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nowym znalezisku glonów z rodzaiu Acicularia
WSTĘP

Niniejszy

artyftruił :wstał

opracowany na podstawie

!pły:tek
Robiąc

cienkich
w 19;6 1r.
pr.zegląd mi1m-oslro!powy płytek. cienkich IZ otworu wiertmczego By$r'zyda
zauważyłem, że .gI()lIly z rodzaju Acicularia, które pierwotnie uwa'żalean
za s1mlcyttyrowane wiciO'wce, występują w dUlŻyCh ilościach w osadach
dolnego astaT:tu. Porueważ są one ła,.twe do rozpoznamia, zwracaJ:ero lIlia
nie specjalną uwa.gę w lba.dan.iach osadów z następnych O'tworów wiertniczych. Naileży ipOdkreślić, że w !Polsce w osadach górnojlUl'a:j skich glony
z rodzaju Acicularia dotychczas nie były opisane.
Pragnę rpodziękować panu Prof. dr A. Łaszki.ewicwwi, Kierownikowi
Zakładu Mineralogii i Petrogootfii IG, O'raz !palIl!i.om: Doc. dr l. KardJytrr»wiICz, Doc. dr J. Borbr'O'w:Sk.iej i mgr E. OckzywolSkiej-Bieńlkowej za
pomoc i cenne uwa'gi, z :kttó:rycll kOll"Zysta'łem w omsie opraOO\Wy/W!amia
aa"tykułu. Panu Prof. dr M. Kostyniulkorwi składam setrldeczme :pod'Zlię1ro
wanie za wSkazówki w usta,l eniu polskiegO' nazewnictwa ibotanicznego.

z rdreni wiertniczych szeregu otworów na Ni!żu Pols'kim.

DOTYCHCZASOWE WA!LEZI'SKA GLONÓW ACICULARIA
W GÓRNEJ JUR~E ORAZ I'CH ZNACZEN1IE
GlOlIly'z rodza'ju Acicularia w osadach górnojurajskioh hyły noto'W!a!Ile
przez A. Oarozzie;gO' (195&) z terenów Szwajcarii i F'!ralliCji i ozn:acw:ne
jalro Acicularia e;longata C a r o z z i. Zasięg ich obejmuje ,p ortland i pull"be!k. J. H. JO!ha:lsoin (1961) .opisał IIliOIWyga'tumJe!k: Acicularia - A. jurassica
J o h :n! S o n, i1JOdając ,zasięg Acicularia od górnej jury do obecnych czasów. J. H. JO'h:nscm {19M) !poda'je rponadto, że glony z rodzaju Acicu.zaria
z osadów ,gÓ1mojul'ajskich były opisane z Japonii, Stanów Zjednoc:oo'"
nyCh - stan Texas, A1aJbama oraz 'z Meksyku.
w. P. Masłow 1(1'956) opisał glony Acicularia z osadów trzeci.O!rzędo'"
wych. PodIkreślił 0!Il za mnymi autorami bardzo istotrie zn8JC~enie stratygrafic2JIle, korelacyjn-e i facj,a lne rodzaju Acicularia jalko wska'źnika morm normalnie zasolonego, niegłęboikiego. Na ipOOstawieAcicularia aUJtor
ten rozpoziomowal osadytrzeciar.zędowe z FergalIly.
Kwartalnik Geologiczny, t. 9, nr 3, 1965 r.
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OPIS GWNÓW ACICULARIA
Z uwa.gi na: istotne znaczenie glonów z rodzaju Acicularia w artytkule
. rtym opisano znaleziSka Acicularia z osadów dolaloastarokich 12 otworów
wiertniczych na Niżu Po1Skirm (fig. 1), z ipOd.aniern idh loika.lizacji, licZby
i charalktery8tylki dyskoida:lnych, płodnych odgałęzień plech (sporangiaeforów - wg W. Masłowa, 195-6, dystów - wg A. W. Caro'zziego, 1:95:5)
w płytkach cienlkich, oraz chal"arrderu litologicznego ~ł, w których :w.stały znalezilOłne (taib. 11
). Autor nie będąc ;paleolOOtalIiilkiem nie oznaczyi
gatunkru, dokonał tylko identYlfikacji rodzaju Acicularia.

