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Treœæ: Osady karbonu wystêpuj¹ powszechnie w wielu miejscach Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Rejon bêd¹cy przedmiotem porównañ to Zachodnia Wirginia, w której liczne wychodnie karbonu zo-
sta³y szczegó³owo udokumentowane florystycznie. Rejon ten le¿y na zachód od strefy tektonicznej
Brewarda – granicy wewnêtrznej Appalachów miêdzy P³yt¹ Atlantyck¹ a P³yt¹ Centraln¹. Opracowa-
nie flory karboñskiej tego regionu dokumentuje górny mississip (serpuchow) oraz dolny pensylwan
(górny baszkir). Na póŸny mississip i wczesny pensylwan przypada luka sedymentacyjna, podczas
której powsta³a dokumentowana na terytorium USA tzw. powierzchnia postchesteriañska. Jej odpo-
wiednikiem w polskich zag³êbiach wêglowych jest luka stratygraficzna sygnalizowana brakiem pozio-
mów goniatytowych H1 i H2. Poni¿ej tej luki w porównywanych regionach wystêpuj¹ utwory morskie
i paraliczne z pok³adami wêgla, natomiast powy¿ej dominuj¹ utwory limniczno-fluwialne z pok³ada-
mi wêgla i pakietami utworów paralicznych.

S³owa kluczowe: Appalachy, regiony: œl¹ski i lubelski, karbon, flora, litostratygrafia

Abstract: The Carboniferous deposits occur generally on the entire territory of the United States of
America. The region to be correlated is the West Virginia where numerous Carboniferous outcrops
occur and they are detailed floristically documented. The studied region is located west of the Bre-
ward tectonic zone, the inner boundary of the Appalachian between the Late Palaeozoic Atlantic
Plate and the Early Palaeozoic Central Plate. The Carboniferous macroflora documents the Late Missi-
ssippian (Serpukhovian/Namurian A) and the Late Pennsylvanian (Late Bashkirian-Early Moscovian).
The documented stratigraphic gap the post-Chesterian surface in the studied region corresponds to the
latest Mississippian and Early Pennsylvanian. In Polish coal basins it probably corresponds to the
stratigraphic gap ascribed to the H1 and H2 goniatite zones. In both studied regions marine and paralic
deposits with coal beds occur below the gap and limnic-fluvial deposits with coal beds and thick
paralic deposits dominate just above it.

Key words: Appalachian, regions: Silesia, Lublin, Carboniferous, flora, lithostratigraphy
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Na prze³omie XX i XXI wieku, po XIII Miêdzynarodowym Kongresie Karbonu i Permu
(ICCP) Pañstwowy Instytut Geologiczny nawi¹za³ intensywne kontakty z prof. Hermanem
W. Pfefferkornem z Uniwersytetu w Filadelfii i prof. Robertem A. Gastaldo z Uniwersytetu
Colby w Bostonie, które doprowadzi³y do wielu spotkañ autorskich, wyjazdów terenowych,
a w koñcu uzyskania wspólnych grantów na temat zmian roœlinnoœci tropikalnej w okresie
namuru. Prezentowany artyku³ przedstawia fragment raportu finalnego grantu polskiego –
5 T12B 055 25 pt. Roœlinnoœæ tropikalna karbonu podczas wczesnych stadiów epoki lodowco-
wej: miêdzykontynentalne porównanie rozwoju flory w czasie namuru (serpuchow-baszkir)
(kierownik grantu dr in¿. Albin Zdanowski), który w formie za³¹cznika jest czêœci¹ grantu
amerykañskiego – USNF, EAR – 0207848 i 0207359 pt. Collaborative research: Tropical
vegetation during the early part of an Ice Age: An intercontinental comparison of Mid-Car-
boniferous floras in their geochronologic setting (kierownik grantu prof. dr Herman W.
Pfefferkorn). Realizacjê wymienionych grantów zakoñczono w 2006 roku.

