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Fitostratygrafia utworów karbonu w północno
-wschodniej części Lubelskiego Zagłębia Węglowego
Analiza flory

karbońskiej

z 15 otwor6w wiertniczych LZW - rejon Radzynia
scharakteryzowania . profilu karbonu pod względem
.florystycznym oraz ipOZ'Woldła na ustalenie wieku osadów. Znalezione zespoły gatunk6w flory wskaZUją na wizen g6r·ny, namur A, namur B-C oraz westfal A
i B. Przeprowadzono r6wruież korelację fitostratygraticzną w stosunku do wydzielonych ogniw litostratygraficznych.
i Parczewa -

dała mom.ość

WSTĘP

Obsmr północ!llo-wschodnd.ej części lubelskiego basenu ikar.bońskiego
w osta1mii.ch latach dość dObrze poznany. Przyczyniły się do tego
liczne wiercenia w ramach poszukiwań boksy.tów karlbońskich oraz mają
ce na celu rOZlpOZIIlame profilu osadów karbonu. Ważnym problemem jest
również zbadanie rozprzestrzendania się w kierunku północnym i p6ł:no
cno,:,wschddnim serii węg!l.onośnej westfalu i okrreślooie jej węglozasob
.n ości.
OIIlJlłlWiany rejon znajduje się w strefie podniesionej platformy prekambryjskiej w tzw. podniesieniu lubelsko-i>odlaskim (A. M. ZelichOlWski, 1972). Karbon leży tutaj straJtygrafic.znie nieZigodnie na zerodowanej
powierzchni osadów star.szych. Bezpośrednie podłoże karbonu jest zmienne, stanowQą go róm.e piętra starszego paleozoiku, a także wend i podłoże. 'krystail.iczne. Takie uI"OZJIllaicenie podłoża karrbonu jest wyruIdem
ruchów bretońskich oraz ścięcia erozyjnego w okresie hiatusu poprzedzającego transgresję wirleńską. Miąższość karbonu oraz jego ogniw jest
równdeź zmienna. ObseI'IWuje się :znaczny udział . osadów środowiska
morskli.ego, co wpły\Wa na zmniejszenie ilości dobrze zachowanych stanowisk f'lory. Przeważnie jest to f1o.ra naniesiona lub spławiona o zatartej czytelności szczegółów.
został
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Fig. 1. Lo1mllzacja wybranych otworów wiertniczych 'W rejonie Radz.y nia i
czewa
Location of the stu'died. boreholes in the regioo of Radzyń and Parczew

Par~

1 - prawdQIPodobny zasięg osadów karlbonu: 2 - niektóre podstawowe linie us!koków; 3 niektóre drugorzędne linie uSkoków; 4 otwory wier'bnicze; 5 - Unia przekroj.u geologicznego
1 - 1nferl'ed extel1lf; of DaI1boniferous; 2 - main fa·u lta; 3 - subordIDate fauJ.ts; 4 - boreholes; 5 - line of geolog!.cal croSS-6ect1{)1l

Profil fitostra;tygraficzny W póhlOClIlej części LZW ustalono na podstawie szczątków roślinnych z 15 otworów wiertniczych usytuowanych
w rejooiie Raidzynia i Parcze.wa (fig. 1). Przekr6j A-B (fig. 2) przebiega
przez otwory: Łulk6w IG 3, Radzyń IG 7, Rarlzyń IG 8, Radzyń IG 1.
Radzyń IG 10, Radzyń lG 6, Rudno IG 1, Parczew IG 6, Parczew IG 1.
Parczew IG 7, Parezew IG 10, Wygnan6w IG 1, Parczew IG 2, Parczew
IG4, Parczew IG 3.
We wszystkich wymienionych .otworach udokumentowano 'Osady karbońskie. W zależności od położenia otworu są to osady g6rn.owizeńskie,
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Fig. 2. Fitostratygrafia karbonu w otworach wiertniczych rejonu Radzynia i Parczewa
Phytol{ ratigraphy ot Carboniferous sections from the region of Radzyii and Parczew
l - wapienie; 2 - wapienie colitowe; 3 - ilowce; 4 - mulowce; 5 - piaskowce; 6 - zlepieiice; 7 - lupki w"glowe; B - w~gle; 9 - skaly
b.)ksytopodobnc: [0 - granicc 'W',arstw: 11 - fa\llll~sty"zne pooiomy kOil'eClacyjne: 12 - flora
1 - lil(1estones; 2 - OOlitic: limestones; 3 - claystones: 4 - silstones: 5 - sandstones; 6 - conglomerates; 7 coal shales; 8 coal
seams; 9 - bauxitic roc:ks; 10 - boundaries of beds: 11 - cor~elative horizons with faunal record; 12 - flora
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namurskie, aż do pełinegowestfalu B włącmli.e. W rejonie tym obserwuje się bowiem cieIllienie karbonu w k.:i.erunku p6łnocno-wschodnim,.
a także lokalne, erozyjllle ścięcia jego ogniw. W profiłu fitostratygraficznym' uwzględniono !kryteria lirto- i . zoostratyglI'aficzne, gdyż w niektórych otworach stawianie gramc stratygraficznych jedynii.e na podstawie
materiału roślinnego, nie byłoby . możliwe. Dotyczy to :zwłaszcza piaskowców i -iłowców.
WIZEN GORNY -

