Przegl¹d Geologiczny, vol. 52, nr 8/1, 2004

powstawa³y osady charakterystyczne dla wybrze¿a morskiego, zdominowane pocz¹tkowo przez subfacjê
odsypów przyujœciowych z licznymi powierzchniami erozyjnymi, wy¿ej zaœ pojawi³ siê zespó³ osadów przybrze¿a i
osadów lagunowo-bagniskowych, zwieñczony cienk¹ (25
cm) warstw¹ piaszczystych utworów sk³onu delty. PóŸniej
wp³ywy morskie zanik³y i zbiornik wodny nabra³ charakteru jeziora (g³êb. 77,8–100,3 m), z subfacjami otwartej
toni i przybrze¿a, w którego obrêb wkracza³y pocz¹tkowo
delty rzeczne (subfacje sk³onu i prodelty), póŸniej zaœ rozwija³y siê utwory bagniskowe. Nawrót wp³ywów morskich
nast¹pi³ pod koniec wczesnego oligoceniu (g³êb.
31,2–77,8 m), kiedy pojawi³y siê utwory przybrze¿a na
przemian z osadami laguny, w której p³ytszych partiach
rozwinê³y siê bagniska, stanowi¹ce strefê akumulacji
materia³u fitogenicznego. W tej strefie zaznaczy³o siê
okresowo ujœcie rzeki rozbudowuj¹cej deltê, z zachowanymi subfacjami delty i odsypów przyujœciowych. Pomiêdzy
wczesnym oligocenem a miocenem (g³êb. 31,1m) istnieje
luka w zapisie sedymentacyjnym, choæ brak tam œladów
erozji. We wczesnym miocenie (g³êb. 19,5–31,1 m) na
omawianym terenie panowa³y warunki l¹dowe,
pocz¹tkowo charakteryzuj¹ce siê wystêpowaniem subfacji
rzecznych (korytow¹ i glifów krewasowych), póŸniej
przechodz¹cych w utwory jeziorno-bagniskowe a nastêpnie zast¹pione przez deltowe. Wp³ywy morskie — przemiana zbiornika jeziornego w rejonie £êczyc w brakiczny

— zaznaczy³y siê w œrodkowym miocenie (g³êb. 7,5–19,5
m), co potwierdza obecnoœæ morskiego fitoplanktonu w
naprzemianleg³ych utworach deltowo-lagunowych i osadach przybrze¿a. Z kolei w m³odszym miocenie i zapewne
we wczesnym pliocenie (g³êb. 0,0–7,5 m) wp³ywy te
zanik³y i nast¹pi³ nawrót do warunków l¹dowych z
postêpuj¹c¹ przemian¹ zbiornika brakicznego w jezioro, w
którego obrêb wkracza³y delty rzeczne. Na zmianê warunków przypada luka w zapisie palinologicznym odpowiadaj¹ca zonom od VII do XI.
Warunki l¹dowe, zapisane facjami deltowo-jeziornymi
i rzeczno-jeziornymi dominowa³y przez ca³y pliocen, co
ilustruje profil ods³oniêcia w £êczycach (ryc. 1). Chwilowy nawrót warunków brakicznych/morskich (?) zaznaczy³ siê jedynie w m³odszym pliocenie (œrodek profilu
ods³oniêcia) facjami przybrze¿a i odsypów przyujœciowych. Pomiary kierunków transportu w obrêbie tych
ostatnich, oparte o analizê zespo³ów skoœnych, w
odró¿nieniu od dominuj¹cych kierunków odczytanych w
utworach deltowo-rzecznych (ku po³udniowi), wykaza³y
obecnoœæ podrzêdnych kierunków W–E, rejestruj¹cych
silne pr¹dy wzd³u¿brzegowe, oraz kierunek ku pó³nocy,
zwi¹zany z okresowymi podpiêtrzeniami (wiatrowymi/sztormowymi?) wód — tzw. cofki — w ujœciach rzek,
wkraczaj¹cych do jeziornego/brakicznego zbiornika
po³o¿onego na po³udnie od £êczyc.
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Przeprowadzono badania palinologiczne 31 próbek
osadów z profilu otworu wiertniczego £êczyce–Tr oraz 8
próbek z ods³oniêcia w skarpie powy¿ej punktu pocz¹tkowego wiercenia. Ustalona zosta³a biostratygrafia osadów, a
tak¿e odtworzone warunki ekologiczne i klimatyczne podczas rozwoju zbiornika sedymentacyjnego w paleogenie i
neogenie (ryc. 1).
