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Nowe dane paleobotaniczne na temat górnego triasu
z Lipia Slaskiego kolo Lublinea (poludniowa Polska)

Streszczenie

Artykul zawiera wyniki badan miosporowych osadów najwyzs~e&o
triasu w. ~ejoni~ Lublinea (poludniowa Polska) w zestawiemu
z wczesruejszymi danymi megasporowymi i makrot1orystycznymi.
Przedstawiono równiez ocene taksonomiczna rozproszonych fragmentów
tkanek rosiinnych oznaczono jako cf. Lepidopteris ottonis (Goeppert)
Schimper.

l. Wstep

Lipie Slaskie usytuowane jest w zachodniej czesci miasta Lubliniec na
skrzyzowaniu drogi krajowej nr 46 z obwodnica zachodnia miasta (nr 11).
Polozone jest na szlaku kolejowym Lubliniec Glówny - Opole Glówne
(rys. U).

Okolice Lublinea obfituj a w pstre skaly ilasto-muloweowe górnego
triasu. Wydobywane sa one obecnie na potrzeby miejscowej cegielni
(rys. 1.2). Na podstawie wyksztalcenia litologicznego zaliczono je do nizszej
czesci retyku - warstwy jarkowskie (Kozydra, Wyrwicki, 1977). W latach
80. ubieglego stulecia po raz pierwszy przeprowadzono badania mega-
sporowe, które uszczególowily ówczesne dane stratygraficzne (Fuglewicz,
Sniezek, 1980).
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Rys. 1.1. Lokalizacja cegielni w Lipiu Slaskim
Fig. 1.1. Localization of the exposure in Lipie Slaskie

Rys. 1.2. Widok na cegielnie od strony odkrywki
Fig. 1.2. View of the brick-yard from the side of exposure
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2. Litologia osadów w Lipiu Slaskim

W odkrywce w Lipiu Slaskim wystepuje kompleks wapnistych osadów
o charakterze ilastym z licznymi przewarstwieniami mulowców, rzadziej
piaskowców. Miazszosc zloza oscyluje w granicach kilkunastu metrów.
Skaly zawieraja detrytus rosiinny czesto w postaci kilkumilimetrowej
dlugosci fragmentów tkanek. Czasem stanowi on tło dla pozostalych czesci
mineralnych skaly. Wystepuja równiez fragmenty zweglonego drewna
róznej wielkosci (rys.2.!).

-
Rys. 2.1. Fragment zweglonego drewna

Fig. 2.1. Fragment of coalfied wood

Barwa osadów waha sie od szarej po prawie czarna, przechodzac ku
stropowi w zóltawa. Czesto widoczne sa przewarstwienia brazowe oraz
wisniowe. Brazowo-wisniowa barwa charakterystyczna jest równiez dla
ilowca wystepujacego w spagu odkrywki, slabo widocznego z powodu
osypujacego sie stale materialu. Iłowiec ten ma strukture gruzelkowa, i nie
zawiera przewarstwien piaskowcowo-mulowcowych. W mulowcach
i piaskowcach widoczne jest warstwowanie skosne, natomiast na
powierzchniach niektórych lawie wystepuja hieroglify pradowe (Kozydra,
Wyrwicki, 1977; Fuglewicz, Sniezek, 1980).
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3. Metodyka badan

Material do badan mikroskopowych pozyskano z odkrywki w Lipiu
Slaskim. Próbke pobrano z szarych mulowców w profilu na glebokosci
okolo 2m pod powierzchnia terenu. Skaly te charakteryzuj a sie bogata
zawartoscia detrytusu rosiinnego.

W przygotowaniu preparatów wykorzystano standardowe metody
maceracji (Wood et al., 1996). Aby zmacerowac material badawczy
umieszczono go w pojemniku stosuj ac silnie stezony kwas azotowy (95%).
Nastepnie, aby zobojetnic próbke, zdekantowano zawartosc pojemnika
przemywaj ac ja wielokrotnie woda destylowana. Po dekantacji w celu
wyeliminowania krzemianów uzyto 40% kwasu fluorowodorowego,
a nastepnie znów zdekantowano. Tak zobojetnione próbki przesiano przez
sita nylonowe o róznych srednicach (10, 50, 100J.lm). Z przygotowanego
w ten sposób materialu wykonano standardowe trwale preparaty
mikroskopowe w trzech przedzialach wielkosciowych: 10-50J.lm
(zawierajacych glównie miospory), 50-100J.lm (mniejsze fragmenty tkanek)
oraz ponad 100J.lm (wieksze fragmenty tkanek).

