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Konkrecie związane z kanalikami U-kształtnymi
robaków w spągowych warstwach aalenu
świętokrzyskiego
W jednej z poprzednich prac zwróciłem uwagę na występowanie
w piaskowcach dolnodoggerskich okolic Studziannej osobliwych konkrecji w kształcie ściętego stożka, nazywanych przez miejscową ludnOlŚć
"korkami" I(IW. Karaszewski, 1'962, s. 362).
Konkrecje te spotyka się w kamieniołomaCh południowo-zachodniej
części wsi !Poręby, położonej w odległości 2 km na południe od Studziannej (pow. Opoczno). Występują tu one w spągowej części serii piaskowcowej, wyróżnionej przeze mnie pod nazwą serii Studziannej, będącej
prawdopodobnie odpowiednikiem dolnego aalenu 1. Charakterystyczną cechą spągowych piaskowców serii Studziannej jest występowanie kanalików robaków w kształcie litery U, z wyraźnymi śladami przesuwania
się robaka w kierunku pionowym.. Kanaliki takie znane są z płytkowod
nych osadów morskich różnego wieku - począwszy od. kambru. Klasyczne prace na ten temat zawdzięczamy badaczom szwedzkim O. Torellowi
(1869), A. Haddingawi (1929) i A. H. Westergardowi (1~31). Dla kanalików U-kształtnych wytworzonych przez robaki przyjęta została powszechnie nazwa Diplocraterion wprowadzona przez O. Torella. Interesującą pracę na temat Diplocraterion z dewonu angielskiego zawdzięczamy
R. Goldringowi {l~6~, '1964).
Pisząc po raz ;pierwszy o kanalikach U-kształtnych aalenu świętokrZy
skiego, nie opisywanych dotychczas w polskiej literaturze, zastosowałem
nazwę Arenicoloides sp. przyjętą przez F. A. Bathera, opierając się na in-·
formacji zawartej w klasycznej monografii jury Anglii I(JW. J. Arkell,
193'3). Nazwa ta jednak nie jest właściwa, ponieważ zbliżoną nazwę Arenicolites stosuje się do !kanalików U-kształtnych nie noszących śladów
przesuwania się robaka w pionie. Ruch ten może zresztą odbywać zarówno ku górze - w miarę narastania osadu, jak i ku dołowi - w przypadku niszczenia dna i(R. Goldring, 19-6'2, '1!964).
1 Polny aałen nie został tu udOkumentowany fauną, toteż ·0 w'ielku tych wa.rS'tw wnioskować mOOn& tyLko pośrednio, ze W2g1ędu na i"h położenie między zawieraJącymi przewOdnią milkrofa'Wlę warstwam!1 g6mEgo aa:lenu (Eug. Cieśd'a , 1&57) i L9tropem lIialSu.
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występujące w piaskowcach Serii Studziannej, noszące wyprzesuwania się robaka w kierunku pionowym, odpowiadają
formie Diplocraterion.
Podobne kanaliki występują {W. Karaszewski, 1,9 (2) w wyższych warstwach doggeru świętokrzyskiego. W ostatnim czasie stwierdziłem również ich obecność w wyższej , części dolnego liasu świętokrzyskiego. Nie
spotyka się ich natomiast w stropowych warstwach liasu.
W niniejszym komunika'cie chcę przede wszystkim zwrócić uwagę na
wspomniane na wstępie konkrecje związane z działalnością J)iplocraterion dotychczas nie opisywane.

