l m a n); Bulman O. M. B.: Palaeont. Soc.
London, pars I, p. 28, tab. II, fig. 5-8.
193O? Dtctyonema flabelliforme var. angltca B u e d e m a n n; Buedemann B.: Ami!r. Jour.
Sei, vol. 20, p. 308, fig. l, 2.
1949. Dtetyonema flabeUiforme var. angUca L e e o m p t e; Lecompte M.: BulI. Inst. Boy.
' Sei. Nat. Belgique, vol 25, no. 45, p. 4.
1954. Dictyonema flabelliforme angltcum (B u l m a n); Bulman O. M. B.: Norsk. Geol.
Tidsskrift, vol. 33, fasc. 1-2, p. 17-18, tekst - fig. Sa, tab. IV, fig. 3--5.
L o c u s t Y P i c u s: Polska północno-wschodnia; północne skrzydło obniżenia podlaskiego - otwór wiertniczy Strabla koło ZabłUdowa.
S t r a t u m t y P i c u m: Ordowik, tremadok dolny i górny? - warstwy krzyżańskie, poziom
łupków dictyonemowYch.
M a t, e r i a ł: Dwa niemal kompletne i dobrze zachowane rabdozomy oraz liczne ich fragmenty. Opis i oznaczenia oparto na okazie z otworu wiertniczego Strabla.
1927.

o P i s. Raibdozom niewielki, szeroki, typu stoikowego, o długoś-ci zachowanej -części(b~ak partii apikalnej) 4,2 cm i szerokości 3,8 cm.
Stosunek długości do szerokości ~abdozomu wynosi 1,1:1. Na lO mm
szerokości przypada średnio 8 gałązek o przeciętnej ,gruJbości 0,40+
0,42 mm, naj-c~ściej "0,40 mm. Odległości międ.zy ga~ąZkami rabdozomu
są z reguły nieregul!arne, zmie.nne i wynoszą olkoło 1',20 mm.
'
Dissepimenta cienkie, ,grulbości 0,,09+0,10 mm, proste, z wyraźnymi,
ohoć nieznacznymi zgrubieni.ami w miejscu zrastani.a zgałą~ami ra:bdozomu i z reguły ustawione dO' nich prostopadle. Na 10 mm przypada
śr,ednio 7+8 dissepimentów. Utworzone przez nie o.c~ mają kształt
czworokątny, mniej lub bardziej wydłużony i regularny. Odległości mię
dzy dissepimentami zmienne, wahają się w ,granicaich 1',15+1,40 mm.
Zgrubienia na !końcach dissepimentów w miejscu ich zrastania z gałąz
kami powodują w nielicznych ,wypadkach ledwo zaznaczone zaoJkrągle...
nie czworokątnego zarysu oczek. Gałązki oechuje nieznaczna, zaledwie
zaakcentowana undulacja podłużna, wyrażona niewjelldmi., symetrycznymi wygięciami, skierowanymi do wnętrza oczek rabdozomu i do oddzielaJących je cienkich dissepimentów. GałąZki roz,ga~ęziają się dychO'tomicznie. Na zachow.anym materiale nie widać rozłożenia i budowy telk.
IP o rÓw n a n i e. Ogólne wymiary, stosunek długości dO szerokości
waz 'mTys i szczegóły budowy ra'bdoZOiIDu są w wielu IP~ niemal
a'nalogi-czne lU/b 'bardzo zbliżone do formy Dictyonema flabelliforme anglicum (B u l m a n) według opisu ,podanego przez O. M. B. Bulmana (1934,
195-4). Dotyczy to również licz-by ,gałązek na 10 mm ich gru1bości, zarysów oczek, a także grubości i licz,by dissepimentów.
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Całość przytoczony,ch danych świadczyt, 'że opisana forma z otworu
wiertniczego Stralbla oraz liczne fr,agmenty rabdozoInÓwznalezione
'w ciemnych łupkach otworów Rajsk i Ryboły są identyczne z Dictyonema
flabelliforme anglicum (B U l m a n) lub te'ż do niej naj,bardz.iej zbliżone.
Zakład Złóż

Rud 2elaza
Instytutu Geologicznego
Warszawa, ul Rakowiecka 4
Nadesłano dnia 27 marca 1985 r.
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BPOOUfCJIaB lliJ1MAHbCKJ1

