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Wędrówka po karbońskich lasach 
Roślinność sprzed 360 – 300 milionów lat 

Karbon, przedostatni okres ery paleozoicznej, którego początek ocenia się na około 
360 mln lat temu, można uznać za jeden z przełomowych okresów w dziejach świata roślin. 
W karbonie, bowiem nastąpił niesłychanie bujny rozwój wielu grup roślin lądowych, 
tworzących pierwsze na Ziemi zbiorowiska leśne, rozpoczął się także podbój lądów 
przez pierwotne rośliny nasienne.  
 We wczesnym karbonie roślinność wykazywała niewielkie zróżnicowanie 
geograficzne, była dość jednolita na całej kuli ziemskiej.  

W górnym karbonie nastąpiła zmiana jakościowa – obok roślin zarodnikowych dużą 
rolę zaczęły odgrywać silnie różnicujące się rośliny nasienne. Pojawiły się ponadto wyraźne 
różnice w składzie szaty roślinnej. Ukształtowały się odmienne w swoim charakterze 
prowincje roślinne. Proces wyodrębniania się prowincji związany był z pogłębianiem się 
różnic klimatycznych na kuli ziemskiej. Na półkuli północnej ukształtowały się: prowincja 
euroamerykańska, syberyjska i chińska, a na półkuli południowej gondwańska. 
 
Mapa lądów i mórz w karbonie 

 
 
 W skład prowincji euroamerykańskiej wchodziła Europa, wschodnia część 
Ameryki Północnej, północna część Afryki, Bliski Wschód oraz obszar aralokaspijski. 
Karbońska flora tych obszarów należy do najlepiej poznanych i uważanych za 
reprezentatywną dla okresu karbońskiego. Klimat prowincji był subtropikalny – bardzo 
ciepły, o dużej wilgotności. Tereny dzisiejszych zagłębi węglowych – nizinne obszary 
bagienne i lagunowe – porastały bujne, obfitujące w formy i gatunki, swoiste lasy. 
Tworzyły je drzewiaste rośliny zarodnikowe: widłakowe, skrzypowe i paprociowe oraz 
pierwotne nagozalążkowe – paprocie nasienne. W runie lasów występowały paprocie 
zielne, drobne widłaki i skrzypy, mchy i wątrobowce. Liczne były pnącza. Na obrzeżach 
bagien rosły inne nagozalążkowe - kordaity, a na wzniesieniach nieliczne jeszcze 
pierwotne iglaste. Ze szczątków roślin, tworzących lasy bagienne, powstały ogromne 
pokłady węgla kamiennego.  
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ROŚLINY  WIDŁAKOWE 

 Rośliny widłakowe przeżywały w karbonie okres swego największego rozwoju i 
zróżnicowania. Nigdy potem nie odegrały tak wielkiej roli w szacie roślinnej kuli ziemskiej. 
Najbardziej charakterystycznymi przedstawicielami tej grupy były w karbonie formy 
drzewiaste.  

  
Do najpospolitszych rodzajów należały lepidodendrony i sygilarie. Lepidodendrony 
mogły osiągać ponad 38 m wysokości, przeważnie jednak ok. 30 m; średnica ich pnia 
wynosiła 1 – 2 m. Cechowały się masywnymi pniami, obficie dychotomicznie 
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rozgałęziającymi się u szczytu. Liście były równowąskie, o długości od kilku cm do 1 m. Po 
odpadłych liściach pozostawały na powierzchni pni wyraźne ślady, tworzące na korze wzór 
przypominający rybią łuskę (stąd nazwa Lepidodendron = łuskodrzew). Szyszki zarodniowe 
wyrastały na końcach gałązek.  
Sygilarie osiągały przeważnie 10 – 20 m wysokości, średnica pnia wynosiła ok. 1 m. Pnie 
sygilarii były u szczytu nierozgałęzione lub rozwidlone pojedynczo bądź podwójnie. W części 
wierzchołkowej wyrastał pióropusz liści. Szyszki zarodniowe powstawały na krótkich 
szypułkach wśród liści, łatwo ulegały rozpadowi.  
 Budowa anatomiczna drzewiastych widłakowych była odmienna od budowy 
współczesnych drzew. Pnie zawierały bardzo mało drewna (do 1/6 średnicy), ich główną 
masę stanowiła warstwa korowa.  
 System korzeniowy opisywany jest pod nazwą Stigmaria. Tworzyły go odchodzące 

prawie poziomo od pnia rozwidlające się odgałęzienia. Od każdego odgałęzienia spiralnie 
wyrastały wyrostki, pełniące funkcje korzeni. Podczas wzrostu rośliny „korzenie” odpadały, 
pozostawiając na powierzchni organów koliste blizny.  
 Najczęściej spotykanymi skamieniałościami drzewiastych widłakowych są odciski 
powierzchni pni. Charakterystyczne są dla nich poduszeczki liściowe, stanowiące rozszerzone 
podstawy liści. Świadczyło to o tym, że liście odpadały nie wprost przy powierzchni pnia. Na 
poduszeczkach obecne są ślady po wiązkach przewodzących, przewietrzającej tkance 
miękiszowej, ślady po języczku (wyrostku o zdolności pochłaniania wody). U 
lepidodendronów poduszeczki charakteryzowały się wrzecionowatym kształtem i spiralnym 
rozmieszczeniem, u sygilarii sześciokątnym zarysem i ułożeniem w równoległych, pionowych 
rzędach.  
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ł Lycopodites. Wykazywał wiele cech wspólnych 

