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. Teresa MARCINKIEWICZ

Granica między retykiem i liasem · w. Polsce
pozakarpackiei na podstawie badań florystycznych
WSTĘP

. . Zagadnienie czaSowego zakresu retyku epikontynentalnego i granicy
retylciem a liasem w obrębie jednolitych pod względem litologicznym osadów .oraz ich charakterystyka mikroflorystyc~na stały. się
v\'. Polsce w ostatnich latach tematem. prac. kilkuautor6w . (R. Dadlez,
1962; T. Marcinkiewicz, 1962, 1964; T. Orłowska...lZwolińska, 1962, 1966,
1967; R. Dadlez, J .. Kopik, 1963; J. Kopik, 1967). .
Niniejszy artykuł dotyczy przede wszystkim. przynależności wieko. wej warstw wie1.ichowskich i związanego z tym zagadnienia górnej ·granicy .retyku. Do wyznaczenia tej granicy przyczyniły się w znacznym
stopniu bad8lnia megasporowe (T. MarcinJtiewicz, 1962, 1964) i mikrosporowe (T. Orłowska-Zwolińska, 1962).
W rezultacie przyjęto, że granica między retykiem i liasem odpowiadagranicy pomiędzy I i II zespołem megasporowym (R. Dadlez 1964a,
b, c). I .zesp6'ł megasporowy, uinalIly za g6rn9retycki, zosta:! stwierdzony
w warstwach nazwanych pr~z R. Dadleza i J. Kopika(1963) warstwami
wielichowskimi, a II ,zespół megasporowy charakteryz\1jący osady n:ajniższego liasu - w. warstwach mechowskich.
.
Ponadto R. Dad1ez i J. Kopik .(1963) rozważając zagadnienie podziału
retyku epikontynentalnego na tereme Polski zwrócili uwagę na m~li
wość korelowania warstw wielichowskich z WarBtwami Triletes w Niemczech. Za podstawę do tej korelacji ,posluiyło nie tylko podobne wyksz1Wceni.e facjalne tych warS'tw, 'l1Ibszących limniczny· cbaJ:,a.k)ter, ale
i zbliżony zespół megasporowy. W konsekwencji warstwy wielichowskie
zostały uznane za g6rnor.etyckie.
Zdawało się, że zgodność poglądów panująca wśród wymienionych
autor6w zadecydowała o zakończeniu długotrwałej dyskusji nad .grarucą
retyku z liasem w Polsce.
Górnoretycki wiek wanstw wielichowskich zostaje jednak później zakwestionowany przez J. Kopika (1967). Autor ten u,oożsami'ając rw dalszym ciągu warstwy wielichowskie z niemieckimi warstwamiTTiletes
uznaje jednocześnie te warstwy za przypuszczalny odpowiednik szwedzpomiędzy
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kiego poziomu florystycznego "Equisetites gracilis". Takie ujęcie stało
się równoznaczne z włączeniem warstwwielichowskich do hetangu.
Podobne sugestie . wysunęła również . T. Orłowska-Zwo1ińska (1966,.
1967), która stwierdziła, że warstwy wielichowskie w -świetle badań sporowo--pyłkow:ych reprezentują podobny typ roślinności co . leżące wyżej
warstwy mechowskie, uznane za liasowe. W konsekwencji' tego wniosku
warstwy wielichowskie zostały włączone do liasu. · Sugestie te odbiegają
od Wniosków wysuniętych na podstawie badań megasporowych, określa
jących warstwy wielichowsltie jako odpowiednik retyckiego poziomu
florystycznego Lepidopteris ottonis.
WIEK WARSTW WIELICHOWSKICH NA PODSTAWIE
BADAŃ MEGASPOROWYCH
Warstwy wielichowskie utworzone w środowisku limnicznym zbudowane są z osadów ilastych i ~linkowatych o barwie szarej, z przerostami węgla brunatnego w górnej części (R. Dadlez, J. Kopik, 1963).
Brak szczątków faunistycznych, jak również typ sedymentacji wskazujący na lin;miczny charakter tych osadów, których dalszy ciąg rozwojowy spotykamy jeszcze w wyższych poziomach stratygraficznych, stwa, rzał duże trudności geologom, zajmującym się ;zagadnieniem ich przynależności wiekowej. Wyksztpłcenie tych osadów w typie ,,sedymentacji
l.i.asQwej" stało się powodem początkowego zaliczenia ich do liasu
a (R. Dadlez, 1~58).
Analiza megasporowa wykonana z tych osadów w wierceniu Mechowo wykazała obecność charakterystycznego . zespołu megasporowego,
określonego początkowo jako I zespół megasporowy (T. Marcinkiewicz,
1962, 1964). Występowanie w zespole I kilku gatunków wymienianych
przez T; M. Harrisa (1935) z poziomu Lepidopteris ottonis (górny retyk)
ze wschodniej Grenlandii, jak również gatunków z górnego retyku Niemiec (C. A. Wicher, 1951) nasunęło przypuszczenie, że zespół I jest zespołem gÓMoretyckim.
. Z kolei wyższy zespół~nazwany II ZJeSpołem 1l1egasporowym z Nathorstisporites· hopliticus J u n g, dzięki a.nałogiom z Grenlandią, Szwecją
i· Niemcami został uznany za dolnoliasowy.
Późniejsze badania megasporowe wykazały obeeność tych zespołów
w licznych wierceniach Niżu Polskiego, pozwalając tym samym na par-a1e1izację poziomów niejednokrotnie o od.miennymwykszt-ałceniu litologicmym.
-Zespół I nazwany obecnie zespołem Trileites pinguis składa się z 10
gatunków, wśród których trzeba wymienić: Trileites pinguis (H a r r i s)
p o t., T. pedinacron (H a r ri s) P o t., VeTTutriletes litehi (H ar r i s)
p o t., V. utilis (M:a r c.) nov. comb:, Bacutriletes ty~ot1L8 (H a r r i s)
P ot., Horsti8porites cavernatus . M a r c., ·Minerisporites aZeB (H a r r i s)
P o t . .oraz trzy gatunki znane wyłącznie z ·terenu Polski.
.
Gatunkiem znajdowanym najczęściej w zespole Trileites pinguis i najliczniej reprezentowanym jest T. pinguis (H a r r i s) P o t., który nadaje
specyficzne piętno temu2eapołowi. Od niego pochodzi również nazwa
zespołu. Wyróżnio:ne tu gatunki mają z reguły Z'asięgi ograniczone ·do