F1ig. 1. Rozmieszczenie otworów wier.lmiczy'ch, 'w których stwierdzono glomy Acicularia

LocaJtion ol tbore btoles in the iBolish
lJowLamd, whel\e the .An:~ae of '~nus
Acicularia have been Ifou:nd
1 - Nidzica; 2 - Tłuszcz; 3 - lwiczna;
4 - Magnuszew; 5 - Łuk6w; 6 - Radzyń; 7 Kock; 8 - 2yrzyo; 9 - Ciepiel6w; . 10 - Bystrzyca; 11 - Krasnystaw (Dorohucza); 12 Korytk6w
Duty I

pły1Jkach

oie.r:Ukich z .gloIliami rodzaju Acicu.laskośne dyskoidalnych,
iPł10idnych odgałęzień iplech (fig.. 2b-ł); jedylnlie w jednej Ipłyroce z NiId!zicy
znąJeziiOInJo podhcimJy !Przelkrój w ilmita.reie maczugi (flg. 2a~" 'być może,
innego gatunlkru. Acicularia. Dy,sko.ida1ne, ,płodne odgaqęzienia plech występują w przekroj,ach kolistych lUb elipsoidalnych ze sferycznie rozmieszczonymi 1romorami po sporach. W wi~lu jednalk przy!padlkach lJromory po sporach itikwią wewnątrz dyskoidalnycl1, płodnych odgałęzie
niach 'Plech.
Według W. P. Masło.wa (1956) i innyCh autorów -cecha tego rodzaju
moiJe hyć wskazówłką wystę.powania innego gatunlk:u Acicularia. Być
może 'jedtnak, że oIbraz talki mógł się wytwoczyć prrez 'brzeżne cięcie
dyskoida1nych, rp'łodnydh odgałęzień Ipleeh obejmujące komoil'yspoLl"owe.
Komory po sparach wypełnione są ad5anitowym lub milkroziarnistym kalcytem, pozostałe zaś części dyskoidalnJToch płodnych odgałęzień plech są
przeikrrystaliiztOWIalle,'twIo!rną-c agregat kalcytu wielokrylSztarowy lub llltIiwet 'jednolk.ryształowy I( tabl. l, f1g. 3 i 4). Ma!ksyma:1ne średnice iW przekrojach kolistych dyslroidadnych, płodnych odg;ał~zieńtplech glonówA-cicularia wynoszą 0,22-PO,26 mm, w Skośnym przetkroju zaś dochodzą do.
. 0,4 mm. D1Jugość jednego osdłmilka Acicularia z Nidzicy (fig. 2a) dochodzi
do 1,:07 mm, szerolrość zaś do '0,36 mm. Maiksyma~lne średni-ce 'komór po
spOt1'lach wynOlSZą 0,032+0,04 mm. Lic7lba. komór po ~ach w peryferycznych -częściach dyskolidalnyoh, iplodnych odgałęzień pleC!h (w kolistycl:t
We W1SzysWdcll prewie

ria stwierd2lOlIlo przekroje pojpl'zeczne lub nieco
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Tabela 1
Występowanie

L.p.

1

2

Lokalizacja,
głębokość w m

Nidzica
1260,8 + 1264,6

I

,

3

I

4
5

,
!

6

7

liczba dyskoidalnych, płodnych
odgałęzień plech
w płytce cienkiej

Niżu

,"

Polskim

'

..

litologia ,

1

Wapienie organodetrytyczne

2
2
1

Wapienie oolitowo-onkolitowe
Wapienie oolitowe
Wapienie oolitowo-organodetrytyczne

Tłuszcz

879,5
879,0
877,1

,.

g1on6w Acicularla na

lwiczna
1387,0
1386,0

27
12

Magnuszew
1336,8

2

Luk6w
543,6+541,0
541,0+540,7

2
40

RadzyA
514,0

Wapienie pseudooolitowo-oolitowe
Wapienie oolitowe
Wapienie pseudooolitowe
Wapienie pelityczno-detrytyczne
Wapienie pseudooolitowo-detrytyczne
-,

l

493,0

5

Kock
716,0

l

~_

..

- -- .,. ...