Wstêpnej analizie porównawczej poddano materia³ paleontologiczny i interpretacje
stratygraficzne dotycz¹ce profilu karbonu euroamerykañskiej strefy florystyczno-klima-
tycznej, do której nale¿¹ Górnoœl¹skie (GZW) i Lubelskie (LZW) Zag³êbie Wêglowe oraz
Wy¿yna Appalaska.

POZYCJA GEOTEKTONICZNA APPALACHÓW

Utwory systemu karboñskiego (mississip-pensylwan) na terytorium Stanów Zjednoczo-
nych wystêpuj¹ powszechnie w wielu stanach. Karbon dolny-mississip (turnej-serpuchow)
w wiêkszoœci stanów reprezentuj¹ utwory wêglanowe i klastyczne pochodzenia morskiego.
Karbon górny-pensylwan (baszkir-moskow) na terytorium Stanów Zjednoczonych le¿y
stratygraficznie niezgodnie na utworach mississipu i starszych utworach paleozoiku. Ta nie-
zgodnoœæ stratygraficzna w literaturze czêsto nazywana jest niezgodnoœci¹ postchesteriañ-
sk¹. Utwory karbonu górnego: piaskowce, mu³owce i i³owce z wk³adkami wapieni oraz
pok³adami wêgla s¹ pochodzenia morskiego, paralicznego i l¹dowego. W wiêkszoœci przy-
padków pok³ady wêgla wystêpuj¹ w œrodkowym i górnym pensylwanie (moskow). Wyj¹t-
kowe pod tym wzglêdem s¹ baseny Appalachów i Illinois, w których l¹dowe utwory kar-
bonu wystêpuj¹ w najwy¿szym mississipie i najni¿szym pensylwanie znanym na terenie
Stanów Zjednoczonych. Utwory karboñskie z basenu Appalachów wystêpuj¹ bezpoœrednio
na wspó³czesnej powierzchni terenu, w zwi¹zku z czym by³y ³atwo dostêpne, jeœli chodzi
o mo¿liwoœæ opróbowania materia³u florystycznego i w konsekwencji przeprowadzenia
badañ biostratygraficznych. Nawi¹zane kontakty z geologami amerykañskimi, mo¿liwoœæ
obejrzenia wychodni karbonu oraz liczna literatura o florze karboñskiej z tego regionu
umo¿liwi³y przeprowadzenie wstêpnego porównania profilu karbonu i flory karboñskiej
Appalachów z flor¹ Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego opracowan¹ przez Teresê Migier
oraz Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego opracowan¹ przez Annê Kotasow¹ (Kotasowa
& Migier 1995).
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Appalachy to ponadregionalna jednostka geologiczna, o skomplikowanej wielofazo-
wymi ruchami tektonicznymi budowie strukturalnej, usytuowana we wschodniej czêœci
Stanów Zjednoczonych na kontakcie P³yty Centralnej na zachodzie z P³yt¹ Atlantyck¹ na
wschodzie (Fig. 1) (Stupnicka 1978). Tak zdefiniowane pasmo Appalachów dzieli siê na
cztery strefy: Piedmontu (Piedmont Plateau), Pasma B³êkitnego (Blue Ridge), Wielkiej Do-
liny Appalaskiej (Valley and Ridge) i Wy¿yny Appalaskiej (Appalachian Plateau).
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Fig. 1. Schematyczna mapa geotektoniczna po³udniowych i centralnych Appalachów: 1 – osady
kredy i trzeciorzêdu na p³ycie atlantyckiej, 2 – formacje paraliczne i l¹dowe karbonu, 3 – sfa³dowane
ska³y paleozoiczne, 4 – sfa³dowane staropaleozoiczne ska³y osadowe, 5 – gnejsy intrudowane przez

granity, ³upki metamorficzne i piaskowce zmetamorfizowane

Fig. 1. The schematic geotectonic map of the southern and central Appalachian: 1 – Cretaceous and
Tertiary deposits on the Atlantic Plate, 2 – paralic and clastic formations of the Carboniferous,
3 – folded rocks of the Late Palaeozoic, 4 – folded rocks of the Early Palaeozoic, 5 – gneisses intruded

