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Fosylne i subfosylne szczątki roślin  

w rejonie Górnego Śląska 
 

 

 

Konferencja  8
30

-15
30

. Sesja naukowa 10
00

-13
00

. Zwiedzanie kopalni 13
30

-15
30

. 

 

Pierwsza część konferencji - sesja naukowa – Sala Witrażowa Muzeum Górnictwa 

Węglowego, Zabrze, ul. 3 Maja 19. 

W Muzeum korzystamy z szatni i kawiarenki, gdzie we własnym zakresie organizujemy tylko 

drobny poczęstunek (herbata, kawa, drobne ciasteczka, zupki błyskawiczne). 

 

Druga część to zwiedzanie z przewodnikami zabytkowej kopalni węgla kamiennego 

(http://www.luiza.zabrze.pl/) w Skansenie Górniczym „Królowa Luiza”, który stanowi 

Oddział Muzeum Górnictwa Węglowego (Zabrze, ul. Wolności)  

http://www.luiza.zabrze.pl/
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Program szczegółowy: 

 

 

8
30

-10
00

                                   rejestracja  Uczestników 

10
00

-10
10

 doc. dr hab. Dorota Nalepka powitanie 

10
10

-10
30

 
prof. dr hab. Leon Stuchlik, 

prof. dr hab. Ewa Zastawniak 
   

10
30

-10
45

 
dr Sławomir Florjan 

 

Mikromorfologia epidermy kordaitów 

z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 

(późny karbon) 

10
45

-11
00

 mgr Kornelia Staneczko 
Górnośląskie Zagłębie Węglowe 

w świetle badań paleobotanicznych 

11
00

-11
15

 dr Grzegorz Pacyna 

Pierwsza flora zachowana 

w konkrecjach syderytowych  

z późnego karbonu z Górnego Śląska 

11
15

-11
45

                                        przerwa  

11
45

-12
00

 dr Małgorzata Nita Interglacjał mazowiecki w Katowicach 

12
00

-12
15

 
doc. dr hab. Maria Lityńska-

Zając 

Szczątki roślinne z wykopalisk 

archeologicznych na Górnym Śląsku – 

wybrane przykłady 

12
15

-12
45

                       dyskusja, wnioski, plany 

13
00

-13
30

                                    przejście  do kopalni 

13
30

-15
30

                   zwiedzanie kopalni z Przewodnikami 
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Leon Stuchlik, Ewa Zastawniak 

 

  

JUBILEUSZE NASZYCH KOLEŻANEK 

  

  W bieżącym roku zbiegły się rocznice urodzin trzech polskich paleobotaników – 

palinologów, 75. rocznica urodzin prof.dr hab. Elżbiety Turnau, emerytowanego pracownika 

Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz 70. rocznica urodzin 

Dr Aleksandry Kohlman-Adamskiej z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie i Dr Marii 

Ziembińskiej-Tworzydło z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z tej okazji 

zaprezentowano w dużym skrócie najważniejsze dokonania Jubilatek w zakresie badań 

paleobotanicznych oraz w prezentacji multimedialnej zilustrowano niektóre fakty z ich życia 

naukowego. 

 

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN 

Lubicz 46 

31-512 Kraków 

Leon.Stuchlik@ib-pan.krakow.pl 

Ewa.Zastawniak@ib-pan.krakow.pl 

mailto:Leon.Stuchlik@ib-pan.krakow.pl
mailto:Ewa.Zastawniak@ib-pan.krakow.pl
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Sławomir Florjan  

MIKROMORFOLOGIA EPIDERMY KORDAITÓW 

Z GÓRNOŚLĄSKIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO (PÓŹNY KARBON) 

  

 

 Przedstawiciele rodzaju Cordaites Unger, 1850 (rząd Cordaitales, klasa Cordaitopsida, 

podgromada Pinophyta) odgrywali istotną rolę w zbiorowiskach roślinnych późnego karbonu 

(±318 – 299 Ma), a także permu. 

 Kordaity były drzewami w ścisłym tego słowa znaczeniu, miały silnie zdrewniały 

pień, rozgałęziający się na znacznej wysokości tworząc koronę. Były to jedne z najwyższych 

roślin paleozoiku. Badania prowadzone w ostatnich latach wskazują, że ich wysokość mogła 

dochodzić do prawie 50 metrów. 

