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Abstract: Studzianna well core (Triassic-Jurassic) from the Holy Cross Mts region were investigated. Fossil plants from the genus Neocalamites (Equisetales) were found mainly in the Triassic sediments. Fragments of Ginkgoales and Czekanowskiales and Coniferales were determined mainly from
the Lower Jurassic. The Lower Jurassic microflora consists of sporomorphs from Bryophyta, Equisetales, Lycopodiales, Filicales from the family Cyatheaceae or Dicsoniaceae, Pteridospermophyta
from Caytoniales, Ginkgoales or Cycadales or Bennettitales, Coniferales from the families Taxodiaceae, Pinaceae and Cheirolepidiaceae. Palynofacies have mainly terrestrial character and confirms
earlier opinion (Karaszewski 1962, Pieñkowski 2004) of the prevailed terrestrial origin of the Lower
Jurassic (Hettangian-Sinemurian) sediments from the Holy Cross Mts region.
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Wiercenie Studzianna, z pó³nocnego obrze¿enia Gór wiêtokrzyskich jest zlokalizowane 60 km na pó³nocny zachód od Skar¿yska Kamiennej. Profil liasowej czêci rdzenia
zosta³ opisany szczegó³owo przez Karaszewskiego (1962). Wiercenie obejmuje utwory
triasowe i jurajskie, z czego w pracy Karaszewskiego zosta³y uwzglêdnione utwory kajpru
górnego, retyku (obecnie noryk i retyk), dolnej jury oraz dolnego aalenu (rodkowa jura).
Na podstawie analizy rdzenia autor wyró¿ni³ nastêpuj¹ce serie: w retyku – kompleks dolny
i górny, w obrêbie dolnej jury – seria zagajska, sk³obska, rudonona (hetang), ostrowiecka,
koszorowska (synemur), gielniowska, drzewicka (pliensbach), ciechociñska, borucicka
(toark), a w jurze rodkowej – seria Studziannej (aalen dolny?). Serie wydzielone przez
Karaszewskiego w jurze dolnej obecnie odpowiadaj¹ formacjom opisanym przez Pieñkowskiego (2004) dla obszaru centralnej czêci Ni¿u Polskiego. Jedynym wyj¹tkiem jest tu seria koszorowska, która zosta³a w³¹czona w obrêb formacji ostrowieckiej.
Wstêpna analiza makroszcz¹tków rolin pozwoli³a na oznaczenie pêdów rolin skrzypowych z rodzaju Neocalamites (Equisetales), przede wszystkim w triasowej czêci rdzenia. Wystêpuj¹ tak¿e fragmenty rolin z Ginkgoales i Czekanowskiales oraz prawdopodobnie Coniferales, stwierdzone g³ównie w osadach dolnej jury. Zanotowano tak¿e obecnoæ
nasion o nieznanej jeszcze przynale¿noci botanicznej. W mikroflorze oznaczonej z dolnej
jury badanego stanowiska wystêpuj¹ przedstawiciele mszaków Bryophyta: Stereisporites
steroides (Potonié & Venitz) Thomson & Pflug i Stereisporites sp.; skrzypowych Equisetales: Calamospora sp.; wid³akowych Lycopodiales: Lycopodiacidites sp.; paproci Filicales
z rodziny Cyatheaceae lub Dicsoniaceae: Cyathidites minor Couper i Cyathidites sp.; paproci nasiennych Pteridospermophyta z Caytoniales: Vitreisporites pallidus (Reissinger)
Nilsson; mi³orzêbowych Ginkgoales lub sagowcowych Cycadales lub benetytów Bennettitales: Chasmatosporites sp. i Monosulcites sp.; szpilkowych Coniferales z rodziny Taxodiaceae: Perinopollenites elatoides Couper; Pinaceae: Pinuspollenites minimus (Couper)
Kemp; Cheirolepidiaceae: Classopollis sp.
Analiza zmiennoci palinofacji przeprowadzona z omiu poziomów (1658 m i 1623,5 m
 kajper dolny, 1271 m  kajper górny, 1013 m, 980 m i 978 m  formacja zagajska, 862 m
 formacja rudonona i 783 m – formacja ostrowiecka), zarówno pod k¹tem zmian jakociowych jak i ilociowych, pozwoli³a na okrelenie ogólnego typu palinofacji wystêpuj¹cego w badanych próbkach. Palinofacje w poszczególnych preparatach ró¿ni¹ siê stanem
zachowania palinomorf oraz sk³adem. Charakteryzuj¹ siê zdecydowan¹ przewag¹ elementów pochodzenia l¹dowego. W preparatach dominuj¹ fitoklasty br¹zowe, a tak¿e drobne,
nieprzeroczyste fitoklasty czarne. Obecne s¹ ziarna py³ku i spory, jednak ich frekwencja
jest niska i waha siê od kilku do kilkudziesiêciu sztuk w jednym preparacie. W badanych
próbach nie stwierdzono palinomorf morskich, cysty Dinoflagellata nie wystêpuj¹, brak te¿
wylinek otwornic. Potwierdza to w ogólnych zarysach tezê Karaszewskiego (1962) o dominacji l¹dowego charakteru w badanych odcinkach dolnej jury rejonu Gór wiêtokrzyskich.
Wed³ug obu autorów (Karaszewski op. cit, Pieñkowski 2004) najstarsze osady jury dolnej
(formacja zagajska) reprezentuj¹ facjê limniczno-bagienn¹ i lokalnie rzeczn¹. Wspominana
przez Karaszewskiego (op. cit.) s³aba ingresja morska w obrêbie serii zagajskiej, w rzeczy-
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wistoci reprezentuje ju¿ wy¿szy odcinek profilu – formacjê sk³obsk¹, zdominowan¹ przez
osady przybrze¿ne oraz barierowo-lagunowe (Pieñkowski op. cit.). Formacjê rudonon¹
charakteryzuje dominacja osadów lagunowo-bagiennych oraz deltowo-rzecznych, z wyranymi wp³ywami morskimi jedynie w pó³nocno-zachodniej czêci obszaru. Formacja ostrowiecka charakteryzuje siê du¿ym zró¿nicowaniem rodowisk sedymentacji od rzecznych,
przez deltowo-lagunowo-bagienne, barierowe, po przybrze¿ne; obserwuje siê tu zarówno
silne wp³ywy l¹dowe, jak i morskie (Pieñkowski op. cit.).
Obecne badania s¹ prowadzone w ramach projektu badawczego nr NN303373036
finansowanego ze rodków na naukê.
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