Najstarsze

szczątkd roślinne rlatują

wizeński i dolnonamurski.

NAMUH A

osady karbonu lila wiek górno--

W podziale litostratygraficznym do

wi~enu:

zaliczono osady występujące od spąguk.aa':bonu do spągu /Wapienia A.
Warstwy komaro,wskie wyróżniono od spągu wapienia A do stropu
iłowców z liczną fauną posidOlIliową. Talk okreś'lone wamVwy kom.arowskiie Utolodzy ikorelują w całości z lIlamurem A (J. Porzyoki, 1970).
Zespół f10cy występujący .w warstwach komarowskich potwierdża.
ich wiek, niemniej granica między namurem A i namurem wyższym
przebiega według kryteriów florystycznych p:>wyżej warstw ikomarowskich.
W otworach Radzyń IG 6, Parczew IG 6, IG 7, IG 10 i IG 2 ewidentnie do1.nonamurską florę (Lyginopteris stangeri, Sphenophyllum
tenerrimum, Sphenopteris adiantoides) stwierdzono między poziomem.
iłOlWców IZ faulIlą poeirloniową a pakiet'em piaskowcowo-mułowcowym cechującym się o'bf,hl;ym występowaniem białej miki, tj. piaskowcem srebrzystym.
.
W świetle tych fak:tów można obecnie przyjąć, że granica między
. namurem A i namUł"eIn B przebiega ,w spągu piaSkowca srebrzystego,.
który ze ~~ędu lila stałość występowania stanowi również dobry po_o
ziom korellacyjlrlY.
W utworach wizenu szczątki .roślinne występują aparadycznie, liczniejsze są natam.iast IW :Warstwach komarowskich. Okazy flory z tych.
ogniw są słabo zachowane, często ~mace:rowooe. Występują najczęściej
w mułowcach JruIb moono iZwęglone w osadach fd.togenicznych, bardzo.
zr,esztą niellicz:nych. Wyraźna. odrębność gatunków flory wizeńskiej i dolnonamurskiej ma duże znaczenie dla ogólnej charakterystyki tej części
proiUu.
Lista flory górno:wizeńSkiej i namuru A dla tego regionu przedstawia się II18Stępująco: AsterocaZamites sp., Mesocalamites sp., M. cf. cistiformis S t u r, Sphenophyllum tenerrimum E t t i n g., Lepidodendron
sp., L. volkmanianum S t e [' !Ił ib., L. voltheimii S t e r n ib., Lepidostrobophyllum sp., Syringodendron sp. (?), Stigmaria ficoides S t e r n b.,
S. stellata G -o e!p !p., Archeopteridium dawsoni S t u r, Lyginodendron
sp., Lyginopteris sp. (często bardzo drobnolisteczkowa), L. fragilisS c h l -o t h., L. larischi S t u r, Sphenopteris adiantoides S c h lot h., Diplotmema subgeniculata S t u r, Alloiopteris quercifolia G o e p p., Alethopteris parva P o t. oraz trudne do oznaczenia łodygi, listeczki i nasiona.
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W asocjacja .tej największy procent S'tanowią rośliny paprociolistne - Pteridophylla - należące do 7 taksonów. Wszystkie są one charaik!terystycme i pme'wodinie dla całego namuru A, · bądź jego dolnej
ezęści i wmenu, jak np. Archeopteridium dawsoni czy Lyginopteris fragilis.
. Gatunki z klasy Lycopodiinae - Lepidodendron volkmanianum, L.
·voltheimii i Stigmaria stellata - WSkazują również na namur dolny,
a nawet wdzen. Często zaś poziomy gleb stigmariowych dowodzą du:żej ekspansji roślin tej klasy już w karbonie dolnym. Można zatem
stwierdzić, że powyższy zespół gatunków jest charakterystyczny i przy(Jatny do korelacji fitostratygraficznej z innymi zagłębiami węglowymi.