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ł Nłemłee 1111 podstawie badań uiepsporowyda
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" Gatunki z zespołu Trileites pinguis znane są pl'zea.e wszystkim z krajów europejskich, a niektóre z nich " także z obszarów pozaeuropejskich."
Ograniczę się tu jedynie do omówienia stanowisk europejskich (F. Brotzen, 1950; B. Lundblad, 1950a; C. A. Wicherl "1951; H. Will, 1953;
W. Jung, 1960; P. R€'i!nhaTdt, 1963) ri grenlandzkich (T. M. Harris, 1935).
Z terenu Szwecji znane jest występowanie dwóch gatunków megaspor
w wierceniu Hollviken II (głęboikość 1478-1480 m), niestety bez opisów
i oznaczen (F. Brotzen, 1950). Reprezentują" one przypuszczalnie Trileites
pinguis CH ar r i s) P o t. i Verrutriletes utilis (IM a r c.) nov; oomb., na co
zwróciłam uwagę 'W moim wcześnliejszym opracowaniu z 1962 r. "
1 Na" terenie poiaki w dw4ch przypadkaCh (0tw6r MaBZewo i otw6r Korytk6w-Euge" ni6w) obserwowano zazębianie się zasięg6w Trilełte6 plnuuł. i Verndrilete6 ut"ts z zaBlę
glem Nathorstt8pontee hopztttcwr, wyznaczającym podstawę lIasu.H. W1ll (1953) na terenie
Niemiec notuje przeChodzenie Trilełtee " płngułe, "T. pedłn4cron i Bacutraetee łylotw do PO;ziomu Prllplanorbi6, w kt6rym megaspory NathorstłBpo"'te6 hoplłtłCU6 nie były znajdowane.
Według W. Junga (1960) megaspory Bacutrilete. ttltotue występUją na terenie Franl1;;onU zarówno w poziomie Lepłdopte1'ł.,
i w poziowe ~umatopterłs.
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Ja,k wynika z hadańB . . Lundblad (1949), me~ory te występują
w osadach zawierających również odc~ki liści Lepidopteris ottonis
(G o e op p.) Sc h i m p e r (głębokość 1451,81+ 1454,0 m), jak r6W'llież
kutikule· - L. ottonis, PterophyZlum aequale (B r o g n.) N 'Ił t h o r s t
(=P. schenki Zeil1.) i 'Antevsia Zeilleri (Nathorst) Harris (głębo
kość 1480,78 + 1485,44 m).
Wymienione szczątki roślinne charakterystyczne dla pożiOO.lu Lepidopteris umożliwiły B. Lundblad ustaleIiie retyckiego wieku . osadów
(głębdkQŚć 1451+1485 m). ' Osady wyżej leżące (1433,8 m) zawderają megasporę Lycostrobus scotti N a t h o r s t (= Nathorstisporites hopliticus
J u n g (B. Lundblad, 1956).
.
Drugim stanowiskiem .występowania megaspor Trileites. pinguis·
(H ar ri s) P o t. (= Selaginella hallei L u nd b l a'd) na terenie Szwecji
są retyckie warstwy Hyllinge (B. Lundblad, 1950a).
.
Rozpatrując wyniki badań megasporowych . C. A. Wicher a (1951),
H. Willa (1953), W. Junga (1960) "i P. 'Reinhardta (1963) z terenu Niemiec można się' dopatrzeć wielu cech wspólnych pomiędzy 'Wlai'stwami
wielichowskimi, zawierającymi zespół Trileites pinguis i -warstwami
"Ober-Rhat" w ujęciu C. A. Wichera, jak r6w!nież warstwami Triletes
+ Priiplanorbis, ze "stwierdzonym w nich przez H. Willa "zespołem.
Pinguis". PodobieństwQ tych zespołów WYl'aża się w obecności 7 gatunk6w wspólnych (na og6lną liczbę 10 występujących w Polsce) dla Polski
i Niemiec północno-zachodnich i południowych. Są to: Trileites pinguis
(H a r r i s) P o t ..= Megaspoty (793, 794, 795, 796) W i c h e r, T. pedinacron (Ha.rris) . Pot., Bacutril.etes tylotUB -(Harris) Pot., Verrutriletes litchi (H a r r i s) P o t., Horstisporites cavernatus M arc. 'Megaspora (798) W i c h e r, Verrutriletes utilis (M a re.) nov. comb. = Megaspora (722) W i c h e r = Triletes wicheri' W i II. J, Minerisporites ales
(H a r ri s) P o t.
Należy przy tym zauważyć, że 4 .pierwsze gatunki charakteryzują
według T. M. Harrisa retycki poziom Lepidopteris we wschodniej Grenlandii. Poziom ten oprócz rozproszonych w osadzie megaspor zawiera
bogaty zespół makroskopowych szczątków roślin, wśród których na
uwagę zasługują m.' in.: Lepidopteris ottonis (G o e p p.) S c h i mp e r,
DictyophyZlum e.xile (B r a u n s) N a t h., Stachyota:rus elegans N a t h.,
Pterophyllum schenki Z e i 11 e r.
Zbadań. W. Junga (1960) i moich wynika, że Minerisporites ales
(H a r r i a) P o t. .:wymieniany. z grenlandzkiej strefy przejściowej wydaje się ibyć związany ' na terenie Frankonii z poziomem Lepidopteris.
a w Polsce z warstwami wielichowskimi.
ŚCisły związek zespołu megasporowego Trileites pinguis ze szczątka
mi makroskopowymi roślin .retyckiego poziomu Lepidopteris zaobserwo. wany na Grenlandii, w Szwecji i Frankoni:i. świadczy, że zespół ·ten jest
charakterystyczny dla osadów retyckich. Warstwy wielichowskie zawierające zespół Trileites pinguis mogą zatem reprezentować tylko odpowiednik: retyckiego poziomu florystycznego Le.pidopteris otto'Jl.is.
I
Zgodnie z zaleceniami Kodeksu Nomenklatury' Botanicznej (1881) nowe nazwy utyte
w wydaniu mikrOfUmOWYm rt:koplsów lub maszynopisów nie opUblikowanych nie mogą być.
uw2'glt:dniane. Nazwa Tritetes · wichsri W 111 użyta w mikrofUmowym maszynopisle B. Willa (18113) Jest zatem nie ObowtąZU3ąca.
.
. .
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ZNACZENIE MIKROSPOR DLA KORELACJI WARSTW
WIELICHOWSKICH Z POZIOMEM LEPIDOPTERIS
Wyniki analizy mikrosporowelosadów kajprą., retyku i najniższego
liasu pozwoliły . T·, Orłowskiej-Zwolińskiej 0(1966, 1967) zaobserwować
stosunkowo wyraŹlIle zmUm\y w rozwoju roślimwści, ,zaznaczające się poniżej warstw wielichowskich. Zmiany te polegają IlQ przejściu roślin