_'0

_

_

- - -" -- .-

Wapienie pelityczno-organodetrytyczne
. Wapienie pseudooolitowo-oolitowe
Wapienie oolitowo-onkolitowe

;

8

Żyrzyn

1038,0
1035,3
1032,1
1031,0
9

i

,

10

Ciepie16w
1105,5+1101,8
1087,1 + 1086,6
1086,0+ 1084,9
953,6+949,6
Bystrzyca
1198,0
1196,0
1193,0
. 1191,5
1177,5

l

2
12
19
961
l
14
60
4
10
16
4578
697
6

Wapienie pelityczno-organodetrytyczne
Wapienie pelityczno-detrytyczne
Wapieniepelityczno-detrytyczne
. Wapienie detrytyczne
Wapienie koralowe
Wapienie pizolitowo-oolitowe
Wapienie oolitbwe
Wapienie oolitowe
Wapienie oolitowo-piaszczyste
Wapienie oolitowo-piaszczyste
Wapienie oolitowe z domieszką piasku
Wapienie oolito'\Vo-detrytyczne z domieszką piasku
Wapienie detrytyczne
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Lokalizacja.
głębokość w m

L.p.

11

12

./

Liczba dyskoidalnych, Płodnych
odgałęzień plech
w płytce cienkiej

Krasnystaw
731,5+731,35
730,4+727,8

3
24

726,2+725,3

5

698,5+697,45

2

Litologia
~

Wapienie detrytyczno-oolitowe
Wapienie detrytyczno-organodetrytyczne
Wapienie detrytyczno-organodetrytyczne
Wapienie oolitowe

,
,
:

,
,i

,

Korytków
I
335,6
334,8
332,2
327,7
322,4
321,2

Duży

Wapienie margIiste organodetrytyczne
Wapienie margliste organodetrytyczne
Wapienie pelityczne
Wapienie pelityczne
Wapienie pelityczne
Wapienie organodetrytyczno-detry,
tyczne
Wapienie pelityczno-organodetrytyczne
Wapienie oolitowe
Wapienie oolitowe

3
2
6
5
3
• 2

;

45
6
2

309,1
248,5
244,2

~

o ~-.

Q

(;

r

b

O
O O

c

h

d

O
e

k

g

e.
~

Fig. 2. DyslroiJdlaJllle, proooe
dzaju Acicularia
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prze!krojach) wynosi 7+13. Z płytki cidlkiej z otworu wieT:tnicze;go By-·
strzyca. ;(głębo1rość 1193,0 m) wylkonaru> ipOmiary planimetrycZIIle. Oka-·
zało się, że w miej'scu stwierdzOiIlJej dotychczas m:ajwiEtkszej koncentracji
glonów z rodmjru Acicularia. (taIbl. I, fig. 3 i 41) stanowią one 36% objęto
ści wapierria. !Powłoki oolitowe wokół Acicularia stanowią 13,9% olbję1Jości. PseulcLotOiOi1i1ty 1: oiOtldty bez gllQlIlów Acicularia 24,5% d Spoil\Vt()
kaJcytoW1e - 2'3,6%.
DySlroidaJlne, płodne ooglatęzienia plech ,gloo6w Acicularia w vVi.elu
przypadlkach :poIk!ry:te są afanitowąo1:oo11ką węglanu wapnia lub znajdują
się WJeWnąjtrz ()ł()Ilitów. Ml()liJe Się to lWią'zać według H. W. Ms:ttelSaJ (196,6)
z właściwościami tych g10nów ota.czania się powłokami węglanu wajpllia.
Czasem dy~()idalne, płodne odgałęzienia plech AciculariaJtraJfia!ją" się
w 2fuitej, pelitycznej masie wapieni, okruchach lulb JJJawet w .cmkOtlitach.
Jak i2lOStało stWie:rd!zolne, w otwooaoh Koryltków Duży I "~ Bystr.zyoa "gli<my
z rodzaju Actcularia występują nie tylJko w facji wapiennej', a·le również
w wapte:nnQl-!Illal'lglistej i wapieIllIlO-łpias2'lCzystej. Jest rto Ibardw ;istotny
falkrt, ponieważ w~j'e na r6i7morodDlOŚć środowiska występowania glonów z rodzaju Acicularia.
Zakład MineralogU i PetrografU
Instytutu Geologicznego
Warszawa, uL Rakowiecka 4
Nadesłano dnia 24 kwietnia 1965 r.
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MACJIOB B.

n.

(11956) -

HCKOnae:MbIe y3BeCTKoBbIe BO~OPOCJIH

CCCP.

Hayx: CCCP, BbIIl. 160. MOClKlBa.

