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Szyszka drzewiastej roœliny wid³akowej z dolnokarboñskiego fliszu
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S u m m a r y. The Lower Carboniferous sediments of the Bardo Mts. is mainly composed of
biostratigraphically undocumented flysch sequences. A cone impression was found in
clayey-mudstone bed of the Srebrna Góra formation that represents one of these flysch sequences.
The estimated Middle or even Upper Viséan relative age of this formation was determined based on
the underlying paleontologically documented Nowa Wieœ formation. The strobilus specimen is
morphologically similar to cones assigned to genera Flemingites and Lepidostrobus, that were
produced by arborescent lycopsids. The absence of in situ spores makes a precicse taxonomical
determination of the cone impossible. The currently known stratigraphical ranges of the two genera are consistent with the previous opinions on the age of Srebrna Góra formation.
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Sekwencja osadów, z której pochodzi opisany poni¿ej
okaz, znajduje siê w pó³nocnej czêœci Gór Bardzkich, ok.
500 m na wschód od Srebrnej Prze³êczy i 250 m na
po³udniowy zachód od fortu Ostróg (ryc. 1, 2). Okaz zosta³
znaleziony w blokowisku skalnym, wystêpuj¹cym u podnó¿a po³udniowego skrzyd³a wielkopromiennego fa³du
(ryc. 3), który znajduje siê ok. 100 m na wschód od pierwszego wiaduktu, na trasie przekopu nieczynnej kolejki
zêbatej Srebrna Góra–Zdanów.
Ska³y odkryte w tej czêœci przekopu to w zdecydowanej przewadze piaskowce lityczne (waki i arenity),
prze³awicane i³owcami i mu³owcami. Sporadycznie
wystêpuj¹ w nich ³awice drobno- i œrednioziarnistych
parazlepieñców bogatych w piaszczysto-i³owcowe matriks.
Mi¹¿szoœæ warstw piaskowców waha od 2 do 60 cm,
i³owcowo-mu³owcowych natomiast od 0,1 do 15 cm.
Cechami charakterystycznymi tych osadów s¹ naprzemianleg³oœæ piaskowców i warstw mu³owcowo-i³owcowych,
wewn¹trz³awicowa
sekwencja
struktur
sedymentacyjnych (tzw. sekwencja Boumy), uziarnienie
frakcjonalne, konwolucja w górnej czêœci oraz hieroglify
pr¹dowe w dolnej czêœci ³awic (KoŸma, 1987). S¹ to cechy
typowe dla turbiditów deponowanych przez pr¹dy zawiesinowe.
W starszych podzia³ach litostratygraficznych ska³
buduj¹cych Góry Bardzkie osady te by³y zaliczane do serii
³upkowo-szarog³azowej (Oberc, 1957, 1980; ¯akowa,
1963). Zgodnie z podzia³em przedstawionym przez
Wajsprycha (1978, 1986, 1995) stanowi¹ one doln¹ czêœæ
formacji Srebrnej Góry (ryc. 4). Formacja ta, z³o¿ona z
sekwencji fliszowej i dzikiego fliszu, której szacunkowa
mi¹¿szoœæ mo¿e wynosiæ ok. 1500–2000 m jest rozpoznawalna tylko w pó³nocno-wschodniej czêœci Gór Bardzkich.
Zdaniem Wajsprycha (1986, 1995) jednostka ta jest jednym z komponentów autochtonicznej (parautochtonicznej)
sukcesji platformowej.
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Superpozycyjne po³o¿enie formacji Srebrnej Góry
wzglêdem biostratygraficznie datowanej formacji Nowej
Wsi, której górnoturnejski–dolnowizeñski zasiêg stratygraficzny okreœlono g³ównie na podstawie otwornic i
konodontów (Górecka & Mamet, 1970; G³uszek & Tomaœ,