4. Paleobotaniczny aspekt badan

4.1. Palinostratygrafia

2.1.1. Megaspory

Na terenie odkrywki w roku 1980 przeprowadzono badania
megasporo we (Fuglewicz, Sniezek, 1980). Stwierdzono wówczas zespól
megasporowy skladajacy sie z nastepujacych gatunków: Trileites cf. pinguis
(Harris) Potonić, 1956, Echitri/etes prerussus Fuglewicz, 1977,
Horstisporites bertelseni Fuglewicz, 1977, Horstisporites imperfectus
Reinhardt, Fricke, 1969 oraz Rodosporites planus (Reinhardt, Fricke)
Kozur, 1972. Dwa ostatnie gatunki znane byly wówczas jedynie z "kajpru
trzcinowego" (Fuglewicz, 1977; Kannegieser, Kozur, 1972; Marcinkiewicz,
1978; Reinhardt, Fricke, 1969). Wazna cecha okazal sie brak w zespole
charakterystycznej dla piaskowca trzcinowego megaspory Narkisporites
harrisi (Reinhardt, Fricke) Kozur, 1971 oraz dosc liczne wystepowanie
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Horstisporites bertelseni Fuglewicz, 1977. Omawiany zespól wskazywac
mial zatem na dolny retyk.

2.1.1. Mikrospory

Miospory bogato reprezentowane w triasowych utworach Polski
wskazuj a na bujny rozwój roslinnosci ladowej. Odnotowywane sa
najczesciej w ilowcach, mulowcach, piaskowcach drobnoziarnistych
i w wapieniach przewarstwionych ilowcami (Orlowska-Zwolinska, 1986).

Zagadnieniem palinostratygrafii polskiego triasu zajmowali sie od lat
50. ubieglego stulecia m.in. Orlowska-Zwolinska, Laszko, Fijalkowska,
Trzepierczynska, Dybova-Jachowicz, Sniezek oraz Marcinkiewicz
(Staneczko, 2007). Niejednokrotnie tez w badaniach stwierdzano,
iz mikrospory i megaspory nie wystepuja jednoczesnie w tym samym
osadzie (Laszko, 1975). Obfitosc materialu palinologicznego, jego
zmiennosc w czasie jak równiez okresowe wspólwystepowanie
z mikroplanktonem z grupy Acritarcha umozliwily wyróznienie w obrebie
epikontynentalnego triasu Polski zonacji palinologicznej. Podjeto wówczas
próbe powiazania podzialu litostratrygraficznego stosowanego w Polsce ze
standardowym (Grodzicka-Szamanko, Grodzicka-Szamanko, Orlowska-
Zwolinska,1972).

Dane miosporowe maja uscislic dotychczasowa wiedze z zakresu
biostratygrafii. Badania wykazaly obecnosc nastepujacych taksonów:
Enzonalasporites sp. div. (34%), Corollina myeriana (Klaus) Venkatachala
et Góczan (18%), Granuloperculatipollis rudis Venkatachala et Góczan
(16%), Classopollis classoides (Ptlug) Pocock et Jansonius (13%),
Ovalipollis sp. div. (4,7%), Brachysaccus neomundanus (Leschik) Madler
(2,6%), Cedripites microreticulatus Orlowska-Zwolinska (2,6%),
Labiisporites triassicus Orlowska-Zwolinska (1,7%) jak równiez
Foveolatitriletes crassus Orlowska-Zwolinska (1,7%), Anapiculatisporites
spiniger (Leschik) Reinhardt (1,3%), Anapiculatisporites telephorus
(Pautsch) Klaus (0,8%), Nevesisporites limatulus Playford (0,8%),
Triadispora sp. (0,8%), Taurocusporites verrucatus Schulz (0,5%),
Porcelispora longdonensis (Clark) Scheuring (0,5%), cf. Carnisporites
megaspiniger Morbey (0,5%) oraz Riccisporites tuberculatus Lundblad
(0,5%). Zespól ten wykazuje duze podobienstwo do podzony "b"
wchodzacej w sklad zony palinologicznej Corollina myeriana, datowanej
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na wyzsza czesc warstw jarkowskich oraz nizsza czesc warstw
zbaszyneckich.