W paleogenie, w najni¿szej czêœci profilu wiercenia
(g³êb. 101,6–104,90 m), w zbiorniku sedymentacyjnym
zosta³ zarejestrowany epizod okresowego po³¹czenia z
morzem, na co wskazuje obecnoœæ nielicznego morskiego
fitoplanktonu oraz pojedynczych ziarn glaukonitu. Obraz
flory l¹dowej zapisany w osadach œwiadczy o bogatej wegetacji. Nad brzegami zbiornika panowa³a wówczas roœlinnoœæ ciep³oumiarkowana i subtropikalna o dominuj¹cym
udziale lasów mezofilnych z przedstawicielami podrodziny
Castaneoideae i lasów bagiennych, w których ros³y drzewa
z rodziny Taxodiaceae oraz Nyssa i Alnus. Wystêpowanie
charakterystycznego gatunku BoNhlensipollis hohli datuje
zespó³ palinomorf z tego odcinka profilu na oligocen dolny
(formacja mosiñska dolna).
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Powy¿ej (g³êb. 97,80 i 93,45 m), podczas tworzenia siê
wêgla brunatnego, kontakt ze zbiornikiem morskim zosta³
przerwany (brak morskiego fitoplanktonu). Na l¹dzie
panowa³y warunki wegetacji podobne jak poprzednio,
nadal najwiêksze znaczenie mia³o zbiorowisko lasu mezofilnego i lasu bagiennego, w zbiorniku s³odkowodnym gromadzi³ siê bogaty materia³ biogeniczny.
W osadach nadleg³ych (g³êb. 32,40–81,95 m), zosta³y
zarejestrowane kilkakrotne ingresje morskie z maksimum
na g³êb. 54,55–60,45 m, o czym, poza morskim fitoplanktonem, œwiadczy wystêpowanie pojedynczych ziarn glaukonitu. W sk³adzie morskiego fitoplanktonu przewa¿a³y
dinocysty o peridinioidalnym typie budowy morfologicznej,
dominuj¹cym w wodach przybrze¿nych. Roœlinnoœæ l¹dow¹
stanowi³y przede wszystkim ciep³olubne sk³adniki mezofilnego lasu mieszanego z przedstawicielami podrodzin: Fagoideae, Quercoidae, Castaneoideae oraz Platanus,
Engelhardtia, Eucalyptus, Elaeagnaceae i in. WyraŸny by³
nadal udzia³ roœlin lasu bagiennego, niewielkie znaczenie
mia³y te¿ krzewiaste zaroœla. Panowa³ wówczas klimat
ciep³oumiarkowany. Taki typ zbiorowisk roœlinnych istnia³
do koñca dolnooligoceñskiego odcinka profilu zwi¹zanego
z formacj¹ czempiñsk¹. Na wiek tego zespo³u palinomorf
wskazuje obecnoœæ charakterystycznych gatunków py³ku
Boehlensipollis hohli i Cupanieidites eucalyptoides oraz
sk³ad taksonomiczny wystêpuj¹cego fitoplanktonu z m.in.
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Chiropteridium lobospinosum i Membranophoridium
aspinatum. Zbli¿one zespo³y palinomorf zosta³y stwierdzone w profilu Ch³apowo I i Ch³apowo III oraz w licznych profilach z rejonu Zatoki Puckiej (Grabowska, 1987;
Grabowska & Wa¿yñska, 1997).
Powy¿ej, w mu³kowo-ilastych osadach (g³êb.
32,40–35,30 m) zanotowano równie¿ znaczny udzia³ wskaŸników sedymentacji morskiej — liczny fitoplankton z dominuj¹c¹ obecnoœci¹ peridinioidalnych dinocyst, chitynowe
wyœció³ki otwornic i pojedyncze ziarna glaukonitu. Obraz
roœlinnoœci l¹dowej zmieni³ siê nieznacznie. Mniejszy udzia³
mia³y wysoko ciep³olubne sk³adniki lasu mezofilnego z podrodziny Fagoideae i Castaneoideae, by³y obecne jeszcze Platanus, Engelhardtia i Quercoidae. Ten odcinek profilu mo¿na
z du¿ym prawdopodobieñstwem korelowaæ z wy¿sz¹ czêœci¹
oligocenu dolnego (formacja mosiñska górna).
W wy¿szej, neogeñskiej czêœci profilu w zbiorniku
sedymentacyjnym, w którym powstawa³y osady piaszczyste (g³êb. 25,80–26,10 m), brak jednoznacznych wskaŸników wp³ywów morskich. Odnotowano tylko pojedyncze
wyst¹pienia paleogeñskiego morskiego fitoplanktonu, którego stan zachowania wskazuje na wtórne pochodzenie. O
niewielkiej redepozycji zarejestrowanej w tych osadach,
œwiadczy równie¿ obecnoœæ ziarn py³ku z wczesnopaleogeñskiej grupy Normapolles. Roœlinnoœæ l¹dow¹ stanowi³y przede wszystkim ciep³olubne elementy lasu
mezofilnego: Fagoideae, Castaneoideae, Quercoidae,
Juglandaceae oraz lasu bagiennego: Taxodiaceae, Alnus.
