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Abstract: Upper Triassic macroflora from Lipie l¹skie near Lublin in Poland was investigated. Five
different morphological types of cuticulae dispersae were found. One type belongs to Lepidopteris
ottonis (Goeppert) Schimper (Pteridospermae), an index species for uppermost Triassic. Other types
probably belong to Coniferales e.g. Cheirolepidiaceae.
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Opracowywane szcz¹tki rolinne pochodz¹ z cegielni w Lipiu l¹skim. Lipie l¹skie
stanowi przysió³ek wsi Lisowice, która po³o¿ona jest oko³o 4 km od Lubliñca, przy drodze
nr 46 w kierunku Opola. Administracyjnie Lisowice znajduj¹ siê w gminie Pawonków nale¿¹cej do powiatu lublinieckiego województwa l¹skiego.
Na terenie cegielni w Lipiu l¹skim ods³ania siê kompleks wapnistych osadów ilastych przewarstwionych mu³owcami i piaskowcami (Fuglewicz & nie¿ek 1980). Badany
zespó³ skalny ma mi¹¿szoæ 12 metrów. Osady przyjmuj¹ barwê od br¹zowej i br¹zowowiniowej w sp¹gu, przez szar¹, oliwkowoszar¹ po prawie czarn¹, przechodz¹c do ¿ó³tawej
w partiach stropowych (Kozydra & Wyrwicki 1977).
Do badañ pos³u¿y³y próbki skalne w postaci szarego i³owca zawieraj¹cego rozproszony detrytus rolinny oraz fragmenty pêdów.
Próbki skalne poddano maceracji z u¿yciem 65% HNO3 oraz 40% HF. Otrzymano
w ten sposób fragmenty szcz¹tków rolinnych wielkoci od oko³o 0.1 mm do 5 mm. Czêæ
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okazów wykorzystano do sporz¹dzenia preparatów mikroskopowych w celu obserwacji
w wietle przechodz¹cym. Szcz¹tki macerowane z u¿yciem HF by³y obserwowane w mikroskopie skaningowym, a nastêpnie sfotografowane. Obserwacje i analizy spreparowanych kutykul oraz porównanie ich z dostêpn¹ literatur¹ i materia³ami porównawczymi pozwoli³o na wyró¿nienie piêciu grup kutykul ró¿ni¹cych siê morfologi¹. Materia³ zawiera
bardzo charakterystyczne kutykule paproci nasiennej Lepidopteris ottonis (Goeppert)
Schimper, znalezione w tych osadach równie¿ przez Staneczko (2007). Z Polski znane s¹
te¿ inne stanowiska wystêpowania Lepidopteris ottonis (Goeppert) Schimper, m. in. Chabowo. Jest to rolina przewodnia dla najwy¿szego triasu (Ociepa et al. 2008) Pozosta³e kutykule prawdopodobnie mo¿na zaliczyæ do szpilkowych (Coniferales). Wród nich rozpoznano m. in. przedstawicieli wymar³ej roliny Cheirolepidiaceae. W opracowaniu s¹ makroszcz¹tki (m.in. nasiona i szyszka), których oznaczenie pozwoli na wzbogacenie wiedzy
o rolinnoci pónego triasu Polski.
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