Kordaity posiadały liście o długości od około 30 do 80 cm i szerokości od kilku do około 

15 cm. Liście te były niepodzielone, całobrzegie i sztywne, posiadały równoległą nerwację, 

pomiędzy nerwami przebiegały równoległe do nich pasma sklerenchymy. Od momentu 

opisania pierwszych liści kordaitów (Sternberg 1823 - jako rodzaj Flabellaria) podstawą do 

wyróżniania gatunków były cechy makromorfologiczne, przede wszystkim wzajemny układ 

nerwów i pasm sklerenchymy. W drugiej połowie XIX wieku Grand’Eury podzielił rodzaj 

Cordaites na trzy rodzaje – Eucordaites, Dorycordaites i Poacordaites. W oparciu o cechy 

makromorfologiczne, z obszaru Europy opisano około 50 gatunków należących do tych 

trzech rodzajów. Niektóre z nich, np. często spotykany Cordaites principalis (Germar) 

Geinitz, mają bardzo szeroki zasięg stratygraficzny. Badania nad mikromorfologią liści 

prowadzone w różnych ośrodkach wykazały, że zróżnicowanie gatunkowe rodzaju Cordaites 

s.l. jest o wiele większe niż sądzono w oparciu tylko o cechy makromorfologiczne, a co za 

tym idzie szereg gatunków wyróżnionych tylko w oparciu o cechy makromorfologiczne 

to sztuczne taksony obejmujące niekiedy liczne gatunki. 

Epiderma liści kordaitów była bardzo silnie skutynizowana. Wzór rozmieszczenia aparatów 

szparkowych pozostawał w ścisłym związku z rozmieszczeniem nerwów i pasm 

sklerenchymy pomiędzy nerwami (aparaty szparkowe są tam gdzie miękisz liścia kontaktuje 

ze skórką). Na górnej stronie liścia albo brak aparatów szparkowych albo występują one 

nielicznie. Na dolnej stronie liścia aparaty szparkowe tworzą najczęściej równoległe skupienia 

w postaci pasm złożonych z reguły z kilku rzędów. 

W opublikowanych danych na temat flory karbońskiej z Górnośląskiego Zagłębia 

Węglowego można znaleźć informacje o występowaniu kilku gatunków kordaitów 

wyróżnionych w oparciu o makromorfologię liści. Badania prowadzone przez mnie nad 

mikromorfologią epidermy kordaitów z GZW wskazują na występowanie co najmniej 

20 morfotypów epidermy różniących się w znaczny sposób cechami przede wszystkim takimi 

jak długość i szerokość komórek, rozmieszczenie aparatów szparkowych, liczba 

i rozmieszczenie papilli. 

 

Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński 

Kopernika 27 

31-501 Kraków 

tel. (012) 663 36 61 

s.florjan@poczta.fm 
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Kornelia Staneczko 

GÓRNOŚLĄSKIE ZAGŁĘBIE WĘGLOWE 

W ŚWIETLE BADAŃ PALEOBOTANICZNYCH 

 

W określeniu stratygrafii serii litologicznych karbonu Górnośląskiego Zagłębia 

Węglowego (GZW) istotną rolę odegrały badania paleobotaniczne prowadzone od drugiej 

połowy XIX w. i trwające do początków II Wojny Światowej. Po 1945 roku wznowiono je. 

Obszar GZW obejmuje swym zasięgiem S i N część województwa śląskiego oraz NW część 

województwa małopolskiego. Pod względem fizycznogeograficznym położony jest w zasięgu 

2 podprowincji: Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i Północnego Podkarpacia. Zajmuje 

powierzchnię 7500km
2
, z czego 5500km

2
 znajduje się w Polsce. To jedno z największych 

zagłębi w Europie. Jest przekształconym zapadliskiem przedgórskim uformowanym podczas 

orogenezy waryscyjskiej.  

Najstarsze prekambryjskie utwory znajdują się w południowej części zagłębia. Niezgodnie 

na nich zalegają terygeniczne utwory kambru dolnego i dewonu. Powyżej – węglanowa seria 

dewonu i karbonu dolnego oraz seria morskich osadów terygenicznych górnego wizenu oraz 

spągowej części namuru A. W obrębie waryscyjskiego górnokarbońskiego piętra molasowego 

GZW wydziela się 4 serie litostratygraficzne reprezentowane przez kompleksy skał 

klastycznych: iłowcowo-mułowcowo-piaskowcowych oraz fitogenicznych (pokłady węgla) 

o miąższości szacowanej na około 8500m. Powyżej znajdują się różnorodnie wykształcone 

(od osadów klastycznych po węglanowe) utwory mezozoiku i kenozoiku.  

