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.TeI'lesa G~

Wyniki badań mikroflorysłycznych
permo.'karbonu między Jaworem a Lubaniem
WSTĘP

. Pulblilkowa:ne dotychczas wiadomoocio występowaniu {Jory góI1DiOkarobszarze nieCki! pdlnloonosud€Cikiej dotyczą wy.]:ączniemilkro
spor i ziarn pył!ku 'll.zySkanychze skał ilastyc~ i piaszczysto-ilastych, odsłaniaj'ących się w2'JCNuż południowego 'brzegu nieCki na ooszarze 'między
Uniegoszczą lIla zachodzie a Starą Kraśnicą lIla parudniowym wschodzie
(J. Milewicz, T. Góredka, 19(15)..
.
.
. ·W· opracowaniu mniejszym prz€dstawrono Wyniki 'badań!palynologicz- ·
nych osadów ilastych i ilasto-piaszczystych pochodżącydhz otworów
wiertmiJczych: UIIliegoszc<z, WoLwomów, Lipa J awonska ora,z J astrorWiec
(tf~g. 1). OIPracowanie ma charaIkter przeglądowy i nie zawiera !opisów
pOS~'2i€!gólJn.ych ,gattu:nlków spor i ziarn pyJJkJU. Zamiesz'c'ZIOno tu jedynie
fortografie nielktórych lepiej' zachOWaJrlych .,sporomortf l(ItaJbL I-<X!Il) w celu
zd.rientowarua czytelniJka w charakterze 'zespołu 'mikroflory omawianego
dbszaru.
,
Wiele l"odzaJÓW spol"omorf występujących w badanym materiale ma
charakter długowieczny i Itylko rueiktór,e ~ nich są charakterystyc'zne dla
mniejszych ,oocLnlków straty~aficz:nych.
·
.
Dla !bliższego określenia wieiku odwierconych seriil skalnych wykOhano
szereg maceracji jpI'óbelk mułowców, irowców, łupków . ilastych i · piaszcz'ysto-ilastych ,w celuzJbadooia zawaI1toSci mikrospor i 2!i~H'!Il py~lru. Ba-:
dOOiJOID poddano próblk:i z 51 poziomów rwsporrmianych wyźej 4 'otworów.
wiertn,iczych, !Z ikitórych niJeliczne tyllko próbki nie ,zaWilerały mikmflory.
tA!naUrowane prób!ki macerowane Ibyły w HJF lIla gorąco. Z kalZdej wyk<mano 4 do 7 preparatów miikrosporowych. Stwierdwno lbardmróŻIIlą
fr~encję egzyn sporowych.i zia'm 1PY'ł!ku.~aczna ci~ć omaczonych
sporomoIif to furmy długowiec2!ne, nie mając,e większego znaczenia dla
dkreślenia wiellru lbadanych osadów. Gatuniki przew.oonie IIla,tomiast, występujące na ich ,t le, pojawiają się i lzanikają stqpniowo tworząc charak.
terystyczne zespoły dla poszczególnych pozi!omów.
.
, Badania palyru>logiczne wytka~aiy obecna§<: ąpor.omortf charak!terystYcznych dla g6rtnego karbcmu (ste~an AJBIO) oraz dolJnego permu (otwór
wiertnic'z y Lipa J aWlorSka). stan zachowania mikrofLory iby.]: na og6ł
d'oIbry.
bońskiej !Il8.
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Najlbogatsze IW materiał m.Iill«'oflorystyczny zarówno pod względem
jalk i dJuJżlej rozmaitości g~ów !były prób!ki z lOt worów
wiertniczych UilrlegOS2lCz i Wolibromów. 'Zawierały one ;69 IgatUlllków 'spor
i mlam py&u, należących diO i38 rodzajów. Oznaczenia prze,prowad.z.ono na
Uościowym,

•

Bolestawiec

Now~grodziec

I.
I

.'

Fig. 1. Sik'Lc sytuacyj'llY lokalizacji otwtOT6w wiel'ltniczych:rniędzy J1awol'eI!n a Lu-'
·bani,e:rn (Igeol!ogia .obszarow IrflmOlWYch wediug: mapy H. TeilS1seyre'a) _
Lóos'hl,on sketchof bore ho!les between Ję.wOl"BIIld LUJbań '(rg,eoliQIgy otf areas
"cor:n1lroILled by res~SiIlJt bwttress !p~~ed: acoordin,g to.H. ITemseyr,e's map)
gcr:"andt warYB.CytJsk.!.;·:a - syll.ur .!. oOO:owl:k; '3 - ~ambr; 4 -:-:'eok~r,; 5 - gnejsy
dlZerB'kJie: 6 - . :otw,ory wier,t-nicZ8 .•ópi'acowane mikr,of'l.orystyc.znie:· Il; '-:-: .t1nlegoąząz,.
2 - W-olibr{);!IlÓW,a - iLl{pa ·Ja'W'OTSlka·1 Jaat·rowdec
,
1 - VariScan goraIltte: 2 ~ Si!JUl.'iari and iQlrdOlVdcian: '3 - ,CalIPlbr.!.an; '4" -=-Eocambrłan:
5 ' - ...!I~ra g,ne1sses; 6 ,:•.:;, 'bór~rł~()Iles, ~oroflorl:st1c ..e1la'bplratllim ,.":i.. -7- Uri.iegoSzcz,.)2.~
'WolbromÓIW, 3· -'Ll{pa JaworSka and J·astrawiec.

.i -

podstawie !prac _wYkazanych w pilśm.iennic'twie. UzylSkalIly' materiał' palynologicZlIlY stwarza podstawy do przeprowadZienia próby 'IbUższeg'o'lc;lat{?
waniaut-woróW per'mo...JkaroońSkiCh nawiercOIIlydh. na olbS1Zarze 'miJędzy
UiniegOSzCzą a JastIiOW'Cem. Sporomorly stwier:dżone::w"lbadanych p[I'óbkach stanowią na ogół '2Jespół 'dość urozmaicony.- 'z,wra'Ca' ·uw1a.gę wySOtki,
. zaróWIIlo ilościowy, j'aik i .jakościowy, udziaLPO:llęnites'lOrazzup$y:ibrak
milkrospor z rodlzaju L-ycoSipOO'a, Densosporites i CirratriradUes,a 'więc
. m.iIkIrospor 'mających :Wypusltke' rÓWlnikową,' c-haTalk!terystyczną" :p-rawie
W~c,znie dla Sjpor widlaIków.
CHlAJRlA!KIDERY1STWM. ZEISp!OŁÓW ·o.v.IIIiKB.OFIlORY1ST'Y1CZlNylOH
Peł!n.ą listę 19a1twnlków' 8porotnbrtf 'znal~ziOlIlyeh 'W 'lPoS~z;eg91nycllotwo

rach ,iwiel'ftp.iczycl1 z poQ.aniem gł-ę-bdkości i~h_ wys~watp~ą p:r2JedstawiQnow .tabeli 1., Ni!.ż~j: pod~ję, ;krótką ~charalk!ięf.Ystytlrę 'zęsp:ołóW ,mi\kr:d.fl.\r
rystyczriych w lbalC!ią.nych otworacr
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me

PróJ:)ka pobrana 'z głębokości 8,5 m
'zawierała sporom.ort Osady
głęboko5ci 2L4,7+94,~ m poza formami długowi€C2lnymi charakteryzują
się zespołem ~IOroroOrf, których zasięg stratygrafie,m y na, podstawie dotychczasowych !badań, ((!B. Ailpern, J. IDaulbmger,U. Horst, 1'!~65) nile prrez

stelfanu. !Preparaty zawierały ,dka'zy lbardzo lic-zJi.e
lecz stosuInkowo ma\łJo urozmaicone ga tUJn!kowo. Oznaczono tu
19 gatUinKów należących do 12 rodzajóW ~romorf.
Wyniki aIIlali~, palynoloigicZlIlYcłh wy!konalIlych z mu'ł;oweów, iłowców
'Qra,zh.ijplków ilastych (129,4+1810,0 m) w ~asatlzie nie wiele odbieg,ają od '
<osadów z ,głę'bakości214,4+'914;2 m. Materiał milkraflQrystycmy j-est monot~nn.y, al,e bardzo Hcmy i dQbrzeZachowany. 'Za cechę chara!kterystycmą
, należ' aJidby iPrzyjąć , frekwencję dUlŻej lic~by osobników mon.oletmych oraz
bardzo lic2lIle występowanie r,o dzaju Cyclogranisporites., Nile ~alJ:llOtu
na toroiast licZIIl)1ch w , odciniIru wyższym jerd!nOWiorkowych ziarn py1ł!ku
, z rodzajów Flotrinites, Potonieispcmtes ·itp. 'Niektórzy autorzy sązJdanii!a,
, że Ibralk ziarn ' pyłtl.ru FICYrilnites można 'll!Wa:Żać !Za charakterystyczny dla
dQlnego st-eifanu (stefoo A). Ponieważ osady iZtegO oddnJę rdzenia za....
wierały małO' charakterystycznych form. me mOŻlnJa z całą !pewnością powiedzieć czy joest to stef-lm A.
Analizy palynologicme wykonane z osadów ~j 100,0 m nie za' wierały 9POI"Omo1
c l.
kracza