by granites, metamorphic schists and metamorphosed sandstones



Strefy Piedmontu i Pasma B³êkitnego (P³yty Atlantyckiej i Centralnej) rozdziela re-
gionalna strefa dyslokacji Brewarda o kierunku NE-SW. Strefa Piedmontu zbudowana jest
z ³upków krystalicznych, gnejsów i granitognejsów staropaleozoicznych (kambr-sylur) ze
staropaleozoicznymi lub póŸnoprekambryjskimi masywami: granitowymi, gabrowymi i dio-
rytowymi. Pasmo B³êkitne jest zbudowane z proterozoicznych ska³ krystalicznych i detrytycz-
nych oraz ze ska³ paleozoicznych silnie sfa³dowanych i miejscami zmetamorfizowanych.
Wielka Dolina Appalaska to strefa gór fa³dowych uformowanych ostatecznie w orogenezie
waryscyjskiej, zbudowanych ze ska³ osadowych paleozoiku od kambru do karbonu górne-
go (pensylwan). Dalej w kierunku pó³nocno-zachodnim rozci¹ga siê szeroka strefa Wy¿yny
Appalaskiej zbudowana ze ska³ karbonu i permu. Wystêpuje tu szereg ³agodnych fa³dów
szerokopromiennych. W osiach antyklin na wspó³czesn¹ powierzchniê terenu wychodz¹
utwory karbonu (mississip, pensylwan), w tym l¹dowego z pok³adami wêgla kamiennego.
Œrodkowe partie synklin wype³niaj¹ w wiêkszoœci klastyczne utwory permu. M³odsze od
permu utwory wystêpuj¹ lokalnie w ró¿nego typu obni¿eniach w powierzchni stropowej
permu (Fay et al. 1979).

Budowa geologiczna Appalachów jest bardzo skomplikowana z powodu licznych nie-
zgodnoœci, uskoków i nasuniêæ o znaczeniu czêsto ponadregionalnym. Wspomniane ju¿
utwory karbonu dolnego (mississip) i górnego (pensylwan) zosta³y rozpoznane szczegó³owo
przez paleobotaników, paleontologów i stratygrafów w Zachodniej Wirginii w okolicach
miejscowoœci Charleston i Morgantown.

G£ÓWNE CECHY PROFILU UTWORÓW
GÓRNEGO MISSISSIPU I DOLNEGO PENSYLWANU

Z CHARAKTERYSTYK¥ ZESPO£ÓW FLORYSTYCZNYCH

Osady karbonu Appalachów i flora w nich wystêpuj¹ca by³y przedmiotem badañ wie-
lu autorów, pocz¹wszy od pierwszej po³owy XX wieku (White 1926, Arnold 1948).
W koñcu XX wieku przeprowadzono rewizjê wybranych oznaczeñ flory karbonu dolnego
(mississipu) (Gillespie et al. 1978, Knaus & Gillespie 1994, 2001, Knaus 1995, Blake et al.
1999). Znaleziona i opracowana flora karbonu dolnego reprezentuje odcinek czasowy od
turneju do namuru A (serpuchow) (Fig. 2).