1993; Chorowska & Radlicz, 1994) by³o podstaw¹
dywagacji na temat jej zakresu wiekowego. Zdaniem Chorowskiej i Radlicza (1994) sedymentacja osadów formacji
Srebrnej Góry trwa³a, co najwy¿ej, do póŸnego wizenu
œrodkowego. Wajsprych (1995) rozwa¿aj¹c nastêpstwo
stratygraficzne sekwencji fliszowych w tym obszarze uwa¿a, ¿e wiek tej formacji jest kwesti¹ otwart¹, chocia¿ nie
wyklucza jej przynale¿noœci nawet do górnego wizenu.
Opis okazu i jego przynale¿noœæ taksonomiczna
Odcisk szczytowej czêœci k³osa zarodniowego (ryc. 5)
zachowa³ siê na powierzchni u³awicenia warstwy
ilasto-mu³owcowej. Jego d³ugoœæ wynosi 47 mm, a szerokoœæ 27 mm. Osiowa czêœæ k³osa w najszerszym miejscu
wynosi 8 mm, a jej d³ugoœæ dochodzi do 28 mm. Osadzone
skrêtolegle w¹skie liœcie zarodnionoœne (sporofile) maj¹
na ogó³ 15 mm d³ugoœci. Œlady po ich nasadach osi¹gaj¹
d³ugoœæ zaledwie 1,5 mm. Na okazie nie zachowa³y siê
sporangia. Ten niewielki okaz prawdopodobnie reprezentuje m³odociane stadium rozwojowe szyszki zarodniowej
(strobila). Jego cechy morfologiczne sugeruj¹ przynale¿noœæ do rodzaju szyszek Flemingites lub Lepidostrobus,
wytwarzanych przez drzewiaste wid³akowe.
Morfologicznie, strobile tych rodzajów s¹ bardzo
podobne i wczeœniej by³y opisywane jako Lepidostrobus, a
nawet uznawane za synonimy (Chaloner & Boureau,
1967). Szyszki te maj¹ skrêtolegle u³o¿one sporofile i najczêœciej s¹ eliptycznego lub wyd³u¿onego kszta³tu. Ich
d³ugoœæ jest bardzo zró¿nicowana — od kilku centymetrów
do ponad jednego metra, a szerokoœæ waha siê w granicach
od jednego do kilkudziesiêciu centymetrów (patrz Chaloner & Boureau, 1967; Balbach, 1967; Bek & Opluštil, 2004
i in.). Zgodnie z redefinicj¹ rodzaju Lepidostrobus opracowan¹ przez Brack-Hanesa i Thomasa (1983 — patrz Balme, 1995; Bek & Opluštil, 2004) decyduj¹c¹ rolê w
okreœlaniu przynale¿noœci rodzajowej strobila maj¹ spory
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Ryc. 1. Uproszczona mapa
geologiczna Gór Bardzkich z
lokalizacj¹ badanej okrywki
Fig. 1. Simplified geological
map of the Bardo Mts. with location of the outcrop
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wystêpuj¹ce in situ. Do rodzaju Lepidostrobus Brongniart
zosta³y zaklasyfikowane jednozarodniowe szyszki zawieraj¹ce mikrosporangia ze sporami z rodzaju Lycospora, jak
i podobne szyszki, ale pozbawione spor. Do rodzaju Flemingites Carruthers w³¹czono strobile ró¿nozarodniowe (z
mega- i mikrosporami). Megaspory reprezentuj¹ rodzaj
Lagenicula, a mikrospory nale¿¹ do rodzaju Lycospora,
jednak ró¿ni¹ siê od mikrospor z szyszek Lepidostrobus
brakiem proksymalnej skulptury.
W zmacerowanym materiale skalnym pobranym z otoczenia opisanego powy¿ej k³osa zarodniowego niestety nie
stwierdzono spor. Pozyskany materia³ organiczny jest
z³o¿ony wy³¹cznie z bardzo drobnych fitoklastów czarnej
barwy. W warstwie, z której pochodzi okaz, nie zauwa¿ono
równie¿ ¿adnych innych makroszcz¹tków roœlinnych.
Brak spor w zarodniach uniemo¿liwia okreœlenie nie tylko
przynale¿noœci gatunkowej, ale równie¿ i rodzajowej
znalezionego strobila. Nieobecnoœæ makroszcz¹tków florystycznych, które zwykle towarzysz¹ szyszkom wyklucza
zidentyfikowanie rodzaju roœliny macierzystej.
a
brn
Sre