ności typu kajprowego w roślinność zbliżoną . do liasowej. Występowa- .
nie duzej ilości gatunków wspólnych dla warstw wielichowskich i wyżej
leżących liasowych warstw mechowskich przemawia według tej autorki
za włączeniem warstw wielichowskich do liasu.
Ze względu na konięczność wyjaśnienia spornego problemu przYnależności warstw wielichowskich do retyku bądź też do liasu' wypada
zwrócić uwagę na pewne analogie mikroflorystyczne, wskazujące na powią~nie warstw wielichowskich z retyckim poziomem Lepidopteris.
Analogie te wyn~ająz występowania pewnych wspólnych. megaspor,
mikrospor i kutikul roślin znajdowanych' w warstwach wielichowskich
i w osadach retyku na obszarze Europy i Grenlandii.
Analizując flory Lepidopteris ottonis i
Thauniatoptem schenki
'w ujęciu T. M. Harrisa (1931, 1935, 1937, 1961) oraz wyniki badań mikrosporowych warstw wielichowskich i mechowskich · możemy zauważyć
udermjącą zgodność obserwacji.. Według T. M.' Harrisa flory Lepidoptem
i Thaumatopteris reprezentują zasadniczo ten sam typ flory, ale oprócz
pewnych ,gatunków wspólnych wykazują odmienny skład gatunkowy
' żezwalający na ich odróżnienie. przy tym flora Lepidopteris odpowiada
·retykowi, a Tha~matopteris he!,angowi.·
Przejście flory Lepidopteris we florę Thaumatopteris nie jest zakłó
cone żadnymi poważnymi zmianami klimatycznymi, a stopniowa zmiana ·
w Składzie gatunków zaznaczająca się w obu ' florach nastąpiła przy:puszcza1nie . wskutek migracji nowych roślin (T. M. Harris, 1937).
'. WydaJe się, źe badania mikrosporowe przeprowadzone na ' terenie
Polski dla warstw wielichowskich i mechowskich potwierdzają obserwacje T. M.. Harrisa. Warstwy te, poza obecnością w 'n ich gatunków wspól':'
nych świadczą~ych według T; Orłowskiej-Zwolińskiej ·0 rozwoju podobnego typu roślinności, wykazują jednocześnie odrębność florystYC7iną.
Wyraża się ona w odmiennych spektrach sporomorf zezwalających na
. ~atwe odróżnienie warstw wielichowskich od mechowskic~.
W spektrum sporO'WQ-pyłkowym warstw wielichoW'skich na uwagę
zasługuje przede wszystkim gatunek Rivciispóritestuberculatus L u n d b.
występujący masowo w tych 'warstwach i sporadycznie w wyżej leżą
cych warstwach mechowskich ..
wecn~g B. Lundblad (i959b)' R. tuberculatus L u n d b., opisyWany
jUż wcześniej Pod inną nazwą' przez G. Erdtmana z. poziomu Lepidopteri8
. we wschodniej Grenlandii, ' zjaWia się licznie na terenie Szwecji w
dach retyku (m. in. warstwy · Hylli:ri.gę, dolne warstwy węglowe, oraz
wiercenie Hollviken II, ·głębokoŚć 1450 + 1485 m), ale niekiedy bywa
również notowany w liasie.
. .Oprócz Ricciisporites tuberculatu8 L u 11 elb.na miano gatunków prze. wodnich dla warstw wielichowskich msługują jeszcze następujące mi~
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k:rospary: Cornutisporites seeberge1f,sis S c h U l z, TriancOTaespOTites
communis S c h u l z, T. reticuZatus S C h U l z, SemiTetisporites gothae
R e i n h., LimbospoTites ZundbZadii N i l s s. (T. C>i-łowska-Zwol:i.ńska,
1966, 1967). Sporomorfy te znajdowane były poza Polską, 'Przy licznYm
udziaIeRicciispoTites tuberculatus · L u n d b., w osadach górnego retyku
Niemiec, gdzie występują poniżej osadów z Nathortisporites hopliticus
J u n g .(E; Schulz, 1962; P. Reinhardt, 1961, 1964).
.
',> R. tubeTculatus L u n d b. jest zatem gatunkiem wspólnym dla Grenlandii, Szwecji, Niemiec i Polski, a jego masowe występowanie może
uchodzić za rys charakterystyczny dla osadów górnego retyku (poziom
LepidopteTis).
.
. ..
.
:
W spektrum warstw wielichowskich zwraca ponadto uwagę mikrospora Selaginella hallei L u n d Ib. wymieniana przez B. Lundblad (1950a)
z retyckićh warstw Hyllinge na terenie Szwecji.·
.
·Przeciwko uznaniu warstw wieIichowskich za liasowe przemawia także znaleziona w nich kutikula PteToph'yllum schenki Z e ił l. (=PteTophyllum .compressum L u n d b.) .. Gatunek ten, wykazujący szerokie rozprzestrzenienie geograficzne (Grenlandia, Szwecja, Japonia, Chiny i Indochiny), jest charakterystyczny dla poziomu Lepidopter.is (T. M. Harris,
1931, 1937), a zdaniem B. Lundblad 1(1950b) nigdy nie bywa znajdowany
powyżej granicy retyku z liasem.
.
.
. .Ponieważ określenie osadów z wiercenia Hollviken II (1451,81 +, .
1485,44 m) jako retycldenie 'bu&i wątpli'WQŚci, wydaje się więc, że war.stwy . wielichowskie zawierające kutikulę P. schenki Z e i 11., megaspory,
m. in. Trileites pinguis(H ar r ls) P o t., Ve1"TUtriletes utiZis (M Q r c.)
nov. comb., oraz spektrum z dominującą w nim sporomorfą RicciispOTites tubeTculatus L u n d b. należałoby uznać również z~ retyckie.
.
Zaznaczyć przy tym trzeba, że w wierceniu Wielichowo I,analogicznie jak w wierceniu Hollviken II (B .. Lundblad, 1956), utwory retyckie
przykryte są osadami z występującymi w nich licznie megasporami
N athorstisporites . hopliticus J u ID. g, char~teryzuj ącymi osady 'Ilajniż
szego liasu (poziom Thaumatopteris schenki).
Przedstawione wyżej korelaCJe mega- i mikrosporowe wskazują, że
granica retyk -lias przebiega między warstwami wielichowskimi i·mechowskimi, które mo~a utożsamiać z poziomami Lepidopteris i Thaumatopteris.
.
WARTOŚC