,IUlKTHOBEMOBLIE CJIAB~ IOKH1KAIłCKHX CJIOEB B P AftOBE
BEJIOBE1KH
Pe3IOMe
B xO,ll;e reoJIoronoHcKOBbIX pa6OT, rrpoBe,ll;eHHbIX B HCTeKIIIHe ro,n;bI B CeBepo-BOCTO'lHo:ii! TIOJIbWe OT,n;eJIOM :m:eJIe30py~bIX MeCTOpo:m:,n;eHM:ii! reoJIorwrecK.O:rO
MHCTHTYTa 6bIJIM npo:ii!,n;eHbI, MelK,lI;Y rrpo'łMM, 6YpoBbIe CKBa:lKMHbI B pa:ii!oHe. BeJIOBelKM. KpoMe MHTepecHbIX ,lI;aHHbIX 06rqero xapaK1'epa 1H3yqeH JIl060rnolTHbm
IIPO<PMJIb op,n;OBI1i.l'KCKIl%IX TOJIIQ, B TOM 'lHCJIe. TaK:lKe K1KmKaHCIOfX CJIoea lm30!B
op,n;OBHKa-T:peMa,n;OKa. J13yqeImbm rrpo<PWIb KlKHlKarHCIruX CJIoea OXBaTbIBaeT
HM:lKJHI€Ie IH BepXHMe o6oJIOBbIe necąaHHKM BMeere c KOMIIJIeKOOM pa3,l1;e.JISlIO~X HX CJIaHqes, a TaK:lKe TeMHble rJIHHMCTbIe CJIaHqbI c 06JIOMKaMH rpanTOJI-HTOB,
3aJIeraroIqHe B KpOBJIe IIPo<PMJtSl 1(<pHr.. 1, Ta6JI. I, <pm. la, 6).
CTparrMrpa<PH'lecxoe nOJIOlKeHHe HMlKHHX H BepXHMX 06OJIOBbIX necqaHMKOB
BMeCTec pa3,l1;eJISlIOIqHMM HX CJIaHqaMH o,n;H;03Ha'lHO orrpe,n;eJISle'rcSI no HaJIHąMIQ
<pOPM Obolus a.poHinils (E i 'c h w.). BepxHee 3BeHO paCCMaTPHlBaeMoro npoqmJIa KOMIIJIeKC TeMHbIX rJIID:mroTbIX cmlHqe!B He HMOOT O~03Ha'ł!HOro. BnOJlHe na.n:eOHTOJIOrH'łecRM o6OCHOBaHHoro, CTpaTlfi'Paq,H'lecKOl'O nOJIOlKeHMSI. E. 3HOCKO (1964)
yKa3bIBaeT Ha B03MO:lKHOCTb pa.cIIpOC'I'IP8.'HeHMH B TeMHbIX CJIaHqax 6e.nOBe1KCKoro pa3pe3a <POPM H3 rpYmIbI Anisograptidae, npe,n;CTaBJteH'HbIX pD,n;aMH Clonograptus, Bryograptus H Loganograptus M3 rpynIIbI Dichograptidae. OJUiaKO Bce
Q>OPMbl rrpMBO,ll;SlTCSI. · STIHM aBTOpOM c BorrpOCHTeJIbHbtM 3HaKOM. O,ll;HOBpeMeHHO
c BbIWeYK.a3aHHbIM:l1: rpanTOJIH'l'OiBbIMH <pOPIMa.MlJ;! OO'Me<łaer OH n;pHcyTCTBHe Lingulella
sp. ;n Obolus (Schmidtites) acuminatus (M i c kw.).
E. 3HOCKO, aecMOTpSl Ha 6e,n;HOCTb naJIecmTOJIOrH'lecKOro l\I!aTepMaJIa, C'łMTaeT
TeMHbIe rpanTOJIHTOBble CJIaHqbI KpoBeJIbHbIM 3BeHOM K:lKMlKaHClOłX CJIoea Tpe-
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Ma;ąOKa

H

KOHCTliH'rHpyeT

(npHBO,lVl:

B

CKo6KaX

Ha3BaHHe

)l;MKTHOHeMOBhle)

MX

M)I;eH'N1'IHOCTh C ~MOBhIMiH ~ naKepoP'J'CXPlX CJIoes 3CTOHCKOtł CCP.
3TOT nO)l;xo;ą He HMeeT

nprun.rx

O)l;H03Ha'iHblX naJIOOHTOJIOl'H'lecrucr npeWlOCbI-

JIOK M OCHOBaH C O)l;HOtł CTOpoHhI Ha TOM <l>aKTe, ąTO CJIaHQhI 3aJIeraroT Ha KOM060JIOBhIX necąaHHKOB

nJIeKCe
HMTR,

c

;zu>yrotł lKe -

TI)eMa;z(OKa M nepeIq>hIBaIOTCH rOPH3OHTOM

rJtayKo-

Ha y6e)l;HTeJIhHOM CXO)l;CTBe cnpoqlHJIeM OTJIOlKeHMtł Tpe-

MaAOKa 3CTOHCKOtł CCP.
B

paCCMaTPHBaeMhIX

TeMHhIX

CJIaH~X

H3

6YPOBhIX

CKBalKHH,

npotł,ą6HHhIX

B II'OCJIe,ąHee BpeMH B patłcrn-e BeJIOB6lK'H, BC'l'p6'łeHhI MHOrO'UfCJIeHHhIe rpanT'OJIHThI.

J13

SK3eMnJIHpoB B3HThlX B 6ypOBhIX CKBalKH'Hax P'hI60JIhI, Patl:CK, CTPa6JIH M Ha-

6hIJIM onpe)l;eJIeHHhI <l>opMhI: Kiaerograptus kiaeri (M o n s e n), Bryograpttls
ramosus (B r liJ g :ge ,r}, Dtctyonema flabelliforme anglicum (B u l m.), D~ flabelliforme (E i c h w.), D. flabelZiforme graptolithinum t(K j e r u l f), D. flabelliforme
cf. multithecatum (B u 1m.) M paCnpocTpaHeHHhIe B 06MJIhHOM KOJIJiq€'CTBe cPparMeHThI cPOPM M3 po)l;a Dictyonema sp.
peB

IIPHcYTCTBMe

H!li3BaHHhIX

cPoPM

B

TeMHhIX

AHKTHOHeMOBhIX

CJIaHu;aX

MMeeT

BalKHoe KaK CTPaTHrpacPMąecKOe, TaK M naJteoreorpacPJiqecKOe ' 3HaąeHH6. HMlKHHH
M Cpe)l;HHH ąaCTH KOMnJIeKca ,lJ;MKTHOHeMOBhIX CJIaHU;es c

Dictyonema flabelliforme
anglicum (B u 1 m.), D. flabelliforme flabelliforme (E i c h w.), D. flabelliforme
graptolithinum (K j e r u l f) :J1 D. flabelliforme ci. multithecatum (B u 1 m.) na.