środJkowe,gQ

ilościoOwo,

Próbki 'z głęlbdkości "115,:2+118,2 , m charakteryzowały się wystep>waniem 'dużej liCzby 'zja,m,pyłlktu p,l'1zeważnie 'jednoworlkowy!Ch, !tl.ależących 'do
rodzaj-ów Florinites, Patcm:i~isporite's j G'lLthorlisporites. 'Z namien:ne jest
rÓWlD.ież batrd:ZQ liczne występowanie rodzaju Wilsonia, szczególlIlie W. veswata Kos. i W. delicata IK os. Wedł.ug ID. C. Bhardwaja ~1'954) i D. C.
Bhal'dwaja i B. S.V€nkatachali (19M) rodzaj Wi;lsonia występuje od
,ś'TOtdlkowegQ stefoou B, a kończy się w górnym stafam.e ,Cz tym, że nie
,prre'k'racza granIcy ,stefan'-perm (Itab. 2i). Osady 'Występujące 'w wymienionym odcimu rdzenia, nie powinny Ibyć więc starsze od środkoWego
sf,e!an'll B, ooi młodSze od: górnego stelfoou C. RÓW!llO'Cześnie !brak rodzajtU
Tori&pOra, mała lic;Zba. ~omortf Q moooletnym tZIIlaku 'zrostowym. oraz'
znaCZlIla frekwencja spóromortf jedlniQIWol'lkowych strw,arza tpodgtawy do
-oznaczenia tej c,zęści osadów faJko stefan c;
lPrćiliki. 2: głębdkości 18,0+72,3 m nie zaWierały materitąłu palY'IlO'logicm€go, natomiast z 'gł~bokości '7'Z,3+<1'5'7,9 m wykazały obfity ~ół
sporomorf. 'Zesp& 'ten wSka~ujej że Qsady te nie są ,mrodsze od stelfę.nu B
J(wystęlpowanie rodzaju TetrispoTa) i mile starsze od dQltnego stefa:n'U B.
Duża liczJba , jecIDOWIor!lrowydh , ziam IP~ nie j'est chacr.-aktervstvczn.a dla
niższych IPOziomów stefanu.
VII .osadach 'z ,głębOkości 160,10,+2;12,10, m spororoor:f nie zm.aJeziono. Ni:żej na ,głębokości 21
17 ,9+2~O,9 m zastanaWiający , jest tzupełny ibrak ~iarn
, py&u oraz 'l lilczna:frekWencjarodzaj6w Cyclogrdnisporites, Laevigatosporites .. Mała rozmaitość lXXizajów ora'Z ' bra!k 'fuI'm, przeWiold!nich me 2/e-
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zwala na ścisłe 'Określenie czy osady te należaroby ,jeszcze uważać za stefa B, czy :teżstel.fan A. Analilzy wy!konane z lIliższych pa,rtii rozeriia' nie
zawierały materiału palynologicznego.
. .
tyJIAA J'AWORsKA

Na ,gł,ębolkości 8,2+616,3 m maleziOlIlo '1;iome ~oromoriy .spDronites
unionus H o il" S t, CyclogranispoTites pressoides tp Q t. et Kr., C. orbiculus Po ,t. et Kr., C. aureus. 1(11. oose) Pot. et Kr., Wirkkispora ovalis
Pant et Srivastava" .?Lueckisporites Sp., Pityosporites saceaarensis
p a n t '. et S 'l" ,i v a s t a; v a a 'także . oz ,r odzaju PityDsporites ora'z dość
l1cme ,blwej me dkIr€Ś:lmle ów;uwar.Irowe :z'ila;nn.a ~ Coniferae (tab!; XIlI).
Dają 'One podstawy do 'za1icz€lIl;l.a tych -osadów do permu do1nego.!R. Imgru:nd 1(1900) oraz 'D. C. Bhaordwaj. ('W~7a, b) moment licmegoO pojawienia .
się 'ziarn iPytku Coniferae lP~zyjmuj.ą jako granicę między stef·a:nem i permem.SpDromorfy wyodrębhionena głę'bolkości6'6',3'+l49,'5 m skłaniają do
datowania tych osadów jakoOst-efan C. UpowaŻlIlia dD tego ma'sowe wystę
pDwattri,e s;PDromol'lf: StTiatosportites, Guthorlisporites i Potonieisporites
'llważanych do lIliedawna za chall."aJkterystyc~ne wyłącznie dla ' stefanu C.
Prócz nich sp<j1Jkan;o . tu IbarooD olicme pyfti z rodzaju Florinites. tpoza
powszechnie ZiIlaJnymi ·z mnyoh ,zagłębi: F. visendus 1(II1!b r. S. W. et iB.),
F; volans (Loose) iPot. ~t IKr. oraz F. me'diapudens (Loose) Pot.
et Kr. występują tu li,czm.e ,ga'tunki! maIle dotychczas jedynie w stefanu
środkowyc'h Czech, a mianowicie: F. pie'1'arti i F. gran dis ~. Kalibova, .11900). S'twiJerorooo tu brak dwuWOl'kowych ziarn pyłiku.
Na głębokości Hj1,8-+-'2~5,9 m 'zalU.ważasii1ę 'zmniejszoną licZbę rodzaju
Florinites i iIIllIlych lj:edIIloworkowych ziarn !P'y1lku, 'tak cha,raikterystycmydh
dla najwyższych (pOziomów stę.fan:u oraz bardzD Hc'zniewystęjpujący rodzaj Cyclogranisporites ~C.pressoides P Q t. et (Kr., C. orbiculus Po t.
et Kr., C. aureus ([.. o 'D s e)' P o t. et Kr.), co przemawia za zalicren'iiem
tych osadów d'O stefaLtl'U [8.

Jl.AS'IlRlO\Wtl!E
.

Seria Skallna z głęboko$ci 6,7-:-40,6 m charakteryzuje się -bogatym,
urozmaicanym oraz dobrze ' !Zachowanym ~em s,porom'Ol'lf. Ze wzglę
du na liczną :fu'ekwencję rodzaju Torispora osady te daJtuje się jam stefan B.JeŻeli za .górny zasięg stratygrafiC'zny rodzaju TorWpoira przyjmiemy środkowy stefą.n {stefan B), 'to występowpnie Itegorodzaju w osadach . z głęlbolloośc] !6,7+14,,2' ni datuje Je dość precyzyjltlie. !LicZ'ne !Ziarna
jednoworkowych ziarn ipy~u, a !Zwłaszcza ,rodzajów oharalkterystycznych.
dla wy:ższych pl()zromów steifanu nie przemawia za tym, że mógłlby to być
stefan A. Osady 'Z ,głębolkości 411,0+180,0 m lIlie ,zawierały :zespołów ml!kioflorystycznych.
.
.
. Otwór wiertniczy w Jastrowoo zajmuje specja'llną pozycję ze względu
na połOOeiI1ie geogrruf:iczne i redukcję osadów karbDńskich . .Jest on ;b owiem
uByltulOwany na NIE Ibrzegu nieclki póŁn'OOIlosudeokiej. IOdległośćmiędzy
Lipą JaJWorską a Ja8trowcem wynosi zaledwie :3 km. iWylko~ane IW :tej
<likołicy 2 otwory wiertnicze wykazały, Iże za'rÓWlIlo miążswść serii permo-okarlbDńs'kiej, j-ejwykształcenie, jak i wiek są diametralnie ,róim.e. W Lip~e
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JaworSki,ej miąższość serii .permo-ikar'bońskiej wynos.i2154,4 m a wyróż
nione tam na podstawie tprzesłrun,ek :paly.nologicznyoh pozilomy stratytgrafic:llne odnoszą mędo permu ~616,3 m), stefanu C (o1roło 813 mi) i stefanu B
(około 96 m miąższości). Natomiast wottworze Jastrowiec podłoZe nawiercono na głęlbokoŚJCi około 75 m, a cała występująca tu seria młodopaleo
roicm·a jest darowana jako stefan B. Trudlno ryv :takim przy,padku o ilnne
wytłumaczeni.e !Opisanego f'aktu jak procesami młodej tektonilki (saksoń
skiej), !której działa1ność jest wyramie zazm.aczona na ibadanym obszarze.
Przedstawione zależiności występujące w d'wóch talk ibliSko siebie umiejscowionych wiereeniach świadczą o zaangażowaniu telkftO'l1icznyin tego
terenu. Mmm. więc prawdqpodolbnie uważać, że omawiany teren. leży
w strefie uskoku, któr~go wyn'iJesione skrzydło i(w ~o1icy Jastrowca)
w wyni!ku erozji zostaro gqę'boko odSbonięte, u1ka:zując na powierzchni
osady 'Odpowiadające stełf,anowi 1B.

