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Nowe stanowisko Paladin mucronatus McCoy
w warstwach brzeżnych
(namur A)
WSTĘP

Opracowując stratygraifię wiercenia Czeladź 16, założonego na nada~
węgla ka.miermego Czeladź (region dąbrowski Górnośląskiego
Zagłębia Węglowego), stwierdziłem w poziomie faunistycznym Barbara (V)
kilkanaście okazów (pygidium) Paladin mucronatus IW c C o y. Forma ta
uważana jest dotychczas za jedną z nielicznych, mogących w pewnym
stopniu spełniać rolę skamieniałości przewodnich dla poziomu Franciszka
w w8!rstwach brzeżnych. Nowe wyniki badań nad fauną morską z' wymienionych warstw zdają się przeczyć panującemu w literaturze poglądowi
o roli, j8!ką przypisuje się gatuJnkowi Paladin mucronatus M c C o y.
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PALADIN MUCRONATUS McCOY
W WARSTWACH BRZEZNYCH

Paladin mucronatus M c C o y został po raz pierwszy opisany przez
F. Roomera (1870) jako Phillipsia mucronata n. sp. na podstawie okazów
zebranych w Gołonogu. W późniejszej pracy (1876) wymieniony autor
nazwał tę formę Griffithides acuminatus R o e m. Z tego faktu wynilka,
że Roemer dostrzegł różnicę między okazami opisanymi przez siebie,
ao formami wcześniej oznaczonymi (1844) przez McCoya. Opracowując
faunę z Gołonog8! R. Cramer (1910) przyjął, że formy opisane przez
McCoya d F. Roemera są identyczne.R. K1ebelslbe~g (1912) w pracy dotyczącej morskiej fauny warstw ostrawskich ,przyjmuje obecność dwóCh
gatunków trylobitów w poziomie , V «jbeonie nosi on nazwę poziomu
Franciszka - X), tj. Phillipsia (?Griffithides) mucronata M c C o y i Griffit11,ides (?Phillipsia) acuminatus R o e m.
Nowe stanowisko występowania interesującego nas gatunku z rejonu
Ostrawy sygnalizuje V. Susta (1928). Napotkał OIll w poziomie Enna (VII)
formy, 1cl6re oznaczył jako Phillipsia mUCronata M c C o y (nie podając
jej fotog.rafii lub opisu). Opracowatnia trylobitów z karbonu górnego na
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Śląsku podjął się· M. Schwar2Jbacb. Wyniki tej pracy iopuJblikow 1935 r., przyjmując, że nie ma różnicy pomiędzy rodzajami
Phillipsia acuminata R <> e m. z 1876 r. aPhiZUpsia mucronata R o e m.
z 1870 r. Autor stwierdza występowa'nie Phillipsia mucronata M c C o Y
tylko w poziomie Franciszka (X) oraz W Gołonogu (piaslkowcu golonoskim), uważając, że fOrlllB! ta :ma charakter skamieniałości przewodniej
dla tego poziomu. Wydziela on przy tym jeszcze dwa warianty tego gatunku, a mianowicie subcarinata .i vasta. Wymieniony autor (1949) opisu~
jącfaunę karbońską z wiercenia Strzyżów (rejon Nadbuża) wymienia
obooność omawiaiIlej formy z namUI"ll, podając przy tym, że mi. Górnym
Śląsku ZiIlana jest ona, z poziomu Enn.a (VII) i Francis:2'lka (X). S. Weigner
(1937) oZiIlaczył faunę piaskoWców z Gołonoga przyjmując, że istnieją
różnice pomiędzy gatunkami GTiffithides acuminatus R o e m. a GTiffithides mucronatus M c C o y, nd.e~ej jednak obie te fonny występują
w tymże piaskowcu.
W 1951 r. A. Pribyl przeprowadza rewizję trylobitów katrbońskich
opisanych z obszaru mora,wskQ-Śląs.kiego.. Dla tego gatunku przyjmuje
nową nazwę rodzajową Weberides, którą wprowadził w 1942 r. F. R. .C.
Rood w oparciu o genOltyp Phillipsia mucranata M c C o y. A. Pribyl nie
uznaje różnic pomiędzy gatunlk:ami Phillipsia mucronata M c C o y a GTiffithides acuminatus R o e m., jak również neguje istnienie wariantów
tej formy wydzielonych przez M. Schwarzbacha. Wymieniony autor zaklada., że wydzielenie wadantów tego gatunku spowodowane było niekompletnymi okazami, które często są ponadto meformowa,ne. Odnośnie
do okazów z różnych poziOmów watrStw OOitrawsikich oznaczon~h przez
V.Sustę (1928) jako GTiffithides mucronatus Roem. (tab. 14, rys. 21,
25, 26 i 30) A. Pribyl przyjmuje, że są to formy, które należy określić
jako Weberides mZtideki mZtideki S m e t a al a. Weberides mucronatus
M c C o y według A. Pribyla występuje w karbonie górnośląskim w poziomie Franciszka (X) i W piaskowcu z Gołonoga. W 1958 r. zaocomunikowalem o występowaniu omawia!Il.ego gatunku w poziomie Fmn~szka (X) w rejonie gliwickim i rybnickim, nadmieniając przy tym, że formę tę w rejonie
rybnickim A. Makowski n;a'potkał 'W po~iomie Enna (VII). ·
Na podstawie materiałów uzyskanych z wierceń, które były założone
na obszarze Stafic (czechosłowa.cka część Górnośląskiego Zagłębia Węglo
wego) F. Rehor i M. Rehorova (1958) stwierdzają występowanie formy
Weberides mucronatus M c C o y w poziomie Stura.
W rejonie dąbrowskim Górnośląskiego Zagłębia Węglowego S. Doktorowicz-Hrebnicki (1935) stwierdził występowaiIlie trylobitów w wamtwach
grodziecJkich (najwyższy odcinek namuru A). Najniższy poziom morski
wymienionych wa,rstw, który uważany jest za odpowiednik poziomu Barbara z zachodniej części Zagłębia, wed1ug tego autora. nie zaowiera trylobitów. Jest rzeczą nader interesującą, że gatunek GTiffithides acuminatus
R o €I m. S. Doktorowicz-Hrebnicki napotkał w poziomie występującym ,
w stropie pokładu węgla Andrzej V . . Wymieniony aU/ror nie podaje opisu
lub rysunku omawianego gatWlku. Z tego też powodu nie można podjąć ·
dyskusji, czy wymieniona forma w tym poziomie wykazuje dostateczną ilość cech pozwalających na jej odróżnienie od gatunku Phillipsia
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mUC'ronata ~ c