B03paCTY

O'l'BI6'r.!IroT HMlKIHeMY ':("peM~OKY. BepxHHe, ;qxmeJIhHhle ąaCTH ,!l;HKTuo-

HeMOBhlX

CJIaHu;eB

(M ons en),
B

c

Bryograptus ramosus

BCTpe'leHHhle B

6YPOBotl:

(B r liJ g

CKBalKHHe

g

e r)

H

Kiaerograptus kiaeri

Phl60JIhI orHOCHTCJl: K

paHOHe BeJIOBelKH nOCJIe HaKOIIJIeHHH KpoBeJIhHblX

ąaCTeH

B9pxHeMY

,!l;HKTHOHeMOBhIX

CJIaHU;eB HaC'ry'II8iElT nepepbIiB Ił oca,I~KOH!liKOnJIeHHH. Bo BCex 6ypoBhIX CKBa2lG1lHax
Ha

AMKTMOHeMOBhIX

CJIaHu;ax

COrJIaCHO,

HO

pe3Kotł

c

ąeTKotł

H

rpaHHll;etl:,

3aJIe-

raroT rJIaYKOHMTOBhIe OTJIOlKeHMH apeHMra.
KOMIIJIeKC ;ąHKTHOHeMOBhIX CJIaHU;es 06pa3YeT B patłoHe BeJIOBe:HtH BhI)I;eplKaHHhm, BecbMa

xapaKT9pHhItł

B npe)l;eJtax OT
B'

2

)1;0

COOTBeTCTBHH

CTPaTHrpaqmąecKOMY

Jm1TOJIOI'Hąe'CKMtł

ropH3OHT

C peryJIHpHotł

MOIQHOCTbIO

4.M..
c

n9pBOH!ltqaJIhHhlM

IIOJLOlKeBlHIO

no;ąxO)l;OM ;ąHKTHOHeMOBhre

O'I.'BeąaroT

CJIaHQhI

~OHeMOBhIX

roPH3OHTY

no

CJIaHu;eB.

naKepoPTcKMX CJI()eB TpeMa,lJ;OKa 3C'I'OHCKOtł CCP.
06HapYlKeHHe BH,lJ;OB 'H3 pO,lJ;a
Ma;ąOKCIOfX

npMBeCTH
pOHhI

OTJIOlKeHHHX
KPaTKoe

cPOPMhI

Dictyonema,

Ceaepo-BOCToąHotł

naJIeoHTOJIOl'J{qecKoe

nepBOCTeIIeHHOI'O

HeH3BecTHhIX )1;0 CHX nop B

IIoJIhWH,

OnHCaHHe,

Bh13hIBaeT

OXBaThIBaIOru;ee

CTPaTHrpaQ>JiqecKOro

3HaąeHHH,

Tpe-

He06xo)l;MMoCTb
c
c

O)l;HOtł

CTO-

,ąpyro:ił

lKe

cPOPMhI, XapaKTepH3YlO~HeCJl: OTHOCMTeJIhHO nOJIHotł M xopowetl: coxpaaaOCThKi.

Dictycmema flabelliforme flabelliforme

(E i c h wal d)

sensu

Obut

(1953)1

(Ta15Jl. I, cpJfi'. la, 6; Ta6n. n, cpHr. 2a,15).
L o c u s t y P i c u s: CeBepo-BoCTO'DiaSl nOJILma, ceBepHoe IqlhIJIO nOAnSlcKoro nOHHJKeHHSI 6YPoBaSl CKBaJKHHa PaAcK 6nH3 BeJILCKa IIoAnSlcKoro.
St r 8 t u m
t y P i c u m: OPAOBHK, HHJKHJd!: TPeMaAOK lCKlOKaHCKHe cnOH rOpH30HT'
\
AHKTHOHeMOBbIX CnaH~eB.
M a T e p H a n: p;eCJlTb pa3Jm'łHLlX pa3MepOB, xopomo coxpaHeHHbIX cppaI'lollemOB pa61l0COM. OIIHCaHHe l i naneOHTOnOrH'IeCKOe onpeAeneHHe OCHOBaHbI, rnaBHbIM o6pa30M, Ha
cpparMeHTax pa61locoM, npeACT8BneHHbIX Ha cpHr. la, 6 B Ta15n. I H cpHr. 26 B Ta6n. II.
1 CHHOHl1!MHKa CM. nOJIhcKHtł TeKCT.

'Stre&zczelIl'ie

o n H c a H:Ił e.
B

6,2 C.4/.

XOpomO

2,0 u.

H WHpHROH

Kone6JllOW;eHCR

0,50.4/..M..

c.oxpammII1!Jdl:CJI q,p'StrMeHT pa6~OCOMbI
~mmoa:
lO.4/..4/. WHpJfiłbI npHXO~TCJł 9 BeTBeH c roJl]]~HOfl:
OT 0,45 ~o 0,50.4/..4/., qaw;e Bcero COCTaBnHeT OKOJl'()

Ha

npe~enax

B
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,lVrccenHMeIH'l'hI npoCThIe, YMepeHHOH ronUJ;HHbI H

KOTOpaH

Kone6neTCH

~Hccerm:MeHTOB

Tonlll;HHa

~o

0,15

OT

BO

0,45.4/..4/.,

MHOI1HX

Cpe)UłElM

B

cnyqaHX

HenOCTOHRHOH WHPHFIhl.

COCTaBnHeT

0,25.M..M..

OKono

COBnlli,ltaeT no pa3MepaM

c

mHPH-

HOH BeTBefl: pa6~oco~
,ZI;nCC!eIIiHMeHTbI

~nHHbi

pa6~OCOMbi

nepneH~HKyJtH;pHO

MaHTbI
B

pacnon01KeH:bI

Cno~ecKJ{

1,25 .4/..4/..

perynH;pRO,

npHXO~HTCH

H3 H311H6OB BeTBeH. B

06pa3yIOT

TOqKe BbIPaCTaHmt ~HCcenHMaHTOB
~pyry.

,ZJ;Pyr K

BMeCTe

c

~06onbHO

paCCTOmDm

,ltHcceIDifMeHTOa.,

OKono

10 .M..M..

Ha

OHH

BblpaCTaIOT

cpaCTaHHH C BeTBHMH ~ccerrn
3HaqHTeJtbHbie

yronw;eHHH.

BeTB:Ił H3rH6aroT'CH :Ił npH6Jrn2KaIOTCH MHrKO>

yTonw;eHHElM

ceą:eHHe

B'aJ

paononOOKeHHe.