Zespół mikroflory stwieldzony w 'otworach: Unl!egoszcz, Wolbromów,
Lipa JaworSka, Jastrowiec (tab. 1) zawiera wiele elementów wspólnych
z zagłębiJami ,pelW'o-lkarlbon,u środlk;owych Czech (M. KaUbova, 'l'OO2a,
1900b, 196'4, 1'9615, ,191617a, lOO7b) oraz permo-ikarbonem !P!fal'z opisanym
przez :D. C. Bhardwaja i B. S. Verikatachalę iC1'9r5'7;). (Mniejsze poclo'bień
stwo ·wyIka.zuje natomiast 'Z niecką Ka1ping (R. I~grund, 19:601) oraz ~ poziomem dolnej Gontiiwany z Brazylii I(ID. D. IPanIt, G. K. ISrivastava, 19615),
choć właściwie ten ostatni zawiera pewną licżbę ,gatunków wspólnych
z nieclką półnoooosudooką.
.
Znamierrmą rolę w o,pracowanych ze~ołach miJk,roflory odgrywają
ziarna !pyłku posiadające wi()l'Iki powietrzne. Ponieważ sporomorfy oskrzydlone reprezell'tują :głównie lkorda~ty i s21PilJk.owe, na,leżałOby sądzii1ć, Ż,e.
udział tych roślin w ..szacie roślinnej penno-kal'!boilU !OPisq.nego obszaru.
był doml'lllujący.
.
. . .
W ta:beli 2 przedstawiono niektóreł'Odzaje sporomorf l(} stosunJkowo
niewie.Jllcim. zasięgu stratY'graficznym w różnych za,głęlbiach Środkowej
Europy.
.
Do niedawna istniał poglą~ lansowany przez lO. C. Bhardwaja r(Hl5I4),
że rodzaje StriatolfPorites; Guthorlisporites, Potonieisporites i Sahniesporites występują wyłąc'znie w stefanie C. iM. KaBbova i(19'6'2a, 1964,
196'7a, b) opisuje natomiast zarÓWlIlo z westfalu 'D. jak iz dolInego stefanu
!kilka gatunków Tori,sporaj rodJzaj.e 'Guthorlisporites i Potanieisporites.
Rodzaj Tarispora fbył &ugo uwari:any za formę pojawiającą się w g,ómym
wes1!falu IC i nie przelkraczają'cą westfalu n. :W zwią2lku z istniejącym po·glądem o lbafl'ldzo małym zasięgu stratygraficznym tego rodzaju uwa'żało
się, że datuje on bard'oo iPTecyzyjnie najwyższe poziomy west[·a,lu. Torispora m.QlŻe występować rÓWlIlocześnie lub krótJko iP'O zniJknięciu Densospo.
. rites; w badanym materiale rodzaj ten nie zosta~ znalezi'OIlY.
iM. Kalibova (1'96'4) podaje, że w dolnym stefanie niecki! pi~'zeńskiej
"'Wy'stępująasocjacje sporowe Zbliżone do manychz w~tfalu D. Opisuje
ona różtąe gatwnlki rodzaju Torispora występujące w ,dolnym stefanie.
Obecnie zasięg stratygraficzny rodzaju Torispora przyjmuje się od
,westfalu C do śrOldlkowegoste~an.u I~. lA:Lpern, J. Daulbmger, U. Horst.
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Tabela 2
ZasięgJi stratygraficzne .n ieldórych rod.mJó~ sporomort według D. C. BhardwaJa.
B. Alperna orazM. Kalibovei
S" e Ia n

West/al

D

C

A

B

C

dolny
perm

SlralY'9 roJia
Microrełicu/atisporites

Faveo/atisporites
Torispora

"-

-

:

Lycospora

,

Kósanke;sporiłes

. f

Wilsonia
Verrucososporites

.... .
,.

-

Laevigatosporifes
Cyclobaculisporites

,

Guth8r/isporites
Striatosporites

-

Sohnisporites

,

Potonieisporites
l

Pityosporites
Aumancisporites

,
!

,.

19.65). W zwią7Jlru i tym należałóby wniiaśćpoprawkę dodatowaruapa-:-.
lynologicznego serii osadów z Bystrzycy i Wolbrom'OWa p. Milewicz,
T. Górecka, 1965~. Datowanie .to 'było Ojparte w rgłÓW!n.ej mierze na pod-o
stawie wystEWOWania rodzajlU Torispora, ktÓI':ego rprzyna,leżnJ<?ść straty-o
graficzna była ściślewiązam.a z westI.alem gómym ~!gómy westfal C wesbf-a1 D). Przez 'dhlgiI czas Ibowiem uJtrzymywał się pogląd, ri:e zasięg
rodzaju Torispora nie iPrzekracza ,granicy westfa-I-stefan.
.
Guthorlisparites magnificus iB ih a r d w. oraz Potonieisporites novicusB h a 'r d w . .były IPrzez D. C. Bhai'drw:aja (,1'9154) !Ora:z !przez [). C. Bha·r dwaja i B. S. Venlkat:achalę (119517) ściśle łączahe ze stefanem C. W chwili
. obeonej znanych jest szereg wystąpień domostefańSkich, W · lotórych
. ezęsto występują 'z arówno Guthorlisporites, jak i Potonieisparites novicusBhardw.
. !M. KalilbiOVa {1'9!6 7a:) opisuje PotO'l'llieisporites novicus B h a T' d w. oraz
Potonieisporites ą>. !z 'łupków .walchiorwych Okolic Broumova lIla DOlnym.
SląSlru, które stanowią bioiacJaliną jednJostikę lIlależącą do ,górnych łup
ków olilvetyńskich . permu broumovskiego. Pom tym nale'i,y · lIladmietIlić,.
że rodzaje ''Potonieisporites i Guthorlisporites lIlależą prawdopQd(llbnile dOI
·spor ()IJ)isamw.:h 7. do,lrn,p; ("~dwany, Indii i Austra·lii (G. 'Viriklki~ 1946).
.
J
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Reasumując te dane na1eży stwier:dmc, że zasięg ,gtrat"ylgraficmy (tOdzaju Potoniei'gpCYrri.tes Illależy rozszerzyć od do1Jnego stefanu do permu
włącznie.

Rodzaj Laevigatosrporite's występujący w badanych profilaclh !bardzo
licznie i w dużej lic2Jbie gatunków ,me jestmany powy~ej środ~owegtO
Kuseler zagłębia Sila'ry, zalilczanego na podstawie mikI\otflory do najw)1lŻ- '
szego ste!fan'u (D. C. Hhardwaj, l'915!7a, l!9I5 7b:).
Według R. Flmin,a l~l'91318Hl'9I4iO) jecLnowor~owe sporomor:fy walchiowe
lPermu są mniejsze 00. swych Ikarbońskich poprrednilkÓW. R. Imgrund
(m60) lkomU!lliikuje o występowaniu w chińskim permie (nieclka Kaipi!ll:g)'
dużej liczby gatunilru Flcninites, !kttóre są mniej'sze niż opisane z górn.ego
karbonu. .J,elŚlinatomiast weźmiemy pod. uwagę materiał pochodzący
z badanych wieroeń, to należy pOOJkreśłić,że mamy ltu sytuację ,odwrotną 81Q~/01 uzyskanych ziarn lPyłku lPr:llewyższa swą wielik,ością analogicme; gatun'ki opisane w literatu!rze.
D. C. iBha'l'idwaj :Ol915:oł) 2JWl1aca uwagę na pojawiooie się IW dolnymstefanie wie1Iu !IlOlWych ga'hllIllków Sporomorf. Zj:awiskiO to łączy 0!Il 'ze zmianami klima"tyC'znymi, Iktóre 'zaC'zyna,ją się pod ~oniec katbolIllU. Na pOdstawie
opracowanej lll(ilkroflory D. C. Bhar!dW1aj i B. S. V.enlkatachala ('191517) są
. 'zdania, że warstwy 'z Kuseler - uwa'żane dOItąd 'za domy Cozexwon.y apąg'o
wiec -zawierają mikroflorę podobną do występującej w walrs1:JWach
. stef,a:n'll C. W zwią1lku z tym dolną część warstw z Keuseler m()imauważaĆ
za gÓI'lIly b,rbO!ll, górną natomiast Illiależy !pl'Izyjąć jako strefę plrzejścioi\vą
m:ilędzy Ika;l'ibonem i Ipenmem. Wed.Ług,cyiowa!llychautorów :między warstw,ami 'z Ottweiler i wa1rstwami Ku!Seler is:tndJeją w Zagłębiu Saary du~-e
'r.óznic,e w zespol;e milkroflorstyc~ym i granicę międ'zy lkaJl"bonem i permem iPTze(pl"OWladzają icmi między warstwam'i! 'z Kuseler i LebachSkilIl1i.
'R. Imgrund !~1'9I60) 'za chal'alkterystyom.ą c'echę dla gól'lIllego s,tefanu
przyjmuj,e lPojawienie się mac mej łic~y form monoletnych oraz pierwsze
wystąpienie form dtwuworikowych, El dla permu na'oomiastzn:iJkJnięcia r0dzaju Lyco8para i pojawienie się mac mej 'licZby Florinites.
Bad;any :zeSIP'ół S(poromorf, mortfologiczrue ~:iJna,cznie różny od milkroflory
niższych poziomów ikarbonu, jest zespołem wj1ll"a2mie zró:żmicowanym,
który mówi o charaikterzeooślitnrnJośei tego ,dkr.eSll. i 'o· ódmierunych (od
starszych !poziomów) warunkaćh jej egzystencji. iRó:żmice te odZlWierdedlają, być llli021e, wpływy 'zmian iklimatycznych, ;jakie IPrawdopodobnie
nastąpiły IP'od kl(){ni~ kaI1bonu. WaŻ!llym zjawiiskiem, na które na1eży
zwrócić szczegbłną uwagę, j,est falkt, że rodzaje tak poslPoliJte w c!3.łym
karbonie, jalk Lycospora, Densosporites i Cirratriradites IW badanych próbkach nie zostały. stwierooone. Sporomor!fy tych 'rodzajów, jak lW.spomniano P'OIP'Tzeooio, Illwa'ża się 'ża zal"lodniJki widłaków, iktóre' wilą,że się na
.ogół ze środowiSkiem ba:gie!llil1ym, a zatem !braik tych IsporomorI w ,omawianym zespole można 'by 'łąC'zyć z postępującym osuszani,em i dominacja
form kserofilnych.
1

IPrzy l'Io~alj;rywamu ,zasięgu stratygrarficmego poszczególnych rodzajów SJPOr i ziarn iPyłlku widzimy, 'że niilSktóre z oznaczonych form powta,rzająsię IW caiłych lProtfi1ach ka'I1bonu i permu badan~ch o1:JWorów.
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138.rd.-oo róinie natomiast w poSzc,zeg.ólJnyclh próblkach Ikszta~ują się ich
:stosunki. ilościlawe ~aJb. 1).
!Porównując ;PTlOfHe palynologicme 'badimych wierceń z . litologią tych '
,ostatnich nasUwa się spostrzeżenie, że granic,e stratygraficzne stetfalrlU
wyiZlIlaczone [przez zeSpoły mikrorflorystyc:me wylkarująpewnązgodn,QlŚć
z nastę;pującymiil po sobie ikomplelksami li!tologl.C2JI1ymi, na pods1>awie kt6Ty'ch V. Havlena (,1'958) iW czeskim iperm()....karbonie wydziela 4 serie Uto:"
,straty;gra,fiC'mJ.e.
FrekWiencja i zasięg poszcoogólnyoh waJŻniejszych rodzajów i gatum..ków mi!kroflory p<>1JWalają na wydzielenie pomlomów ste!fanu w !badanych
otworach wier1lniczych. Korelacja 'tych ogna.w z profilam1 litostratyogranCZ!nymi wy1ka,zuje, ż,e 19rainic.e S'traiy;grruficzne [Eorilomów stetfanu wyzna-ezone !Pl"zez zespoły mi!kTtd.flory$tyczne są 2Jgoooe zserriam1 i~tologic'zno-straty,graficmy.mi V. Hiavleny i(1t958).
Na poidstawie zespołów sporomorf, wyodrębnionych w!POszczególJnych
wieroe;nijjach, pr2ieprowadziłam !próbę rożpoziomowania osadów permo.....karlbońskich, ik'tórą ilustrujeta!b. 3.
Tabela 3
'Wydzielenie poziomów stratygraficznych permo-karbonu w badanych otworach wiertniczych
Otwory wiertnicze
Uniegoszcz
Wolbromów
Lipa Jaworska
Jastrowiec

l

Perm.

