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zują krzemowiciowce, i uczynić zeń użytecz-
ne narzędzie do rekonstruowania zmian śro-
dowiska w przeszłości geologicznej, nie tylko 
w obszarach podbiegunowych. 

szerokie spojrzenie na całość badanego ze-
społu oraz jego zmienność w czasie. Tylko w 
ten sposób można zinterpretować olbrzymi 
zakres zmienności morfologicznej, jaki wyka-
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Streszczenie

Krzemowiciowce (łac. Silicoflagellata), to grupa 
jednokomórkowych, morskich glonów żyjących w 
toni wodnej. Ich charakterystyczne krzemionkowe 
szkielety stanowią pospolity składnik kenozoicznych 
osadów morskich, szczególnie w wyższych szeroko-
ściach geograficznych obu półkul. Badania nad żyją-
cymi oraz kopalnymi zespołami krzemowiciowców 
są rzadko podejmowane przez polskich naukowców, 
przez co grupa ta zasługuje na przypomnienie.

Historia grupy liczy przynajmniej 115 mln lat 
i sięga wczesnej kredy. Wczesne etapy jej ewolucji 
znane są wyłącznie ze stanowisk położonych w ob-
szarach podbiegunowych: z Morza Weddella u wy-
brzeży Antarktydy oraz z kanadyjskiej Wyspy Devon. 
Kenozoiczny zapis kopalny krzemowiciowców, szcze-
gólnie z basenu Oceanu Południowego, jest bardzo 
bogaty i pozwala na zastosowanie tej grupy w cha-
rakterze wskaźnika zmienności warunków środowi-
skowych. Dodatkowo zaś, ze względu na swój prosty, 
geometryczny charakter, szkielety krzemowiciowców 

stanowią doskonały przedmiot modelowania mate-
matycznego. Dostarczają one wyjątkowej możliwo-
ści ścisłego określenia reguł rządzących konstrukcją 
szkieletu organizmu.

Interpretowanie zapisu kopalnego krzemowi-
ciowców nie jest proste, jednak uwzględnienie tej 
grupy, oprócz częściej wykorzystywanych okrzemek 
oraz promienic, w badaniach geologicznych przyno-
si wiele korzyści. Na przykład pozwala w większym 
stopniu zrozumieć zmiany produktywności zacho-
dzące w oceanach wskutek długookresowych wahań 
temperatury. Kopalne krzemowiciowce występują w 
dużych ilościach nie tylko w osadach regionów po-
larnych, ale znane są również z wielu stanowisk w 
Polsce, na przykład w Zagłębiu Górnośląskim. Bez 
względu na pochodzenie, mikroorganizmy te stano-
wią niezwykle interesujący materiał badawczy, zaś 
ich status marginalnej grupy skamieniałości jest cał-
kowicie niezasłużony.

SILICOFLAGELLATES: OVERLOOKED MICROORGANISMS

Summary

Silicoflagellates are single-celled, planktonic ma-
rine algae. Their characteristic siliceous skeletons 
are a common component of Cenozoic marine sedi-
ments, in particular in both northern and southern 
high latitudes. Studies on living and fossil silicoflag-
ellate assemblages are rarely undertaken by Polish 
scientists; therefore, the group deserves being re-
minded of.

The history of silicoflagellates is at least 115 mil-
lion years long. Early stages of their evolution in the 
Cretaceous are known exclusively from sites located 
in polar regions: from the Weddell Sea off Antarctic 
coast and from the Canadian Devon Island. The Ce-
nozoic fossil record of the group, in particular from 
the Southern Ocean, is remarkably rich and enables 
the application of silicoflagellates as paleoenviron-
mental proxies. Furthermore, owing to their sim-
ple, geometric patterns of hollow tubular elements, 

silicoflagellate skeletons are an excellent subject for 
mathematical modeling. Thus, they are unique re-
search objects for precise determination of skeleton 
formation patterns.

Interpreting the fossil record of silicoflagellates 
is challenging, but they provide a useful proxy for 
geological studies. For instance, considering varia-
tions in silicoflagellate assemblages, in addition to 
more common micropaleontological proxies like 
diatoms or radiolarians, enables a more comprehen-
sive understanding of temperature-related changes 
in surface ocean productivity. Fossil silicoflagellates 
occur not only in high latitude sediments, but also 
in numerous outcrop sites in Poland (e.g., the Up-
per Silesia Basin). Regardless of the provenance of 
the material for study, silicoflagellates are an excit-
ing subject, and their status as a neglected group of 
microorganisms is totally undeserved.
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