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Lepidopteris ottonis (Goeppert) Schimper jest gatunkiem przewodnim dla najwy¿szego triasu
 poziomu makroflorystycznego Lepidopteris. Jest to poziom graniczny dla triasu i jury, najni¿szym poziomem makroflorystycznym w dolnej jurze jest poziom Thaumatopteris (Harris
1937). Lepidopteris ottonis znany jest z rejonu Euro-Amerykañskiego (Harris 1937, Lundblad 1950, Dobruskina 1978, Vavrek et al. 2007), w tym z Polski (Barbacka 1991). Jest to
paproæ nasienna z rzêdu Peltaspermales, jej owocowania nale¿¹ do gatunku Peltaspermum
rotula Harris równie¿ znanego z terenu Polski (Barbacka op.cit.).
Licie L. ottonis s¹ podwójnie pierzaste, o odcinkach ostatniego rzêdu dochodz¹cych do
20 mm i charakterystycznej osadce o ³uskowato popêkanej powierzchni. Ich epiderma jest
charakterystyczna: ka¿da komórka ma centralnie po³o¿on¹ papillê, a aparat szparkowy z³o¿ony jest z 4÷6 komórek dodatkowych u³o¿onych radialnie dooko³a komórek szparkowych, na
ka¿dej z nich znajduje siê papilla zwrócona w kierunku poru szparki (Barbacka op.cit.). Na
podstawie tak charakterystycznej budowy mo¿na rozpoznaæ L. ottonis tak¿e wród kutykul
rozproszonych.
Pierwsze z nowych stanowisk pochodzi z wiercenia Chabowo-2 zlokalizowanego w zachodniej czêci niecki szczeciñskiej, oko³o 20 km na SE od Szczecina. W otworze tym, na
g³êbokoci 1220.0÷1220.4 m, stwierdzono obecnoæ wiêkszych fragmentów rolin. Badany
okaz sk³ada siê z uwêglonego fragmentu licia o kutykuli charakterystycznej dla omawianego
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gatunku. Opisany okaz pochodzi z przystropowych warstw kompleksu i³owców o barwie
szarej z odcieniem be¿owym, powy¿ej którego (od g³êbokoci 1218.5 m) wystêpuj¹ utwory
piaskowcowe o barwie od jasnoszarej do bia³ej. Z dolnych odcinków kompleksu piaskowcowego w pobliskich otworach Chabowo-1 i Chabowo-3, T. Marcinkiewicz oznaczy³a megaspory Nathorstisporites hopliticus Jung wskanikowe dla najni¿szej dolnej jury. Powi¹zanie
obecnych wyników badañ makroflorystycznych z wynikami analiz megasporowych pozwala
wiêc na precyzyjne wiekowe udokumentowanie granicy trias jura w rejonie Chabowa. Na
podstawie dostêpnych danych nie da siê na razie okreliæ czy wystêpuj¹ tu warstwy wielichowskie wieku retyckiego, czy warstwy zb¹szyneckie zaliczane do noryku.
Drugie stanowisko, najbardziej dot¹d wysuniête na po³udnie Polski, zlokalizowane jest
na terenie czynnej odkrywki w Lipiu l¹skim na zachód od Lubliñca na pograniczu Niziny
l¹skiej i Wy¿yny Wonicko-Wieluñskiej. W odkrywce tej wystêpuje kompleks wapnistych
osadów o charakterze ilastym z przewarstwieniami mu³owców i piaskowców o barwie szarej
po czarn¹ i mi¹¿szoci kilkunastu metrów. Materia³ w postaci cuticulae dispersae pozyskano
z szarych mu³owców na g³êbokoci oko³o 2 m od powierzchni terenu. Wiele fragmentów
kutykul wykazuje charakterystyczn¹ budowê typow¹ dla L. ottonis. Przeprowadzone badania
w Lipiu l¹skim uszczegó³owi³y dotychczasowe dane stratygraficzne górnego triasu w tym
obszarze. Zestawienie danych litologicznych wskazuj¹cych prawdopodobnie na warstwy jarkowskie (Kozydra & Wyrwicki 1977), megasporowych sugeruj¹cych dolny retyk (obecnie
noryk) (Fuglewicz & nie¿ek 1980), mikrosporowych zawê¿aj¹cych wiek kompleksu do
wy¿szej czêci warstw jarkowskich oraz ni¿szej czêci warstw zb¹szyneckich, jak równie¿
oznaczenie gatunku L. ottonis (Staneczko 2007) pozwoli³o wyró¿niæ wy¿sz¹ czêæ warstw
jarkowskich.
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