Kanaliki

raźne ślady

OPIlS KONKoRECJI
Konkrecje z !Poręby mają zazwyczaj kształt stożka ściętego, zwróconego szersżą podstawą ku górze. Zarys górnej części konkrecji ma zwykle bardziej regularny obwód koła, rw c2lęści dolnej częSto Iza'ZIllacza się
spłaszczenie zazwyczaj asymetryczne. Obserwuje się także charaktery- ,
styczne rozszerzenie górnej części konkrecji przypominające "wylew'"
u naczynia, zazwyczaj występujące tylko w części dbwodu. W części dolnej natomiast zaznacza się niejedndkrot'nie raptowne zwężanie w postaci
jak gdyby dolepionego, spłaszczonego sto:żlka o mniejszym obwodzie. Na
niektórych okazach obserwowa~ można ślady 'koncentrycznego powięk
szania się średnicy stożka (tab!. II, fig. 2a). Konkrecje są zwykle nieco
lepiej scementowane niż otaczająca je skała, z której łatwo wypadają.
Maksymalna wysokość okażów znajdujących się w mojej kolekcji osiąga
13 cm d tyleż rwynooi .większa \Średnica owalu Ig órnej części. IZ informacji
miejscowej 'ludności wynika, że niekiedy spotkać można również większe
formy. Wysokość i większa średnica małych okazów spadać może do
5 cm, a mniejsza średnica d~ 4 cm. ność pospolicie obserwuje się charakterystyczne rozszerzenie w górnej części konkrecji przypominające
"wylew" u naczynia. Niektóre konkrecje są asymetryczne w związku
z Szybszym jednostronnym zwężaniem się ku dołowi. (tab!. lIT, fig. 4ib).
Dokładna oIbserwacja poszczególnych okazów pozwoliła na stwierdzenie ich związku z kanalikami Diplocraterion. Na obydwu podstawach
stożka -górnej i dolnej można dostrzec mniej lub bardziej wyraźnie
występującą parę kanalików, rozmieszczoną 'symetrycznie w stosunku do
kształtu formy. 'S rednica kanalików w części górnej wynosi przeciętnie
0,5+1 cm, odstęp między obu kanalikami, liczony między ich środkami,
wynosi od 2 do 6,5, cm. W jednym okazie '(tabL tErI, fig. 4a) widoczne jest
lejkowate rozszerzanie się wylotu obu kanalików o 'zarysie owalnym,
przy czym jeden lejek jest nieco większy od drugiego i bardziej owalny.
Srednice większego lejka wynoszą 4,2X2,5cm, mniejszego 3,2X2,3 cm.
Takie lejkowate rozszerzanie wylotów kanalików Diplocraterion znane
jest m.in. z 'kambru SkaniL INa nieiktórych okazach widoczne jest zniszczenie pierwotnej struktury piaskowca pomiędzy obydwoma kanalikami dowód pionowego przesuwania się rdbaka.
Na uwagę zasługuje często spotykane skupianie się wodorotlenków
żelaza w 'obrębie kanalików i na obwodzie konkrecji. Można przypus'z czać, że obecnie obserwowane wodorotlenki żelaza , pochodzą z rozkładu
siarczków, jakie pierwotnie znajdowały się w osadzie.
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Opisywane konkrecje formowały się prawdopodaqnie w związku
z gromadzeniem się wokół jamy mieszkalnej robaka substancji organicznej. Jej obecność sprzyjała wytrącaniu się w os'adziesiarczków żelaza
cementujących silniej piasek w sąsiedztwie jamy.
p.owstawanie konkrecji wydaje się mieć związek z częstotliwością występowania kanalików Diplocraterion. Najlepiej wykształcone konkrecje
obserwuje się wmiejscaC'h, gdzie Diplocraterion występuje w większych
wzajemnych odstępach. Tam gdzie kanaliki występują bardzo licznie
(tab!. V, fig. 7a,b), konkrecje się nie wy tworzyły, zwiększa się natomiast
zawartość wodorotlenków żelaza w skale. Przypuszczalnie nastąpiła tu
impregnacja całej warstwy substancją organiczną i w ślad za nią związ
kami żelaza. Dzięki 'temu cechy fizyczne piaskowca uje'dnoliciły się.
Obserwacja ta potwierdza słusznoś,ć wnioskowania o genezie konkrecji,
które miały warunki do powstawania w miejscach mniejszego zagęsz
ozenia ikarnral~ków Diplocraterion.
Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia problem równoczesnego występo
wania w !bliskim sąsiedztwie konkrecji kanalików Diplocraterion, wokół
których nie wytworzyły się opisane konkrecje, jak np. w wypadku przedstawionym na tabl. II, fig. 3. Na zdjęciu widzimy po obydwu stronach
konkrecji kanaliki bez zaczątkowych chociażby śladów konkrecji. Być
może, że powstawanie konkrecji jest związane z gromadzeniem się w osadzie większej Hooci substancji organicznej, co mogło na~ąpić w przypadku śmierci zwierzęcia. Natomiast przy ciągłym pionowym przesuwaniu się robaka w osadzie wydzielana przez niego substancja orga!11.iczna
w postaci śluzu i odchodów mogła być niewystarczająca dla obfitszego
impregnowania otaczającego piasku. Tę próbę wyjaśnienia podaję jako
wstępną hipotezę, z odpowiednim zastrzeżeniem, nie znaj<lując na razie
lepszej możliwości wytłumaczenia tego zjawiska.
W zakończeniu warto może podkreślić, że jak wynika z literatury
geologicznej, obecność kanalików Diplocraterion świadczy o morskim,
chociaż, oczywiście, płytkowodnym pochodzeniu osadu. A zatem ich występowanie na naszym terenie jest zarazem jednym z dowodów przemiany ,esturiowego :1JbiorniJk'a górnoliasowego rw 'zdecydowanie morslki
waalenie.
Przy sposobności chcę zwrócić uwagę na lokalne pojawianie się w spą
gu aalenu tego rejonu kanalików U-kształtnych wyjątkowo dużych rozmiarów, jak to widać na zdjęciu zamieszczonych na tabl. ViI, fig. 8. iNapotkałem je (będąc z dremZ. Kozydtą i mgrem Eug. Cieślą) włomach
pod wsią LiJbiszów, pow. Opoczno. Długość kanalików osiąga tu pół metra, szerokość wynosi około 1'0 cm. Występują tu one w' doŚĆ zwięzłych
piaskowcach brunatnawych, nieregulamie ptzeławiconychwlkładkami
demnoszarych iłów. Na podstawie kształtu ~analikó.w wypada ,je określić
również jako Diplocraterion sp., ale zapewne irinego gatunku niż zaobserwowane w kamieniołomach pod wsią Poręby.
Przy sposobności składam podziękowanie koledze mgrowi Krzysztofowi Jaworowskiemu za przejrzenie rękopisu i życzliwe uwagi.
Zakład Stratygra<fii
Instytutu Geologicznego
Wał'lSZawa, ul. RakowieClka 4
Nadesłano dnia 30 listopada il966
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Wladyslaw KARASZEWSKI
CONCRETIONS CONNEC'mDWlTH U -SHAPED WORM BURROWS IN THE
AALENlAN DEPOSITS OF THE S~TOKRZYSKIE MTS.

