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jako skalmieniałości użytecznych przy ustalaniu
reltyku i liasu, oraz korelacji tych u tworów na rozNiżu Polskiego została już bezsprzecznie udowodniona.
artykułu jest wykazanie znaczenia megaspor w inosadów zdyslokowanych. W konkretnym przypadi lias w profilu otworu wiertniczego Koszalin IG-l.
analizy n1egasporowej przepr.owadzonej dla 106
z utworów retyku i liasu na głęb. 589,0 m
obecność licznych ,dobrze zachowanych megaspor.
gatunkowe, jak również zmiany zachodzące w
pionowym
podstawą do stwierdzenia .obecności w badanym profilu 'Charakterystycznych retyckich i liasowych zespołów lnegasporowych,
znanych zarówno z obszaru Polski, jak i z innych krajów europejskich.
Wyniki badań megasporowych w profilu KoszaUna przyczyniły się nie
tylko do ustalenia pozycji stratygraficznej badanych warstw, ale potwierdziły także istnienie zaburzeń tektonicznych obserwowanych przez R.
Dadleza
w przygotowaniu d.o druku) w obrębie utworów
i liasu.
te, powodujące powtarza.J)ie się górnego i niższego re~
tyku .oraz pewnych ogniw ,środk.owego i górnego liasu, znajdują potwier-dzeniew powtarzaniu się zespołówmegasporo'wych Trileites pinguis~
Horstisporites planatus i Thomsonia phyllica, co zostało uwidocznione ll8.
ta'beli 1.
Za
próbek rdzeniowych do badańmegasporowych pragYlc~
serdecznie podziękować Panu drowi R. padlezowi.