-

66,30

-

l

Karbon - stefan
C

15,20
66,30+ 149,50

-

I

B

24,70+94,20
16,00+162,00
149,50+245,90
6,70+40,60

I

A

129,40+ 180,00
212,00+220,90

-

. Przeprowadzone przeze :nln:ie /badania stanowią podstawę do sformulowania pewnych ,og61Jniejszych wrn:iosk6w n,atury stra:ty'graiicmej. 'iW sto.sun!ku do · wyn'ików daWlIliejszych badań rozs2ierzają 'one maczme2iakl"es
wiadom.oŚlCi dotyczących występowania ~oromor.f w utwlOrach lPermo-:-kanbonu niedki !pó1InOClIlOSUdecikiej. Wnioski, jaikie nasuwają się po tPrz;e:analizowaniu materiału uzySkanego" z omawianych wierceń! 9.otyczą ki1!lru
zagadnień. JedJn.ym z nich j,est ustalenie po'ziomów górneg'o !karbonu,
w oparciu o milkroflorę oraz porównanie wym:i:ków , analizy litologicmej
-badanych osadów z wyniikami analizy mi!kr<XflorystycŻDej. Zagadnienia
te niie są ła!twe do rozwiązania ze 'W2iględu na IbraIk maJteriałów porównawczych dla występujących tu najwyższych lPoziomów .góm~go kaJ'ibo'mu. W oparciu Q głÓWlne zmiainy milk roflory zaolbserwowane w ,badanych
, profilach wylkanano próbę wyodrębnienia poszcżególm.ych poziomów straty!graficznych w ~zczególJnych , wierceniach. rwy;nilki tych lbadań są
-!pr2iedstawi.lone w talb. f .........3.
'
.
,
Zmiana poglądu na -za~ięg stratygraficmy niekt6rych'sporomorf po,
-ciąga zą sobą zmianę interpretacji wieku osadów permo-~arbonu z Qb.;.
,szaru niecki półInocnosudeclkiej, opisanych w pracy J. M1[ewicza i T. G6_l'ecikiej '(1916!5 11'.). WedłU!g ówczesnych poglądów I(R. lPotonie, C. KreIlljp,
11955, 1956; S; [)y!bova, A. Jachowicz, 1007a, 1'957Q; R. lPo1;onie, 1'956, 1958,
, 1960) występowanie rodzaju Torispora wiązano z wes1żfalem górnym
. (westfal C - we'stfal D). Dzi$ wiadomo,ż'e rodzaj ~orispora w' różnych
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zagłębiach węglowych Eurqpy '2JllIaiIly jeSt do śrQl~OIw:egoO stefanu włąc,znie
(iB. AJipem, J. Daulb:iJnger, U. Horst,lO(5).
Materiał

nrlkrOlflJorystyc:zmy przedstawiony w cytowanej wyZ€j pracy
został przeze 'nm.ie scfuarakteryoowany, na
podstawie istniejących wówczas kryteriów, jalk:o dwa następują'Ce po s0bie zespoły:
,
1. Zespół pierwszy, w ilrtórym stwierd:zOino liczną frekwencję rod.ząju
Torispora. 'zakwalIfiikoOwano do westfalu D. Na podstawie obecnie dbowią- ,
zujących poglądów należałoby go uznać j~o od!Pow'iJednik starszego, a 'być
, może, nawet ŚTodlkowego stefan.u.
2. Zespół drugi, char,akteryzujący się bardom liczną frekwencją jednowoI1lrowych :ziarn. p~u, w !którym me StwierdzOIl1lO występowarnia l"ocizaju.
Torispora, naJeży uwa,żać dziś za poziom młodszy- a:więc stefan C.
, !Przew.aga w młodszym stefanie j-ednoworikowych 'ziarn pyłlku, których przynale2mośC botani'C:2Jllą zwykło się wiązać !z Ikordaitami i roś~ilnami
S2lpi1lk.owym.i, jak lróWlllież ma'ła ifrekwencjarodzaju Calamospora t(przyna-1eżn;e doO ' roślin Skrzypowyc'hi) oraz zupełny bralk sporomorf z równ'ilkowym ,
cingu1um (cecha widłalk:ów) świadczą wyraźnie Q zmila,nach klimaJtycznych.
lktóve miały miejsce na p'r2Jełomie lkar'bonu i p,ermu.
BioOrąc pod uwagę fakt, że większość ,gartuników ~romorf występują
cych w ,badanych próbkach to formy grubobłonia:ste, Q dużych rozmiarach (w 8(JO!ó są przeciętnie 1l3L:---'1!2 większe niż ustalono IW diagnozach
dla poszczegó1nycll.gatunkÓW'), ;pr.zypu$zcza się, że rmrila!ny iklimatu (oz ciep..,
łegoO i wilgotnego na Buchy) wywierały wpływ na wegetację i mutację
roślin. -R.ooliiny te czyniły iPrObę przystosowania się doO !IlJOwych, zmienionych -warunlków bytowania rwytrwarzając poUploOidalne 'Zar(ldniki, które być nlOź;e - były od(pomejsze na 'zmia!I1y 'wa'runIk,ów wegetacji.
Z dQŚwiad'Czeń przeprowadzonych na roślinach ~ółczesnych e:nany
jest falk't, że najlbal1dziej czułe na nielklOrzySlfm,ezm.iany środowiska są
rośliny drzewiaste, a wśród nich .głównile rośliny n8igozaląi2lkorw,e. Nie wia. doOmoO dbecnie, ialkie przyczyny determinJUją nadmiemy wzrost ziarn .
pyłllru rodzajów FZ.orinites i , Potonieisporites uzyskanych , 'z omawianegoO
tu materiału. iByć może, rolŚlilny w 'lllkładach naturallIlydh poddawane są
presjom tfizjologicmym, ,które są prawdo,pOdolbnie ibaro:zo mocne." Z Ibadań
roślin współczesnych wynilka, ~ częstość mutacji somaltYCZ!Ilych w odniesieniu do mutan~ów peWlIlych cech ~azały zwiększenia statystycznie zmitemle. Zwiększenia te zależą równi,eż od :niSkiegoO poziomu 'wilgotnoOŚCi i duzegoO nasłoOnecwienia.
'
Jak to julŻ podkreślonó wyżej, jednoworikoOwe ziarna py&u rÓŻlIlią się
swymi rozm.1arami od tychże ga tunlków opisanych ,z ilnnych zagłęlbi. Duża
i}iC2Jba ziaT11 p~u oraz ubóstwo sporomortf wiązanych z Iflorą kalamitów
i drzewiaśt~h widqalków C'zyni badany zesp'ół poddbnym ,do flor Gondwany i Ang'a ry i(fW.Szad'er, M. !Kostyniulk, '1962~. [p,OIdobnie jak floOra dolnych warStw Gonrlwany ifulJdiJi nie ,r-Ó'Żlrli się bardzo od równoczasowej
flory Europy. lA. N. Kris2Jtofowic'z (1915!8) jest 2!dania, że lPodstawowym
:zJbiOrowiskiem r06lmnym prowiilncji syfberyjSkiej tego oikresu była Ilrordaitowa tajga.
Odnośnie doO, opisywanegoO obszaru pocłlkrreIŚ1ić należy oObecnoŚĆd~j
'licZlby gatull'lków :zman.ych dó tej pory z Zagłębia Saary t@). C. Bhardwaj,
19514, 19155, 191517a, 19i517Jb~, iP!falz ([), C. Bhardwaj, B. S. Venlkataooala,
(J. M.ilewicz, T. Góreclka, 19615)