,lJ;OBOnbHO

WlCOOImMeHTOB B

9TO pe3Koe yMeiHbWeHHe npOCBeTa HqeeK H
npn6nH3HTenbHO

8

MecTaX

iHepe~o

OT'IeTnHBbl1e,

rycroe

cpe~HeM:

B

cpe,ąHeM

B

60niee

Ha.6JllO,ItaeTCR

9THX

qaCTHX BbI3hlBaeT'

OBanbHOO HX OqepTaHHe. OHH HMeIOT'

pe:rynHpHbIX,

3aKOHOMepHO

pacno'nOJKeHHbIX'

cnerKa y~nHHeHHbIX weCTHyronbRHKOB. npO~OnbHaH YH,ZJ;YnHD;HH BeTBeH pa6,ll;OCOMbI
meTJl'HBa :K

BElCbMa

~n8

xapaKTePHa

<PoPM&r,

ormda!HiH:OH

JlBnHereR

O,ll;HOH

ee ,ltHarHOCTH'IecKHX npH3HaKOB. BeTBH ,l];HXOTOMH'l:eCKiH pa3BeTBn8IOTCH. B
:Ił

w;eMcH MaTepHane pacnonOlKeHHe

Cp

a B H e H H e.

npu

CTPOeHHe HqeeK He 3aMeTHO.

CpaBHeHJłH HMeIOW;HXCH

nHTeplłlrype

MaMH OIIHCaHHbIMiH B

BCTpeqaIOTCH

pa6~0C0M

<pparMeHTOB

TPY,ll;HOCTH

B

c

q,op-

O~H03Ha'l:HOM

onpe-·

~eneHHH HX cHCTElMaTiK'lecx.oH npmra~ne1KHOCTH. TonW;HFIa BeTBeH, HX 'lHcno Ha
xapaKTepHaH npop;onbHaH YH~Jt8D;:lłH, qHCJIO ~HCCeDHMeHTOB

WHpHHbi H

H3:

HMeIO-

10 .M..M..

:Ił 06W;ee

OqepTaHHe pa6~OCOMbI

OqeHb CXO~Hhl c nO~IDf~OM Dictyonema flabelliforme norvegicu.m (K j e r u l f) B nOHHMaHH:Ił O. M. B. BYJIM'aH!!łI (1934, 1954), KaK :Ił no~
BH~OM Dictyonema flabeUiforme flabelliforme
(E i c h w .)
B. nOHHMaHHH A. M.
06YTa (1953),.
3Ha'l:HTeJIbHO ze 60JIbWaH WHpHHa WlCceDHMeHTOB, B npe~eJIax OT 0,15 ~o'
0,45.4/..4/., H xapaKTepHaJr 3aOlKlPyrJIeHHOCTb HqeeK pa6~OCOMbI 60JIbWe ynop;06JlJIeT'
orrnCaJHHyIO q,OPMy K nO~BHp;y D. norvegicum sensu B u l m a n.
li.lHoe
KOro

HCTOnKOBaRHe

npH3HaKa y

06yTa.

3TOT

3HaqeHHH

nO~BH~a

aBTOp

YKa3bIBaeT,

~CCeDHMeHTOB

" TOJIID;HHa

qTO

JlBnHeTCH

MOOKeT ~OCTHraTb

3HaqeHHHX

Ton~bI

D. flabelliforme
,D;JIR

p;nccenHMaHTOB
,ll;aeTCH

nO,ZJ;BMM

HOOOCTOHHHOH

TOJIUJ;HHhl

BeTBeH.

KaK

p;narHOCTH"lec-

A. M.
D. flabelliforme flabelliforme
B

Ha3BaHHoiil

BenH'l:HHOfI:

3TY

H

pa60Te

B

H3MeHqHBOCTb

npep;eJIbHbIX

A. M.

06yT'

CBH3bIBaeT c yCJIOBJIMH <pOCCHJIH3a~ H, no Bcen sepoRTHOCTH, BepeTeH006Pa3HOiil
q,OPMbI ~ccemt:MeHroB . 31"0 KaJKeTCH BIIoorHe B03MOOKHbIM, TeM 6onee, '{TO B HMeMaTep:lłane

IOID;HMCH

qaCTO

Ha.6JllO,ll;aIOTCR

KOJIe6aHMH

B

TOJIID;HHe

p;HCCeIIHMeHTOJ3.

B npe~enax pa6~OCOMbI.
He

BMemHBaHCb

paccyz~eHHH H

HOCHTeJIbHO
pOBaTb,

B

60nee

IIrnpOKHe

BbI~eJIeHHR KHepyJIb<pOM

'!:TO

c

naJIeOHTOJIorH'lecKHe

He npe,ZJ;PemaH npaJBHJIbHOCTH
o~Hoiil

CTOpoHbI

nO,l];BK~a

orrncaHHbIH

HeKOTOpbIM oc06eHHOCTRM npH6nHJKaeTCH K
sensu

B u

lm

flabelliforme

a n,
sensu

c ,ll;pyrofl: ze O

bu

H

CHCTElMaTH'leCKHe

B3rJI~OB

A. M. 06YTa (1953) OTD. norvegicum cne~yeT KOHCTaTH-

9K3ElMnJIap
nO,l];BHry

noqTH :lłP;eHTHqeH

Jf3

CKBaJKJ!!Hbi

Paiilcx:

no

D. flabelliforme norvegicum.
c nO~BHroM D. flabelliforme'

t.

nOCJIe~HHfI: no~xo~ KaZeTCH

60nee

npaBH.JtbHblM, Me1K~y npOqHM TaKJKeH3-3a

Toro q,aKTa, qTO OnHCaHHbIe 9K3eMnJIH;phl B3HThl B ~KTHOHElMOBbIX cn!łlHo;ax TPe-

Ma~OKa BocroqHO-EBponefl:cKoH nJIaT<PopMbi,

!l8
Dictyonema flabeZliforme anglicum

(B u 1 m an).

Ill, <pHr. 3; Ta6JI. IV, <pHr. 5, 6)

(Ta6JI.