STRATYGRAFICZNA -POZIOMÓW FLORYSTYCZNYCH
(LEPlOOPTERIS I THAUMATOPTERISJ Z POGRANICZA
RETYKU I LIASU
.

. J.Kopik (1967) rozpatrując zagadnienie granicy nrlędzy triasem.Q juw P()lsce poddaje jednocześnie dy$kusji ·górnoretycki wiek warstw
wielichowskich. Wysuwa przy tym przypuszczenie, · że warstwy te mogą
stanowić przejściową strefę florystyczną między· retyckim poziomem
.Lepidopteris i liasowym· poziomem : Thaumatopteris. Autor ten u.maje
jednocześnie warstwy wielichowskie za odpowiądnik szwedzkiego "poziomll Equisetitesgraci1is" (piaskowiec Boserup), 00 jest równo:maczne·
z włączeniem ich do lias~:
.
. Z badań T. M. Harrisa (1931, 1935, 1937, 1961) wynika, że na terenie
Europy (Szwecj·a, Niemcy) i Grenlandii istnieje możliwość wydzielenia
rą
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tylko dwóch poziomów florystycZlIlych o znaczeniu strlrlygraficzn.ym, tj.
poziomu Lepidopteris i ThaumatopteriB.
,
, Stopniowe przejście flory Lepidopteris we florę Thaumatopteris
obserwowane jest jedynie we wschodniej Grenlandii, gdzie w warstwie
'o miążsoości 5 m występuje flora mieszana określona przez T. M. Harrisa jako stref'a przejściowa ("transition region"). Strefa ta me posiada.
gatunków charakterysytcmych wyłącznie dla niej, nie może zatem
uchodzić, za poziom w sensie stratygraficznym.
Podzlal .sIrotytpY1h'czny
wedlU'1IlOi1dI"" ; J.1fDpI1ta f963