. Wyniki

badań

mikroflorystycznych permo-karbonu

EH

1007), lPenno-tkal'OOnu środlkowych Czech ~. Kalilbova 11962a, 1962b, 19'64;'
19'65, 1'916~a, 1967b), oraz dolnej Gomiwa!Ily Brazylii t([D. iD. !Pant, G. K.
Srivastava 1916'51), które stanowią 'Ważny łączni!k m~ędzy milkroflorą tych
obszarów..
. 'w trakcie badalIlia !perm<HkaIlbolllU niecki półlIlocnosud:eclciej nie stwierdzono sporomor'fz rodzaju Aumancisporites Alp. Trudno, określić, czy
nieobecność tych rurm jest wy.n:iJktiiem ogralIlic2'lOIlego rozprzestrzenienia
geografic:meg'o, czy t€'ż uzal,e2miona j,estod 2lbadania większej liczby
próbek.
Na podstawie dotychczasowych !badań mOŻlna ib y przyjąć, żesedymen
tacja gómeg'ó ka1r!bOlIlU na tym dbszarze rozpoczęła się lIlie wcześrriJej, jak
w stefanie.
.
.
Bardzo waŻlIlym faktem jest stwierdZenie, że PoszCzególne gatunlk:i.
przewodnie, występujące lIla tle du:hej lidby IOilun długo~ecZlIwch, powoli
zanikają, ·ana ich miejsce ipOjawi;ają się inlIle, charaJ~terystyczne dla m- nych poziomów - ni,ższych. MiQnotorua ta przemawia 'za ciągłOŚCIą sedymentacji badanego odc'inllm górnego, (karbonu.
Sygna.u.zowaIIle wyżej masdWie pojawienie się jedno,wórkowych ziarn
pyłku rw stafanie C,przeważających lic:rebnie nad innymi wami !'pOromon, oraz ~nami~e ba,rdzo róż;nilce w zmianie wlelikości ich ziarn
mogło być prawdl()poddbnie związane ze zmianami warunlków ekologicznych, wywołanymi zmi:fmami kJiinatyczmynii.
Wyniki 'ba'tlań miik:roflorystycznych osadów permo-kanbońSkich omawianego, obsza,r u, oIhfilta i ·d.dbrze ;z achowana in.iilmxxflora przedstawiona
w lIliniej~zym ,artylkule oraz syJgnalizoWana poprzednio 'Ulzasadniają potrzebę dalszych badan palynoologicmych rw' tym regionie. Ustalone 'Obecnie na podstawie milkroflory prognozy stra.tygraficzme, dotyczące górnego ikaI1bonu Jbadanego olbszaru ulegać będą w przyszłości dalszym Ikorektom w miarę napływu nowych ma'tery.lałów, ikrt;óre pozwolą na dokładlniejszą korelację stratygratriczną osadów lPermo-'kar.botiSkich lIliecki
p6łJnO<IDOsudedki:ej, jak również niecki śródsuJdedkiej rozpoznan,ych dotychczas rrcilkroflorystycznież niewielu tyliko p:tlJIliktów ,wyśt~jących
w znacznej od siebie odleg.bości.
. .
Oddział Dolaloślą.s.ki

. 1Insty.tutu Geologi,.c7Jnego
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i'YPEIU<A

PE3YJlbTATLI IfCC.J1E,lJ;OBAHIfA MHKPOcI»JIOPLI IIEPMO-KAPIiOHA'
MEiK,L(Y RBOPOM If ·J]IOIiAHEM·
Pe310Me
B HaCTomn;eii: Cl'aTl.e npHBeAeHM pe3YJIbTaThI 1IlLlIHH0JIOI'll'lecKHX Hccm:AoBa.mdI:, npOHJBeAeHHbIX Ha MaTePHaJIaX HJ CICBumH,' np06ypeHHbIX B ceOOPO-CYAeTCKoti: MYJIbAe (BIIa,ZJ;HHe): YHe...
rom;, BOJIb6poM)'B, .1hma .HBopcKa H .HCTPOOOn; (cPm. 1). MlmpocPJIopHMe MaTepH8.JIhInOJIY'leHhI
HJ 06paJn;oB rJIHHHCTLIX H rJJHHHCTO-nec'laHhIX nopOA nOCJIe Man;epan;BH HX cPTOPHCThIM BO,ltOPOAOM B ropJl'ieM paCTBope. IfCClIeAoBa.IIWI nOKa3aJIH HaJIH'lHe cnOPOMOPcP, xaPaKTePHbIX AJIJIi
Bepmero i:ap6011a (cTecPaH ADC) a TlUOKe MH HIDKHeti: nepMII (6ypOBaJI CICBaJKliHa.1hma }luopm).
Pe3YJIbTaThI 3TBX HCClIeAoaa.mdl: npeACTaBJIeHM B Ta6JIH1J,ax 1-3.rpynna 06Hap)')KeHH.bIX cnoPOMOPtP, MOPcPOJIOI'll'lecKH 3Ha'IHTeJIbHO OTJIH'IIlIOIIJ;HXCH OT MHKpOcPJIOPhI llIDKHIIX roPHJOHTOBKap60Ha, YKaJbIBaeT Ha. TO, 'lT0 pacTHTeJIbHOCTh 3Toro nepHOAa PaJBHBaJIaCI. B YCJlOBIDIX,OTJIH'IatoIIJ;HXCH OT YCJloBHtl:, cym;ecTBOBaumm: B cTapmm: ropHJoHTax.3m paJJlH'IHH ,B03MO:lKH0;

BhI31i~ rJIaBHMM 06PaJOM

XIJlIM3.TH'IecKHMII HJMeHeHHHMII, KaKHe

BepOHTHO npocxo,IJ;II.JIK

B KOHD;e oopmero Kap60Ha.
ITpBHHMaHBO BHHMaHHe TOT cPUT, 'lT0 3Ha'IHTeJIbHaH 'lacT!> BB;D;OB cnOPOMOp4.J, BCTpeqa-·
lOm;HXCJI B HCCJIeAOBaHHbIX 06pa3D;ax, 3TO cPOPMhI C rpy60it 060JIo'li:oit, K 60JIbmoro paJMepa
(Be.JlH'1HHa KOTOPhIX B

80%

CJIy'IlI.eB Ha 1/3-1/2 '60JIbme OOJIH'IHH, YCTaHOBJIeHHbIX ,D;HaI'H03aMH

MH OTAeJIbHbIX BHAOB), MO:lKHO_ npe,lUIonaraT!>,. 'lT0 HJ-!3a YCJlOB:u:it, Iie6iIaronpHHTHbIX AJIJI Bere-'
Tan;BH H MYTan;BH paCTHTeJIbHOCTH, OHa AOJl:lKHa 6hIJla HlMeHHT!> YCJlOBHJI cym;ecTBOBa.IIWI, npOIDBO-

AJI nOJIHnJIOHAaJIbHMe cnOPhI, KOTophIe; uepoJlTl'iO, 6 m nyqme npHcnoc06JIel'ihI K HlMeHHlOID;HMCJt
H He6JIaronpHJITHMM YCJlOBHHM BereTan;BH. B Ta6JIH1J,e 3 npeACTaBJIeHM pe3YJIbTaThI, nOJIY'lemn.re
npH HHTepnpeTan;BH MHi:POcPJIOPHbIX accoD;HaIJ.Hit,3aneratoIIJ;HX Ha OTAeJIbHhIX

rny6HHaX B HCCJIe-

AOBaHH.bIX 6YPOBhIX CKBalKHHilx. OTAeJIbl'ihIe pyKoBOAJIII{He BHAhI HC'Ie3atoT Ha cPoIie 60JIbmoro
B:oJIH'lecTBa AonrOBe'IHMX cPoPM, a BMecTO HHX nOJIBJIJIlOTCH APyme, xapaKTepHMe AJIJI HH:lKHHX
rOpHJOHTOB. 3Ta MOHOTOHHOCTh CBH)l;eTeJIbCTByeT 0 xenpephIBHocm npon;ecca ceAHMeHTaD;HH,
HCClIeAOBaHHorOHHTepBaJIa Bepxxero Kap60Ha.

'

Ha OCHOBaHim npOHlBeAeHHhIX ,11;0 CHX nop HCCJIeAoBa.HHii:, MO:lKHO 6hIJIO 6hI c'lHTatI. npaBAOnOA06HhIM, 'ITO ce~HTa.r(HJI Bepmero xap60Ha. Ha 3TOit TeppHTopHH Ha'laJIaCb He pam.me,
'!:eM B cre4.Jaxe.
MaccOBoe rrOJIBJIe.HHe 3epeH IIhIJIbD;hI .C OAHHM B03AYWHhIM MemxoM B CTe4.Jaxe

e,

a TIUOKe"

3HaMeHaTeJIbHMe paJJlH'IHJI BHlMeReHHHX BIi.Jmtmm.I HX lePeR, B03MO:lKH0, MOI'JIO 6hITh CBJI3axo
c He6naronpHJITBLIM D.3MexeHHeM3KOJIOI'll'l~CKHX YCJlOBHit, BLI3Bal'iHhIX KJIHMaTH'li:cxHMH HlMe~
HeHHHMII.