NAMURB-C .
W pro:mlu · fitostratygraficznym namur B-C ujęty jest wspólnie;
. ponieważ brak kryrteriów floryS'tycznych do jego podziału. W podziale
litost:ratygraficznym kompileks ten został rozdzielony, odpowiecindkiem
namuru B są warstwy iburŻ'atiskie.
Wa~ bużańskie występują od stropu poziomu Pasidonia do
spągu wapienia N. Wa1'Stwy !te mają ,w rejonie Parezewa i Radzynda
na ogół małe miąższości i charakteryrują się dużym zapiaszczeniem.
W profilu fitostratylgrafi.cimym od dolnej ga-anicy namuru B,przyjętej
w spągu piaskowca · srebrzystego i powyiej, obserwuje się sporadyczne
występowanie flory . z banalnymi gatunkami bez ZIl1aczenia stratygraf5.czn ego. Są to najczęściej stig.maliie, mesokalamity, sfemofyl1a i lepidodendrony. Tylko w otworze Paxczew IG 4 w warstwach bużańskich
-oprócz dość licznych lepidodendronów i (kalamitów występuje kilkakrot. nie gatunek Lyginopteris baeumleri,poszerzający skromną listę gatunków roślin paprociolistnych znamuru B.
Nieliczne szcząotki roślinne spotyka się rÓW!Ilież w namurze C. Pojawiają się -gatunki. świadczące już o florze młodszej, której właściwy rozwój zaczyna się w utworach :westfalskich. Są to: Neuropteris schlehani,
.N. heterophylla, N. obliqua, Paripteris gigantea oraz liczniejsze sty1lokalamity i lepidodendrony. Taksony te spotykane są w dolnej części
warstw kumOlWskich.
Warstwy kumowslde zaliczane są do namuru C. Ze w;z;ględu na wykształcenie ilirtologicZ!Ilo-facjalne i cechy petrograLicm.e jest to ogmwo
. odrębne, zawarte między spągiem wapienia N a stropem pakietu piaskowcowego, występującego poniżej ostatniego poziomu morskiego Dunbarella (fig. 2).
.
Tak określone waxstwy kumowskie nie są jednak odpowiedmkiiem
namuru C. Przeczą temu dane zaróW!Ilo :Illorystyczne, jak i faunistyczne.
Warstwy kum<JiWSkie II'Ozwinięte są w postaci grubych · ławic piaskowoCów, przedzielonych pakietem osadów iłowcowo-mułowcowych z wkład
kami węg,Ja. I właścilwie w tych osadach mułowoowych i fitogenicznych
pojawia się niewątpliwa flora wieku westfalskiego. Wobec czego, tylko
-dolna część warstw kumowskich może być za1iczona do na muru C.
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WESTFAL.A
. W ~iale fitostratygcr:a:ficznym westfal A obejmuje środkową i górnączęść warstw kUlIIlowskdch oraz dolną C1Z·ęśĆ warstw lubelskich.
. Granica namuru C .i. lWestlfat1U A jest w większości otworów· dobrze
udokumentowana pod względem florystycznym. Przebiega ona w stropie
ławicy