Summary
Iln the' shallow-water marine sandstones, belonging to the lower part of the
Aalenian deposits of the Swh:tokrzyskie Mts., are found concretions that resemble
a truncated cone whose base is directed upwards I(Ta'bles ,ll--ll1V, Figs. la - 5).
Height 'of the objects here examined d:s from 5 cm to 113 cm, their diameter being
in the upper part from 4 cm to i13· cm.
ITn the middle of each ~oncretion a more or less distinctly preserved U-shaped
worm burrow can be observed, revealing traces of vertical displacement of an
animal. The shape of the burrows corresponds to the fozm d:ilStinguished by
Swedish scientists and named Diplocraterion. It results from the author's observations that the concretions here considered 'Occur in the beds ()f a feebler concentration of the Diplocraterion burrows. However, in places where the burrows
are numerous, as it can be seen on Table V, E1igs. 7a and 7b, they are absent.
The origin of the concretions 'is probably connected with the organic substancethat accumulates in the sand surrounding the Diplocraterion burrows and is favourablefor impregnation of the rocks with il"on sulph~des. lln places where the net
of burrows is denser, the deposit is regularly impregnated with organic substance~
thus with iron sulphides that are responsible for the formation of the concretions..

TABLICA I
Fig. lla. G6rna powierzchnia konkrecji z wyrainie zaznaczajqcym si~ kanalikiem, PC)
lewej stronie, w zwiqzku z nagromadzeniem si~ w obw6dce wodorotlenk6w
. ielaza. Po stronie prawej symetrycznie wystElPujqcy kanalik zaznacza siEl'
sla'bo nieco jasniejszym odcieniem niz Uo skalne. Spcrg serii Studziannej~
dolna czEliBi! aalenu, kamieniolom pod 'W'siq Por~by,pow. Opoczno. Wielkoscnaturalna.
Upper surface of a concretion with distinct burrow (to the left) visible due·
to accumulation of iron hydroxides in marginal zone. To the right, 'a sYmme-·
trically occurring burrow reveals slightly lighter colour than the rock
background. Bottom of the Studzianna series, lower part of Aalenian; stone-quarry near the village PorElba, region Opoczno. Natural size.
Fig. lb. Boczna ipowierzchnia tego samego okazu. Widoczne skupienia wodorotlenk6w zelaza w postaci ciemnych plam ,skupiajqcych si~ g16wnie na obwodzieg6rnej cz~sci konikrecji. Wielkosi! naturalna.
Lateral surface of the same specimen. Vistble are concentrations of iron
hydroxides accumulaJted in the form of dark spots occurring mainly iD '
the marginal zone of the upper ,part of concretion. Natural size.
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TABLICA II
Fig. 2'a. G6rna powierzchnia konkrecji ze slabo zaznaczajllcll siE: w linii poziomej
parll kanalik6w. Na zdjE:ciu widac slady koncentrycznego powiE:kszania siE:
konkrecji. Kamieniolom pod wsill PorE:by. Wielkosc naturalna.
Upper surface of concretion showing slightly visible pair of burrows along
horizontal line. Note traces of concentric enlargement of concretion. Stone-quarry near the village PorE:ba. Natural size.
Fig.2b. Boczna powierzchniaokazu z fig. 2a.
Lateral surface of the specimen from Fig. 2a.
Fig.

a.