Odcinek ten odpowiada zonom megaflory 1-3A wydzielonym przez Read & Mamay
(1964). Zona 1 Adiantites spp. zbudowana z warstw piaskowców, mu³owców i i³owców
jest charakteryzowana obecnoœci¹ Adiantites spectabilis Read, Rhodopteridium, Alcicorneo-
pteris, Lagenospermum imparirameum Arnold i sporadycznie Lepidodendropsis scobini-
formis (Meek) Read, L. vandergrachti Jongmans, Gothan & Darrah. W zonie 2 Triphyllo-
pteris sp., któr¹ reprezentuj¹ w przewadze osady drobnoklastyczne z wk³adkami i³owców
œrodowiska bagiennego, pojawia siê nowy, dominuj¹cy gatunek Genselia lescuriana (Meek),
Knaus, z którym wspó³wystêpuj¹ rodzaje: Rhodopteridium, Lepidodendropsis i lokalnie Chlidan-
ophyton, Protobarinophyton oraz Lagenospermum. Wed³ug Blake’a et al. (1999) te gatunki
i rodzaje dokumentuj¹ utwory turneju podzielone na dwie formacje, doln¹ Price i górn¹
Maccrady. Powy¿ej wystêpuj¹ morskie osady wêglanowe (Greenbrier Limestone), pozba-
wione skamienia³oœci roœlinnych, bêd¹ce w ca³oœci odpowiednikiem wizenu.
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Fig. 2. Schemat podzia³u utworów karbonu Apallachów i innych regionów USA

Fig. 2. The Carboniferous section of the Appalachian and other regions of the United States
of America



Read & Mamay (1964) w górnym mississipie okreœlanym mianem grupy Mauch Chunk
wydzielaj¹ trzeci¹ zonê florystyczn¹, Fryopsis sp., obejmuj¹c¹ seriê osadów piaskowcowych
oraz mu³owcowo-i³owcowych z wk³adkami kopalnych gleb, a lokalnie równie¿ z warstew-
kami wêgla. Ta grupa osadów ze wzglêdu na zró¿nicowanie litologiczne i facjalne dzielona
jest na cztery formacje (Fig. 2). Badania megaflorystyczne tej grupy osadów spowodowa³y
utrzymanie zony 3 tylko w odniesieniu do najni¿szej formacji Bleufield, natomiast dla m³od-
szych formacji: Hinton, Princeton i Blueston, zaproponowano termin „zona 3A” (Pfeffer-
korn & Gillespie 1981). W takim ujêciu zona 3 w porównaniu z europejskim podzia³em
florystycznym odpowiada zonie 3 (pendlei), a zona 3A – zonie 4 (Arnsbergian) (Wagner
1984). Skamienia³oœci roœlinne w zonie 3 s¹ ubogie iloœciowo i gatunkowo. Dominuje Fry-
opsis abbensis (Read), Adiantites spectabilis Read i rzadziej spotykany Sphenopteridium
sp. Zona 3A zdecydowanie ró¿ni siê od niej iloœciowym i gatunkowym bogactwem flory.
Wœród zebranych skamienia³oœci udokumentowano wystêpowanie m.in.: Stigmaria stellata
Goppert, Sphenopteris elegans (Bronginiart) (Sphenopteris adiantioides Schlotheim), Lepi-
dodendron veltheimi Sternberg, Neuropteris bulupalganensis Zalessky, Sphenophyllum tener-
rimum Ettingshausen, Trigonocarpus sp., Pecopteris aspera Bronginiart i Alethopteris parva
Stocmans & Williere. Ponadto wystêpuj¹ w górnym mississipie: Archaeopteridium tscher-
macki (Stur), Sphenopteris bermudensiformis Schlotheim, Rhodopteridium stachei (Stur),
Sphenopteridium bifidum (Lindley & Hutton).

Powy¿ej zony florystycznej 3A powszechnie na terytorium Stanów Zjednoczonych
stwierdzona zosta³a postchesteriañska powierzchnia erozyjna (Fay et al. 1979, Blake et al.
1999) powsta³a w okresie poprzedzaj¹cym sedymentacjê w basenie appalaskim l¹dowych
utworów pensylwanu dolnego formacji Pocahontas. Przypuszczalnie przypada to na okres
najwy¿szego serpuchowa i wczesnego baszkiru. Zespó³ flory z formacji Pocahontas zde-
cydowanie ró¿ni siê od flory wy¿ej opisanej. Reprezentuje on gatunki i rodzaje m³odsze,
które Wagner (1984) koreluje z 7 zon¹ florystyczn¹: Neuropteris schlehanii (Stur) Laveine
i Lyginopteris hoeninghausii (Brongniart) H. Potonie. Z tego wynika, ¿e okres przerwy sedy-
mentacyjnej przypada³ na 5 i 6 zonê florystyczn¹ (Wagner 1984), które w profilu karbonu
europejskiego s¹ zaliczane do namuru B-C. Ze wzglêdu na brak dokumentacji faunistycz-
nej z najni¿szej czêœci formacji Pocahontas trudno jest dok³adnie ustaliæ okres, niew¹tpliwie
przypadaj¹cy na lukê stratygraficzn¹ pomiêdzy mississipem a pensylwanem. Jest to granica
bardzo skomplikowana i wymaga kontynuacji badañ stratygraficznych oraz porównaw-
czych.