Tê czêœæ profilu mo¿na zaliczyæ do miocenu dolnego (formacja krajeñska) i III poziomu palinologicznego wed³ug
podzia³ów Ziembiñskiej-Tworzyd³o (1998). Podobne
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Ryc. 1. Pozycja stratygraficzna osadów paleogenu i neogenu
w £êczycach

zespo³y palinomorf zosta³y stwierdzone w profilu Ch³apowo I (Grabowska, 1987; Grabowska & Wa¿yñska, 1997).
W mu³kach wêglistych (g³êb. 12,50–22,10 m) wystêpowa³ zespó³ sporomorf wskazuj¹cy na panowanie flory
ciep³oumiarkowanej. Najliczniejsz¹ grupê stanowi³y roœliny krzewiastych zaroœli: Ericaceae, Myricaceae, Cyrillaceae, Cletraceae, Ilex. Widoczny by³ te¿ udzia³ roœlin lasu
bagiennego: Taxodiaceae, Nyssa oraz mniej liczny lasu
mezofilnego: Fagoideae, Quercoideae, Engelhardtia.
Obecnoœæ pojedynczych egzemplarzy morskiego fitoplanktonu, prawdopodobnie in situ, œwiadczy o okresowych zwi¹zkach zbiornika sedymentacyjnego z morzem.
Klimat by³ ciep³oumiarkowany, suchy. Wiek zespo³u palinomorf przypada na miocen œrodkowy (formacja adamowska), porównywany z VI poziomem palinologicznym.
Kolejny zespó³ z mu³ków wêglistych (g³êb. 1,20–7,10
m) zawiera³ ubogi zapis py³kowy. W zbiorowiskach roœlinnych przewa¿a³y roœliny z elementu arktycznotrzeciorzêdowego o umiarkowanych wymaganiach termicznych,
najwiêcej ich wystêpowa³o w lesie mieszanym, liczne
drzewa szpilkowe oraz Fagoideae, Quercus, Betula. W tym
lesie pojawia³y siê równie¿ w mniejszym stopniu roœliny
ciep³olubne Platanus, Engelhardtia, by³y obecne tak¿e
wœród krzewiastych zaroœli Cyrillaceae, Cletraceae, Ericaceae, Myrica, Ilex. WyraŸnie zaznaczy³o siê te¿ zbiorowisko lasu ³êgowego z: Carya, Pterocarya, Liquidambar i
Ulmus. Ze wzglêdu na brak œladów fitoplanktonu morskiego nale¿y przypuszczaæ, ¿e sedymentacja odbywa³a siê w
izolowanym zbiorniku s³odkowodnym. Ten zespó³ palinomorf powsta³ zapewne w póŸnym miocenie (formacja
poznañska) i wi¹zaæ go mo¿na z XII poziomem palinologicznym.
Najm³odszy neogeñski epizod zarejestrowany w zapisie
py³kowym zosta³ udokumentowany w osadach z ods³oniêcia w £êczycach. Obraz panuj¹cej roœlinnoœci jest odmienny
od wczeœniejszych, obserwuje siê wzrost znaczenia roœlin
zielnych. W ni¿szej czêœci profilu z os³oniêcia wystêpuj¹
jeszcze drzewa lasu mieszanego: Pinus, Fagus, Betula,
Ulmus, Alnus, ale brak jest w tym lesie ciep³olubnego elementu „trzeciorzêdowego”. Nieliczne s¹ te¿ krzewy Corylus, Rosaceae, udzia³ roœlin zielnych dochodzi do 40%. Ten
odcinek profilu mo¿na zaliczyæ do ni¿szej czêœci pliocenu
(formacja poznañska) i korelowaæ z XIII poziomem palinologicznym.
W najwy¿szej czêœci ods³oniêcia znacznie siê zwiêksza
udzia³ py³ku roœlin zielnych, wodnych i spor, stanowi¹c
ponad 90% zespo³u. Obserwuje siê te¿ du¿e zró¿nicowanie
taksonomiczne w grupie roœlin zielnych. Licznie by³y
reprezentowane rodziny: Asteraceae, Chenopodiaceae,
Oenotheraceae, Plantaginaceae, Poaceae, Ranunculaceae,
Apocynaceae, Gentianaceae i inne. Œwiadczy to o ca³kowitym odlesieniu obszaru spowodowanym prawdopodobnie
czynnikami klimatycznymi — osuszenie i och³odzenie. Tego
typu zbiorowiska wystêpuj¹ w neogenie bardzo rzadko. Zbiorowiska ze znacznym udzia³em roœlin zielnych spotykane s¹ w
pliocenie w okresach niekorzystnych dla rozwoju wegetacji
leœnej. Najm³odszy odcinek profilu £êczyce nale¿y prawdopodobnie do pliocenu dolnego wi¹zanego z ekwiwalentem formacji gozdnickiej w Polsce SW. Podobne zespo³y by³y opisywane
z Polski pó³nocno-wschodniej z profili Jakubowo i Goleñ
(Winter, 1997).
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