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liasowe megaspory z Praszki, Zawiercia 
i Gór Świętokrzyskich 

Niniejszy k.omunikat dotyczy badań przeprowadzonych w Pracowni 
Paleobotanicznej I. G. w r. 195,6 na materiale megasporowym pochodzą
cym z Prasztki (okolice Wielunia), Zawiercia ora2l Skarżyska-Kamiennej, 
Odrowąża i .innych (Góry Swiętokrnyskie). 

Prace te są zapoczątkowaniem systematyC'Zllych badań dotyczących 
megaspor mezozoicznych. Badania ostatnich .30 lat wykazały, że megas
pory, podobnie jak i inne skamieniał.ości, oddają wielkie usługi przy usta
laniu stratygrafii osadów. Widzimy to na przykładzie spor karbońskich. 
Są one o wiele lepiej poznane i opracowane aniżeli megaspory mezowicz
ne, którym dotychczas poświęcono bardzo niewiele prac. Wśród tych 
ostatnich na uwagę zasługują prace następujących autorów: E. L. Minera 
.(1932), T. M. Harrisa (1926, 193'5, 1946), N. Murraya (1939), M. Kendalla 
(1942)~ S. J. Dijkstry (194,8-1949 1951) oraz B. LUllJabllad! (1948, 1950, 
1956) i ,innych. Megaspory znalezione na terenie Polski omówione są 
w pracaCh J. Zerndta (1938) i J. Znoski (1955). 

W pracy J. Zerndta znajdujemy pierwszą wzmiankę dotyczącą me
gaspor znalezionych w węglu blanowiCłkim '(okolice Zawierda). J. Zno
sko w swej pracy pt.: "Retyk i lias między Kra1kowem a Wieluniem" 
opiera stratygrafię utworów retycko-liasowych na obszarze krak.owSko
wieluńskim, głównie pa podstawie wyróżnionych przez siebie sześciu 
(I-VI) zespołów megasporowych. Zespoły te po.chodzą z otworów wiert
niczych Osiny 666 i GorzÓw Sląski - P.raszka. 

MEGASppRY Z PRASZKI 

Stratygrafia utworów występujących w .okolicach Gorzów Sląski -
Praszka (według J. Znoski) przedstawia się następująco: 

Najstarszym .ogniwem na badanym terenie jest górny kajper, na 
którym leżą warstwy gorzowskie wieku retyclkiego będące odpowiedni
kiem poziomu Lepidopteris Ottonis. 

Wyżej występują utwory liasu dolnego, które reprezentowane są 
przez: 

a) warstwy helenowskie dolne (poziom Equisetites gracilis) 
b) warstwy helenowskie górne (poziom Thaumatopteris Schenki) 
c) warstwypołomskie. 
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Osady liasu dolnego przykryte są utworami transgredującego morza 
doggerskiego . 

. Kompleks osadów górnokajprowych oIkamł się płonny. 
Pierwszych okazów spor dostaJ:czają warstwy gorzowskie. Spory te 

wY'kazują podobieństwo do Triletes sparassis M u r r., sygnali'zowanego 
:z .Anglii z osadów··górnego bajosu - batonu. 

Warstwy helenowskie dolrie oraz warstwy· połomskie i doggerskie za
wierają nielictne okazy spor, należące głównie do rodzaju Triletes phyl
licus M u r 1'. 

W warstwach helenowskich górnych występują bardzo liczne me
gaspory. Tworzą one tutaj zespół, w którym wyróżniłam 35 gatunków. 
Zespół ten odpowiada megasporowemu zespołowi n wyróżnionemu przez 
J. Znoskę w profilach Praszki. Pod względem ilościowym na plan pierw
szy wysuwa się spora Triletes phyllicus M u r r .. Gatunek ten znany jest 
:z liasu Polski z otworów Praszki i Osin ~ oznaczony przez J. Znoskę 
jako Lycostrobus scottii N a t h. - a p02lal tym z Angm z osadów wieku 
batoń.stkiego. Należy za.zna.czyć, ze Triletes phyllicus M u r r. nie był do
tychczas notowany w osadach liasowych. Za liasowym wiekdem warstw · 
helenowskich górnych na obszarze Gorzów Słąski-Praszka przemawia 
jedn.akże ich położenie pomiędzy retY'kiem a doggerem. Retyk na bada
nym obszarze udokumentowany jest skamieniałością przewodnią Lepi
dopteris Ottonis (G o p p.) S c h i m p. Osaldy traillJSgł'edującego doggeru 
.zawierają natomiast przewodnie amonity. 

Oprócz Trilletes phyllicus znalazłam w warstwach helenowskich gór- . 
nych Triletes species "A" M u r r.,_ który jest cytowany poza tym tylko 
z Ibatonu Anglii. . 

Występuje tu ponadto Triletes areolatus H a r r i s - znany z zespołu 
11 Praszki i wyższych zespołów z Osin, a ponadto z wschodniej Grenlandii 
z poziomu Equisetites i Thaumatapteris. 