Teresa GO'REOKIA
RESULTS OF MICROFLORISTIC RESEARCH
OF PERMO-CARBONIFEROUS DEPOSITS FOUND IN THE AREA BETWEEN
JAWOR AND LUBA~

The article presents 'the results ()f ipa!l.yno1ogical examinations earried on the
mat!!xials frCllIIl bore holes made in the North-Sudetic trough at Uniegoszcz, iWO'l'bro-
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mOw, Lipa J,aWlOrSka. and Jastrowiec l(lFi'g. 1): The mkrod!J.ordstiJc ma:terial was obtaIned from sampl:e!s of cI1ayey an'd'Clay-:sandy TOclks arfter maceratioOn in hot HF. The
. e~aminations proved 'bhe presenceaf sparomonpm ICbaraderd.stk Q'f rthe Upper Cat"banilferoUiS {StepbaniM A!BC), and the· Lower lPermian(bo!re hole Lipa Jawo~a).
'Dhe resullts ,of li;hese ex·aaririln.:aUClO:ls ·ar·e presenli;ed dnTabtles l/--.3. The 'assemblage
'CXf the sporomorphs encountered differs in its morpbolagy from that of the micro'flora of 1lbe CaJI'bonif€1"OUls !lower horizons, and points to the fad that the 'V'egeta1i'On
'Of that period 'develQped 'lmder cOIllditiOlllIS, diillferent frOllll those <lithe time af,1fue
. older horizons. 'Maybe" the dJjjjferaruoos were maiJn:ly due 10 ,clian'9M!c ehanges 'W'hilCh,
room .probably, t·oalk place atfhe close oOf the Upper Carboniierous :time.
iTallcin'g ·in·to a'ccoUlIlt the fact that most speeies a! theSlpoxOIlllorphs found to
occur in the ,samples examined are repreSented by thiok-ooated (forms of ·large
'sizes (80~/o ,a! them 'are about '1/3 to V2 larger than thos:e char.acterized by !the IStzes
determined ~n diagnoses of the individuaiJ. -Species)l, we may suppose that due to the
highly unfaVourable conditions foOr vegetation and mutation of IPlants, these latter
must have 'chcmged theiir Ilife system, IProducitng poly,ploidal SipO'I"eS, 'WIm'ch, most
probably, were better adapted to the oha.nging and unfaVOUi".alble oondrtions . .Tab1e
~ . rpresen11S the results dbt~ined oOn the basis af <tihe inter;pret~'tion 'Of !the mIaroflol"isUc associa:tions 'that appear at t'he given depths penetrated by tj;Jhe bore hoOles under
examinatiOln. Key species t'h at occur in the baCkgrO'UIlid of a tOOnSideooible amoUlIlt oIf
l'Ong...JJJ.ved forms ·l!i.t1!le by tlJi.tte.l disappear, gmn.g w.ay rj;o the others, 'chf;lra-cteristi'C
of the . lower hOrizon:s. Suoh ·a monotony ,oorrabocrates the sedimentary continuity of
the 'Upper Carbondlferous serie :in stUldy.
:It may be aocepted on the results of the research 8.0 far carried on that the
sedimentation 'Of 'the UIPPe'I" Catibonfferous deposits in this area began not earlier
than at !the Sterpharuanume . .
A mass ·a ppearance of monoOsaooate polIJlen 'grains in ,the ,ste:phanian C, and the
chara·cteristic d:iliiference·s un sizes ,of their gr"aLnis may, most probaJbly, be re1:ali;ed to ·
an unfavoOurable vari'at i{)n in eICOlogie <lOndi'Uans eaJUOOd by ,dlimatie f·actors.

Kwa.rt. Geo!., nr 1, .970
.9'70 r.
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TABWCA,I
H0 r st
Fig. 1. Sporonites unionus Ho
UlIliegosu:z, gl~bdko~c
gl~bokosc (depth) 66,6+7;2,5
66,6+72;,5 an;
!ID; illltJ.
ilSp.
UniegOSZ<!z,
Fig. 2. Punctati3porites
Punctatisporites sp.
Lipa JaworSka,
.gl~bok06C
JaworSka,gl~bokoBc

~depthi)
~dept!lll

151,8 m; !n,...
97"

Fiog. 3. CaZamos.pOTa
Calarnos.p oro cl. neclecta
nedecta '4I
~ m ·g r.) Pot. et Kr.
Fig.
Wolbrom6w, gl~oSc (depth) 15,2+18,2 m; 126"
12a,...
Fig. 4. 5. Cyclogranisporites
Cyclogranispo'l"ites orbiculus
arbiculus Pot. et KT.
Kr.
4 - Wolbroan6w,
Wolbrom6w, .gf~olk:osc
,gl~olk:osc (depth) 145,2+146,8 m; 36"
36,... .
5 - Lipa J,aworlSika,
J,awoI'slka, gl~bolmsc
glE:boko~c (depth) 149,5 m; 40"
40,...

Fi'
g. 6. Cydograni3pori.tes
Fi'g.
Cyclogranisporites sp.
Jastrowiec, g'lEl'bokosc
,g1~OSC (ldepth)
~epth) 11,2+14,2 m; 35"
35,...
Fig. 7, 8 Cyclogranisporites orbicularis K 0 s.
7 - Lipa Jaworska, gl~bak06c
gl~bokOiSc {depth}
(depth) 149,5 1Ih;
m; 3Sp.
8 - Wolbro:m6w,
Wolbrom6w, g1E:'bolk:~c
gl~bolk:oSc (depth) 145,2+146,8 an;
m; 37"
37,...
Fig.
Fig. . 9. "' Cyclogranisporites:lp.
CyclograntspoTites "sp.
Uniegosz,cz, ~~bokoSc
gIl~bok06C (depth) 91,0+94,2 m; 35"
35,...
UlIliegosZicz,
Fig. 10. 13. Cyclogranisporites aur,eus
aur.eus (Loose) Pot. et KT.
10 - Lilpa JaWlO~slk:a,gl~bolk:,oSc
JaWlO[":slk:a,gl~bolk:,oSc (depth) 00;3
66;3 !ID;
an; 51p.
13 - Wol'brom6w,
Wol'br·o an6w, gl~bokoSc
gl~okoSC {depth)
(depth) 217,9+.220,~
217,9+220,9 m; 70"
70",
Fig. 11. Punctatisporitelll
Punctatisporite.s obesus (!Loose)
(lLoose) !Port.
!Port. et iKr.
iKx.

WO'lbrom6w,
Wolbrom6w,

gl~bokoSc
.gf~bokoSC

(depth) 15,2+18,:2
15,2+18;2 m; 98t.£
9B,A.

Fig. 12. Cyclogta.ni~tes
CyclogronispoTites pressoid.es
:presroicies Pot. et Kr.
Kr.
Lipa Jawor,awska,
Jawor,owska, 'gl~bok'OSc
'gl~bokooc I(depth}
t(dea;>th) 149,5 m; 15+2OtJ.
15+2OJA.
FIg.
Fi·g. 14. ?Crassi3pora
?Crassispora sp.
'Wolbrom6w,
tdepth) 15,2+18,2 m; 79J1.
7~
Wolbroan6w, gl~oIk:oSc (depth)
Fig. 15. Granulati8p01'ites
Granulatisporites parous I b r.
WoolfbJlom6w,
WoollbJlam6w, ''glE:boko~c
glE:'bokosc (depth) 1'415,2+146,8
l'45,2+1416,8 m; 47"
Fig. 16. Punctattsporites
Punctat~rites punctatus r b T.
r.
Wdl:bromaw, gl~okosc
glE:boikooc (depth),
{depth} 145,2+146,8 m;
an; 83"
83,...
WoIl:brom6w,
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.p 0 t. et Kr.
Fdg. 17. Cyclogranisporites aureus (L 0 0 se) ;p
Lipa Ja'Worsika,
Ja'WorSika, ,gl~bok~c {depth)
(dEi,Pth) 209,0 m; 80jA.
Fig. 18. Cyclobaculisporites sp.

Liopa
Li'pa JaworSlka,
Jaworska, ;glE:holko§c
,glE:holko§c (depth) '209,0 m; 45,...
Fig. 19.
19, 20. Cyclobaculisporites sinensis IOI
IQ! m
m g r.j
r.,) B h a it' d w.
lLipa JOWiOmka,
glt:bok-oSc (depth) 103,2
.
Jowomka, ,,gl~ko§c
103.2 m; 7~

fig. 19, 7511
75", -

fig. 20

Fig. 21. Planisporites spinuListratus (L
(LoO
0 00 s e) Pot. et Kr.
Jastrowiec, ,gl~.bolkosc '~depth)38,0+40,6
' ~depth)38,0+40,6 m; 90",
9011

F,
ig. 22, 2'3. Cyclobaculisporites sp.
Fig.
Lipa JaVl"Oll."Sk:a,gl~bdkoSc
JaW'Oll."Sk:a,gl~boIkoSc {dE!ipth)
(depth) 103 m; 77" -

ng. 22, 73 " -

Fig. 24. Planisporites sp.
SIP.
WoOl'br{)l!llOw,
Wol'bromaw, g~~bokoSc
g~~bokooc (dept'h) 115,2+18,2 m; 87"
Fig. 25. Planisparites
Planisporites kosankei Pot. et Kr.
JastroOwiec, )gl~.bokoSc
)gl~bokoSc (depth) 38,0+40,6 m; 70",
7011

fig. 23.
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TABIJlCA
TABlJ1CA 1lJ]I
Fig. 26. Planisparites
PlanispoTites magnu.s
magnl.£s B h a r d w.
J.astroWi~c,gl~bdkoSc
J.astroWi.~e,gl~boIkoSc (depth) 38,0+40,6 m; 126j.L
12~

Fig. 27. Spora nie ,oznaerona
o znacWIl'a
Fig.
Undetemndn~d
UndetemnriJn~d sporQlID'Ortph
sporom'Orlp h
.gl~boko·sc
,gl~bO'kosc (depth)

JastrQwiee,
Jastrowiec,

38,0+40,6 m; 72,.r.

Fig. 28. Punctatisporites punctatus I1 b r.
J,astrowie,c, glf:bQlkosc
J,astrowie,e,
gll':bQlkosc (depth) 11,2+14,2 m; 72,J.
Fig. 29. Speciososporites sp.
Wolbr·om6w, ·gl~bQlk05c
,gl~bQlko5c (depth) 21'7,9'+220,9
21'7,9'+ 220,9 m; 100"
lOOp.
WOlbr·om6w,
Fig.
MicroreticuZatisporites microtuberosus I(L 0000
Fi.
g . 30. MicroretiCulatisporites
-0 se) Pot. et Kr.
Jastrowiec, ,~~OSC
gq:E:bdkoSc (depth) 38,0+40,6 m; 78jl
78jJ.

