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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 megaspory, podobnie jak i inne skamieniał.ości, oddają wielkie usługi przy ustalaniu stratygrafii osadów. Widzimy to na przykładzie spor karbońskich.
Są one o wiele lepiej poznane i opracowane aniżeli megaspory mezowiczne, 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 megaspor znalezionych w węglu blanowiCłkim '(okolice Zawierda). J. Znosko w swej pracy pt.: "Retyk i lias między Kra1kowem a Wieluniem"
opiera stratygrafię utworów retycko-liasowych na obszarze krak.owSkowieluńskim, głównie pa podstawie wyróżnionych przez siebie sześciu
(I-VI) zespołów megasporowych. Zespoły te po.chodzą z otworów wiertniczych 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 odpowiednikiem 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 zawierają nielictne okazy spor, należące głównie do rodzaju Triletes phyllicus M u r 1'.
W warstwach helenowskich górnych występują bardzo liczne megaspory. 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 pierwszy 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 dotychczas 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 badanym obszarze udokumentowany jest skamieniałością przewodnią Lepidopteris 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 zna1eziony 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 gatunki.
MEGASPORY Z OKlOLIC ZAWIERCIA
Megaspory te pochodzą z węgla brunatnego zwanego blanowickim;
z "mpalni "Marta" w Porębie koło ZawierciJa. Węgiel ten w r. 1954 zbadany został przez M. Rogalską i datowany na podstawie analizy sporowo-pyłkowej na lias a. Węgiel ten zawierał również bardzo d(jbrze zachowane megaspory. Są to dwa gatunki megaspor liasowych, a mianowicie: Triletes areolatus H a r r i s i Triletes reticulatus Z e r n d t. Spory 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 Niemiec, 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 spotykane w warstwach wyżej leżących.
3. Fragmenty megaspor, występujące w warstwach helenowskich dolnych jak również w połomskich i doggerskich, znalazły się tu prawdopodobnie bądź w drodze zanieczyszczenia otworu, bądź też wystę
puj ą tu na złożu wtórnym.
Wobec tego wyżej wymienione .warstwy, podobnie jak warstwy kajpru górnego; również należy uważać za płonne.
4. Na 'badanym obszarze jedynie warstwy helenowskie górne dostarczyły bogat~o materiału megasporowego.
Z wyżej poczynionego gatunkowego przeglądu spor widać, że zespół
występujący w warstwach heleno.wskiCh górnych zawiera trzy gatunki 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 utworach od! liasu do /batonu.
6. Interesującym natormast fa:ktem jest brak tej formy w Górach S'fiętokrzyskich w osadach liasowych.
.
7. Ważnym odkryciem jest również stwierdzenie, że Lycostrobus scottii,
występujący licznie w Górach Swiętolkrzyskich, nie został wcale znaleziony 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 helenowskich górnych Triletes phyllicus M u r r.

Rerefat

wygłoszony

na Sesjd Nauikowej I. G.
w dniu 12 kW'ie1»:iia 19517 r.
PISMIENNICTWO

DLJlKS'ffiA S. J. ~1949) - MegaSlPOres and some oł.her fossils from 1lhe Aachenian
.(Senonian) iID. South LimJburg, Netherlands. Meded. Geol. Sticht. N. S .
No. '3. p. 19--312 ,(1948--11949). Heerlen.
DIJ1KSTRA S. J. vl951) -. Wea[den megasporesand' their. stratjgraphical value.
Meded. Geot Sticht. N. S. No 5. lP. '7-21. Heerlen.
Kwartalnik Geologiczny -

6

Teresa Ma-rcirukiewicz

302

HARlRIS T. M. (1926) - The rhaetic flOTa of ScoreS'by Sound, East GreenIand. Medd.
om GrllJnland. 68, p. 413-.1417. Kl'Jlbenhavn.
HAiRRIS T. M. (19315) - The fossil flora of ScoreSby Soullld, East Greenland [IV].
Medd. om GrllJnland, 112, !No 11, p. 1'53-11617. Kl'Jlbenhavn.
HAlRRIS T. M. ~1946) - Liassic and Rhaetic IPlants callected in 1006-1900 from
East Greeniland. Medd. om GrllJnland. 114. No 9. K0benhavn.
KENDA1.lL M. (1942) - Jurassie Lycopod megaspores from Gristhorpe Plant Bed.
Ann. Mag. of Nat. Hist. 9. [11~, p. 920-924. London.
LUNDBLAD B. (11948) - A Selaginellaid s,trobilus fram East Greenland (Triassic).
Medd. Dansik GeoI. For. 11, H. 3. lP. 3i5I1--003. iK0benhavn.
LUNLDBiLAlD B. {1950) - Studies 'jlll the Rhaeto-Liassic floras of Sveden. KungL S'V.
Vetenskapsaikad. Handl·i.ngar 1. [4]. No 8. StOOkholm.
LlJ.ND.BLAD B. ~1956) - On the strati,graphical val!u.e of the megas,pores of Lycostrobus soottii. Sv. GeoI. Unders. ,[C]. No 547. Stockholm.
MINER E. L. (1m) - MegaSIPores ascriibed to Selaginellites trom the ulP"per cretaceous coal ot Western GreeIlll.and. Journ. Washington Acad. Sei., 22.
No 118, 19, p. 4'9'1-006.
MURRAY N. (1939) - The mieroflora ot the Upper and Lowe1,' Estuarine Series
of the East Midilands. GeoI. Mag. 76, p. 4I718----4i819'. London.
ROGAI.BKA M. {l954) - Analiza sporawo-pyłkowa liasowego w~a blanowickiego
z Górnego Śląska. BiuI. Inst. Geol. 89. Warszawa.
ZERN!DT J. (1938) - nie Eignun,g von MegaSlporen aIs LeitfossHien. Deuxieme
Congres pOUT L'Avancement des ~1ludes de Stratigraphie Calflbonifere.
C. r. 3, p. 1'1.1'1~7~. Maestricht.
ZN'OSIKO J. 1(1955) - Retyk i lias mi.ędzy Krakowem a Wieluniem. Pr. Inst. GeoI.
14. Warszawa

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.