CeBepo-BoCTO'lHaSl IIOJIhIIIa, ceBepHoe KPhIJIO IIOAJISlCKOrO 06HHL 0 C u s t y P i C us:
JKeHHSI 6YPoBaSl CKBaJKHHa CTpa6JISI 6JIH3 3a6JIYAOBa.
S t rat u m
t y p i cum:
OPAOBHK, HHJKHJdi: H BepxHldl:? TpeMaAoK - . K1KHJKaHCKHe
CJIOH, rOpH;JOHT AHKTHoHeMoBhIX CJIa~eB.
M aTe P H a JI:
ABe 110'ITH KOM11JIeTHhle H XOPOIIIO coxpaHeHHhle pa6AOCOMhl H MHO~O'lHCJIeHHhle HX <pparMeHThI. Ol1HCaHHe H Ol1peAeJIeHHe OCHOBaHO Ha 9K3eM11JISlpe H3 6ypo:Boil: CKBaJKHHhI CTpa6JISI.

on

HC a H ·H e.

Pa6,lJ;OCOMa

HeOoJIbIIIaH,

IlII1POKaH

THna;

KOHM'IecKOrO

,lJ;mma

4,2 C.M" a umpmIa 3,8 C.M,. OTHOIIIeHHe ,lJ;JIHHbI pa6,lJ;OCOMbI K ee IIIHpHHe COCTaBJUleT 1,1:.1. Ha 10.M,.M, IIIHpHHbI
:npHxO,lJ;HTCH B Cpe,lJ;HeM 8 BeTBe:i1: TOJI~O:i1: OKOJIO 0,40--0,42.M,.M"
'Iarn;e Bcero
(!OCTaBJIHe'T 0,40.M,.M,. PaOCTOHIme Me:lK,lJ;Y BeTBHM'H pa6,lJ;OCOMbI, KaK rrpaBHJl'O, HeperYJIHPHoe, H3MeHHeTCH H COCTaBJIHeT OKOJIO 1,20.M,.M,.
,ll;uCCenHMeHTbli
'l"()IHlK);1e, HX
TOJI~a
0,09-O,10.M,.M" npocrn,re C 'IeTKHMH,
'COXPaHeHHoH 'IaCl1H (OTCYTCT:BIKe

aI1il1.Kl2lJIHo:i1: 'IaC'l'H)

:XOTH He3Ha'IHTeJIbHbIMIH ~SiMH BMeCTax <lpaCTailll1Jl: C BeTBHMH pa6,lJ;OCOMbI
H,
B

KaK

rrpaBHJIO, paorrOJIOOKeHbI IIeprreHWiKYJIHPHO K

7-8

Cpe,lJ;HeM

yrOJIbHYIO,
Me:lK,lJ;Y

,lJ;HCCerrHMeHToB.

60JIee

HJi'H

MeHeei

,lJ;HccerrHMeHTaMH

06pa30BaHHble

Y,lJ;JIHHeHHYIO
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Dictyonema flabeZliforme anglicum
M. B. ByJIMaHOM (1934, 1954).
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DICTYONEMA SHALES OF THE KRZYZE BEDS, REGION OFBIALOWIEZA
Summary
Within the ,scope of goolog,ical and pl1OS{PeCting wOTks carried out
y,e,al\S