piaskowca d,olnego paki,etu warstw kumowskich, wyznaczona .'PO-."
jawieniem się młodych form roślinny,ch. Wraz z pojawieniem się nowy'ch
gatunków wzrasta również znacznie liczba okazów flory.
. Roślinność westfaJska charakteryzuje się w całym lubelskim basenie kaT'bońskim dużym zróim.icowaniem i bogactwem gatunkowym oraz
bardzo dobrym stanem zachowania ·(T. Migier, 1966).
. W rejonie P~z€lW'a i Radzynia, gdzie miąższości westfału są mniejsze niż w części cen1lralnej LZW, zespół taksonów Jest nieco uboższy.
NiEminJiej występują tu przedstawiciele wszystkich klas roślinności karbońskiej w różnych proporcjach. Najlicm.iejsza jest grupa roślin paro.ciolistnych" z krt:órej wylWOdzą się dobre SkJamieniałości przew()dnie.
Cechą charakterystyczną jest masQwe występowanie niektórych taksonów, np. Alehopteris decurrens. W g:rwpie parooiolistnych najczęstsze
dla westfalu A są: Neuropteris loshi, N. obliqua, N. heterophylla, Paripteris gigantea, Alethopteris decurrens, rzadsze to Pecopteris miltoni,
Renaultiaschwerini, Sphenopteris obtusiloba, Alethopteris lonchitica,
a także pojedyncze roarlOipterisy. Rozwijają się rówlnież rośliny z klasy
Equisetinae, liczne są stylokalamity i diplokalamity, a z klasy
Lycopodiinae - lepidodendrony .i. pojedyncze sigillarie. Łaldnie zachowana flora westfalu A pochodzi głównie z otworów: Wygnanów IG 1, Paxczęw IG 4, IG 10, IG 7, Ra.dzyńIG 7 i Luków IG 3.
Szczątki roślinne w tym . ogndIwie Zlg,romadzone są w warstwach
rozdzielonych seriami płonnymi :61orystycznie, co wiąże się z typem osadów. Jest to bowiem piasJłowoowa część górnych warstw kumowskich,
z Illieilicznym.l. skami~ościami. Dopiero w górnym westfail u A - odpowiadającym spągQWej części wa'l"S1iw lubelskich flora występuje
dość równomiernie w profilach wierceń, podobnie jak w całych warstwach lubeIskich.
Do warstw lu:belskich zalicza się serię skał iłowcowo-mułowoowych
dużej miąższości, z podrzędnymi wkładkami i ławiCami piaskowców,
z częstymi natomiast poikładami węgla kamiennego. Zaczynają się one
pojawiać w stropie piaskowców występujących poniżej poziomu Dunbarella.
Poziom Dunbarella tworrzy stałą ławicę iłowców środowiska morskiego z Ucmą fauną i jest jeldnym z najl~pszych poziomów korelacyjnych
w !karbonie IlZ1W (M. Tabor, L. Musiał, 19700). Booiom ten występuje
w przyspągowym odcinku profilu warstw lubelskich i stanOlWi ostatni,
licząc od spągu kaI'lOOnu, poziom osadów morskich w .profilu karbonu
lubelskiego. Osady występujące powyżej poziomu Dunbarella są wynikiem typowej sedymentacji limnicznej, chara!kterystycznej dla jezior,
bagien i zastoisk wodnych. Osady te zbliżone są do osadów westfalskich, zwłas·zcza waTSllw załęskich z Gómośląskiego Zagłębia W ęglowe
go. M. Tabor, L. Musiał (1970) poziom Dunbarella uznają za poziom graniczny między westafalem A i B.
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WESTFAL B
Fitostratyg.raficznie granica między westfa;l em A i B przebiega popoziomu morskiego. Cechuje ją odmłodzenie zespołu roślinnego,
a prze<:le wszystkim wyraźne zmiany ilościowe w występowaniu określonych gatunków. Granica ta jest dobrze udokumentowana ,w centralnej ozęś(!i LZW, gdzie związana jest :z grubym pokładem węgla, noszącym w nomenik!laturze cyfrowej nr 309. Powyżej tego pdkłaidu, prawie we wszystkich otworach Z801'bserwowano odmłodzenie flory.
W części centralnej LZW miąższość osadów występujących między