Lycopodium. Charakteryzował się niewielkimi 
. Zarodnie z zarodnikami jednego typu umieszczone były na 

 w szyszkach.  
łakowych jest dzisiaj reprezentowana 

ok. 1600 gatunków, z których większość należy do 3 rodzajów 
 Polsce wszystkie widłakowe (12 gatunków) znajdują 

LINY  SKRZYPOWE 
 Podobnie jak grupa roślin widłakowych 
grupa roślin skrzypowych osiągnęła w karbonie 
największy szczyt rozwoju w całej swej historii. 
Bardzo pospolite w karbońskim lesie były formy 
drzewiaste – kalamity, wywodzące się od 
dolnokarbońskich asterokalamitów. Kalamity rosły 
na najbardziej zabagnionych terenach. Osiągały 
przeważnie około 10 m wysokości i do 1 m 
średnicy. Cechowały się, tak jak dzisiejsze 
skrzypy, członową budową pędów i okółkowym 
ułożeniem liści. Wyróżniono 5 podrodzajów 
kalamitów, różniących się typem odgałęzień. 
Podziemne kłącza kalamitów zaopatrzone były w 
liczne korzenie przybyszowe.  
 Pnie u starszych okazów były wewnątrz 
puste, dużą część pni stanowiła warstwa korowa. 
Liście opisywane są pod dwoma nazwami: 
Asterophyllites i Annularia. Liście typu 
Asterophyllites były wąskie, wiotkie i stosunkowo 

długie, wyrastające z pędu pod kątem prostym. Liście typu Annularia były lancetowate lub 
równowąskie i skośnie ustawione względem pędu. Kalamity wytwarzały przeważnie 

Przedstawicielem zielnych widłakowych by
ze współcześnie żyjącym widłakiem 
rozmiarami i łuskowatymi liśćmi
górnej stronie liści lub znajdowały się
 Bardzo zróżnicowana w karbonie grupa wid
jedynie przez 7 rodzajów i 
(Huperzia, Lycopodium, Selaginella). W
się pod ścisłą ochroną gatunkową.  
 

ROŚ
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zarodniki jednego typu, tylko niektóre gatunki były różnosporowe. Opisano szereg różnych 
typów kłosów zarodniowych.  
 

 
Do najczęściej spotykanego typu skamieniałości kalamitów należą wewnętrzne odlewy pni. 
Na ich powierzchni zachował się przebieg wiązek przewodzących, charakterystyczna jest 
obecność rozwidleń wiązek w węzłach (u wczesno karbońskich asterokalamitów przebieg 
wiązek był prostolinijny).  
 Grupa skrzypowych była w karbonie również reprezentowana przez rośliny pnące – 
klinolisty. Charakteryzowały się one długimi do kilku metrów, wiotkimi, pomimo przyrostu 
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wtórnego, pędami. Ich średnica rzadko przekraczała 1 cm. Liście wyrastały okółkowo, 
przeważnie w liczbie 6 – 9, miały kształt klinowaty i wykazywały silny polimorfizm. 
Klinolisty były najczęściej jednakozarodnikowe. Organy rozmnażania, kłosy zarodniowe, 
wykazywały dużą rozmaitość. Dziś reprezentowane są przez jeden rodzaj – skrzyp 
(Equisetum), obejmujący ok. 25 gatunków (w Polsce 10 gatunków). Pochodzenie 
skrzypowych nie jest w pełni wyjaśnione; przypuszcza się, że grupę wyjściową mogły dla 
nich stanowić pierwotne rośliny naczyniowe z podgromady trymerofitów.  
 

ROŚLINY  PAPROCIOLISTNE 
 

 Ogromny udział w roślinności 
karbońskiej miały rośliny 
paprociolistne. Wykształciły one 
wielkie bogactwo form, od zielnych, 
płożących się i pnących po formy 
drzewiaste i krzewiaste. Do roślin 
paprociolistnych zaliczone zostały 
dwie odrębne grupy – paprocie 
zarodnikowe oraz paprocie nasienne, 
będące pierwotnymi roślinami 
nagozalążkowymi. 
 Często znajdowanymi 
skamieniałościami paprociolistnych 
są odciski liści. Jeżeli nieobecne są na 
nich ślady po organach rozmnażania, 

nie można określić ich przynależności systematycznej. Dlatego stworzono sztuczną 
systematykę, pozwalającą klasyfikować liście, opierając się na ich morfologii. Wyróżniono 5 
głównych typów liści: Pecopterides, Sphenopterides, Alethopterides, Odontopterides i 