(}f

iIIl

!l;!he DIOrth-eastern a'rea

of

Poliand ,by the Depamment

otf Iron

in

the last

Ore Deposirts

the Geological Instiltute, 'some tciriJIldn1gs were made, ,among others, in theI'\egion
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of BdJarow.iIeZa. ]in add:iiion to Ithe 'VIa,llllahle Dads of a, general nature, aJioo the presence of an inte'resting profile of 'the Ordovician stra.ta bJa:s been ascer.tained, among
which the K:rzyze 'beds of the lowermost Ordov.ician-lTremadocian have lbeen dilstinguished. The ilIlvestiga'ted pro:flile of the KTZyze 'beds comprises the lower and the
upper Q:bolus sand5:tones interca.J.ated 'by ,a complex of shales, as we[!l .aIS. ;the daI"k
clay sha[es with graptolite det'ritusOClCUTring at the top of the profile (Fig. 1, PI. I,
Figs la ,and Ib).
Strati,graphical pos'ition of both ;the lower and the upper Obolus sandstones
intercalated by shaleS' halS univocally !b een defined hy the preiSe/IlCe of the forms
Obolus apollin'i:s E i c h w.). Thestrati.graphical position of the UlP'Pe'r member of
the pro!i:itle ,considered, i~e. that ,of the ,complex of dark clay shales, has not been
clearly evidenced by the ,sufficient palaeontologka'l materi,al. J.Znoslm suggests
f1004) that the forms be100:gi.ng to the 'g roup Anisogrwptidae, tl"epresented by the
gene'ra Clonograrptus, Bryogroptus, and Loganograptus of the group Dichogrwptidae,
may occur in the dark shales encountered in these oocr:e-hoies. However, all of them
aTe proVlided by him' Wlith a question mark. l'n additioon too the graptolite forms
mentioned above, he cites ,a[so LinguleUa sp. and Obolus (Schmidti,te.s) cwuminatus
(M ickw).
Despite of the scarcity of palaoonto1ogical evidenees, the dacr-k graptoldte ,shales
ha.ve blee/Il reckKmed by him to be Ithe rop member of th!e KrzyZe beds of the T:remadooian. More'Over, he has established (giv1ng the name Dictyonema in parentheses)
thek identity wtth the Dictyonemashaaes of the IPackerort beds froan lIDsbonia.
This conc€tPtion was, however, not directly supposed by palaeontological data.
On the one hand, it was ba,sed on the ·fact that the Slhales re,st .on the 'T,remaiCIodan
,complex of ObolUiS ,siandstoines and ,arecov,ered by a gla'UJoonite ihtOr;izon, on the
other hand, on the suggeiltive analogies with the 'ThemadoCiJan profile from
Estonia.
In the bore-hQlles rec·elIltlymade ,in the region of Biarowieza, numeroUs gr,aptoliites have been fOUlnd m diaTk shJales. AlIntOlllJg Ithe srpecimen:s e;ructOun'bered in the
bore ,h oles Ryboly, Raj.sk, St'r abla and NaTew, thefollowi,n ghave been determined:
Kiaerograptus kiaeri (M () n 18 en), Bryograptus ramosus '(!B r 13 g g er), Dictyonema fla'belliforme anglicum (B U! 1 m.), D. flabellifarme fl,abelliforme ,(lE i 'c h w.),
D. fZabelliforme graptolilthinum (K j e r u 1 f), D. flabeHiforme cf. muZtilthecatum
(B u 1m.). MOI"OOver, frag!lIle(IlJts 'Of the genus Dictyonema, oc'cUor'ing hteTe in quantities, have also :been ascertained.
The presence 'Of the ,above forms in the dark Dictyonema shales is Oif great
i;mportance from both s;tratigTaphtical and palaeoogeographical poinw of view.
The [ower ;aJllJd the middJle !pOl'i1ji!orus of rt'he Dic:tylOnema I5hia:1e ,complex beariIn.g
Dtctyonema flabelliforme anglicum
(B u 1 m.),
D. ·flabelliforme fZabelUforme
(E i c h IW.), D. flabelliforme graptolithi'1llUm(iK j e r u 1 f) taJnd D. flabelli:fo'rme cf.
multithecatum (B u [1In.) 'OOl'II'e5IPOOO dIn a,ge Iba :1ftle (Lower TremIadIooitaIIl. The uppermost, lbap poritiJems iO(f the Dictyonema s'hJales IWIith Bryograptus ramosus CB Il" 13 g g e r)
and Kiaerograptus kiaeri (iMolIl,sen), foutrud tillllthe 'bore-hIoIle Rybo'ly,be1loing :bo II;!hie
Upper 'l1I"eJmiadJoClilaIIl'.
After the ;top portions of the Dic1ty,onema shaleiS were deposited, a break in
sooiimenta'l"Y proce,ss took place ,m the r,egi'On of Biaro,wieza. The glauconitite
deposits of ATenig a'g,e, found in all the bore-hOles mentioned aibove, are reported
to resit cOlllcordanrtly 00' ,th!e DIctYOl!1ema ~les, reveaJ:iJng, however, <a diilrtrunc.t aJnd
shal'p boundary.
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,In th regiOlll of tBialowieia the complex of the Didyonema shales' makes'
a stable, h~ghly characteris:tic lithological horizon exhibiting a regular thlckness
from. 2 m. to 4 m.
According ;f;I() the previous conception, the Dictyonema shales correspond, in
their Stratigraphicail positiQn, 't o the horLron of the Diotyonema shales of the
Paokerort beds of TremadocLan age, in Estonia.
The occurrence 'Of the ,species of the genus. Dictyonema, so far not encountered
in the TremadQcian deposits of the north-eaJSteJ.'ID a,r ea 'Of Poland, invQlrves a short
palaeontological de.s'c ription of the. furms dist.inguished. On the 'One hand, the
descrip.tion .e mbracesrorms of a .f undamental stTatigraphical importance, on the
. other IhiattKi, Jth'Olse of 'a ,relaJtively ,0000pile,be and gOiOd ,s tate of preserva.tiO'll.

Dictyonema. flabeHiforme flabeUiforme
sensu 0 but ~19153) 1

(E i c h w a 1 d)

(pI. I, Fig. la, b; PI. 11, Fig. 2a, b)
L 0 c u sty plc u s: North-eastern area of Poland, northern side of the Podlasie depression, bore-hole Rajsk, near Blelsk Podlaski.
S t rat u m t y plc u m: Ordovlc1an, Lower Tremadocian - Krzyze beds,
horizon of
the Dtctyonema shales.
M ate r i a 1:
Ten well preserved fragments of rhabdosomes of various dimensions.
Desc~iption and palaeontological determination based mainly on the fragment5 of rhabdosomes shown on PI. I, Fig, la, b; PI. 11, fig. 2b.

Des cri pit d 0. Ill: A weB preserved friagment of a:-hiabdooome, 6,,2 cm long
and 2,0 cm broad. Each '10 mm of the length bears 9 branches; their thickne,S8
ran,ges from 0,40 to 0,56 mm IlllaIDly, hQwever, it amoUlIlts toO 0,00 mm. Dilssepimenta
straight, moderately thick, revealing a changing 'bread.th f·rom 0,15 to 0,45 mm,
about 0,25 mm on the average. l!n mostca.s'es, the thkkness of the dds,s epimenta
is similar with the hreadth 'Of the branches o.f the i"habdosome. Arran'g ement of
the dissepimenta 'regular, arverage dilstance amo.um.ting to 1,25 mm. Sporadically,
they occur a[so dQser to. ea'oh other. There .is approximately 8 ddssepimenta Ifor
each ;10 mm. 'These grow. perpendicu'Larly out of the bends of branches. At the
place of g,rowing rt;ogether, the dissepiment a make di;srf;in,ct, frequently :IlakJy V'is~ble
knots. At the points of growing out of the dissepdmenta, the branches' bend and
come genltly 1x>geither. Thiis, JaIIld. the knotis of dissepianenta on these pa,!'i1l<;,
briIIlg about a dds'tiIIld deoreaJse ,i n rtme inside d!ilameter IOf eyes aru:l an ovate
'Outline of these latter. They show an outlline of fairly regular and systematically
arrmged, s:1ightly elOlIlgated hexagons. A long,itudinal undulation of the branches
'Of rhabdos'Ome is distinot and verycharacteriJstic of thefor'm here des-cr.ibed and
represents one of its d~agnos1ic features. The 'b ranches ramify in d1chotomooUs
manner. Distribution ;and structure of thecae ,a re not v.isible on the ma,r erial
'b eing in the possesion of ,the author.
'C 0 m par is 0 n . 'The fragments of rha!bcLOlS'Omes here a'V:amable', make, . in
oompa,rdsoin lWiIth If;he descriptilOOlis kinOlWlll Nom the Utel"aotUJl'le, some /troubleiS' in. the
undv'Ocal definition of theilr -systematic position. The thick!lless of branches, their
quantities on each 10 mm of ib readth, cha'l'acternc long:i1udi.nal undulatliicm, quantity of dissepimen ta and general outline of rha:bdos'OlIXle are fea1ures ~rong'ly
appl.'\Qximate to those of the subspecies Dictyonema fiabel'l i;forme 1W/'Vegicum
(K j e r u 1 f) 'ID !the ooncepfJi.Otn of O. M. Boo Bulman (19314, 1954), I8JIlId am Ito Ithe S'U'b1

synonYmics -

see the Polish text.
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sensu A. !M. 0 but

(1953).