CHARAK1TERYSTYKA ZESPOŁÓW MEGASPOROWYCH
Megaspory należące do gatunku Trileites pinguis (H a r r i s) P o
i Verrutriletes utilis (M a r 'C.) M arc. p.ojawiły się w profilu Koszalina
na głęb. 14718,2 'm. Gatunki te :m.ogą stanowić p.odstawę do wydzielenia
zespołu
Trileites pinguis, jak również mogą świadczyć, że omawiana
KW3rtalniil:: Gea.log,iczny, t. 18, nr 3, 1'974 r.
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próbka należy do górnego retyku. Wniosek ten jest opaTty na informacjach zaczerpniętych z literatury oraz na podstawie badań z obszaru Polski,
z których 'wynika, że występowanie wymienionych gatunków związane
jest z tzw. 'warstwa'mi wielichow.skimi (T. Marcinkiewicz, 1969, 1971).
W świetle badań megasporowych nie można jednak całkowicie wykluczyć oIbecności niższych ogniw retyku, ponieważ wspomniane 'megaspory,
jak 'wynika z obserwaeji H. J. Willa (1969), należą do gatunków o nieco
dłuższym zasięgu, ohej'mującY'm nie tylko górnoretyckie warstwy z Triletes (odpowiednikwa:rstw 'wielichow'skkh), ale także Steinmergel-Keuper
(dolny retyikw ujęciu polskim).
Powyższa seria została uznana przez R. Dadleza jako górne ogniwo
retyku. Kontaktuje ona niezgodniew stropie z niższymi ogniwami retyku - warstwami ibąszynJ~ecki:mi -ddmieiDuie wykształconymi pod
względem 'litologicznym i 'Z reguły pozbawionymi lnegaspor.
Kolejne wyniki badańmegaspoTO'wych dotyczą partii utworów leżą
cych ponad kompleksem osadów zaburzonych tektonicznie. Z osadów tych
pochodzą ,charakterystyczne :magaspory, które dały podstawę do wyróż
nienia na głęb. 1389,0 - 13i23,4m typowego zespołu Trileites pinguis,
stwierdzonego Tównież w niższej pantE profilu. Zespół ten reprezentowany jest w tyim interwale przez liczne, następuj ąee gatunki megaspor:
Trileites pinguis (H a ir r i s) P'0 t. Verrutriletes utilis reM a r c) :M a 'r C.,
Bacutriletes tylotus (H a T r i s) P o t., Minerisporites ales (H a r r i s)
P o t., Tasmanitriletes ped'inacron (H ar r i s) J u x et K e m p f, Verrutriletes litchii (H a r T i:8) P o t. i Maexisporites misellus M a r c~
Powyższy zespół megasporowy znany jest w Polsce zachodniej
z warstw 'wielichowskich {T. Ma;rdnkiewicz, 1969, 1971), a na obszarze
platformy prekambryj,skiej z 'warS't'w bartoszyckich, ktbrym autorka na
podstawie porównarl z danymi w literaturze (T. M. Hards, 1935; C. A.
Wicher, 1951; H. J. Will, 1969'; W. Jung, 19'60; F. Berteisen, O. Micheisen,
1970) przypisuje wiek górnoretycki.
Ponowne pojawienie się 'm'egaspor obser:wujemy na głęb. 1249,0 m. Są
to pojedyncz'eokazy, należąee do Nathorstisporites hoplitieus J u n.g gatunku pospoIitego w liasie dolnym. W Koszalinie gatunek ten osiąga
maksimum swego występowania w 'wyżej leżącej próbce (głęb. 1238,3 m),
a pojedyncze okazy 'występują również wyżej (na .głęb. 1154,0 i 1149,2 m).
W Polsce :występowanie N. hopliticus J u n g związane jest z warstwami
mechowski:mi (T. Mardnkiewkz, 1962, 1971) i tylko w nielicznych przypadkach obserwuje 'się jego przenikanie do spągowych partii wyżej leżą
cych warstw radowskich.
Biorąc pod uwagę 'fakt, że N. hoplitticus J u n g należy do ,megaspor
najczęściej znajdowanych w osada,ch dolnego liasu nie tylko 'w Europie
(B. Lundblad, 19,5,6; C. A. Wicher, 1951; W. Jung, 1960; E. Dr'eyer, 1967;
H. J. Will, 19,69; H. Gry, 1969; F. Bertelsen, O. Michelsen, 1970), ale także
i poza nią {Grendlandia - T. M. Harris, 1935; Australia - M. E. Dett:mann, 1961), można sądzić, 'że omawiany kompleks osadów w Koszalinie
należy do liasu :(hetang, synemur dolny).
Powyżej :płonnej partii profilu, obejmującej osady praw,ie 300 Im :miąż
szO'ści,' znaleziono na głęb. 855,8 m liczne okazy Horstisporites planatus
(J\1 a r c.) Marc., zasługujące na uwagę, ponieważ charakteryzują one już
wyższe ogniw.a liasu. H. planatus (M a r c.) M a T c. jest gatunkiem dłu-
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gow.ie cznym , a jego zasięg wiąże się głównie z synem urem
górnym1
i z pliens' bachem - jest 'On dla tych pięter gatunk iem
d'Dminującym
i charak ;teryst ycznym . Z powyższego 'wynik a, ż,e gatune
k ten nie pozwa la
na ddklad niejsze określenie wieku , ,ale z jego obecności 'można
:wnios kować, że ba.dana próbka znajdu je się IW interw ale
czasow ym obejmującyrn
synem ur górny - rdO'm'er. W ujęciu stratyg raficzn ym R. Dadlez
a są to
wars:tw y komor owskie (dome r).
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stwierdzono występowanie nowego zespołu
reprezentowanego tutaj przez nastęrichardsoni
u r r a y) P o t., ThomsoEchitriletes hispidus M a r C., Erlansour ray Po
E. excavatus M a r C., Bacutriletes
scaber M a rc. i ?Trileites murrayi
ten ze względu na stosunkowo wąski zasięg
osadów toarsu nie tylko na obszarze Polski
ale także i na terenie NRD (J. Rusbiilt,
Wienhok, 1967), gdzie jest znajdowany
toarsu .
.u .... ""'tJ"V ... ',,LU, i powyżej serii naruszonej tektonicznie pojawiają się
699,6-644,2 m) megaspory ,charakterystyczne dla zespołu H.
Należą do nich H. planatus
ar
M a r C., o nieco szerszym
obejmującym górny synemur
domer,
oraz Bacutriletes spicatus
a r c.) M a r C., który ma krótszy zasięg,
ograniczony do karyksu i domeru. W ujęciu stratygraficznym R. Dadleza
omawiane osady
warstwy komorowskie (domer) oraz najwarstw
dolny).
- na głęb. 589,0 m - stwierdzono po(Iv1 u r r a y) P o t., Trileites
?Erlanson-isporites reticulatus
udział T. murrayi
(H a r r i s)
obecnością najwyższych ogniw liasu
przy czym wniosek ten jest zgodny