Podziat .sIratY9raficzny
_tug J.KopiIra #961

warslwrj
WiłU cholMJkie

l. Rozwój poglądów w latilch 1963-1969 na granicę między epikontynentalnymi osadami retyku i liasu w Polsce
"
Deveiopment of opinions in the years 1963-1900 on the boundary between '
,the epicoo.Ul)enta1 Rhaettcmd L!Usiic deposits tn Poland
'

na

Strefa przejściowa z florą mieszalną UłZ.IlACzająoa się wyraźnie
Gren1,adii nie ?JOSta'ła stwierdzana ani w Szwecji, ' 8m we Fmnłrondi, gdyż
przejście rpomi.ędzy florami Lepidqpteris a Thaumatopteris dokonuje· się
tutaj raptowni.e. .
"
Na terenie Szwecji był wyróżniony wprawdzie przez A. G. Nathorsta
(1910) ,,poziom Equisetites gracilis", znajdujący się pómiędzy poziomem
Lepidopteris i Thaumatopteris, ale jest on obecnie ndeaktua1m.y. W wyndku
, badań T. M. Harrisa i G. T,. Troedssona przeprowadzonych w 1934 r. (fide
T. M. Harris, 1937) okamło się,. że obfite występow:anie pewnych gatunków na terenie SzWecji, które stały się podstawą wyróżnienia przez
A. G. Nathorsfa siedmiu :poziomów florystycznych, ma znaczemJie wyłą<:z
nie lokalne. Stwierdzenie tego faktu dotyczyło również "poziomu Equi,setites gracilis" I.
'
8 Dr. B. Lundb1ad w

liście ~kierowan:ym do mnie stwierdza, :te pOjęcie .. pozlo~ Equłaetites

:a,.adU." stworzone przez A. G. NathorBta jest obecnie zarzucone, a ona Bama przyjmuje
pog!lId reprezentowany przez T. M. Harrisa 1 G. T. TroedsllOD8 o Istnieniu tylko dw6ch
, pozlom6w: Thau.matopteri8 Qdpowiadającego hetanaowi 1 Leptdopteri8 odpowiaclającego re-
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Nagroma.dzenieszczątków E. graciiis (iN a t h.) H ·a 11 e .obserwuje się
na terenie Szwecji jedynie 'w dolnej części piaskowca BOserup, który rozpoczyna'według G. T. Troedssona (1951) cykl osadów warstw He1singborg,
stanowiąc w nim 'n aj niższe ogniwo hetangu. Wyższe partie piaskowca
Boserup zawilerają już wyraźną florę Thaumatopteris. Liczne liście
Cladophlebiswystępujące łącznie . z ~. gracilis eN a t h.) H 11 e sugerują jednak: związek ,,poziomu Equisetites gracilis" z poziomem Thau·
. łnatopteris. Wzmiankę na ten temat znajdujemy również w pracy G. T.
Troedssona (1951, str. 111): "The lower part of the Helsingtborg Stage
coIllfJains the Helsingborg and Pcllsjo floras -:..... the zone of D. acutilobum
(= z. of T. scheniki) and that of D. Nilssoni and N. polymorpha united by Harris into the Thaumarf;opteris. flora, ' which should also
indtide łhe very basa! plant bed or the zO:ne of Equisetites graci1is" .
.' A więc "poziom. Equisetites gracilis" nie jest poziomem stratygraficmym. pOłożonym między pa7fumem Lepidopteris i poziomem. ,Thauma·
topteris, lecz reprezentuje po prostu najniższą część poziomu Thauma· .
topteris.
.
.
W ten sposób z biegiem lat pozostały lia terenie SzWecji tylko dwa .
poziomy florystyczne. Jest to flora LepidopteriS . charakteryzująca
osady retyclde (warsbwy Valllim i poziomy 'węglowe) i flora poziomu
Thaumatopteris · - charakteryzująca liasowe warstwy Helsmgborg, któ-..
re w partii przyspągowej zawierają piaskowce Boserup z florą m; in.
E. gracilis {N a t h.). H a 11 e (G. T. Troedssoil, 1951).
.
Ponadto w świetle dotychczasowychbad~ florystycznych szwedzki
,,~om EquisetiteB gracilis" i gren1ao:łzka · sbrefa przejściowa' me mogą być ze sobą utożsamiane. Strem ta stwierdzona jedynie na Grenlandii nie zawiera . E. gradUs.· (N a t h.) H a 11 e i charakteiyzuje się
wyłącznie florą mieszaną, znaną zarówno ' z poziomu . Lepidopteris, jak
i Thaumatopteris. Strefy przejściowej nie można traktować jako odrębnego .poziomu straltygraficznego ani uotażsamiaĆ . jej z .dawnym pozjoniem A. G. Nathorsta wykazującym związek z florą Thaumatopteris.
Z powy2szego wynika, że wszelkie porównania i korelaCje florystyczne wskazują lIla możliwość utożsamiania badanych osadów wyłącmie
z poziomem Lepidopteris lub ThaumatopteriB, jak to ilustruje tabela 1,
a nie ze strefą przejściową, czy też z nieaktualnym już ·dzisiaj · "poziomem EquisetiteB gracililf" Nathorsta.
, Na terenie Polski zasługUją jednak na uwagę liczne szczątki EquisE'tites sp. występujące w dolnej części seriizagajsirlej Gór Swiętokrzy.
skich (W. J{araSzewski, 1962, tabl. I, fig. 1). Autor ten prawdopodobnie
słusznie pisze: "Nie jest wytkluc.zatl€, że do W'8!l"Stw z EquiBetit'es gracilis
(czyli do. poziomu Thaumatopteris -'- przyp. autol'lld) wypadnie również
zaliczyć niższą część szarych warstw parszowski~h, w których dotych-