4.2. Tkanki roslinne: ich taksonomia i zastosowanie w stratygrafii

Badany material obfitowal w róznego rodzaju tkanki. Zaobserwowano
tkanki lykodrzewne (naczyniowe) jako izolowane fragmenty, na których
zaznaczaj a sie charakterystyczne jamki pelniace role otworów, przez które
przeplywa woda (Tab.2, fig.6) oraz jako towarzyszace innym tkankom
(Tab.2, fig.4), co wskazuje na dokladne miejsce ich pochodzenia, jakim jest
spodnia czesc liscia. W tej postaci tkanki przewodzace zwykle tworza
wiazki nerwowe biegnace wzdluz blaszki lisciowej, odslaniajac przy tym
liczne aparaty szparkowe.

Nielicznie reprezentowane sa równiez tkanki wypelniajace wnetrze
organów rosiinnych (Tab.2, fig.7). Najprawdopodobniej sa to tkanki
miekiszowe (parenchymatyczne) liscia lub elementy lodygi badz korzenia
(kora pierwotna lub rdzen). Wskazuj a na to dosc delikatne sciany
komórkowe, wielkosc komórek i ich kształt oraz ilosc warstw, które tworza.

Najwieksza czesc stanowia tkanki okrywajace - w wiekszosci kutykule
(Tab.2, fig.1-5). Cecha wyrózniajaca tkanke okrywajaca sposród innych
tkanek jest zwykle jedna warstwa scisle przylegajacych do siebie komórek.
Wsród współczesnych roslin sa jednak wyjatki, kiedy to mozna znalezc
okazy z wielowarstwowa skórka. Komórki epidermy w badanym materiale
posiadaly czesto charakterystyczne brodawki (papillae), które wystawaly
tylko z jednej strony skórki. Prawdopodobnie sluzyly one zwiekszeniu
powierzchni komórki, np. dla usprawnienie dyfuzji wody. Ich
umiejscowienie jest jedynie uzasadnione w zewnetrznych czesciach
organów rosIinnych. Czesc brodawek zostala usunieta mechanicznie
(podczas transportu w srodowisku) pozostawiaj ac otworki w komórce.
Zniszczenie tych elementów nie bylo mozliwe podczas zycia komórki, gdyz
stracilaby ona swój turgor zapewniajacy funkcjonowanie. Poza tymi
niewielkimi brakami cale komórki wygladaja na nienaruszone. Czesc
komórek nie zawiera brodawek, natomiast w ich centralnych czesciach
widac lekkie sciernnienie w scianie, co moze sugerowac inicjalny etap
powstawania papilli.

Najbardziej znamienna cecha kutykuli jest obecnosc aparatów
szparkowych (zwanych tez szparkami). Sa to struktury, przez które odbywa
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sie wymiana gazowa miedzy atmosfera a przestworami
miedzykomórkowymi. Aparat szparkowy sklada sie z komórek
szparkowych oraz szczeliny pomiedzy nimi, prowadzacej do komory, która
kontaktuje sie z wlasciwymi przestworami miedzykomórkowymi ponizej
epidermy. Ruch komórek szparkowych zwiazany jest z róznicami cisnienia
osmotycznego ksztaltowanego przez poziom cukru w tych komórkach. Jesli
roslina traci wode - szparki zamykaj a sie, natomiast gdy wody jest pod
dostatkiem - odwrotnie. Aparat ten dziala automatycznie i na podobnej
zasadzie w kazdej roslinie. Róznice wynikaj a najczesciej zjego budowy.