Formacja Pocahontas to seria osadów rzeczno-deltowych, równi zalewowych i bagien
przymorskich o gruboœci maksymalnej 215 m i rozprzestrzenieniu lateralnym do 50 km
(Englund 1974). W profilu formacji wystêpuje do oœmiu wk³adek i pok³adów wêgla, w któ-
rych s¹siedztwie znajduje siê flora: Neuropteris pocahontas D. White, Aulacotheca cf.
campbeli D. White Halle, Holcospermum (Trigonocarpus) maizeretense Stocmans & Williere,
Sphenopteris pottsvillea (D. White) Gastaldo & Boersma, Palmatopteris furcata (Bron-
gniart) H. Potonie, Sphenophyllum cuneifolium (Sternberg) Zeiller, Asterophyllites longifo-
lius (Sternberg) Brongniart, Liginopteris hoeninghausii (Brongniart), Neuraletopteris ser-
giorum Goubet i inne gatunki. Granica stropowa formacji Pocahontas, podobnie jak sp¹go-
wa, ma charakter erozyjny. Powy¿ej wystêpuj¹ drobnoklastyczne osady z pok³adami wêgla
formacji New River o gruboœci do ponad 300 m. Le¿¹ one stratygraficznie, przekraczaj¹co
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niezgodnie, na formacjach starszych dewonu i mississipu, a ich oboczne rozprzestrzenienie
w pó³nocnej czêœci Appalachów jest w wyniku procesów erozji czêsto ograniczone nawet
do kilku kilometrów. To powoduje, ¿e m³odsza formacja Kanawha spoczywa na utworach
pod³o¿a karbonu, mississipu oraz na dolnych formacjach pensylwanu (Pocahontas i wspom-
nianej New River). Florê formacji New River reprezentuj¹ gatunki znane z formacji Poca-
hontas oraz pojawiaj¹ siê nowe gatunki, takie jak: Neuraletopteris biformis (Lesquereux)
Goubet, Alethopteris decurrens (Artis) Zeiller, Asterophyllites grandis Sternberg, A. equi-
setiformis (Sternberg) Brongniart, A. charaeformis (Sternberg) Goppert, Sphenopteris
stockmansis Wagner, Sigillaria elegans (Sternberg) Brongniart, Neuropteris obliqua (Bron-
gniart) Zeiller, Paripteris gigantea (Sternberg) Gothan, Karinopteris acuta (Brongniart)
Boersma, Neuralethopteris schlechanii (Stur) Laveine. Równoczeœnie zanika wystêpowa-
nie Neuropteris pocahontas D. White, który by³ dominuj¹cy w formacji Pocahontas.

Formacja Kanawha w dolnej i œrodkowej czêœci zbudowana jest z drobnoklastycznych
utworów wêglonoœnych z wk³adkami morskimi. W górnej czêœci wystêpuje 14 wk³adek
brakicznych zawieraj¹cych œlady przymarzania. Gruboœæ formacji Kanawha osi¹ga maksy-
malnie 620 m w po³udniowej czêœci Zachodniej Wirginii. Flora wystêpuj¹ca w tych osa-
dach jest w czêœci powtórzeniem flory formacji starszych, a w czêœci s¹ to liczne nowe ga-
tunki (Blake 1999) znane m.in. z polskich utworów moskowu (westfal B-C): Eusphenopte-
ris obtusiloba (Brongniart) Novik, Neuropteris heterophylla Brongniart, Annularia radiata
(Brongniart) Sternberg, Mariopteris muricata (Schlotheim) Zeiller i inne charakterystyczne
tylko dla karbonu Appalachów.

