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Abstract. Pliocene palaeolake deposits 39 m thick, drilled in the Mizerna-
Nowa borehole at eastern part of the intramontane Nowy Targ Depression 
(Polish West Carpathians), yielded well preserved spores, pollen, and fresh-
water organic-walled algal micro-remains. Above the fl ysch bedrock (reached 
at 38 m below the surface), the succession of Pliocene sediments starts with 
fl uvial, earthquake-infl uenced, poorly rounded gravels and sands. They are 
replaced upwards by lacustrine clayey deposits (22 m thick) with impure sand 
and poorly rounded conglomerate intercalations. The Pliocene deposits termi-
nate with thin gravelly and sandy deposits. Results of palynological analysis of 
160 samples taken from the whole Mizerna-Nowa profi le were used to recon-
struct the fossil freshwater algae community and vegetation in and around 
the Mizerna palaeolake.
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WSTĘP

Odkryte ponad 60 lat temu w okolicach Mizernej 
na Podhalu (Ryc. 1) stanowisko fl ory kopalnej 
uważane jest za jedno z najważniejszych i naj-
ciekawszych środkowoeuropejskich stanowisk 
późnego neogenu (por. Zastawniak-Birkenmajer, 
Birkenmajer 2012). Kopalne szczątki roślin 
występują tu w słodkowodnych osadach o miąż-
szości dochodzącej do 36 m (Birkenmajer 1954, 
1958, 1979). Osady te wypełniają wąską rynnę 

kopalnej doliny wyerodowaną w ciągu miocenu 
we fl iszu magurskim. Wiek fl ory kopalnej został 
określony ponad pół wieku temu na późny pliocen 
i wczesny plejstocen na podstawie analizy karpo-
logicznej i pyłkowej osadów pobranych z wier-
cenia Mizerna-A (Szafer 1954; Szafer, Oszast 
1964; Birkenmajer, Stuchlik 1975).

Szafer (1954) określił we fl orze Mizernej kilka 
faz rozwoju roślinności (tzw. kompleksy fl ory-
styczne), odpowiadające zmianom klimatu schyłku 
neogenu (Mizerna I, I/II, II), przejścia pliocen/
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plejstocen i starszego plejstocenu (Mizerna II/
III, III, III/IV i IV). Najnowsze badania palinolo-
giczne osadów pozyskanych z wiercenia Mizer-
na-Nowa wykonane przez E. Worobiec pozwoliły 
na bardziej precyzyjne wnioski dotyczące wieku 
oraz środowiska sedymentacji fl ory kopalnej 
z Mizernej (Birkenmajer, Worobiec 2013; Woro-
biec, Birkenmajer 2013).

WIERCENIE MIZERNA-NOWA: WYNIKI BADAŃ 
GEOLOGICZNYCH

Wiercenie Mizerna-Nowa, o głębokości około 
39 m, zostało wykonane w czerwcu 1979 r. nad 
potokiem Koprocz w Mizernej k. Czorsztyna 
(Ryc. 1, 2). W rdzeniu wiertniczym wyróżniono 
kompleksy skalne podłoża oraz słodkowodnych 
osadów pliocenu (stadia A–D, Birkenmajer, 
Worobiec 2013).

Podłoże

Podłożem słodkowodnych utworów plioceńskich 
są utwory fl iszowe (paleogen) płaszczowiny 

magurskiej, nawiercone na głębokości 38 m. Od 
utworów plioceńskich oddziela je dwumetrowej 
miąższości warstwa kopalnej gleby (regolitu), 
napotkana na głębokości 512–510 m n.p.m. Jej 
występowanie świadczy o spokojnym okresie 
wietrzenia fl iszowych zboczy doliny Dunajca 
(południowych zboczy pasma Gorców) zanim 
zostały one zalane wodami paleojeziora mizer-
niańskiego.

Utwory plioceńskie, ich charakter, 
stratygrafi a i paleośrodowisko

Słodkowodne utwory plioceńskie o miąższości 
36 m (Ryc. 2) podzielono na cztery kompleksy 
odpowiadające stadiom rozwoju paleojeziora 
mizerniańskiego (A–D, patrz Birkenmajer, Woro-
biec 2013).