\VNIOSKI
że przy badaniu osadów retyku i liasu
Koszalina:
Zastosowano po raz pierwszy analizę megasporową do określenia
wieku warstwo silnym zakłóceniu tektonicznym.
2. Ustalono dwukrotne występowanie retyckiego zespołu Trileites
pinguis oraz dwukrotne powtórzenie się zespołu Horstisporites planatus
i Thomsonia
w obrębie zdyslokowanych wyższych ogniw liasu.
3. Powtarzanie się zespołów n1egasporowych jest wiernym odbiciem
za/burzeń tektonicznych, ,powodujących przesuwanie się określonych serii
litostra ty,graficznych.
4. Wyróżniono
Nathorstisporites hopliticus charakterystyczny dla osadów d:Oln'Ol1aSjow'yc~n

w
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3AJlEI'AHME MEI'ACTIOP B HAPYillEHHbIX TIJIACTAX PETMKA M JIEMACA
B PA3PE3E KOllAJIMHA
Pe3IOMe
I13Y'Iemle MeraCIIOp B pa3pe3e Komamma IIpHSeJIO He TOJIhKO K YCTaHOBJIeHHIO CTpaTHrpaQ:>H'IeCKOrO IIOJIO)KeHHH H3Y'IeHHhIX IIJIaCTOB, HO H IIo,n:TBep,n:HJIO HaJIH'IHe TeKTOHH'IeCKHX HapymeHHil:, OTMe'IeHHhIX P. ,n:a,n:JIe30M B IIpe,n:eJIax OTJIO)KeHHrI peTHKa H JIeil:aca. 3ur HapymeHHH,
IIPHBo,n:HIIIHe K IIoBTopeHHIO B pa3pe3e BepxHero H HH)KHerO p3THKa, a TaK)Ke oIIpe,n:eJIeHHhIX 'IaCTen
cpe,n:Hero H BepxHero JIeil:aca, IIo,n:TBep)K,n:aIOTcH ITOBTOpeHHeM KOMIIneKea MeracIIop: Trileites
pinguis, Horstisporites planatus H Thomsonia phyllica (Ta6. 1).
MeracIIophI Trileites pinguis (Harris) Pot. H Verrutriletes utilis (Marc.) Marc. IIOHBJIHIOTCH.
B KOmaJIHHe Ha fJIy6HHe 1478,2 M, 'ITO ,n:aeT B03MO)KHOCTh OTHeCTH 3TH OTJIO)KeHHH K peTHKy.
B OTJIO)KeHHHX, JIe)KalllHX Ha,n: TeKTOHH'IeCKH HapymeHHhIM KOMITJIeKCOM, 3aJIeraIOT: T. pinguis
(Harris) Pot., V. utilis (Marc.) Marc., Bacutriletes tylotus (Harris) Pot., Minerisporites ales
(Harris) Pot., Tasmanitriletes pedinacron (Harris) Jux et Kempf H Maexisporites misellus
Marc. KOTophle HBmHOTCH OCHOBOil: )J,JIH BhI,n:eJIeHHH Ha rJIy6mle 1389-1323,4 M BepXHepeTCKoro
KOMITJIeKCa T. pinguis, BCTpeqaIOlllerOcH B IIoJIhme B BeJIHXOBCKHX IIJIaCTax.
Ha my6HHe 1249,0-1149,2 M Ha6mo,n:aeTCH 3aJIeraHHe Nathorstisporites hopUticus Jung.,.
ITO KOTOPOMY MO)l(HO ITpe,n:ITOJIaraTh, 'ITO 3TH OTJIO)KeHHH OTHOCHTCH K reTTaHrY H HH)KHeMY CHHeMIOpy.
BhUITe HeMoil: 'IaCTH pa3pe3a, OXBaThIBaIOllleil: OKOJIO 300 M, Han,n:eHbI (Ha rny6. 855,8 M)
Horstisporites planatus (Marc.) Marc., xapaKTepH3YIOIIIHe BhlcmHe 'IaCTH JIenaca (BepxHHH CH-

HeM~p -

,n:oMep).