Segment ol sli'gh<tly curved caliCa,reous spiicule per'forated /by rlIUIIIlerous il'OUiIlded openmgs and drcuJ.a·r
d:i.scs perOOraJtetd alt dr neall" the malrg;iru; :by numeroms
,g,pheri{lail oavi'llies IQ! A['gJae ol Ig1enus Acicularia .
a - z otworu wiertniczego Nidzica, pow. 73 X;
z otworu "wiertniczego Bystrzyca, pow. 100 X; c,
i, k, l, ł - z otworu wiertniczego Bystrzyca,
a - from bore hole Nidzica, enL X 73; b, f, ;J hole Bystrzyca, enL X 100; c, d, e, g, h, i, k, l,
bore hole Bystrzyca, enl. X 85

b, f,
d, e,
pow.
from
ł

-

;J -

g, h,
85 X
bore
from

113ft. AKa~.

· StreSl7JCzenie
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TaIOKe B MepreJmCThIX H IIeC'lBHbIX H3Bec'l.'ir.IiK:ax aCTllpr-

HPyca, a- 0006emro

B

HHlKHeM

acraPTe

IOro-BOC'l'O'lHoA -qacm

nOJI&CKoA

AcicuZaria. HaA60JIbwee R8J'P0Mo:at;a;eHHe ;a;HCKOB
AcicuZa.ria HaOJIlO;a;aJIOCb B OIJOplloA CK'BaJImiHe BblC~a, HMeHHO 38'/0 05'heMa
nopo;a;DI (4578 WT. B wJtml>e 24 X 24.M.Jt). ,ll;HaMeTp ;a;HatOB AOCTHl'aeT 0,22--0,26 J£&

EK:3MeHHOCTH HaA;a;eao BO,ItOPOCJIH

B IIOOepe<lHOM ceqemm. 'tbfcJIO cq,epH<reicKHX DK>JIOCTetil: AJISI CIIOp KOJIeOJIeTCSI Me1K-

lI.Y 7a 13, HX - ;a;i%!8.M:eTp 0,032--O,040.M.Jt.
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Krzyszbolf iEMDLICZ
A NEW OCCURRENCE OF THE ALGAE FROM GENUS ACICULARIA
Summary
In limestlOlnes, iInall"1 and· lSIa!Ilidy limestones 0If Astall'ltial11 sediJments, especiaLly
iLqwer Astartian 6eidime!Ilts rLn tlhe 'SE parlB of lPoliJsh !LOIwJand the ~igae
:fromgen'lm Ac:icuZaria halve ,b een :Iiou,nd. The 1arge&t ama,ssment of d'iis'c,s of Acicula'l'kt was &itateld 1n drili1-00res !from the bore hole ,BY'strzyca - 31:fJ/o of ltihe IVollllllne
of limestone (4578 /pieces in ltihin seoflion 24 X 2'4 1lDIIn). The maocimum ddam~er
i.s 0,221+0,26 mm in ,tlral1l:SlVer.s.a.J. seotiOIlB. The !Il!1lImIber oIf spiheriJcal calVities' aJfter
Spores in cn-cumierent'e is. 7+11'3 and their d~ameter am<mnts to O,OOiZ+o"OOO mm.

m the

T A'BLICA I

Fig. 3. W8IPiende adkulal"iOlW'O-ooli.toiwe. Bystmzyca!,

~~kOOc

111'93,0 m; pow. 65 X,

l!1i1kole rownolegie

Acicula,ria-oolirtJhilc liJme&tlOlnes froan ' hore hole Bystrzyca, depth 111100,0 m;
en1. X 85, parallel l11ioo18
.
F1i;g. 4. Wapienie ;adkula,Mwo-oolirowe.
lIilltole II"Qwnolegle

B(yst~, 'g£~

Acic1.1il.ail'la-!OiOliJthic limei&too1es from bore hole
etn1. X 100, /palI".aJ:lel ni-cols
Zdjli'CiJa wyUron'ano z plyttilti cienlkiej,
OIbj~ wapiem

:vi

11.11193,0 m; pow. 100 X.

B~tTzy-oa,

depth l1!ll93,O iHl.;

,kt6rej glany AcicuZaria

S!ta!IlJOlWi~ ~/o

PhIoto,graphs were made from. thin !SeC1li1Ol1l, iIn whlich A!l!gae iOIf g"eIllJUs AcicuZaria make 38% iO!f :limestone volume

TABLICA 1

Kwart. geo!., nr 3, 1965 r.
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Fig. 4
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