I10sc aparatów szparkowych mo ze byc posrednim zapisem zawartosci
dwutlenku wegla w atmosferze (np.: Retallack, 2001, 2002; Kerp, 2002).
Zalezy ona od naslonecznienia, ilosci wody oraz ulozenia szparek w lisciu.
W celu zmniejszenia wplywu tych czynników stosuje sie wskaznik gestosci
szparek, czyli ilosci szparek w l mm", Lepszym parametrem jest jednak
indeks szparkowy (ang. SI - stomatal index) bedacy udzialem procentowym
szparek w stosunku do ilosci aparatów szparkowych wraz z komórkami
epidermy. Wysokie SI odzwierciedla niski poziom CO2 atmosferycznego.
Zastrzezenie moze budzi c jedynie nierównornieme rozlozenie tych struktur
w obrebie liscia lub calkowity ich brak na jednej stronie, co jest czestym
zjawiskiem u rosIin. Wiarygodne dane dla roslin kopalnych opieraj a sie juz
na 500 komórkach epidermy. Jest to wiec swoisty "paleobarometr" dla
srodowisk ladowych.

W badanym materiale zaobserwowano dwa typy aparatów szparkowych,
co moze sugerowac, iz pochodza co najmniej z dwóch róznych rosIin.
Czasem jednak spotyka sie dwie rózne struktury u jednej rosliny (np.
wspóIczesny Cycas revoluta). Jeden z typów (Tab.5, fig.5) buduj a dwie
komórki szparkowe o wydluzonym ksztaIcie ulozone równolegle do siebie.
Taki typ budowy wystepuje u wiekszosci wspóIczesnych rosIin. Komórki
epidermy sa przy tym gladkie, pozbawione jakichkolwiek wypuklosci i dosc
delikatne. Przeciwienstwo stanowi druga forma aparatu szparkowego
(Tab.5, fig.2-4) skladajaca sie z 4-7 komórek pomocniczych ulozonych
radialnie (fig.4.I). Komórki te zaopatrzone sa w dosc grube sciany
komórkowe i brodawki (papillae). Brodawki ulozone do wnetrza struktury
maja ciensza sciane, co moze wskazywac ze sa wlasciwym elementem
zamykajacym szparke. Tylko cienkie sciany komórkowe moga poddawac
sie zmianom cisnienia wewnatrz komórki a w rezultacie - odksztaIcac sie.
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a -----,ff/-

Rys. 4.1. Aparat szparkowy: a - komórka pomocnicza, b - brodawka
Fig. 4.1. Stoma: a - subsidiary cell, b- papilla

Opisany typ budowy aparatu szparkowego spotykany jest zarówno
u roslin wspólczesnych (np. Cycas revoluta) jak i u kopalnych. Pojawia sie
u paproci nasiennych w karbonie, permie czy triasie (m.in. Cleal, Shute,
1991, 1995; Cleal, Zodrow, 1989; Meyen, 1982, Retallack, 1980, 1988,
2002) u róznych gatunków. Nie jest wiec czyms charakterystycznym dla
jednego gatunku. Tym niemniej opisy identycznych struktur znane sa
z terenu Polski (Goeppert H. R., 1836, 1846; Schenk, 1867, Rómer fide
Znosko, 1955; Piwocki, 1970; Barbacka, 1991). Opisano je z triasu
w okolicach Wielunia, Kluczborka, Gorzowa, Rawicza czy Gradzanowa
pod starszymi nazwami Alethopteris ottonis Goeppert, Pecopteris ottonis
Goeppert, Asplenites ottonis (Goeppert) Schenk oraz wg. nowszych danych
- Lepidopteris ottonis (Goeppert) Schimper. Niestety w badanej próbce nie
odnaleziono zadnych wiekszych fragmentów lisci, które pozwolilyby
zaliczyc badane tkanki do w/w gatunku. Dlatego tez proponuje sie
cf. Lepidopteris ottonis (Goeppert) Schimper wskazujac, iz ze wzgledu na
wiek warstw mozna przypuszczac, ze badane tkanki faktycznie naleza do
tego gatunku. Opisy kultykuli u Piwockiego (1970) i Barbackiej (1991)
potwierdzaj a wczesniejsze przypuszczenia, gdyz fragmenty skórki lisci
skladaja sie z podobnych poligonalnych komórek o dosc grubych sciankach.
Aparaty szparkowe wystepuja na obydwu stronach liscia, ale w róznych
ilosciach (analogicznie jak u roslin wspólczesnych). W obydwu
przypadkach komórki szparkowe (towarzyszace) opatrzone sa papillami
skierowanymi promienisci do srodka aparatu szparkowego. Jest to wiec
stanowisko najbardziej jak dotad wysuniete na poludnie Polski.