Wyróżniłam tu jeszcze Triletes reticulatus ~ gatunek również zna-
1eziony i opisany przez J. Zerndta z liasowego węgla brunatnego z okolic 
Zlawiercia. . 

Trzy gatunki spor wykIazują podobieństwo do megaspor kar'bońskich, 
a mianowicie są to: . 

Triletes ,auritus Z e r n d t 
Triletes ci. fulgens Z e r n d t 
Triletes ci. (?) horridus Z e r n d t 

Pozostałe stanowią prawdopodo.bnie nowe, dotychczas nieopisane ga
tunki. 

MEGASPORY Z OKlOLIC ZAWIERCIA 
Megaspory te pochodzą z węgla brunatnego zwanego blanowickim; 

z "mpalni "Marta" w Porębie koło ZawierciJa. Węgiel ten w r. 1954 zba
dany został przez M. Rogalską i datowany na podstawie analizy sporo
wo-pyłkowej na lias a. Węgiel ten zawierał również bardzo d(jbrze za
chowane megaspory. Są to dwa gatunki megaspor liasowych, a miano
wicie: Triletes areolatus H a r r i s i Triletes reticulatus Z e r n d t. Spo
ry te występuj ą również w profilach P,raszki w warstwach helenowskich 
górnych. Znalezienie tych megaspor potwierdza wiek dolnoliasowy tego 
węgla. 
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MEGASPORY Z GOR SWIĘTOKRZYSKICH 

W próbkach badanych przeze mnie, pochodzących z Gór Swięt()lkł'zy-
. ski ch, wystąpił bardzo licznie Lycostrobus scottii N a t h. znaleziony 
w ilości około 300 okazów. Dzięki znalezieniu Lycostrobus scottii N a t h., 
który jest znany z osadów liasowych wschodniej Grenlandii, Skanii i Nie
miec, wie~ tych osadów można zaliczyć de liasu al. 

WNIOSKI OGOLNE 

Obecność megaspor na :badanym terenie przedstawia się następująco: 
1. W warstwach górnego kajpł'u nie znaleziono megaspor. 
2. W wa·rstwach gorzowskich pojawiają się pierwsze megaspory, nie spo

tykane w warstwach wyżej leżących. 
3. Fragmenty megaspor, występujące w warstwach helenowskich dol

nych jak również w połomskich i doggerskich, znalazły się tu praw
dopodobnie bądź w drodze zanieczyszczenia otworu, bądź też wystę
puj ą tu na złożu wtórnym. 
Wobec tego wyżej wymienione .warstwy, podobnie jak warstwy kaj
pru górnego; również należy uważać za płonne. 

4. Na 'badanym obszarze jedynie warstwy helenowskie górne dostar
czyły bogat~o materiału megasporowego. 
Z wyżej poczynionego gatunkowego przeglądu spor widać, że zespół 
występujący w warstwach heleno.wskiCh górnych zawiera trzy ga
tunki karbońskie, dwa liasowe i dwa gatunki doggerskie oraz dużą 
ilość form nowych. . 

5. Faktem zasługującym na uwagę jest masowe występowanie Triletes 
phyllicus M u r r. w warstwach helenowskich górnych. Triletes 
phyllicus M u r r. naletŻy więc uznać za sporę występującą w utwo
rach od! liasu do /batonu. 

6. Interesującym natormast fa:ktem jest brak tej formy w Górach S'fię-
tokrzyskich w osadach liasowych. . 

7. Ważnym odkryciem jest również stwierdzenie, że Lycostrobus scottii, 
występujący licznie w Górach Swiętolkrzyskich, nie został wcale zna
leziony przeze mnie w osadach profilów Praszki. 

8. Lycostrobus scottii N !Ił t h" znaleziony w Górach Swiętokrzyskich, 
jest identyczny z Lycostrobus scottii N a t h.· z wschodniej Grenlandii, 
Skanii i Niemiec a zupełnie różny od występującego w warstwach he
lenowskich górnych Triletes phyllicus M u r r. 

Rerefat wygłoszony na Sesjd Nauikowej I. G. 
w dniu 12 kW'ie1»:iia 19517 r. 
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Teresa MARCIlN!KIlIDWilCZ 

MEGASPORES OF TIłE LIAS FoROM PRASZKA, ZA WlER!OIE 
AND TBE SWIĘTY KiRZtt MOUNTAIN8 

Summary 

This report deaIs with the IPreliminary investiga,tion of megaspores, originating 
mainly from the LiasBie sediments. 

New forms hithel'!to not descr~bed in literature are predominant among the 
distinguished species. Ouly Triletes ph.yllicus M.u r r. is noteworlhy among them. 
It appears abundant1y in the Upper iHelenów beds (Lias al) in the vicinity of Gorzów 
Sląski - Pras7Jka ~Cracow - Wie1uń region~. Ln the Swięty !Krzyż Mountains, 
however, Lycostrobus scottii !N a, t h. has been dJ.s!cilosed in sediments of probably 
tbe same age. 

Further, more detailed, results regardiing m.egaspores from the PrasZlka profiles 
will <be lPulblished illl the near :fuJtu.re. 
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