Fig. 31. MiCToreticulatisporites
Microreticulatisporites sp.
Upa Jaworska, .gl~bolkoSc
gl~bQlkoSc (depth) 170,.2 m; 47"
47",
LLpa

Cyclobaculisporite's sine'TIIsis
sineTLsis (11 m g r.) B ha:r d w.
Fig. 32. Cyclobaculisporites
Litpa
Jawor'Slk:a, gll':bokooc
(detpth) 152,8 m; 115J1.
IISp.
Lirpa Jawor'Slka,
gl~bokoSc (depth)
Fig. 33. punctatisporites obliquus K 0 s.

Lipa Ja'WorSk'
JaworSk'a,g9:l':bokooc
, gq~bok-oSc ,(depth) 38,0 m; 53"
53J.L
Fig.
Fig. 34. Speciososporites bHateralis
bi~ateTaZis CL -0
00 -0
00 se) Po
Pot.
to et K'r.
K·r.
Wolbram.6w, glElbOlk~c
gl~bOlk~c (d~th}217,9+220,9
Wolbram6w,
(d~th)217,9+220 ,9 m; 73p.
73jJ.

Fig. 35. VeTTucososporites ObSCUTl.£S
obscurus ,([K.o
,([K 0 s.) Pot. et Kr.
Jastrowdec, gl~bo!koSc
(depth) 33,3+35,5 m; 43"
43J.L
Jastrowliee,
gl~boIkoSc {<i€IPth)

punctartisporites sabuZosus 1I b r.
Fig. 36. punctwtisporites
Jastrowiec., ,,gl~lk:~c
glEiboIk.ooc (depth)
54J.L
JastTowiec.,
(d~th) ,. 38,0+40,6 m; 54"
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T ABLICAIIV
AB.L IICAIIV

Micrareticu/,atisporites d.
-ot. et iKr.
Fig. 37. Micrareticul.atisporites
d . sitati (J ib T.) P ·at.
WOlbrom6w, g'l~bakoSl:
Wolbrom6w,
g}~bakoSc (depth) 100,0+105,2 m; 69"
3B. Punctatisporites sabulosus I b r.
Fig. 38.
Ja,
s trowiec, gl~06C
gl~06l: (depth) 6,8+11,2 m; 59J1.
Jastro~iec,
Fig. 39. ?Punctattsporites sp.
Jastrowiec,
Jastmwie,e, ~~bokotc
~~bokotSl: (depth) 33,3+35,5 m; 30",

30"

ng. 40. Torispora sp.

Jastrowie·e,gl:~bolkosl: ,~dep1lh)6,8+a.ll,2
l~dep1lh)6,8+a.ll,2
Jastrowie·c,gl:~bolkosc

m; 64p.
6411-

Fi,g. 41. TorisPora cf.
of. verrucosa A!. p.
WoIbrom6w, glE:bok06l:
WOl'brorn6w,
gl~bokoSc (depth) 100,0+:182,0 m; 57"
57#1Fig. 42. Torispora securis (,
('B ·'8a '1 m e) A I IP. D a ubi n g. H 0 r s t
Uruegoszcz,
gl~bokooc <depth) 155,4+157,5 m; 511J,&
5~
Uruegoszez, glE:bokaSl:
Fig. 43. Latosporites
LtLtosporites sp.
Uniegoszcz,gilE}bdk06c {depth) 66,u+68,2
Uniegoszez,gilE}bdk06c
66;6+68,2 m; 69"
69",
Fig. 44. Latos:poTite;s
Latos:pcJ'1'ite;s latus (!K
(IK o
o·.s.)
.s.) Pot. et iKr.
Uniegoszcz, gl~boko§l:
gl~boko§c (depth) 155,4+157,5 m; 83",
83"

Fj,g. 415,46, 48. Latosporites sp.
Fi,g.
45 - Wolbl'om6w,
Wolbl'OIn6w, gl~bdkoSl:
gl~bdko§c I(depth) 217,9+2210,9 m; 87"
87p.
46 - Jastrowie·c, ;gl~bollroSc
;gl~b~oSl: (depth) ut<l+7,3
'6~+7,3 m; 71",
71"
48 - Uniegoszcz, ·gl~bolkoSC
gl~bolkoSc (depth) 6u,6+67,9
66,6+67,9 m; 62"
62",
F.
F .1g. 47. Laev.igatooporites
gatosporites vulgaris (I
(1 b r.)
Lipa JaWOl'SIka,
·gl~bokoSc (depth) 245,9 m; 83",
JaWOI'!SIka, ·glE:bokoSl:
83"
Fig. 49. Laevigatosporites medius
mediu8 iK 0 s.
Ja.strowiec,gl~bolk05l: (depth) 11,2+14,2 m; 36jl.
3Sp.
Ja.strowiec,gl~.bolkoSc

F:ig.
F:i.g. 50, 51. Laevigatosporites desmoinesensis W i ,1 s. et Co e.
50 - WOIl!bi'orn6w,gl~bokoSc
WOIl!bl'om6w,gl~bok06l: {depth) 217,9+220,9 m; 63"
gl~bo;k.oSl: 'Qde:pth)
IQde:pth) 24,7+28,5
24,'7+28,5 m; 57",
57,...
51 - UniEIg.a.szez,
UniEIg.a.szcz, gl~bOikosc
Fig. ·52. Laevigatosporites medius K 0 s.
Lipa Jaworska, glElibokoSc
glElibokoSl: {depth)
m 431£
43,...
(depth) 214,8 m
Fig. 53, 54. Laeuigatosporites minimus i(Wi:l.s.
lCWi:l.s. et Coe.) S. W. et
et'B
'B
-Wolbrom6w, .gl~bolkoSl:
53 -Wolbrorn6w,
.gl~bolkoSc <depth) 217,9+220,9 m; 3lip.
3~
54 - Jastrowiec, gl~bokoSC
gl~bokoSc (depth) 6,7+1'1,2 m
m;; 37p.
37~
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Fig. 55. Leiotriletes sp.
Wolbrom6w, 19i1~bo!kosc
Igq~bo!kosc '(depth) 15,2+18,2
15,2-;-18,2 m; 77p.
Wolbr0lIIl6w,

Fdg.
FU.g. 56. Punctatisporites obesus (L 00
00 0 se) Pot.
P 00 t. et Kr.
WolbrOtII16w,
gll~bok'oSc (depth) 15,2-+,18,2
Wo:lbrom6w, gl~bok'osc
15,27'18,2 m; 191,.,.
Fig. 57. ?Vestispora
?VestispCYI'a sp.
Unieg,os2lcZ,
Unieg'os7JcZ, gl~bok·oSc
gl~bOlkoSc {depth) 88,8+91,6
88,8+91;6 m; 100,.,.

punctatus I b r.
Fig. 58. Punctatisporites puncta.tus
WolbrOtII16w,
. gl~.bok()sc ~depth) 15,2+18,,2 m; 1011t1
lOa,.,.
Wolbrom6w,gl~.bokosc
Fig. ,59. Planisporites magnus B h a r d w.
Wolbrom6w, gl~boIk'05c (depth) 145,2+146,8 m; 137,.,.
FdJg. 60. CyclobacuHspCYl'ites
FJig.
CyclorbacuHspOTites sp,

Lipa Jaworska,

gg:~bdkoSc
~~bdk:OSC

{depth) 152,8 m;

8~
~

Fig. 61. Punctatisporites
PunctatiJsporites pum.ctatus
pwnctatus I b r.
JastroWliec, gi~bOkooc I(depth) 6,8+11,2 m; 80 "
Fig. 62. ?MicrOll'eticulatisporites
?MicrOlr~ticulatisporites Sp.
sp.
Jastrowiec, glEl:bolkooc
glEl:bdk05c I(depth)
I(;clepth) 38,{)+40,6 m; 93J'
9s,.,.
F,Lg. 63. SpeciosOSpoTites
SpecioSOSpoTites SiP.
Uniegoozcz,
m; 67J.L
67J1
UniegooZC'Z, gl~bok()sc
<gl~bokosc I(depth)
I(depth) 88,8 m+91,6 !Ill;

Kwart
1<9'70 rr..
Kwart.. Geol., nr II,, 19'70
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Fi,g. 64. Wilsonia sp.
Fi.g.
(dejp'th) '15,2+18,2 m; 187"..
187,...

Wol'~oonow, gl~b~Oisc

0 s.
Wolbromow,gg:~boikosc (depth)

15,2+18,2 m; 227"

0 s.
Wo~br,omow,gl~b()ikoSc I(depth)

15,2+18,2 m; 215"

Fig. 65. Wilsonia delicata K

F1g'. 66. Wilsonia vesiccita K
Fig. 67. Wilsonia sp.
WOilbr0lIIl6w,
WOlbr0lIIl6w,

gl~boikosc

.
(depth) 15,2+'1'8,2 m; 197"

Fig. 68, 69. ?Potonieisporites Sip.

68 69 -

Upa J,awolrsika, gl~'bok-osc :(depth) 198,9 m; 230"
Uniegoszcz, gl~boikobc ~depth) 24,7+'28,5 m; 244"

Wig. 70. Sporomorfa nie om.aczona
omaczona

UndeteTlllined spoTDmorph
Wo~brom6w, g1~boikoSc ,~dep11h)
Wo~bromow,

15,2+18,2 m; 2'70"
270"

Fig. 71. Striatosparites sp.
Wolbromow, ,gg:~boIkOiSc I(depth) 155,4+157,9 m; 123"

Kwa.rt. Geol.,
I, 1970
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Fig. 72, 73. Florinitesvisendus Gr
GI b ro)
rJ S. W. et B.
72 - Jastrowiec, gl~OIk05c
gl~oikooc (depth) 6,8+11,2 m; 178"
73 - Wollbrom6w, .gl$Olk:05c
gl$Olkooc (depth) 15,2+18,2 m; 211,...
Fig. 74. Wilsonia sp.
Jastrowi€lc,
gl~oSc ICdepth) 6,8+14,2 lID; 178J4
17a,...
Jastrowiec, gl~okoSc
Fig. 75, 76. Potonieisporites SIp.
75 - Jastrowiec,
144j.L
Jastrowie·c, .gil~bokoSc
.gt~bokoSc {depth) 6,8+11,2 m; 144"
7'6 - WolJ.brom6w,
Woilbrom6w, Igf~bdkosc (depth} 145,2+146,8 m; 144"
Fig. 77. Wirkkisporra
WirkkiS!plOlra ovalis
orvalis Pan t et Sri 'Vas t a v a
Ja;;trowiec, gl:~bokoSc
Jamrowiec,
gl~bokoSc (depth) 38,0+40,0 m; 180"

T ABlJI·CA
AB lJI·CA VIII

Kwart. Geol.,
Geo!., nr 1, J9'70
J9'70 r.