PRÓBA PORÓWNANIA PROFILU SERPUCHOWA I BASZKIRU
GÓRNOŒL¥SKIEGO ZAG£ÊBIA WÊGLOWEGO,

LUBELSKIEGO ZAG£ÊBIA WÊGLOWEGO
ORAZ APPALACHÓW

Porównanie profilu utworów serpuchowa i baszkiru na obecnym etapie wspó³pracy
z geologami amerykañskimi, reprezentuj¹cymi ró¿ne instytucje naukowe i s³u¿bê geologicz-
n¹ USA, mimo posiadania ogromu materia³ów geologicznych, jest trudne do przeprowadzenia.
Mimo to podjêto próbê korelacji podzia³ów chronostratygraficznego i litostratygraficznego
na podstawie badañ makroflory, wspartych badaniami mikroflory i obserwacjami litologicz-
nymi utworów z przedzia³u czasowego wizen-baszkir. Wynikiem tej próby jest schemat
przedstawiony na figurze 3. Wymaga on jednak uszczegó³owienia poprzez wprowadzenie
wyników badania fauny, która wystêpuje szczególnie obficie w utworach morskich wizenu
i serpuchowa zarówno w Górnoœl¹skim i Lubelskim Zag³êbiu Wêglowym, jak i w po³udnio-
wych Appalachach. Utwory wizenu we wspomnianych trzech regionach reprezentowane s¹
przez ska³y pochodzenia morskiego: klastyczne w Górnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym
(warstwy malinowickie), wêglanowe w Appalachach (formacja Greenbrier) i wêglanowo-
-klastyczne w Lubelskim Zag³êbiu Wêglowym (formacja Huczwy). Utwory te, z wyj¹tkiem
Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego, s¹ ubogie w skamienia³oœci roœlinne b¹dŸ te¿ nie za-
wieraj¹ ich w ogóle.
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Wy¿ej le¿¹ce utwory klastyczne powsta³e g³ównie w œrodowiskach l¹dowych, czêsto
z wk³adkami utworów morskich, zawieraj¹ skamienia³oœci roœlinne wskazuj¹ce na diachro-
nicznoœæ sp¹gowej granicy formacji wêglonoœnych. Najwczeœniej, bo ju¿ w górnym wizenie,
powstawa³y osady wêglonoœne w regionie lubelskim. Granica wizenu i serpuchowa sta-
wiana jest w sp¹gu najstarszej karboñskiej formacji l¹dowej Appalachów (formacja Blue-
field). W Górnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym powszechnie sp¹g formacji wêglonoœnej
przyjmowany jest na podstawie badañ fauny powy¿ej wspomnianej granicy w poziomie go-
niatytowym E1 (pendlei). Flora wystêpuj¹ca w tym odcinku profilu jest podobna pod
wzglêdem rodzajów, ale niekiedy zró¿nicowana gatunkowo. Zasadnicz¹ ró¿nic¹ jest wystê-
powanie Fryopsis abbensis (Read) jako formy przewodniej w utworach serpuchowa Appala-
chów. Formy tej nie stwierdzono ani w LZW, ani w GZW. Wy¿sza czêœæ namuru charakte-
ryzuje siê wzrostem iloœci skamienia³oœci roœlinnych i wiêkszym ich zró¿nicowaniem ga-
tunkowym. Mimo to istnieje du¿e podobieñstwo flory w trzech analizowanych basenach.
Do gatunków ró¿nicuj¹cych region polskich zag³êbi wêglowych i Appalachów nale¿¹ m.in.
Neuropteris bulupalganensis (Zalesky) i Sphenopteris launoitii Stocmans & Williere. Inne
stwierdzone gatunki flory w Appalachach wystêpuj¹ równie¿ w LZW b¹dŸ w GZW.