przy· obecnde panujących poglądach. Podobne· zaco do formy wymienionej z poziomu Eony
pr~ V. S1istę (1928)1.
. . . ' .,.
.
.
. Zagadnienie ' identycz:nQś(::i . WymienionycĄwyżej form ma, doniosłe
inaczenie,:ponie\Vaż przyjęcie omówionego twierdzenia M. Schwarzbacha
(1935) i A. Ptibyl.a(1951) zmiEmia' wybitnie jej rozprzestrzenieirie pionowe w profilu karbonu górnośląskiego. N a podstawie ' przytoczonego
wyżej twierdzenia .J,\tI.$chwarzbachao i Ą.. Pfibyla ' możnal przyjąć wamn':"
kowo, że .forma Griffithides Czcuminatus .R o e m~ wyril:ieniona z pożiomów .
morskich warstw grodzieckich przez s; DoIktorowicz--Hrebnicldego jest
formą . Weberides m'UC1"onatus M c Co y . Rozprzestrzenienie formy Paladin mUCTonatus ·M c C o Y 2 na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglo
wegn przy uwzględnieniu wyżej ' wymiendonego ~łoż,eriia przedstawia
tabela L '
'
. '.
.. .

Co:y

strzeżenia nasuwać ' się mogą

Tabela l
ROZprzestnenienie formy Paladin mucronatus McCoy w
Zagłębiu Węglowym .