a

tykOwi. Dr B. Li.mdblad cytuje w swoim liście fragment . z pracy T. M. RarrJsa (1831 str. 25ł).
kt6ry' pozwolę sobie przytoczyć w wersji oryginalnej: "Nathorsts "żones" have not been reco. gnlsed autside Sweden and cannot be recogn1sed even in recent1y described Swec11Sh floras..... "so that .their significance seems to be very l~".
.
• Korzystając z omawiania tych zagadnień Chciałabym zwr6cić uwagę na ilieśc1słe ' określenie utyte w moic!1 wcześniejszych pracach. W któryCh mając na myślf. grenlandzką strefę
przejściową w . pojęciu T . M. Harrisa. piszę o 'poziomie przejściowymE. g7"acUt.. Podobna uwawa dotyczy. r6wnie:!: pracy J. ZnOllId (1955).
.
.
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czas nie znaleziono- mikroszcZątków innych oprócz. Lycostrobus scotti
N a t h. Przemawia za ' tym podobne ich położenie i wy~ształcenie jak
'kompleksu warstw z Selaginella w Gostkowie oraz występowanie
w obydwu !porównywanych kompleksach oprócz Lyeostrobus scotti
licznych szczątków Equisetites sp. (tab.,.I, fig. 1)".
WIEK WARSTW. GOji~R~~~C~::C~DSTAWIE BADAŃ
Wal'lStwy gorzowskie z obszaru Jury KrakowSko-Wieluńskiej według J. Kopika ((967) są odpowiednikiem najwyższej części warstw
zbąszynecldch wyróżnionych na .NiZu Pdlskim. Reprezentuj ą one poziom Rhaetavicula -contorta' utożsamiony oa1!lrowide z · zasięgiem flory
Lepidopteris ottonis (górny retyk). WarstwY gorzowskie w tym ujęciu

znaj<iują się .poniżej warstw wielichowskich. St,anoWisko to znalazło potwierdzenie w badaniach M. Rogalskiej (1962) i T. Orłowskiej-e;woliń-,
skiej (1966, 1967), z których wynika, że warstwy gorzowskie są starsze
od warstw wielichow8k~ch, ponieważ w spektrum sporowo-;pyłkowym
warstw gorzowskich zauważono liczne występowanie pewnych gatunków kajprowych jak: Patinasporites L e s c h., Undulatisporites L es c h.
i in., przy jednoczesnym dość dużym udziale procentowym Ovalipollis
,ovalis K r u t z s c h i Ricciisporites tubeTculatm L u n d b. znanyc~
z warstw wielichowsldch.
.
, Wytndki badań megasporowych wnoszą wprawdzie bardzo , mewiele
do oceny wieku warstw gorzowskich, ale zdają się potwierdzać powyższe
. sugestie. Z warstw gorzowskich znane są jedynie megaspory Trileites
pinguis (H a r r i s) P o t. z wiercenia Osiny 666 (oznaczone przez J. Znoskę (1955) jako Triletes sp.) oraz megaspory z , Fraszki 3/III, głębokość
,,154,95 m, które zostały z pewnymi zastrzeżeniami zaklasyfikowane przeze mnie do gatunku "Erlansonisporites sparassis (M u r r a y) P o t." ,
(T. Marcinkiewicz, 1960, tab!. V,fig.. 4~ 5,6, str. 721), alktóre obecnte określam jako Erlansonisporites ramo~s sp. nov. Gatunek ten z powodu nie
ustalonego dotycPczaB stanowiska stratygraficznego nie doczekał się
jeszcze rewizji. Wskazuje on jedn-ak na istnienie odrębnego zespołu megasporowego w' warstwach gorzowskich, przy udziale Trileites , pinguis
, (H a r r i s) P o t., występującego również w wyżej leżących warstwach
.wielichowsldch.
.
'
Zaznacza się tu pewna analogia z wynikami badań mikrosporowych,
które wskazują na istnienie pewnej odrębności spektrów dla warstw gortowskich i wielichowskich przy jednoczesnym licznym występowaniu
Ricciisporites tuberculatus L u n d b. - gatunku przewodniego do warstw
wielichówskich.
.
Dla uzyskania pełnego obr.azu flory z warstw gorzowskIch ·należy
jeszczę uwzględnić występowanie , w nich liści Lepidopteris ottonis
, (G o e p p.) S c h i m p e r oma'GZOnych przez A. Schenka (1867) w miejscowośCi Maciejów {fide J. Znosko, 1955).
.
Z .występowm:rlem L. ottonis (G o e p p.) S c h i m p e r wiąże się ~aga
dnieme pionowego zasięgu flory Lepidopteris. 'Ze względu na brak powią
zań flory , Lepidopteris ze starszymi stanowiskami flory kajprowej (flora
kompleksu iiowęgli i piaskowca trzcinowego, oraz zbliżonych do nich
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Minerisporites ales (Hards) Pot.
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Ho
części
występowania w