Zdecydowana zmiana flory zauwa¿alna jest w stropie namuru A. W przypadku GZW
okreœlane jest to „skokiem Gothana”. W LZW jest to ma³o zauwa¿alne i przypada na okres
odpowiadaj¹cy, podobnie jak w GZW, poziomowi goniatytowemu H1 H2 (Kotasowa & Mi-
gier 1995). Przerwa sedymentacyjna w Appalachach, w czasie której powsta³a wspomniana
wy¿ej powierzchnia chesteriañska, trwa³a a¿ do westfalu A (Fig. 3). Ta niezgodnoœæ straty-
graficzna wyznacza granicê mississip/pensylwan, która od niedawna uznawana jest za gra-
nicê karbonu dolnego i górnego. W czasie jej trwania w GZW powstawa³a górnoœl¹ska
seria piaskowcowa, a w LZW – ogniwo Bugu i najni¿sza czêœæ ogniwa Kumowa.

Wy¿ej wystêpuj¹ca flora westfalu A jest bardzo obfita i trudno dopatrzyæ siê w niej
zdecydowanych ró¿nic miêdzy poszczególnymi obszarami.

Flora serpuchowa i baszkiru w tych trzech analizowanych obszarach nale¿¹cych do
tzw. prowincji euroamerykañskiej, mimo istnienia form endemicznych i ró¿nic w iloœci
oraz rozmieszczeniu w pionowym profilu, wykazuje du¿e podobieñstwo. To z kolei mo¿e
œwiadczyæ o podobieñstwie œrodowisk sedymentacyjnych i warunków klimatycznych.
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Summary

The Carboniferous deposits in the Appalachian occur generally in numerous outcrops
and are detailed biostratigraphicaly recognized. Scientific collaboration with the American
famous geologists as well as the geological field excursions to the most important Carbon-
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iferous outcrops in the territory of the West Virginia made possible the preliminary com-
parison of the Carboniferous sections and collections of macroflora assemblages in both
studied regions.

The Appalachian located in the eastern part of the United States of America between
the Early Palaeozoic Central Plate and the Late Palaeozoic Atlantic Plate is geological unit
of complicated structure (Fig. 1).

The Carboniferous deposits of the Mississippian and Pennsylvanian occur in the west-
ern part of the Appalachian between Morgantown and Charleston. The boundary between
the Mississippian and the Pennsylvanian is the post-Chesterian sedimentary gap that corre-
sponds to the latest Mississippian and Early Pennsylvanian (Fig. 2) within H1-H2 goniatite
zones (Fig. 3). The Mississippian part of the Carboniferous section is principally composed
of marine deposits. In the uppermost part of the Mississippian, the Mauch Chunk Group is
famous for its paralic intercalations with coal beds. Some species of the fossil flora corre-
sponds to the Visean and Namurian species documented in Polish coal basins.

The lower part of the Pennsylvanian is the Pottsville Group composed of the paralic
coal-bearing formations as follows: Pocahontas, New River and Kanawha. This part of the
section corresponds to the Westphalian A-C. The upper part of the Carboniferous section in
the studied region was not documented (Fig. 2). The assemblages of fossil flora can be gen-
erally well compared with the flora of the Polish coal basins, but there are also some en-
demic species like Neuropteris pocahontas D. White that is accompanied by Liginopteris
hoeninghausii (Brongniart), of great stratigraphic significance in Polish Carboniferous sec-
tion.

The comparison of the Late Mississippian and Early Pennsylvanian is difficult at the
present stage of the studies. Macroflora, microflora and lithological data were applied to
give first preliminary comparison of the chrono- and lithostratigraphy of the Carboniferous
sections (Fig. 3). The correlation of the Carboniferous section of the Appalachian, Lublin
and the Upper Silesia Basins is to be continued.
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