poziomem m01'SilciJm a pokładem 309 jest zmienna, przeciętnie około 40 m.
Natomiast w rejonie Parc:zewa ii Radzynia miąższość ,osadów na tym
odcinku nieco się :zmniejsza. Tyillko w otworach bardziej połudiniowo-za
chodnich {np. .wygnan.ów IG 1) wynosi około 60 m, natO'miast rw połudiI1iowo-'Wschodnich zmniejsza się do 30 m (np. Radzyń IG 8).
Jak już zaznaczono, w oroa/Wianej części profi!lu flora występuje bardzo obficie. Rdzeń przełado.wany j-est szczątkami roś1innyiIXli, tworzący
mi poziomy. Ze W71ględ!U na małą średnicę wierceń zachowują się p:rzede
wszystkim najmniejs:ze części l"OŚldJn, a więc .usteczki i listki ostatniego
rzędu przy roślinach paprociolistych Ol'l8Z fragmenty łodyg, ulistnienia i organów podziemnych roślin z klasy widłaków i skrzypów.
Cechą ba~dzo charakterystyczną dla westfalu B w lubelskim basenie
karbońskim jest ogromny rozkwit roślin z rodzaju Neuropteris (T. Migier,
1971). Często garbunki tej grupy stanowią połowę całego materiału roSlinnego. W grupie Itej występują następujące gatunki charakterystyczne dla
westfalu B: Neuropteris parvifolia, N. tenuifolia, sporadycznie N. rarinervis, Paripteris pseudogigantea i P. linguaefolia. Zrwłaszcza dwa osta,tnie taksony !są baTdzo częste, przy udziale inn~h jak N europteris loshi
i N. obliqua. Z innych pteridofylów na uwagę zasługują pojawiające się
Sphenopteris striata, Mariopteris nervosa, starsza M. muricata, M. sauveuri, Hczniejsze peikopterysy - Pecopteris miltoni, P. plumosa, P.
schwerini, a także liczne Alethopteris lonchitica li A. decurrens.
Podstawowy zeap6ł rośUnności tegO' ogniwa uzupełniają jeszcze w
znacznym stOlpl1iu Okazy z klasy Lycopodiinae i Equisetinae. Przedstawicielami Lycopodiinae są przede wszystkim liczne ilościowo lepidodendrony i nieco rzadsze lepidofłoiosy i sigillarie. Sporadycznie występuje
Bothrodendron minutifolium. W całym profilu bardzo rozpowszechnione
są sti!gmarłe oraz szysz!kri. widłaków, często w towarzystwie zronionych
megaspor.
W bogatej kolekcji folory westfalu B dużą rolę odgryrwają skrzypy.
Stj1llokalamity są reprezelnto:wane przez 3 żasadnicze gatunki: Stylocalamites cisti, S. suckowi i S. undulatus. Dość powszechny jest TÓWIIlież
gatunek Diplocalamites carinatus. Spotyka się rÓWlIlież ulistnienli.e kalamitów typu Annularia i Asterophyllites na1eżących do !kilku taksonów,
a także organy podziemne t~h roślin typu Pinnularia. .
Kompontełntami :fllary westfalu B są rw znacznej mierze kordaity,
których nagrom:adzetnJia nie!kiedy tworzą warsterwki.
Miążiszość westfalu B w otworach omawianego Tejonu jest zmienna.
W otworach najlbardziej p6lłnocno-wschOOnich (Radzyń IG 6 i Rudno
IG 1) brak zUipem.ie utworów westfału, nieduża miąższość westfalu B
wyżej
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została stwierdzona w obworach Radzyń lG 8 - 44 m, Parczew lG 7 42 m i Pa·rezew lG 10 - 54 m. W otworach Łulk~ lG 3, Radzyń lG 7.
Wygnanów lG 1, Parczew lG 2, lG 4, lG 3 miąższość jest znacma
i sięga do 170 m (Wygnanów lG 1) i 194 m (parezew lG 3). Najwyższe
osady karbonu występujące rw tych otworach można <by IlrorelOlWać z osadami znanymi z Centra!lnego Okręgu W ęg!lowego i zaliczyć do westfa:lu
C, jedna'kże na to stwieirdzende brak danych florystycm~h.
Oddzi:al
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Tepeca MHf'EP
fl»HTOCTPATHr'PAClłIDI KAPOOHCKHX
ąACTH JIIORJIHHCKOrO