Neuropterides. Liście typu Pecopterides występowały przede wszystkim u paproci 
zarodnikowych m.in. u jednego z najpospolitszych rodzaju paproci drzewiastych – Psaronius 
(Marattiales). Liście typu Sphenopterides (grupa bardzo zróżnicowana, należą tu m.in. 
rodzaje: Sphenopteris, Mariapteris, Alloiopteris, Palmatopteris) występowały u obu grup 
paproci. Liście typu Alethopterides, Odontopterides i Neuropterides były charakterystyczne 
dla paproci nasiennych.  
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W górnym karbonie rozpoczął się podbój lądów przez pierwsze rośliny nasienne – 
paprocie nasienne Pteridospermopsida. Pojawiły się one już w dewonie, ale największą 
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rozmaitość osiągnęły w okresie karbońskim. Z 
wyglądu przypominały często paprocie 
zarodnikowe, jednak ze względu na sposób 
rozmnażania zaliczane są do nagozalążkowych. 
Zalążki Pteridospermopsida znajdowały się na 
wierzchołku, brzegach lub na powierzchni listków. 
Zaopatrzone były w jedną osłonkę, w rożnym stopniu 
zrośniętą u różnych gatunków. Nasiona 
charakteryzowały się założoną budową, u wielu 
gatunków były luźno osadzone w kubkowatych 
tworach tzw. kupulach. W nasionach karbońskich 
Pteridospermopsida nie znaleziono nigdy zarodka 
nowej rośliny.  
  Z karbonu znanych jest sześć rzędów paproci 
nasiennych. Jednym z powszechniej występujących 
przedstawicieli była Medultosa. Wielkość jej 
dochodziła prawdopodobnie do 10 m, ulistnienie 
należało do typu Alethopteris, Neuropteris i 
Odontopteris. Nasiona określane są nazwą 
Trigonocarpus.  
 Większość paproci nasiennych wyginęła w 
permie, ale niektóre z nich przeżyły całą erę 
mezofityczną.  
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KORDAITY 
 

Drugą ważną grupą roślin 
nagozalążkowych, występujących w karbonie, 
były kordaity. Wywodziły się prawdopodobnie z 
pranagozalążkowych. Według często podawanych 
rekonstrukcji osiągały 30 – 40 m wysokości i 
miały płytki system korzeniowy, odchodzący 
prawie poziomo od pnia. Inna, nowsza 
rekonstrukcja przedstawia kordaity jako niskie 
drzewa o 5 m wysokości, z charakterystycznym 
systemem korzeniowym, przypominającym 
podporowe korzenie współczesnych 
mangrowców. Było to prawdopodobnie 
przystosowanie do zmiennego poziomu wody.  

Do często znajdowanych szczątków 
kordaitów należą liście. Osiągały one długość od 
kilku cm do 1 m, były bardzo zmienne w kształcie 
– od krótkich języczkowatych do bardzo długich 
wstęgowatych. Niektóre gatunki liści wykazywały 
znaczne podobieństwo do liści Agathis, 

przedstawiciela rodziny 
Araucariaceae, rosnącego dzisiaj 
wyłącznie na półkuli południowej.  

Organy rozmnażania 
kordaitów powstawały wśród liści 
na końcach gałęzi i opisywane są 
jako Cordaianthus. Nasiona należą 
do rodzajów Cardiocarpus i 
Samaropsis.  
Pod koniec karbonu pojawiły się 
pierwsze rośliny iglaste Coniferae. 
 
Z terenów Polski flory karbońskie 
znane są przede wszystkim z 
Zagłębia Górno- i Dolnośląskiego. 
Na obszarze Ameryki Północnej, 
której wschodnia część zaliczana 
jest do prowincji euramerykańskiej, 
znajdują się liczne stanowiska flory 
górnokarbońskiej. Do 
najsłynniejszych należy obszar 
Mazon Creek, leżący w stanie 
Illinois (USA). Pod względem 
systematycznym flora z Mazon 
Creek jest zbliżona do flor 
europejskich, odmienny jest 
jednakże sposób zachowania 
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szczątków. Fragmenty roślin – liście, gałązki, nasiona zachowały się w konkrecjach 
syderytowych o wielkości od kilku do kilkunastu cm. Niekiedy na liściach paproci widoczne 
są tak delikatne organy jak zarodnie, co świadczy o bardzo szybkim zasypaniu szczątków 
drobnym i lekkim osadem. Flora z Mazon Creek reprezentuje jedno z najbardziej 
różnorodnych zbiorowisk roślin lądowych z terenu Ameryki Północnej górnego karbonu.  
 Większość grup rozwijających się w okresie karbońskim zaczęła wymierać w dolnym 
permie. Wyginęły wówczas drzewiaste widłakowe, kalamity, klinolisty, liczne paprocie 
zarodnikowe i nasienne oraz kordaity. Wymieranie było prawdopodobnie związane z 
dolnopermskim ochłodzeniem i osuszeniem klimatu.  
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