Analiza flory karbonu produktywnego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym daje jego 

wyraźną czterodzielność: 

pierwszy odcinek – namur A – ma wiele gatunków przewodnich i charakterystycznych 

drugi odcinek – namur B i C jest dość słabo scharakteryzowany 

trzeci odcinek – westfal A cechuje się dużą różnorodnością florystyczną  

czwarty odcinek – westfal B i C jest najbogatszy florystycznie 

Szczątki makroflory opisane z karbonu górnośląskiego należą do gromady Telomophyta 

(rośliny telomowe). Gromada ta reprezentowana jest przez szereg podgromad, z których 

w karbonie największe znaczenie miały podgromady: Lycophytina (widłakowe) obejmujące 

między innymi klasy: Lycopsida (widłaki jednakozarodnikowe) oraz Isoetopsida (widłaki 

różnozarodnikowe), Sphenophytina (skrzypowe), Pterophytina (paprociowe) i Cycadophytina 

(nagozalążkowe wielkolistne) do których należy klasa Lyginodendropsida (paprocie 

nasienne). 

Obfitość i różnorodność uwęglonych liści roślin stworzyła konieczność opracowania 

sztucznej ich klasyfikacji. Powstałe wówczas pojęcie Pteridophylla, czyli rośliny 

paprociolistne, nie precyzuje przynależności botanicznej żadnej z grup. Zalicza się tu klasy 

nie spokrewnione z sobą. Rośliny paprociolistne mają zasadnicze znaczenie dla stratygrafii 

osadów karbonu produktywnego i stanowią znaczny procent ogólnej ilości gatunków 

karbońskiej flory w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym.  

Wśród bogatej górnokarbońskiej roślinności spotyka się gatunki lub rodzaje, których 

skamieniałości spełniają kryteria skamieniałości przewodnich. Najliczniejsze szczątki 

roślinne odnotowywane są w osadach westfalu. 

 

ul. Pocztowa 18 

41-600 Świętochłowice 

nelastaneczko@wp.pl 
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Grzegorz Pacyna 

 

PIERWSZA FLORA ZACHOWANA W KONKRECJACH SYDERYTOWYCH 

Z PÓŹNEGO KARBONU GÓRNEGO ŚLĄSKA 

 

Flory zachowane w konkrecjach syderytowych (sferosyderytach) są na świecie rzadko 

znajdowane i opisywane. Każde stanowisko tak zachowanej flory budzi duże zainteresowanie 

paleobotaników, ponieważ zachowane w nich rośliny niosą szczególnie dużo cennych 

informacji. Najsłynniejszym, najbogatszym i najlepiej poznanym stanowiskiem 

ze skamieniałościami roślin karbońskich w konkrecjach syderytowych jest Mazon Creek 

w stanie Illinois w USA. W konkrecjach syderytowych bowiem wczesna diageneza 

poprzedzająca kompakcję, daje szansę na przestrzenne zachowanie skamieniałości. Bardzo 

wczesna cementacja miękkiego osadu przez węglan żelaza, powoduje również zachowanie 

powierzchni części organicznych, nawet bardzo delikatnych struktur. Dzięki temu zostają 

oddane trójwymiarowe kształty budowy morfologiczno-anatomicznej.  

W Polsce poziomy ze sferosyderytami znane są głównie z karbonu Górnośląskiego Zagłębia 

Węglowego, gdzie konkrecje syderytowe towarzyszą najczęściej pokładom węgla i występują 

w skałach oddzielających je. Szczególnie często występują w serii mułowcowej w postaci 

pojedynczych buł 3-10 cm średnicy. Dotychczas flora zachowana w konkrecjach 

syderytowych nie była znana z polskiego karbonu, flora z Sosnowca jest pierwszą rozpoznaną 

tak zachowaną florą. Konkrecje były zbierane na hałdzie Kopalni Węgla Kamiennego 

„Porąbka-Klimontów” w Sosnowcu w latach 1998-2003. Teren badań leży na obszarze 

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w jego północno-wschodniej części, zwanej rejonem 

dąbrowskim. Skamieniałości pozyskiwano przez rozbijanie konkrecji młotkami różnej 

wielkości i ciężaru. Większość roślin w konkrecjach jest dobrze zachowana 

w trójwymiarowej postaci, uwęglona lub zmineralizowana. Do opracowania zostało 

wybranych około 1000 okazów. Flora ta jest ciekawa ze względu na: szczególnie duży udział 

dobrze zachowanych organów rozrodczych,  które są ogólnie słabo reprezentowane w zapisie 

kopalnym oraz występowanie wielu drobnych form, w literaturze traktowanych jako detrytus 

i dlatego nie opisywanych.  