Górnośląskim

Rejon
Poziom morski

Ostrawa

J

Rybnik

I

Gliwice

W stropie pokładu Andrzej ·(V)
.Barbara (V)

Enna (VII)
Franciszka (X)

I

Dąbrowa

Górnicza

x?
x
(wiercenie
Czeladź 16)
x?
x

x
x

x

x
(piaskowiec

ZGołonoga)
Siur (xvI)

x

Brak Wymienionej formy w poziomieStura z rejonu rybnickiego
i gliWickiego wyrukaprawdopoddbn:ie z nieudostępnienia tego poziomu
przez roboty górnicze lub wiertnicze.
OPIS

PodrodziJna: ·P hillipsiinae (O ehl elJ."t, 11886), P H-b yl, 1946
Rodzaj :Paladin We 11 er 1936
Paladin mucronatus M cC o y 1844
.. (Tabl,I., fig. l, 2, 3)
1

D31ęk1 uprzeJlIKlŚC1

Prof. B . Doktorowtcz-Rreb!llck!le8-0 autor mial'

m~ość w~u do Jego

notatek geolog1cimych dotyczącyCh at'kUllza 'Grodziec. N& podstawie rysunku mom& było i1iWlerdzlc z dutYm prawdopodobieńStwem. że 'podana w pracy S. Dokto.rowic'ihHrebndck1ego(1935)
. forma Grllfithidell acumi natuB R o e m. z poziomu iR!Jemera. Jest tOl'Dllł Phillipaf4 Zatilłmbatll
S,chwb., czyli wedłUg A. ~rtbyl& (1951) Wel!eńdes mZ4deki mZ4de~ Smet~n&.
.
" . I Uzalia.dn1enle pi-zyJęter ne.a~ rodzajowej podan~ jeSt przy opisie pa.leontolo~cznym 'zebra.-:.
n7ch: okaz6w.
,"' . l .
. ' , ... J.'
.
' , '. . . :: ' r,. : " ,
" . : ;; . ,: . • i
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mUCTonata M c C o y, M. , Schwał"Zbach: Die Trilobiten im Ober!karbon Oberschlesiens, str. 432,tabl" 27, rys. 1",
1935 Phillipsia mucronata var.subcarinata S h"; b., Mo Scbwarzbach: Die Tri[oIb iten dmOberlatrbo.Il Opel"Schlesdens, str. 434, tabl. 27, rys. 2:
1935 Phillipsia mucronata var. ,vasta S c h wb., ' M: Schwa:t"21bach: Pie Trilobi:ten im
Oberkarbon . Oberschlesiens, str. 434, tabl.. 27, rys. ' 3. .
1935 Phillipsia

c

Me C o y, A Piilbyl:0 ' moravSkosleZs.k;Ych ka~bon
skych trilobitech, str. 1'1, tab!. l, rys. 8, tabl.n:, rys; 4-6.
Peliny wykaz synonimiki podany jest
pracy M~ Sohwaribacha (1:935) i A. Pi'ii-

1951 Weberides mucronatus

w

byla (1951).
M a t e r i a ł: 11 P'IIgidiów, niekiedy USZkodzonych. .okazy pochodzą . z poziomu
Barbara w wier:ceniu Czeladź 16.
Okazy

wYmiary pygidium
długość

(bez kolca)
szerokość ( tr.) u góry
długość osi
szerolkość ostl (tr.) u góry
długość kolCa '
llc:zJba pierścieni na osl
llc2Jba segmentóW na pygidium
szerokość listwy obrzeżającej

pygidium

I
6,0
7,0
5,0
2;0
1,2
15
9

1,0

mm .
nipl
mm
mm
mm

Im

nr

3,3 mm

4;3 mm
5,4 mm ·

4,2 mm
2,7 mm
1,0 mm
1,1 mm
15
9

mm .

0,4 mm

3,i 'mm
1,5 mm
15
9
0,9 roni

.