warstw Postera (Steinmergelkeuper) i dalszy ciąg jej
morskich warstwach Coritorta (Rhat~euper).
Tendencje· regresywne, jakie .za2'!Il.9.ozają· się -w wyżej leżących warstwach Triletes i odpowiadającym im na terenie Polski warstwom wieli-·
chowskim, musiały· wpłynąć szczególnie korzystnie na rozwój flory Le- .
pidopteris cioprowadzając do jej bujnego rozkwitu. Wyrazem tego jest
bogate spektrum sporowo-pyłkowe i zespół megasporowy Trileites pin.
guis stwierdzony w warstwach wielichowskich.
Z wyżej podaJliych faktów można Wysnuć dw.a wnioski: po pierwsze,
że warstwy gorzowskie, podobnie jak wyzej lezące warstwy wielichowskie, 7IDIłjdują się w zasięgu rozwoju flory Lepidopteris ottonis, jak to
ilustruje tabela .. 2, po drugie, ze flora Lepidopteris ottonis nie jest jednolita.. Dowodem tego są odmienne spektra· mikrosporowe li zespoły megasporowe, wyróżnione dla warstw gorzowskich. i wielichowSkich.· T. M.
Harris !pisze wprawdzie, że flora Lepidopteris jest bardziej jednolita niż
flora Thaumatopteris, kt6rawskazuje na. :iSbniende dwóch wyraźnych
stref, zaznacza jednak; że naj niższe partie .poziomu Lepidopteris wykazują obecność 1d1ku gatl,lnków nie występujących wytej. Należą do nich
m. in. Pterophyllum xiphipterum H a r r i s i Furcula granulifera
Harris.
G6rnJa granica flory Lepid.opteris jest zn.a:Im. Jest ona r6wnool:mczna
z przejściem flory Lepidopteris we florę Thaumatopteris, uto.zsamianym
z granicą pomiędzy retykiem a liasem. Dalsze bad9iIlia m.ega- i mikrosporowe wyjaśnią niewątpliwie i dolną granicę· flory Lepidopteris.
w górnej

WNIOSKI
Na podstawie om.ówionych w niniejszym· artykule danych dotyczą
cych granicy między retykiem i liasem w wykształceniu epikontynentalnym mazna wYciągnąć następujące wnioski:
. 1". W wyniku badań florystycznych stwierdzono, ze· na terenie Polski można wyróznić odpowiedniki tylko dwóch poziomów florystycz-·
nych: Thaumatopteris i Lepidopteris. .
.
2. Warstwy mechowskie w śWietle ibadań florystycznych można
utożsamiać Ż poziom~m Thau.matopterjs schenki (najniZszy lias).
3.. Warstwy wielichowskie można uznać za odpowiednik Wyższej
części poziomu Lepidopteris ottonis (retyk górny).
4. Warstwy gorzowskie ·znajdują się
~a.sięgu dolnej częŚci flory
Lepidopteris ottC?nis~
.
5. Flora Lepidopteris ottonis nie jest jednolita i·. wykazuje dwa' etapy rozwojowe.
.
6. Gxa!llli.cę pomiędzy epikO'IlłynentalJnym retykiem i liasem w Polsce
należy !przyjąć między warstwami wielichowskimi i mechowskimi,jako
odpowiednikami poziomów florystycznych Lepidopteris i Thaumatf'
pteris.
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S.treszczen.ie .

H3..

T~ MAP:qmIKEBHtI .·

.I'PAlIHQA. MmK.ltY P3TOM H JlEAACOM B 1l0000Dlli (Kl'OME KAPnAT)
HA OCHOBAHHH .JIOPHCI'IfIIECICHX HCCJIE,lJ;OBAlDBi
PC310MC

.Jk,mrXoBCDle CJIOB u~e llom.JDB 06pa:wBaJiHCD B ~oJl: cpe,qe, ORB coorOJIT '
~ QTJIommdt B cyrJlllBltOB IjlCpOro QlMn'a c JWIIQ1JCBJIlIMB yrmt.B aepmeJI: ~ (p. .l(a.A- .
JICD, 1I. KoIlllX, 1963). ¥eracuopoBlolA aim.mJ3 3TBX MJIOzemdi nOJal38Jl JIIUDl'fme xapuTepHOro
MeracuOpOBOI'O EOMIIJIeXCa, B3'3B8HHOt'O EOMlIJIel[C()M TrilIdtes pfngulll. Ha.mrmc T8XJJX BB,1J;OB .
DE: Trllelteapfngulll (Harris). Pot., T. pedinacron (Harris) Pot., lJDClltrilete~ tylotus (Har-ris)
.Pot. B · Verrutrlletea litchi (Hatr·is) Pot. ,lUUIO B03MOlmOC'l'L CJ[opemDq,oBan. BeJIIIXOBCmC MOB
c npBB3lV""JMmRM E P3TY ropmoHTOM Lepidopteris; T8.ICEe :tu Natlwrstlsporitea.lwpliticus J u ng
06upyzemroJl: B BloDJICJI~ MCXOBCJ:BX cn:OllX, yn:n.maeT ·lIll BX CBH3It:c 'JIeAacoBL1X roPB3OIlTOM 1'haumatopteris•. ·
. n~ ':ITO 0 ~ BeJlllXOBCDX CJIOeB E P3TY ~TTUD
cnOPOB~ m:cne,u;OBallBJl, 06Ha~. B3JlIl1IBe ~ npo1JllM:: Ricciiaporites
tubercuklius Lnndblad, Seloginella 1wllel Lundblad, Comutiswrltes subergen,sis Schulz,
. LImboaporitubwlblodii N ils son (1'. Op.nOBCD. - 9BoJIBBJ>CD 1966, 1967)•
., KpoMe Toro i>31'CDJi: BOOpacT BeJlllXOBCDIX CJIoeB no~ 06BapyzemreM B HBX
~ Pterophy/blm comprusum Lundblad (= P. scJrmki Zcill~r)-'-BlWl xaparrep!'loro
AIDI ropmOirra Lepitlopleris; DE C'DI'I8CT T.M. XaPPBC'B S. ~6~
B 3llJJeI'aKiIl{BX HDre rolEOBcox CJIOllX (cpa.BBBlIa.eMIiIX 10. KOIIB:EOK c rop&30BTOM R/uJe. tavicukl contorta), EPOMC OTJIe1JaTEOB JXIICTLeB' Lepidopteris ottonis·(Goepp.) Schimper o6HapylECBO B8JIII'DIe :Mel'IlC1IQP TT/leites pfngulll (Harris) Pot.. B MlIEPocoop Rkcllsporites tubercukltus
Lundbla~ Seloginell'a hallel 'Lundblad 'B ,!W., JWropI.Ie yu:n,m8IOT BaCBlI3L 3TBX CJIOeB c 1'0p&30HT0M Le]iidopterls p3Ta.
.nopa LepI40pteris nORBJJJle'l'C1lBCpOJlTHo' B nepBO,I{ TPaBC1pecci1B' c lUIIlettrllicula Contorta
DE Ba·STO YD pa.mdne yu3LIB&CT T. M. XappBC. llPB STOM ltIlEeTClI, ':ITO 41nopa Lepidopteris
o6BapymDIII.CT ,qJIC C'l'IWIB pa3BB'l'JIJL I ~ pa3BBTBJI 4InOPhI Lepidoplerls COOTBeTC1'B}'CT rolItOBCDIM CJIODl, a U-aem.xoJICKBM CJIODf.
H3 BloIII1e}'D38HIoro CJJe.lO"Cl', '!TO rptUI:BQIl ~ 3nno~ oca~ p3Ta'
JEJ