Konkrecja tkwillca w skale. ,po obu stronach widoczne kanaliki Diplocraterion ze sladami pionowego przesuwania siE: robaka, ale bez konkrecji. Nieznaczne zmniejszenie.
ConcreUon sticking in rock. On either side are visible Diplocraterion burrows
with traces of vertical displacement of worm, but without concretion.
Slightly diminished
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TABLICA IJiI
Fig. 4a. Gorna powierzchnia konkrecji z rozszerzonymi wylotami kanalikow DiplocrateTion sp. Widoczne slady zmian obwodu wylot6w zwiqzane z przesuwaniem ciala robaka ku g6rze. Kamieniolom pod wsiq Por~by. Zdj~cie retuszowane dla uzyskania wyrazistego zarysu otwor6w. Zmniejszenie 0,5 X
Upper surface of concretion with enlarged outlets of burrows of Diplocraterion sp. Traces of changes in outlet margins are connected with the displacement of worm upwards. stone-quarry near the village Por~ba. Photograph is retouched to obtain better outlines of holes Dimin. X 0,5
Fig. 4b. Boczna powierzchnia tej samej konkrecji ze sladami rozszerzenia u g6ry
i wyraznie zaznaczonq asymetriq.
Lateral surface .of the same concretion with traces of enlargement upwards,
and with distinctly visible asymmetry
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TABLICA .IlV

Fig. 5>. G6rna powierzchnia lawicy piaskowca z konkrecjq 0 regularnym ksztalcie,
w obr~bie kt6rej widoczna jest para kanalik6w Diplocraterion, polozonych
blisko siebie. W dolnej cz~sci widoczne slady narastania konkrecji. Kamieniolom pod wsiq Por~by. Nieznaczne mmiejszenie.
Upper surface of sandstone bank with a concretion revealing regular shape,
and a couple of Diplocraterion burrows situated close to each other. In the
bottom part are seen traces of growth of concretion. stone-quarry near the
village Por~ba. Slightly diminished.
Fig. 6. Dobrze wyksztalcony kanalik Diplocraterion ze sladami pionowego przesuwania si~ ciala zwierz~cia, prawdopodobnie ku dolowi. Okaz luzny, prawdopodobnie przywleczony przez lodowiec z aalenu okolic Studziannej. Drzewica, pow. Opoczno. Nieznaczne zmniejszenie.
Well developed Diplocraterion burrow with traces of vertical displacement
of animal body, probably down. wose specimen, probably brought by glacier
from the Aalenian deposits of the Studzianna region. Drzewica, region Opoczno. Sli2htlv diminished.
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Wladyslaw KARASZEWSKI -

'Konkr ecje zwiqzane z kanaFikami U -ksztaltnymi robak6w

TABLICA V

Fig. 7a. DoIna powierzchnia lawicy piaskowca :z licznymi, niejednokrotnie nakladajqcymi si~ na siebie kanalikami Diplocraterion. Warstwy spqgowe doggeru.
Wies Libisz6w, pow. Opoczno. Zmniejszenie 0,66 X
Lower surface of ,s'andstone bank with numerous, often overlapping Diplocraterion burrows. Bottom beds of Dogger deposits. Village Libisz6w, region
Opoczno. Dimin. 0,66 X.
Fig. 7b. Boczna powier.zchnia tego samego okazu ze sladami pionowego przesuwania si~ robaka, ciemne plamy zwiqzane Sq Z wi~kszym nagromadzeniem
wodorotlenk6w zelaza
IJateral surface of the same specimen with traces of vertical displacement
of worm. Dark spots are connected with a greater accumulation of iron
hydroxides.
Zdj~c!a o!k:azow na tl!;blicach 'I-V wykOlIlano w Pracowni Fotog,rafii Naukowelj Insty;tutu GeologlJCzneg.o w WaI"lSzaW'ie.
PlhotographS of the $Pedmens seen on Tables I-V have been amide in the LaJb,oratory of
ScientIfic Photography of the Geologicail Institu~e in Warsaw.
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TABLICA VJ
Fig. 8. Sciana kamieniolomu piaskowc6w przelawiconych nieregularnie ciemnoszarym Hem ze ~ladami wielkich kanalik6w, przypus.zczalnie DipZocraterion
sp. Wie~ Libisz6w, pow. Opoczno.
Wall .of sandstone quarry. Sandstones interbedded irregularly with dark
grey clay bearing traces of grEJ~~ ch~nnels, probably of ·DipZocraterion sp.
Village Libisz6w, region Opoczno. .
ZddE:cde aut ora
PhotogJra'Ph made by !the author

Kwar,t. g eol., nr .3, 1967 r.

TABLIC A VI

Fig. 8

Wladyslaw KAR A'SZEWSKI -

'I{,onkr ecj e zwi'lzane z kanal'ikami U-ks ztaltnym i r obak6w