We florze dominują widłaki reprezentowane przez pędy i fragmenty kory form drzewiastych 

Lepidodendron i Sigillaria, izolowane liście Cyperites, kłosy zarodnionośne i  zróżnicowane 

izolowane sporofile z zachowanymi makrosporami w zarodniach. Częste są skrzypowe, 

w tym głównie pędy, liście i kłosy kalamitów, klinolisty są rzadkie. Paprocie, najrzadsze 

w badanym materiale są reprezentowane przez płonne fragmenty liści z rodzaju Pecopteris 

i jeden okaz liścia zarodnionośnego (Renaultia schwerini). Najciekawsze w badanym 

materiale są paprocie nasienne. Stwierdzono przedstawicieli dwóch rzędów: Lyginopteridales 

i Medullosales. Zróżnicowane ulistnienie Lyginopteridales należy do rodzajów: Lyginopteris, 

Sphenopteris, Mariopteris, Karinopteris i Palmatopteris, stwierdzono też jeden organ 

pyłkowy oznaczony jako Telangiopsis. Medullosales są reprezentowane przez ulistnienie: 

Neuropteris i Neuralethopteris oraz organy pyłkowe: Codonotheca, Boulayatheca 

i Dolerotheca. Nieliczne kordaity są reprezentowane przez fragmenty liści i wyjątkowo małe 

kwiatostany. W materiale rozpoznano także fragmenty gałązek o morfologii 

najwcześniejszych iglastych. 

Ponieważ badane konkrecje zostały znalezione na hałdzie, ich wiek i pozycja stratygraficzna 

są niepewne. Dlatego podjęto próbę oceny wieku na podstawie makroszczątków roślinnych. 

Przewodnie gatunki, takie jak: Lyginopteris hoeninghausii, Neuralethopteris schlehanii, 

N. rectinervis i Karinopteris acuta pozwalają sprecyzować wiek konkrecji na langset, 

a pozycję litostratygraficzną konkrecji na warstwy załęskie w obrębie serii mułowcowej. 

Flora z konkrecji z Sosnowca jest florą allochtoniczną. Rośliny z konkrecji reprezentują różne 
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środowiska rzecznej równiny zajętej przez meandrujące rzeki. Szczątki roślinne musiały 

zostać przyniesione do zbiornika, gdzie tworzyły się konkrecje, przez wodę i przez wiatr.  

 

 

Zakład Paleobotaniki, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
1
  

ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków 

grzegorz_pacyna@o2.pl 

 
1
Aktualny adres do korespondencji:  

33-300 Nowy Sącz, ul. Boh. Orła Białego 40 
 

 

Ewa Zastawniak 

 

BADANIA MAKROSKOPOWYCH SZCZĄTKÓW ROŚLIN 

Z OSADÓW TRZECIORZĘDOWYCH GÓRNEGO ŚLĄSKA 

 

    W wieku XIX i do czasów Ii wojny światowej badania flor kopalnych miocenu na Górnym 

Śląsku, głównie odcisków liści i kopalnego drewna, prowadzili paleobotanicy niemieccy: 

H. R. Goeppert, R. Kräusel, F. Meyer, W. Prill, E. Reichenbach I H. Reiman. Po drugiej 

wojnie światowej J. Raniecka-Bobrowska opublikowała pracę pt. Kilka szczątków roślinnych 

z tortonu Górnego Śląska (1957) oraz W. Szafer obszerną monografię flory kopalnej 

z miocenu Starych Gliwic (1961). 