OTJIOxmHHA B CEBEPO-BOCTOąHOJit
YI'OJILHOrO BACCEiłHA

Pe310Me

B CTan.e ;lfcleTcH

aHaJlB3 H xapaItTePHCTIIKa xap60HCICO:lii: c)nopDI no 15 Cl(BlllICBH'lIM, np06yce:aepO-BOCTOKe JIro6JIHHCICOrO yrOJIbHOro 6acce:Iii:Ha (pa:Iii:OH Pa,IJ;3DIHl1 H nap'l:eBa)•
.MJI onpe.ne,neHIDl B03pacTa nopo,lJ; xapOOHa (!lJBT. 1). no 06HaPYllreB1l&lM rpymmM c)JIOPDI yCTaHOBJIeBO, '!TO H3}":1aeMDIe nopo,Il;LI OTHOCRTCH K :aepXłleMY BH3elO, HaMlOpy A, HaMlOpy B-G

peBBLIM Ha

H

BtlCTc)amo A H B.
B COCTaB :aepXlleBll3eiiCICo:lii: H HaMlOpCICO:lii: c)JIOPDI BXO,ll,JlT 12 BlI,ll;OB,

BeCl.Ma THIJlI1UIldX .MJI'
3THX 3BeIDoeB. cllJIopa HaMlOpa B BCTpe'llleTCll O'Iellb pe,IJ;KO, TOJILKO MecTaMH, a HaMlOp C xapaK-
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TepH3yeTcH em:e 60JIee pe,1l;KJiIM rrommeHHeM BH,n;OB 60JIee MOJIO,n;OH qJJIOPhI. BecTljJam,
orrpe.D;eJIlieTCH no IjJJIope, oco6eHHO 6narQ,n;apH rrarropOTHHKOBI!,I(IThIM paCTeHIDIM

A

xopomo

(Pteridophylla),

rrepe'IHCJIeHHhIM B rrOJThCKOM TeKCTe. BecTljJaJIh B T aIOKe rrpe,n;CTaBJIeH 6oI'aToil: qJJIOPOH. B MHOI'O'o6pa3HH rrarrOpOTHHKOBI!,I(IThIX paCTemrH Ha6JIIO,n;aeTcH rrpe06JIa,n;aHHe pacTeHHH rpynmI

teris.

B 60JIhmOM KO.Jlli'IecTBe BCTpe'laIOTCH TaK)!(e

Lycopsida

Sphenopsida

H

Neurop-

H Kop,n;aHTOBhle PaC-

TeHHH.

no rrOJI),'leHHhIM ,n;aHHhIM COCTaBJIeHa <jmTocTpanrrpaljJH'IecI(aJI KOppeJIliIUiH B OTHecemrn
K BhI,n;eJIeHHhIM JIHTOCTpaTn:rpa<pH'IecKHM 3BeHhHM (1jJn:r.
KOMapOBCKHe nJIaCThI H CaMhle HH3hI 6YI'cKIIX. HaMIOP Y

2).

ARaJIOI'OM HaMIOpa

B-C

A

HBJIJIIOTCH

COOTBeTCTBYIOT 6yrcKHe nJIaCThI

6e3 ilK c aMOH HH)KffeH IIo,n;OllIBeHHoil: 'laCHI, a TaK)I(e HH)J(HHH qaCTh KYMOBCKI:iX IIJIaCTOIl. BeCTljJaJIh

A

OXBaThIBaeT Bepxa KYMOBCKIIX llJIaCTOB H HH)KfflOIO 'laCTh JII06JIHHCKHX, ·a BecT<paJIh B

ox-

saThIBaeT OCTaBmyroCH qaCTh JII06JIHHCKHX llJIaCTOB.

Teresa MIGIER
PHYTOSTRATIGRAPHY OF THE CARBONIFEROUS OF NORTH- EASTERN
PART OF THE LUBLIN COAL BASIN

Summary
The paper :presents analysis and charac.terdstks of Carbooiferou s flora from
15 boreh oles made an [t he region of Radzyn and Parczew, north-eastern part of
the Lubl'in Coal Basin (Fig. I), On the basis of the recorded floral as'Se'mblages,
the strata were divided into the Upper Visean, Namurdan A, Namurian B-C, and
Wes.tphalian A a!Ild B.
The Upper Visean and Namurian f l!oral assemblage comprises 12 species highly
typical of ;t hese stages. The Namurian B is very poor in plant remains. The Namurian C is ev,tdenced by still innumerous species of t he younger floral assemblage.
The Westphalian A has very good floris'dc record, espeC!ially in the case of fernleaf pla[]Jts (pteridophylla), listed in the Polish text. Flodst'k record of the West phalian B is also very good. Plants oil' the Neuropteris group predominate among
speoifically differentiated fer n-leaf plants, and Lycopsida, Sphenopsida and 0 01"daites are a ls 'O 'common here.
The results obtained ·w ere use(l iD correlate the phytoSitra't'igrnphic and lithostratigraphk subdivisrDt1s (Frg. 2). I t appears that the Komar6w Beds and the
basal part 'Of Ithe Bug Beds cDrrespond :tD the Namurian A, the Bug Bedis (except
for their b asal p art) and torwer part vi the KU!mOrw Beds -to the Namuriian B-C,
. u pper par,t of ,t he Kum6w Beds and lower part of the Lublin Beds - tD the Westp halian A, and ,the remaining part of the Lublin Beds - to the Westphalian B.