On ,the other hand, a ,oonsiderablygrea'te.r breadth of ;the dissepimenta, from
0.15 to 0,46 !lllIIn, and a 'chllil'acteristic TOUnding of the eyes 'Of rhaJbdoso.me assimILate
the form here OO!!ls-idered ,to the subspecies norvegicum sensu B u 1m a In.

A different exp'lanation of ;the thickness of dissepimenta, being a diagnostic
feature chaxacteristic of the subspecies flC1JbeLliforme, ,m may find in the lPI'evi{)us[y dted elaboration by A. !M. Obut. He giIves that the th'idmess of dissepimenta rerpresents, as fa.r as the su'bspecies D. flabelZiforme flabeLliforme is, concerned, a changJ..n.g value, and lin the extreme eases it may reach even the thickness of the branches. This changeableness is referred by A. \M. Obut to. the condit:orus ,of -fussilization, probabiJ.y aLso to the fusiform shape of the dissepimenta.
This ,appea'TS ,to be probable, the more so that the materia1 available frequently
shows changes dn thickness of dissepimenta wLthin rhabdosome.
Not entering into palaeontoological and systematical oonsiderations, a!!ld noot
forejudging the rightnes,g of the view of A. M. Obut ~1003) as :to the rightness
of Kjerulf in dLstLugushing :the subspecies norvegicum, we shoould underline that
the specimen described ir{)m the ibore-hole Raj:ak, on the one hand, lI.'esembles
in 's{)me fe,atures ,the subspecies D. flabeUiforme norvegicum sen,su Bull. m an, 0!Il the
other, 1t is almost identical wdth the .subspecies D. fiabeUiforme fia:belliforme
sensu 0 but. The last ·concepti.on appea1\S to be more right, among others, also
due t{) the fad ,t hat the LSlpecimem here described derive from the Dictyonema
shales of Tremaoocian age, occurring wi.thin the !Eeast-E\lJl'lOpean pla,tfo.rm.
Dictyonema flabelliforme anglicum
(PI. Ill, Fig. 3; PI. IV, Fig. 5,

'~

u lm a n)

6)

L 0 c u sty pi c u s: North-eastern area of Poland, northern side of the Podlasie depression, bore-hole Strabla, near Zablud6w.
S t rat u m t y pie u m: Ordovician, Lower and Upper (?) Tremadocian - Krzy:!:e beds,
horizon of the Dictyonema shales..
TWo almost complete and well preserved rhabdosomes and numerous
M ate r i a 1:
'rhabdosome fragments. Description and determination based on the specimen from the
bore-hole Strabla.

Des cri pt i 10 n. IRhabdo.sOlme small, broad, o.f cone-shaped type; length of
preseTlVed pa!l't '(1a.ck of .apk.al portion) is 4,2 cm, and -breadth 3,8 cm. Length to
breadth ratiQ {)f Thahdo.some is 1,1 : 1. There Ls approx.imately 8 branches for each
10 mm; acverage ;thiJCi{!Il:es,s .amounts .to. 0,40-0;~ mm, most frequently 0,140 mm'.
Distances 'between the branches of rhabdoso.me are, as a rule, irregula'r and ·change,
amounting to. about [,2'0 mm.
lDiisisepimeruta thin, :lioom i(),09, to 0,10 mm, ISItraiLght, wiith dLsrbiJnClt, howe'Vle!l',
slight k!!l,ots a,t the pla'ce of .gT{)wingtog,ether with the ,branches Qf rhaibdo.some,
arranged, ais a TUlle, perpendicularly ,to them. ApproximatelJ.y 7-8 disserptmen.ta· !fall
on each IlQ mm. The eyes are of quadrangular shatpe, more IOr leslS ,elongated and
regular. Distances 'betvv"'een the dissepimenta are changing and r.ange from 11,'15
00 1,40 mm. Kn'Oltls IliIf; <the If;dps of dissepimea1Jta, at the pla,ce of their g'l'IOIWii!!lg together with branches, o.ccasio.nally cause a slightly vLsi'ble rounding of the quadrangular outline of the eyes·. The bran'ches aTe characterized by a !poorly exrpressed
lo.ngitudina[l undulation develorped dn the fo.rm Qf smail symmetrIcal bends directed into the eyes of tI'ha'bdo.some and I!!lto the ;thin sepaTa.'tiing dissepiltnenta,. The
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branches ramify in dichotomous roa!Ilner. Distribution and stl'ucture of thecae
are not Vlisible on the material avai'lable.
C ,0 m par i son.
General dimensions, length to breadth rati.o, a!Ild details
of structure of the rha,bdosome are in mOSot pointsalm.ost ana,I.ogou9 or stronghly
clo.s e ito the rf.ol'm Dictyonema flabeUiforme angHcum
(.13 u 1 m an),
acoording
to the de8CT,iption give!Il by O. M. B. Builman (1934, 1954).
This als.o concerns· the quantity of branches on each 10 mm of thetr thi'Clmess,
the outlines of eyes, a,s We'll as the thidmess and the quantity of dissepimen.ta.
The whole of the data mentioned aibove proves that the form described from
the bore...oole Sitr,abla a!Ild t,he lIlumerous fra,gmen:tB of Il'habdJOsomes' :IioUInd m the
dark shales pierced ·b y ,the bo're-hole,s Rajsk and iRyboly are identica!l wti.th, or
approximate to D. fiabeUiforme anglicum '(B u 1 ID an).