. '

TM"Cza ogonowa ' (pygidium) ma ksztalt eliptyczny; Wyraźnie oddziela
na niej dwiema. bruzdami część osiowa. (rachis) .od dwóch płatów ."bocz..:
nych (pleurae). Otoczona. jest wygiętąllstWą, która. ku dołowi przechodżi
się

w

dość długi

kolec.

Szerokość

osi (tr.) jeSt prawie równa

szerokości

plata bocznego mierz.onegQ na górnym hrzegu pygidium. Oś nie jestz!byt
wysoka, ł81godn.ie zaokrąglona. Segmenty na platach ,l?ocznych są zaokrąglQne wyraźnie, oddzielając się od sielbie, i wygięte ku dołowi stromo.

Na powierzchni 'l istwy zaznacza się del!iloo.tn.e podłu'Żme prążkowanie.
Podany opis zgadza się z opisem podanym przez, McCoya. oraz z rysunkami R. Klelbelsberga(tab. 23, rys. 11, 12, 14), jak również z wymiarami
i fotografiami (tab. 27, fig. 1, 2) M. Sćhwarnbacha.. Okazy z poziomu Ba'rbary wyka.rują dU'że podobieństWo do form przedstawionych na tablicy I,
figura 8 i tablicy II, figury 4--6 'Przez A. PHbyla.Opis pod,a.ny przez
F. R. C" Reedadla rodzaju Weberid~s jes~ zgodny z poda,nym wyżej ópi";
sem i wymiarami. W 1936 r. J. M. Welleropisał nowy rodzaj Paladin,
opierając się na formie Griffithides 'I7l.O'i'rowettis M a t he'lI" 1915. Porów..;
nuj·ąc opisy tych dwóch rodzajów poda.nych oprze z wyżej Wymile nionych
autorów nie można stwierdzić takich cech; które potwierdziły.by ich od"'rębność. Z tego też powodu przyjęłem wC7.eŚiliejsząnaZ-Wę rodzajową
podMą przez J. M. Wellera. RównieiA. Pf1byl (1955) w miejsce nazwy
rodzajowej Weberides przyjął Paladin, 'podając wyczerPujące llZa!Sa4nieme.
. ,
Opisany gatunek jest kosmopolityczny, znoany w Szkocji, Irlandii,
ZSHlł. (Zagłębie IX>nieclrie).
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UWAGI KON"OOWE
I~ć punktów w całym Zagłębiu, z których materiał faunistyczny został zebrany z możliwie jak na.jbardziej kompl~ profilu warstw brzeż
nych, jest mała. Fauna nie we wszystkich przypadkach omaczona . jest
według obecnie przyjętych kryteriów paleontologicznych. Podane fakty
utrudniają przedstawienie możliwie dQi1dadnego obrazu r02!pI'Zestrzenie-

ma

horyzontailnego i pionowego Paladinm:ucronatus M c C o y w wymienionych warstwach.
.
W rejonie dąbrowskim rozwój litologjczny warstw . brzeżnych i rozmieszczenie w ich profilu stratygraficznym poszczególnych poziomów
faunistycznych wskazuje, że panowały tu inne warunJki sedymentacyjne
niż w zachodniej części Zagłębia. Potwierdzenie tego zjawiska znajdujemy między innymi również w habitusie faunistycznym poziomów morskich. Przyjęte warunkowo występowanie omawianego gatunku w środ
kowej części. warstw grodzieckich może w wyniku dalszych badań okazać
się słuszne. Dotychczasowe wyniki badań nie potwierdziły pojawienia się
interesującej nas formy w · wysokich poziomach watI'stw pO!rębs:kich 3.
Reasumując podane wyżej fakty należy podkreślić, że Paladin muCTOnatus M c C o y .ma różny zasięg w profilu horyzontalnym i pionowyIn.
warstw brzeżnych. Zjawisko to związane jest z poszczególnymi rejonami
Z.agłębia. W za·c hodniej części występuje 0111 z reguły w poziomach przewodnich, które są odzwierciedleniem ingresji morskich. W rejonie
dąbrowskim oraz we wschodniej- części Zagłębia zagadnienie pojawienia
się omawianej formy w warstwach brzeżnych wymaga jeszcze dalszych
badań. Paladin mUCTonatus M c C o y nie może hyć przy obecnYm sta.nie
poznania jego występowania w wymien.ionych warstWach . uważany za
skamieniałość przewodnią dla poziomu mOl"Slkiego FranciszJka.
Górnośląska