Thomsonia phyllica, xapaKTepHoro
Minerisporites richardsoni (Murray) Pot., Thomsonia phyllica (Murray) Pot., Echitriletes hispidus
Marc., Eriansonisporites sparassis (Murray) Pot., E. excavatus Marc., Bacutriletes clavatus
Marc., Biharisporites scaber Marc. H ?Trileites murray (Harris) Marc.
Ha,n: OITHCaHHbIM KOMITJ1eKCOM H Bblme TeKTOHH'IeCKH HapymeHHoil: cepHH (699,6-644,2) CHOBa
IIOHBJIHIOTCH MeraCITOpbI H. planatus (Marc.) Marc. H B. spicatus (Matc.) Matc. BCTpe'IaIOllIHeCH B cpe,n:Heil: 'IaCTH JIeil:aca. B KpOBeJIhHOn qaCTH pa3pe3a (580,0 M) HapH,n:y C ,n:pyrHMH OTMe'IeHO Hamr'IHe Trileites murray (Harris) Marc. H T. phyllica (Murray) Pot., CBIJ,n:eTeJIbCTBYIOllIHe
Ha rJIy6HHe 844,0-817,0 M OTMe'IeHO 3aJIeraHHe KOMITrreKCa

fJIaBHbIM o6pa30M ,n:JIH OTJIO)KeHHil: Toapca. OH ITpe,n:CTaBJIeH CJIe,n:yIOIIIHMH BH,n:aMH:

o 3aJIeraHHH 3,n:eCh BblcmHX 'IaCTeil: JIeil:aca HJIH caMblX HH)KHHX 'IaCTeil: cpe,n:Hen IOph!.
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OCCURRENCE OF MEGASPORES IN DISTURBED RHAETIc
AND LIASSIC STRATA OF THE KOSZALIN PROFILE

Summary
Megaspore examinations made on the Koszalin profile have contributed not only
to the determination of stratigraphical position of the strata in study, but they
have also corroborated the existence of tectonic disturbances observed by R. Dadlez
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within the Rhaetic and Liassic formations. These disturbances, responsible for the
recurrence of the Upper and Lower Rhaetic beds and of some Middle and Upper
Liassic members, are corroborated by a similar recurrence of the cfollowing megaspore assemblages: Trileites pinguis, Horstisporites planatus, and Thomsonia
phyUica (Tab. 1).
Megaspores Trileites pinguis (H a r r i s) Pot., and Verrutriletes uti lis (M a r c.)
M a r c., appear in the area of Koszalin at a depth of 14:78,2 m suggesting their
Rhaetic age. The deposits, found to occur above the tectonically disturbed complex,
reveal the presence of the following megaspores: T. pinguis (H a r r i s) Pot.,
V. uti lis (M a r c.) M a r c., Bacutriletes tylotus (H a r r i s) Pot., Mimerisporite3'
ales (H a r r i s) Pot., Tasmanitriletes pedinacron (H a r r i s) J u x et K em p f,
and Maexisporites misellus M arc. These megaspores are a base to distinguish, at a
depth of 1389,0-1323,4 m, an Upper Rhaetic T. pinguis assemblage known in Poland
from the vVielichowo Beds.
At a depth of 1249,0-1149,2 m we observe the occurrence of Nathorstisporites
hopliticus J u n g., which allows us to suppose that these deposits are of Hettangian
and of Lower Sinemurian age.
Above the barren portions of the section, in a series of deposits almost 300 m'
thick, Horstisporites planatus (M a r c.) M arc. has been encountered at a depth
of 855,8 m, characteristic of the upper members of Liassic formations (Upper
Sinemurian-Domerian).
At a depth from 844,0 to 817,0 m there occurs an assemblage of Thomsonia
phyllica, which is characteristic mainly of the Toarcian deposits. It is represented
by the following species: Minerisporites richardsoni (M u r ray) Pot., Thomsonia
phyllica (M u r ray) Pot., Echitriletes hispidus M a r c., Erlansonisporites spamssis (M u r ray) Pot., E. excavatus M a r c., Bacutriletes clavatus M a r c., Biharisporites scaber M arc. and ?Triletes murray (H a r r i s) M arc.
At a depth of 699,6-644,2 m, above the assemblage discussed before and above
the series disturbed tectonically, there appear megaspores H. planatus (M a r c.)
M a r C., and B. spicatus (M a r c.) M a r c., known from the middle members of the
Liassic series. At the top portion of the section (580,0 m) there are found, among
others, such megaspores as Trileites murray (H a r r i s) M arc. and T. phyllica
(M u r ray) Pot., which prove the presence of the 'uppermost members of Liassic:
series, or of those of the lowermost Middle Jurassic.