 

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN 

Lubicz 46 

31-512 Kraków 

Ewa.Zastawniak@ib-pan.krakow.pl 

                                                
 

mailto:grzegorz_pacyna@o2.pl
mailto:Ewa.Zastawniak@ib-pan.krakow.pl
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Małgorzata Nita  

INTERGLACJAŁ MAZOWIECKI NA WYŻYNIE ŚLĄSKIEJ 

 

Na Wyżynie Śląskiej i w jej sąsiedztwie są znane tylko trzy stanowiska 

plejstoceńskich osadów organicznych i wszystkie reprezentują interglacjał mazowiecki. Są to 

Gościęcin (Srodoń 1957), Stanowice (Sobolewska 1977) i Katowice.  

Stanowisko Katowice znajduje się na prawym brzegu rzeki Rawy, około 150 m od jej osi. 

Rejon stanowiska jest całkowicie zurbanizowany. Osady pozyskano w trakcie wykopów pod 

fundamenty banku za pomocą ogromnego świdra budowlanego o średnicy 1 m.  

Osady z Katowic reprezentują tylko fragment interglacjału, mimo to nie ma wątpliwości, 

że powstały w interglacjale mazowieckim. Świadczy o tym m. in. współwystępowanie 

wysokich wartości pyłku Carpinus i Abies oraz obecność taksonów wskaźnikowych, takich 

jak Pterocarya, Celtis i Azolla filiculoides. Sukcesja pyłkowa reprezentuje III i IV okres 

pyłkowy wg podziału Janczyk-Kopikowej, podobnie jak w Stanowicach oraz początek 

zlodowacenia liwca. Osady starszej części interglacjału są reprezentowane jedynie 

w Gościęcinie. 

W obu profilach z Wyżyny Śląskiej wysokie wartości pyłku Abies utrzymują się do końca III 

okresu pyłkowego. Pyłek Carpinus kulminuje wcześniej (w starszej części III okresu) i jego 

wartości są wyraźnie niższe. Spektra pyłkowe korelowane z najstarszą częścią zlodowacenia 

liwca cechuje wzrost udziału NAP niemal do 70% oraz obecność pyłku Betula nana t. i Salix 

polaris t. i Juniperus. 

 
 

 
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski 

ul. Będzińska 60 41-200 Sosnowiec 

malgorzata.nita@us.edu.pl 
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Maria Lityńska-Zając 

SZCZĄTKI ROŚLINNEZ WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCHNA 

NA GÓRNYM ŚLĄSKU – WYBRANE PRZYKŁADY 

  

Rozpoznanie materiałów archeobotanicznych z terenu Górnego Śląska jest 

stosunkowo słabe. Dane o występowaniu makroskopowych szczątków roślinnych pochodzą 

tylko z 24 stanowisk archeologicznych różnego wieku (Ryc. 1). Liczba gatunków roślin 

oznaczonych na poszczególnych stanowiskach jest mocno zróżnicowana. Na wielu z nich 

wystąpiły tylko pojedyncze taksony. Bogate materiały roślinne zanotowano m. in. w Lubomi 

i w Wąsoszu Górnym. Materiały te dostarczyły bardzo interesujących danych na temat 

gatunków uprawianych, jak i roślinności spontanicznie rozwijającej się w przeszłości 

na polach uprawnych, łąkach i pastwiskach, w bezpośrednim sąsiedztwie badanych stanowisk 

lub w okolicznych lasach. Wśród roślin uprawnych dominowały pozostałości zbóż (Tab.1).  

  

Ryc. 1. Liczba stanowisk archeologicznych z Górnego Śląska, na których zanotowano 

szczątki roślinne. M - mezolit, N - neolit, EB - epoka brązu, KŁ - kultura łużycka, Ha – okres 

halsztacki, OR – okres rzymski, WS – wczesne średniowiecze.  

 
 

Tab. 1. Szczątki roślin uprawnych rozpoznane na stanowiskach archeologicznych z Górnego 

Śląska. Objaśnienia jak na rycinie 1. Podano liczbę stanowisk. 

takson N KŁ OR WS 

Avena sativa + Avena sp.     1 3 3 

Hordeum vulgare 1 3 5 2 

Panicum miliaceum   2 5 5 

Secale cereale   1 2 5 

Triticum aestivum     3 5 

Triticum dicoccum 1 2 1 2 

Triticum monococcum 1 1     

Triticum spelta   2 3 3 

Triticum sp. 1 2 3 1 

Cannabis sativa       1 

Cucumis sativus       1 

Lens esculenta       1 

Linum usitatissimum     1 1 

Pisum sativum     2 1 

Pisum sp./Vicia sp.     1   

Vicia faba       1 
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