Nadesłano

81lacja I.G.
dnia 16 siel1lnia 1960 r.
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PALADIN MUCRONATUS McCOY
B KPAEBLIX CJIOHX (HAMIOP A)

Pe3lOMe
B

rm:

KepHe CKBaJitHHbI 'tłElJISIA3b

16,

paCUOJIOJKeHHoH Ha Ko~ecmm yrOJIbHoH KO-

'tJeJIH;q3b (,IJ;oM6poocKIDł paHOH BepXHeoHJIe!3CKoro yronł>HOl'O 6accei1:Ha), H8~ea

Paladin mueronatus M c C o y B MQPCKOM ropH3OHTeBap6apa (V) KPaeBbIX C'JIOeB
(HaMIOP A). ,IJ;0 CHX 'Il'Op 3Ta IPOPMa C'iwranscb o,llHOH m HeWlOrHX pyKOBO}J;HIllWt
OKaMeHenOlC'l'eti! lf,JlH MopC!KOl'O I'OPJr.3WłTa ~pa~a (X).

no

lHooei1:ImfM Hccne}J;OBa-

HHJłM H Ha OCHOOaHHH cyiQec1'BYIO~ MarepJtaJIOB lf,OKa3aHO, 'i'1'0

tus M c C o y

0'1' .O'1';qeJIbHbIX paHOHOB 6acceHaa.

pyKQBOlf,H~

Paladin mucrona-

IJ'O.IłBnHeTCH B pa3JIH'iHblX ropH30Irl'8X yn'OMSl!HY'l'bIX ClJIoeB, 3aBHClWO

lf,JIH

B HaC'l'omI\oo BpeMH HeJIb3H c<mTaTb

~00i'l'a cI>pa~HIIIKa (X).

3'l'OI'Q BHlf,a
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!lEW LOCALITY OF PALADlN MUCRONATUS M c C O Y IN THE MABGINAL
BEDS (NAMUKIAN A)

Summary
In bol'e-hole Czeladź 16, situated on fue coilression of coai płot millle Czeladź
(Dąbrowa region of Upper Silesiain Coal BasIiln), there was diSlOOvered, in the Il'OOlliine

hodzon Ballbam (V)of the Ma.tginal beds (WamiLr'ian A): Paladin mucronatus
McCoy.
.,' Hitherto, Iflbis form has been cOOsidered one of the few index fossi.ls for tlle
madllle hor'rron Fmndszka (X); In view of ;recenIf; dnvestdgations ·aIIld 0Il1 ibhe basis of
ęxisting matedal it has now ·been prOlved that PaZadł.n mucronatu8 M c C o y appeIal"S
VariDUS hDrizóns of filie dfSCUlSSed .Ibeds. This s,ymptom is conrneoted wi1lh
iindividual ·regiOlIlB Dfthe Coal Basin~ Thus, <this ~ecies can' not any mQre ;be CQI).sidered the index foas:il for' horizon Fl'aIIlCiS'llka (X).

in

.

·TABLICA I
" . ~" " ." : '

]irg. i.
I:' .

~,

;

PilZtidin mUcTonatus M c ej D y, odcisk pygidium, pow. 10
mu.croncittiś 'M te c <> y; imprinł ' of' pygidium, X 10

PaZadin

Foig. 2. Paladin mucronatus M c C D y, odcisk pygidł.um, pow. 10

x

Paladin mucronatus M c C Q y, dmpr.i:nt of pygidum, X 10
Fig. 3. Paladin mucronatUB McCoy,

Odcisk pygidium, pow. 8 X

Paladin mucronatus M c C o y, impl'ilIlt Df
Fot. W. Przygoolci

pygidł.um,

X 8

x
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