78
79

80

82

84

81

83

85

Teresa GORECKA .- Wyn;k;
Wyniki badan
badaii m;kroflorystycznych
mikrof!orystycznych permo-karbonu
permo- karbonu miE:dzy Jaworem
a Lulbaniem
Lu1:>a't?iem

T ABLLCA VlIIl
TABLLCA
Vl\Il
Fig. 78. Flarinites
Florinites grandis K a 1 i b.
Lipa Jaworsika, 'glElibolkoSC ·(depl;lh)
·(deptlh) 198,8 m; 129",
Fi.g. 79.
pumicos1J;s (iI b r.) S.
Fig.
7'9. Florinites pumicos'/Ji8
S . W. et B.
Jastrowiec, gll~bolkosc
gl~bolkosc (deptJ:i) 38,0+40,6 m; 134",

Fi,g. 80. Florinites
Floriniites volans (L 0 0 s e) Pot. et Kr.
Jastrowiec, glElibokoSc
glEl'bokoSc (depth)
(dejpth) 38,0-40,6 m; 17Op.
Fig. 81. ?GuthorZisporitoes
?Guthorlisporitoes 'SIl.
Jastrowi'ec, glElbolkoSc
glElbolkoSC {depth) 38,0+40,6 m; 119",
{tI b r.) S. W. et B.
Fig. 82. Flarinites
Florinites visendus (II
Jas·trowiec,
Jas'trowiec, ,gl~bokoSc IQde:pth)
IQdepth) 38,0+40,6 m; 180",

Fig. 83. Potonieispal'ites sp.
gl~bokosc(dept'h) 129,4+134,0 m; 131",
UlIliegoszcz, ,,gl~bo;k'oSc(de'Pt'h)
Fig. 84. Wirkkispora
WirkkispOra ovalis Pan ttet
et Sri vas t a va
Uniegoszcz, gl~boIkosc
gl~bolkosc (depth) 88,8+91,6 m;
m;147p.
147.",
Fig. 85. Potoniei8parite'
Potonieisporitess novicus B h a r d iW.
Ja'Strowiec, ,gf~olkosc (depth) 318,0+40,6 m; 200Jl
Jastrowiec,
200",
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Foi'g .86. Wilsonda
K 0 s.
Foi'g.86.
Wilsonia delicata Ko
Jastrowdec, ,glEilbolko§c
,glEilbolkoSc :(depth) 38,0+40,6 m; 152J1.
152,.1.
Fig. 87. Wilsonia sp.
gp.
38,0-+-40,6 m; 102,l
102,.1.
Jastrowie'c, ,gl~koSc {depth) 38,0+40,6
Fig. 88.

W~~onda kosankei B h a r d w.
W~z,sonda
Jastrowiec, gl~bdk05c (depth) 38,0+40,6 m;

FLg, 89. Wilsonia vesicata K 0 ' s.
F1g,
Lipa Jaworska, gfEfbokOiSc
gf~bokOtSc (d-epth)
90p.
~delPth) 198,9 m;
m;90p.

ng. 90. Wilsonia vesicatvesicataa K 0 s.
-gl~b()k,oS(: '(depth)
I(depth) 38,0+40,6 m; .1130,1
Jastrowiec, 'glEilbok,oSc
.1~O!I

Fig. 91. GuthOrlisporites magnificus
magni[icus B ha r d w.
Lipa JaworSlka, ,gl~bolkoSc
,gl~bolk05c ,(depth) 1491f,)1
1491f.i1 m; 1531"
Fig. 92. Florinites (}1)alis
()1)alis B h a r d w.
Jastrowiec, gl~bdkoSc (depth) 6,8+'11,2 m; 15Op.
Fig. 93. ? Potonieis:potTites
Potonieisporites gp.
Ja:strowiec,
Jastrowiec, ,gl~bdk06c
,~'bdk06c (depth) 38,0+40,6 m; 20Op.
Fi'g.
Fi'
g. 94. Wirkkispora OIvalis Pan t et Sri vas If; a v a
Lipa Jaw01."slka,
Jaw01'sika, gl~bok06c
gl~bokoac {depth}
(depth} 198,9 m; 180"
Li.pa

Kwa.rt. Ge oll., nr 1, 19'70 r.

97

95

96

98

100

99

101
Teresa

102

GORECKA Wyniki badaii
bad an mikroflorystycznych
mikrofl orystyczn y ch permopermo-karbonu
karbon u miE:dzy
miE:d zy Jawor em
a L uba
u'b a niem

TABIJTiCA X
TABIJTlCA
15,f6.
Florinitesvolans ,(Loose) IPO
!PO It.
lt. et Kr.
Fig.91
gl~ookosc I(depth} 38,0+40,6 m; 18Op.
95 - Jastrowiec, gl~bo:kosc
96 -~_. Li.paJawerska,
Li.paJawerSika, g1:~bOlkoSc
g1:~OIkoSc (<iep~h) 170,2 m;
ttl ; 230Jl.
236Jl. .

Fi'g.
0 0 se) P 0 It. et KT.
Fi'g . 97. Florinites d. volans {L ()
Jas
trowiec, gl~boikoSc
gl~botk05c (depth) 38,0+40,6 m; 162Jl.
Jastrowiec,
162J1.

Fig. 98. Fl.ori:nites
rinites Plicatus K a 1 i b.
Ja'
Ja:stt:owiec:,
s tt:owie-c, ·gl~boik05c
,gl~botkoSc ~d€lPth) 6,8+'11,2 m; 162jJ.
162fJ.
Fig. 99, 100. Potonieisporites novicus B ha r d w.
w.
Li,pa JaworSlka, ,gl~bokosc {depth) 149,0 m; 127/10 -

fig.9'9, 1Hi/lo -

fig. 100

F1ig. 101, 102. Wirkkispora
Sr i vas t a v a
Wirkki$pOra ovalis Pan;t et Sri
gl~bokoec ldepth) 1918,9 m; 1001'
lOOp. LLpa Jaworska, gi~bokoec

fig. 101, 123Jl.
l23J1. -

fi.g.102
fi.g.l02
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Fig. lOa. norinites pumioosus (I b r.) S. W. et B.
'Liipa 'J'liIworsika, g;tE;\lbdmooc (depth) '198,'S m; 109J.1o
Fig. 104. Florinites grandis K 'a 1 i b.
lLipa Jaworsika, gl~bolk:o()sc {depilll} 19S,S m; 167,""
Fig. 105. Florinites pierarti K a 1 i b.
J,astrowiec, gl~dkosc
gl~dkoSc ,(depth)6,S+11;2. m; 201,.,.
201J.1o
FIg. 106. 107,10,8, - SPOl'OIInorfy Illie oznaczollle
Un!deltermillled sporOlInorphs
iSporOlInorphs
Lidla Jaworska, gl~bokosc I~depth) 'S;2+37,0 m; 13'4J,I.
13'4J.L 203j.1. - fig. 10S
Fig.109.lIO.
Fig.
109.110. Sporomorfy Illie ,ozn·IilCZOIlle
,ozn·IilC:llOllle
Undetermined iSiporOlmorphs
Lipa Jawo['ska, gl~bo1koSc ,~delPth): 66,3 m, lOOp. 140,,... - fig. 111'0
140,,.,.

fig. 106, 252,.,.
252J.1o -

frg. 1'09; 71,0 m,

fi.g. 107,
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Fig. 111. Sporomorfa nie ozna'czona
Undetermined sporomorph
Lipa Jawor'Slk·a,glE:'bOk·oSc
Jawor'Slk'a,glE:'bOkosc I(depth) 198,9 m; 125",
125,...
Fig. 112. ?J>otonieisporites Bp.
sp.
Ja'strowiec, g'l:~bOkosc

I~depth)

6,8+11,2 m; 137;""

Fig. 113. Potonieisporites SIP.
,Jastr,owiec, gl~bOkoiSc (depth) ,6,8+11,2 m; 162p.
Fig. 114. Sporomor!5a nie ozna'czona
Undetetindned sp()il'omorph
spOl'omorph
Lipa J.awor.ska,
J.aworsika, :gl~okoSc IQdeiPtQ) 29,0 m; 175""
Fi,g. U5. ?Wirkkispora
?Wirkk£Spora SiP.

Lipa

J.awo~ka, Igil~bokoSc
19i1~bokosc

I(depth) 149,5 m; 144j.L

Fig. 116. Wirkkisporaovatis Pan ,t et Sri vas ta v a
Lipa Ja'worsika, Igl~bok:'oSC
Igl~bok:'aSC ICdepth) 198,9 m; 190""
Fig. 101 7. Sporomorifa
Sporomorrfa IIlIe o·znacZoolIla
Undetermined sporomorph
Upa Jawoil'srka, ~~bOkOlSc (depth) 152,8 m; 96p.
9a,...
Wszystkie zdj~cia wykonai J. Moskwa
All photographs made by J. Moskwa

