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zasoleniu i różnej głębokości. Wartości δ13C 
badanych ryb kostnopromienistych miesz-
czą się w przedziale od –1,3 do –4,4‰, bę-
dąc najprawdopodobniej odzwierciedleniem 
ich diety. Duże zróżnicowanie wartości δ13C 
u rekinów z rodzaju Lissodus, od –2,8‰ do 
–4,5‰, wskazuje na oportunistyczne korzy-
stanie z dostępnych zasobów pokarmowych. 
Bardziej zawężony przedział wartości δ13C w 
zębach Saurichthys, w przedziale od –2,5‰ 
do –3,6‰, sugeruje, że miały mniej zróżnico-
waną dietę — były pokarmowo bardziej wy-
specjalizowane. 

Większość zbadanych zębów (w tym 
zwłaszcza hybodontów: Acrodus, Hybodus) 
wykazała wartości stosunków izotopowych 
tlenu δ18O wynoszące około –12,7‰ (+/- 
0,9‰). Tak mały rozrzut wartości sugeruje 
(Ryc. 8), że wszystkie rozpatrywane ryby za-
mieszkiwały podobne środowisko morskie. 
Wartości poniżej średniej obserwowane u 
przedstawicieli rodzaju Lissodus, mogą wska-
zywać, iż jako gatunek migrujący pojawia-
ły się one także w wysłodzonych partiach 
zbiornika. Większy rozrzut δ18O u ryb kostno-
promienistych (Saurichthys) wynika prawdo-
podobnie z zasiedlania środowisk o różnym 
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w kierunku coraz wyższych północnych paleoszero-
kości. Zbadanie zmian składu izotopowego tlenu i 
węgla wapiennych muszli ramienionogów z permu 
pozwoliło zaobserwować sezonowość zmian środo-
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Svalbard w strefie umiarkowanych paleoszerokości, a 
więc w obrębie platformy węglanowej u północnych 
wybrzeży superkontynentu Pangea. Warunki pale-
ośrodowiskowe po wielkim wymieraniu, które od-
było się w późnym permie, zostały zinterpretowane 
dzięki analizie składu izotopowego fosforanowych 
zębów ryb z wczesnego triasu.

Prowadzone na Spitsbergenie badania stanowią 
znaczący wkład w zrozumienie historii Ziemi w 
okresie największego kryzysu biotycznego na pogra-
niczu er paleozoicznej i mezozoicznej.
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Streszczenie

ENVIRONMENTAL AND BIOTIC CHANGE DURING THE PALEOZOIC-MESOZOIC TRANSITION  
IN SOUTH SPITSBERGEN

Summary

The environmental change and related biotic cri-
sis during the transition between Paleozoic and Me-
sozoic led to a considerable transformation of global 
biosphere, and left remarkable evidence in Permian 
to Triassic profile in south Spitsbergen. Temporal 
succession of fossil assemblages together with de-
tailed analysis of oxygen and carbon stable isotopes 
from carbonate brachiopod shells and phosphate 
fish teeth allowed to better understand the environ-
mental transition that occurred during deposition of 
investigated geological strata. The change observed 
indicates clearly a shift from rather warm and shal-

low shelf sea toward a colder, deep-sea and more 
open basin, which occurred simultaneously with a 
paleogeographical drift of the area towards higher 
northern paleolatitudes. A seasonal pattern recog-
nized in carbon and oxygen isotope record from car-
bonate shells of permian brachiopods confirmed po-
sition of Svalbard within carbonate platform located 
in temperate zone on northern margins of Pangea 
supercontinent. Research conducted on south Spits-
bergen is an important contribution in understand-
ing history of the Earth during global biotic crisis 
that occurred on Paleozoic/Mesozoic boundary.
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