B

JIdlaca

B llom.me npoXO.u;BT Mf2tIlY BeJIIIXOBCKJIMlI B MeXOBCDMB CJIonm, EOTOPHC· B ~

MBEP04moPOBJ.lX m:cnep;OBIlBlIit COOTJ!CTC'I'BymT ropmoBTlllll

Lepidopteris

H

77uzumatopleris:

Teresa MARCINKIEWICZ
BOUNDARY BIITWEEN BJIAE'IlIC AND LIAS IN TBE EXTliA-CABPATIIIAN
AREA OF POLAND, ~ ON FLORlBTIC BASIS

Summa,ry
. The Wielichowo beds of Wes>t Poland, laid down in a limnic environment, are
bU!lt up 'Of clay and sHty deposits, grey in colour, wiJth coal interbeddlngs in their
upper·. part (R. Dadlez, J. Kopik, 1963). The megaspore analysis of these deposits
deInQlDStrates the 'presence of a characteristic megas~ .assemblage caned here
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the Trdleites pinguis assemblage. Such species as Trlledtes pinguis (Harris) Pot., T.
pedinacron (Barris) Pot., Bacutrlletes tylotus .(Hards) Pot., and VelT·utl'iletes lltchi
(HIIJ.'II.'is) Pot. 'Me helpful in carreLa.U1g the WieHcllowo beds with the Rbaetic Zone
Lepidopteris, similarly as the for:m Nathorstispodt~s hoplitieus Jung found to
occur m the ~verlying Meciwwo beds points to their connection with the Liassle ·
Zooe TbaUIll&tapteris.
,
.
It appears that the presence of such species as · Ricc~isporites tuberculatus
Lundhlad,· Selagilnella ha!l.iei LUalIdblad, ComUbtspm1ites aeebergensis Schulz,
Limbdsporites lundbladi1 NilssOn (T. OrlowSlka-~olh'isika, 1966, 1967) a180 allows
us ·to refer the Wlelichowo · beds to the Rbaetic.
.
In addition, the Rhaetic age of the Wielichowo beds .;s proved by Ute occurrence
in them of cuticula fragments of Pterophyllum compreS6um Lundblad (= P. S~henki
Ze!:J.ier) - aspecles characteri8'fJc, according to T. M. Ham1l .aQd B.: LulldblaDd, of
the ZIOIne Lepidopteris. .
.
In the underilying Gorz6w beds, para)lel:i!zed by J. Kopik (UI67) with the ZOne
Rba.etavicula oontorta, are· found, besides leaf impri.n.ils of Lep.idapteris ottoods
(Goepp) Schimper, ~ megaspores '1nJ.ei!tes pi,nguis (lH8!1'ris) , Pat. sod miCl'ospoces
Ricciisporites tuberculatus Lundblad, Selag:nella hallei Luooblad and others, which
poilnt to the Il'elation of those beds with the Rbaetic Zone Lepidopteris.
. Thus, the Lepidopterls flora had, pr()lbably,' a,ppeared ,at the time of the
transgression, together with the form Rhaetavicula rontorta, as already suggested
by T; M. H~\S. It seems also that the flora of Lepidoipteris is ch.arac.terized by
two stages of evolution. The first stage of this flOl'a may be observed in the Gorz6w beds, the second one -, i·n the Wfelichowo beds.
It results from the above that the boundary between the epicontinental Rha,etic
and Lias deposits -in Poland runs ·between the WieUchowo and Mechowo beds that,
a.cool'di,IIe to· the. miC'l"O~kli-'.stfc examinations, are equlvalent1l of the Zone
. Lepidopte1'is and Thaumatopteris.
I