Poza Polska gatunek Lepidopteris ottonis (Goeppert) Schimper znany
jest z osadów retyku Europy (Lundblad, 1950; Harris, 1931, 1937;

164



('..eo-Sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2007

Berteisen, Micheisen, 1970) i Grenlandii (Harris, 1931, 1932, 1937). Ma
charakter przewodni (zona Lepidopteris ottonis) i obejmuje dwa poziomy
miosporowe: Corollina myeriana oraz Riccisporites tuberculatus.
Potwierdzaja to osady z okolic Gostynia (Marcinkiewicz, Orłowska-
Zwolinska, 1985) odpowiadajace wyzszej czesci warstw jarkowskich oraz
nizszej czesci warstw zbaszyneckich, jak równiez z okolic Rawicza
(Piwocki, 1970), Gradzanowa (Barbacka, 1991; Marcinkiewicz, Orlowska-
Zwolinska, 1994) gdzie odnotowano warstwy wielichowskie.

5. Podsumowanie

Przeprowadzone badania w odkrywce w Lipiu Slaskim uszczególowily
dotychczasowe dane stratygraficzne oraz paleobotaniczne. Zestawienie
danych litostratygraficznych (prawdopodobnie warstwy jarkowskie),
paleobotanicznych (wyzsza czesc warstw jarkowskich po wielichowskie)
oraz palinologicznych (megaspory - dolny retyk, mikrospory - wyzsza
czesc warstw jarkowskich po nizsza czesc warstw zbaszyneckich) wskazuje
na wyzsza czesc warstw jarkowskich. Ponadto analiza tkanek wykazala
ich przynaleznosc do cf. Lepidopteris ottonis (Goeppert) Schimper -
gatunku przewodniego dla retyku.

Pragne w tym miejscu wyrazie wdziecznosc dr hab. Piotrowi Wegierkowioraz
dr Tomaszowi Sulejowi za inspiracje iokazana pomoc.
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New palaeobotanical data on the Upper Triassic
of Lipie Slaskie near Lubliniec (southern Poland)

Summary

This artic1e presents the results of investigations of the uppermost
triassie in the region of Lubliniee (southern Poland) in eonneetion with the
earlier megasporial and maeroflorsitie data. The taxonomieal evoluation
of dispersed plant tissues of ef. Lepidopteris ottonis (Goeppert) Sehimper
is also pressented in the paper.
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Objasnienia do tablic / Explanation to plates
odkrywka w Lipiu Slaskim / exposure of Lipie Slaskie

TABLICA l /PLATE2

Fig. I
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7
Fig. 8
Fig. 9
Fig. lO
Fig. II
Fig. 12
Fig. 13
Fig. 14

Enzonalasporites sp.
Granuloperculatipollis rudis Venkatachala et Góczan
Classopollis classoides (pflug) Pocock et Jansonius
Riccisporites tuberculatus Lundblad
Ovalipollis ovalis Krutsch
Labiisporites triassicus Orlowska-Zwolinska
Foveolatitriletes crassus Orlowska-Zwolinska
Anapiculatisporites spiniger (Leschik) Reinhardt
Anapiculatisporites telephorus (pautsch) Klaus
Nevesisporites limatulus Playford
Triadispora sp.
Corollina myeriana (Klaus) Venkatachala et Góczan
cf. Carnisporites megaspiniger Morbey
Porcelispora longdonensis (Clark) Scheuring

Figs. I a,b

TABLICA 2 / PLATE 2

Figs. 2-3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Powierzchnia epidermy z brodawkami
Surface of epidermis with papillae
Aparaty szparkowe cf. Lepidopteris ottonis (Goeppert)
Schimper
Stomata of cf. Lepidopteris ottonis (Goeppert) Schimper
Fragmenty epidermy cf. Lepidopteris ottonis (Goeppert)
Schimper z aparatami szparkowymi oraz nerwami
Fragments of epidermis of cf. Lepidopteris ottonis
(Goeppert) Schimper with stomata and ribs
Powierzchnia epidermy z aparatem szparkowym
Surface of epidermis with stoma
Tkanka przewodzaca
CapilIary tissue
Tkanka miekiszowa (?)
Ground tissue (?)
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TABLICA 1 / PLATE 1
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TABLICA 2 / PLATE 2
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