ra

Gó

¬
0

skarpa odkrywki
escarp of outcrop
szosa
road
fort Ostróg
Ostrog fort
wiadukt
viaduct
przekop kolejki zêbatej
cog-railway cutting

964

Zdaniem dr. S. Opluštila odcisk strobila morfologicznie jest najbardziej zbli¿ony do Flemingites gallowayi
(Arnold) Brack-Hanes et Thomas, który wczeœniej
(Arnold, 1933) by³ opisywany jako Lepidostrobus, ale
równie¿ do szyszek zaklasyfikowanych do Flemingites
allantonensis (Chaloner) Brack-Hanes et Thomas. Z drugiej strony jego doœæ szeroka czêœæ osiowa, która jest charakterystyczna dla szyszek Lepidostrobus mog³aby
sugerowaæ przynale¿noœæ do tego rodzaju (a byæ mo¿e
nawet do gatunku Lepidostrobus ornatus? Brongniart).
Strobile rodzaju Lepidostrobus s¹ g³ównie znajdowane
w osadach karboñskich Europy i Ameryki Pó³nocnej (patrz
Chaloner & Boureau, 1967; Bek & Opluštil, 1998, 2004;
Dunn, 2004; Krawczyñski i in., 1997; Willard, 1989; i in.),
jednak najstarsze pochodz¹ z górnego dewonu pó³nocno-zachodnich Chin (Wang i in., 2003). Szyszki, które
zaklasyfikowano do rodzaju Flemingites s¹ znajdywane w
dolno- i górnokarboñskich osadach (patrz Rex & Scott,
1987; Scott & Hemsley, 1993; Balme, 1995). Zasiêg stratygraficzny strobili tego rodzaju z europejskich konkrecji

50 m

Ryc. 2. Lokalizacja badanej odkrywki
Fig. 2. Location of the investigated outcrop
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Ryc. 3. Odkrywka osadów fliszowych formacji Srebrnej Góry w
przekopie kolejki zêbatej. Strza³ka wskazuje miejsce znalezienia
okazu
Fig. 3. Outcrop of the flysch deposits of the Srebrna Góra
Formation in a rack railway ditch, with the finding site of the fossil
cone (arrow).

Ryc. 5. Okaz znalezionej szyszki zarodnikowej z rodzaju Flemingites lub Lepidostrobus. (Fot. P. Rzepecka)
Fig. 5. The lycopsid cone belonging to genera Flemingites or
Lepidostrobus. (Phot. P. Rzepecka)

nie mo¿na bli¿ej sprecyzowaæ sugerowanego dotychczas
œrodkowo-, b¹dŸ nawet póŸnowizeñskiego wieku formacji
Srebrnej Góry.
Okaz ten mo¿na potraktowaæ jako œwiadectwo istnienia
na zapleczu wczesnokarboñskiego basenu sedymentacyjneWnioski
go zespo³u roœlinnego, zawieraj¹cego równie¿ drzewiaste
wid³akowe. Wiadomym jest, ¿e szcz¹tki roœlin l¹dowych
Pozyskany z osadów fliszowych okaz strobila nale¿y wraz z materia³em skalnym docieraj¹ ró¿nymi drogami
do rzadkich znalezisk. Rodzaje szyszek, do których morfo- transportu do zbiorników morskich, ulegaj¹c po drodze w
logicznie jest najbardziej podobny, s¹ znajdywane w osa- ró¿nym stopniu rozpadowi i rozk³adowi. Elementy bardach z szerokiego przedzia³u czasowego — od póŸnego dziej odporne na dezintegracjê, jakimi zapewne by³y
dewonu po karbon w³¹cznie. Na jego podstawie niestety szyszki póŸnopaleozoicznych drzewiastych wid³akowych,
mog³y prawdopodobnie d³u¿ej dryfowaæ i sporadyczwed³ug Wajsprycha, 1995 (zmodyfikowane)
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