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Zjawisko progenezy rozumiemy jako ważny proces ewolu-
cyjny, który zwiększa potencjał adaptacji organizmów, gdzie
ma miejsce ich przedwczesne dojrzewanie płciowe. W  przy-
padku Prionoceratidae adaptatywna radiacja miała miejsce
już w  dolnej części piętra wocklumeria. Korn (1992, 1995)
przepuszcza, że ewolucja późnofameńskich prionoceratid jest
reakcją na wahania poziomu morza, a  w  szczególności na
trendy regresywne, które miały miejsce w  środkowej części
piętra wocklumeria.
Przedstawiciele Balviinae w  profilu Kowala (Woroncowa-

Marcinowska, 2011) występują dwukrotnie pomiędzy dwoma
charakterystycznymi warstwami czarnych łupków odpowia-
dającym zdarzeniom faunistycznym: Hangenberg (HBS)
o  globalnym rozprzestrzenieniu (Weddige, 1996) oraz Kowala
(KBS) o  rozprzestrzenieniu „lokalnym” (Marynowski & Fili-
piak, 2007). W  celu dokładniejszego oznaczenia pozycji stra-
tygraficznej goniatytów w  tej części profilu zostały pobrane
próby na konodonty. Wydobyte z  wapieni konodonty repre-
zentują poziomy od najwyższego expansa po dolną część
środkowego praesulcata. Tripodellus gonioclymenia, Pseudo-
polygnathus ultimus oraz D. trigonicus (Dzik, 2006) znajdują-
ce się bezpośrednio ponad czarnymi łupkami KBS wskazują
na najwyższą część poziomu górny expansa/dolny praesulca-
ta. Zgodnie z  przedstawionym materiałem ciemne łupki
(KBS) w  Kowali mogą być powiązane z  rozpowszechnionym
w  tym czasie (środkowy/późny expansa) pulsem transgre-
sywnym „Strunian/Epinette” w  Belgii albo powstaniem wa-
pieni „Wocklum” z  obfitą fauną głowonogów w  Reńskich
Górach Łupkowych (Kaiser et al., 2008).
Wstępne wyniki procentowego udziału rodzajów konodon-

tów w  próbach badanego interwału pozwalają wyróżnić trzy
biofację konodontowe: Pa-Po (górny expansa/dolny praesul-
cata); Pa-Bi-Br (dolny praesulcata) oraz Pa-Br (dolny/środko-
wy praesulcata), które są bardzo zbliżone do konodontowych
biofacji z  Alp Karnickich i  Masywu Reńskiego (Kaiser et al.,
2006, 2008). Skrót Pa oznacza Palmatolepididae, Po – Poly-
gnathydae, zaś Bi – Bispathodus i  Br – Branmehla.
Na podstawie wyników oznaczeń izotopu węgla δ13C

w  wapieniach pomiędzy horyzontami czarnych łupków KBS
i  HBS w  profilu Kowala (Trela & Malec, 2007) oraz na pod-
stawie precyzyjnej biostratygrafii badanego interwału w  pro-
filach Alp Karnickich i  Masywu Reńskiego powstał wysoko
rozdzielczy zapis izotopów węgla i  izotopów tlenu (Kaiser et
al., 2006). Wyniki te dostarczyły dodatkowych informacji,
które mogą być podstawą do odczytania, poza wahaniami po-
ziomu morza, innych warunków środowiskowych. Wartości

δ13C próbek pochodzących z  wapieni (poziomy górny expan-
sa/praesulcata) powyżej czarnych łupków KBS, są względnie
stałe i  mieszczą się w  przedziale od 1 ,01 do 1 ,77‰ (Trela &
Malec, 2007). Według pomiarów izotopów δ18Ophosph w  póź-
nym expansa temperatura liczyła 30ºC. Drugi wzrost tempe-
ratury morza pomiędzy 27 a  29ºC (Kaiser et al., 2006, 2008)
miał miejsce we wczesnym praesulcata, efektem czego mogło
być wymieranie Tr. gonioclymeniae, określające początek
środkowego praesulcata. Temperatura wody ma duży wpływ
na przebieg procesów fizycznych, chemicznych i  biologicz-
nych zachodzących w  organizmach. Blisko tych punktów
wzrostu temperatury zostało zaobserwowano zjawisko pro-
genezy u  Balviinae, tj . pojawienia się nowych organizmów
o  rozmiarach dojrzałych osobników dwukrotnie mniejszych
od swoich przodkówMimimitoceras (Korn, 1992, 1995).
Reasumując, oprócz eustatycznych zmian poziomu morza

największy wpływ na powstanie i  przebieg zjawiska proge-
nezy u  Prionoceratidae, które miało miejsce w  okresie późny
expansa/wczesny praesulcata i  wczesny/środkowy praesulca-
ta, moim zdaniem miały znaczne wahania temperatury wody,
a  zwłaszcza jej wzrost, który zaznaczył się pikami temperatu-
rowymi w  późnym expansa (30ºC) i  w  środku wczesnego
praesulcata (29ºC). Blisko tych interwałów obserwujemy
zwiększenie liczby gatunków wśród podrodziny Balviinae
(Korn, 1992; Korn & Klug, 2002; Dzik, 2006; Woroncowa-
Marcinowska, 2011).
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