TABLLCA II

Fig. la, b. Dictycmema tz,a.belliforme · jlabeHiforme(E i c h w a!l d)
a - lBowierzchiIlia Wal'l'>twy ciemnego lu~u dlastego oz; lWidoczmymi irag!!nentami> rabdo:rom6w; poiw. 1,5 X. Otw6r wiert!Ilkzy Raljslk, gl~bo
kosc i5'44,6 m
Swrfaee of dal'lk clay iSiha[e bed WiDth vii&ible jjragme!Iltst of rhalbdOSlOlIlles;
enl. X 1,5. Bore-hlQle Rajlslk, depth 544,6 !!n .
•b -

Fragment !Ilajwi~kszego ll'abdoZl{)mu (fig. 1a)z widiQc2!nymi gal~zkami,
dhslsepimentami ora'z charaJlclerystycZIlym zaTy&em ocze.k; pow. 6 X
Fragment of tile l!aJl'Ige:&1; rhahdooOIne (Fig. la) witil visible br8JnlC'hes,
di'ss'epimenta, amd chara'cteJ."istic lQutlrlne .of 'eyes; enl. X 6

Kwar t. geo!., nr 1, 1966 r .
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!

Fig. la

. Fig. lob
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TABLICA

n

Fig. 2a, b. Dictyonema fl,abeUiforme flabeUiforme
a -

(E i eh 'W a 1 d)

Fra·g ment najWlit'l'k.s·z ego Tabdoromu (tabI. 11, fig. la) z widocznymi
·galllZkanii, dissepimentamioraz charakterys'tYC2lIlym zarysem oezek;
poDIW.

'9 X

FlTagment of the ,Largest rha'bdosome (plo' I, Fig. la) wtlth visioble
brache61, dissepimenta and 'Characteristic ou1Jline Qf eyes; enl. X 9
b -

lPowierzchnia 'Warstwy ciemne.go lupku .ilastegQ z widQcznymi galqzkami mbdozomow; (pOW. 1;5 X. Otw6r wiertniczy RaJskI, gl~bdlroSc
544,7 m
SllIl'fa.ce of da'M clay sha'l e bed 'Wjth vilSlible :fr:aglIDelllts of lTIhaIbdosotme
enl. X 1,5. Bore-h'Ole Ra,ilslk:, depth 5414,7 m

Kwart. geol., nr 1, 1966 r.
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Fig. 2b
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TABUCA III

Fig. 3. Dictyonema jIabellijorme anglicum

(B u 1 ma n)

Powlerzchnia warstwy ciemnego lupku 'irlastegoz widocZIlym niemal komjploe1lnym orahdozomem i d'W'ClIIla niewiel'kimi fra.gmentam~; pow. 1,5 X.
Otw6r wiertniczy IStrabla, gl~bokoSc 578,0 m
Surface of dark clay .shale 'bed with visible, a,lmost complete rhabdosome
and two lSIIIIiaU fr·agments,; en~. X 1,5. Bare-hole StmllLa, depth ~78,0 IIIl
Fig. 4. Dictyonema jIabeHijonne graptoZithinum (K j e r u 1 f)
Powierzchnia lWarstwy demnego lupku z WidOCZIlym fragmentem Tabdooomu; po,w. 1,5 X. Otw6r wier1lntozy ltajsk, ·g1E;'bdlroSc 54'5,0 m
Surface of dal"k shale bed with visible fragments of rhabdosome; enI.
X 1,5. Bore-m.ole Raj:&k, depth 545,0 IIIl

Kwart. geol., nr 1, 1966 r.
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Fig. 3

Fig. 4
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TABLICA I;V
Fig. 5. Dictyonema flabellijorme anglicum

(B u 1 m an)

Fragmentraibdozomu ·z widocznymi dobrze za,chowanyml gal!l,zkami i ddssepimentaJIni oraz charakterysty>cznym, naj,cz~§ciej c.zworok!l,tny>m, zarysie
ocze!k; pow. 6 X
Fragment of rha'bdooome wJth vJstble, well :preserved braIllches, dissep:menta, and characteristic, mo&t frequently quadr,angUllar outlilne of eyes;
eni. X 6
.
Fig. 6. Dictyonema flabellijorme anglicum

~B

u 1 m a n)

!Fragment rabdo.romu !Z !WlidoClZllymi dobnze ;21adwwanymi Igalqzlk:ami d' tdJis\s'epi.menbamli oraz chamJkitJerystY'cznym, najcz~sciej CZWOr1Okq1lnym, zarysde
oczek; pow. 9 X
Fragment of rhabdosotme with visible, well prese,rved branches dissepimenta. and characteristic, most frequently quadrangula,r out'line of eyes;
elM. X 9.
i I I; I , I
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TABLICA IV

Fig. 5

Fig. 6
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TA:BLICA V

FUg. 7. Dictyonema sp.
Powierzchnia rwa['stwy ciemnego lupku ilastego z wldocznymi slabo zacIhowanymi 'l'abdowmami; pow. 1,5 X. Otwor wiertniczy Ry,boly" gl~bo
ko§c 525,0 m
Surface of da'r k clay shale bed with visible, poorly preserved rhaibdosames; enl. X 1,5. Bore-hole Ryboly, de'ptth52'5,0 "m
Fig. 8. Dictyonema ,gp.
Fragment slaoo zachowanego rabdowmu (tabl. V, f!g. 7) z widocznymi gala,zk-ami; poiW. 0 X
Fragment of poorly preserved rhabdosome '~l. V, Fig. 7) with visible
branches; enJ. X ,0
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TABLICA V

F ig. 7

Fig. 8
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TABLICA VI

Fig. 9. Bryograptus ramosus

(B r " g g e r)

Niekompleilmy ,glabo :za-cho'Wany rabdQz>Om; pow. g X
Incomplete, poorly preserved rhabdGSIQIIIle; en'l. X 9

Wszystkie

zdj~cia

wYkonala D. Oleksiak z Pracowni Fotografii Instytutu Geologicznego

All the photographs made by D. Oleksiak, Photographic Laboratory of the Geological Institute

TABLICA VI
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