Stadium fluwialne (A). Osady najniższej 
części profi lu wiercenia, o miąższości 7 m, 
wykazują cechy osadów rzecznych. Składają 
się one z warstw żwirów piaskowca fl iszowego 
pochodzącego z południowych zboczy Gorców, 
przeławicających się z warstwami piasku. Tylko 

Ryc. 1. Położenie stanowiska Mizerna na Podhalu na tle innych stanowisk paleobotanicznych regionu Pienin
Fig. 1. Location of the Mizerna palaeobotanic site against other palaeobotanic sites of the Pieniny Mountains region, Polish 
Western Carpathians
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Ryc. 2. Podział osadów profi lu wiertniczego Mizerna-Nowa (A–D) według cech litologicznych odzwierciedlających fazy rozwoju 
paleojeziora mizerniańskiego; a – szczątki roślin, b – wkładki klastyczne, c – spływy podwodne
Fig. 2. Sedimentary log and lithostratigraphic subdivision (A–D) of freshwater deposits in the Mizerna-Nowa borehole; a – plant 
remains, b – clastic intercalations, c – subaqueous slumps

najniższa ławica żwirowa (na głębokości 35,7–
36,0 m) zawiera płaskie otoczaki piaskowcowe 
typowe dla współczesnych łożysk potoków 
wschodniego Podhala. Pozostałe ławice żwirowe 
składają się głównie z ostrokrawędzistych, drob-
nych okruchów piaskowców i łupków fl iszowych. 

Zarówno ławice żwirów, jak i piasków, są słabo 
przemyte. Żwiry zawierają domieszkę iłu i piasku; 
w piasku występują okruchy piaskowca. Wska-
zuje to na krótki transport zwietrzelinowego mate-
riału fl iszowego przez wody potoku. Zwietrzeliny 
te były zmywane przez deszcze i zsuwały się 
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z okolicznych wzgórz do doliny potoku, prawdo-
podobnie pod wpływem trzęsień ziemi.

Kompleks fl uwialny wykazuje liczne ślady 
osuwisk podwodnych, na co wskazuje chaotyczne 
ułożenie fragmentów lignitu. Nie znaleziono tutaj 
ani reliktów plioceńskich pni drzew w pozycji 
wzrostowej, ani też warstw korzeni roślinnych 
(rizolitów). Siedmiometrowy kompleks podsta-
wowych osadów fl uwialnych osadził się w postaci 
niewielkiej delty przy ujściu doliny kopalnej do 
paleojeziora mizerniańskiego.

Stadium przejściowe (B). Stadium to charak-
teryzuje przejście od warunków fl uwialnych do 
jeziornych – paleojeziora mizerniańskiego, które 
powstało we wschodniej części śródgórskiej 
depresji Orawsko-Nowotarskiej na skutek zata-
mowania odpływu Dunajca przez dźwigający się 
w tym czasie skałkowy grzbiet Pienin Czorsztyń-
skich. W wierceniu, na głębokości 28,55–25,85 m 
pod powierzchnią terenu, przekładają się warstwy 
żwirów rzecznych i iłów jeziornych.

Stadium jeziorne (C). To stadium charaktery-
zuje miąższy na około 22 m kompleks osadów 
w przewadze ilastych, w których pojawiają się 
wkładki piasku, niekiedy także ławice żwiru, wypeł-
niające kanały erozyjne. Miejscami widoczne są 
ślady podwodnych osuwisk osadu. Iły są bogate 
w detrytus roślinny. Płytkie paleojezioro mizerniań-
skie zajmowało obszar ok. 8 × 2 km, jego ówczesne 
położenie oraz wielkość były podobne jak obec-
nego sztucznego Zbiornika Czorsztyńskiego.

Stadium fl uwialne (D). W stropowej części 
rdzenia wiertniczego o miąższości 1,6 m poja-
wiają się ponownie utwory pochodzenia rzecz-
nego. W tym czasie Dunajec – główna rzeka na 
tym obszarze – prawdopodobnie sforsował rygiel 
Pienin Czorsztyńskich, co spowodowało zdreno-
wanie paleojeziora mizerniańskiego. Mogło to 
nastąpić albo z końcem pliocenu, albo w czasie 
długiego okresu wczesnoplejstoceńskiego, poprze-
dzającego tatrzańskie zlodowacenie Mindel.

ANALIZA PALINOLOGICZNA
– MATERIAŁ I METODY

Do badań palinologicznych osadów z wiercenia 
Mizerna-Nowa wykorzystano próbki pobrane 
z całego 39-metrowego rdzenia, w odstępach 

10–20 cm lub większych (w przypadku warstw 
piasku i żwiru). Do maceracji próbek zastoso-
wano zmodyfi kowaną metodę opisaną przez 
Erdtmana (Moore i in. 1991; Sadowska, Chłopek 
2003), polegającą głównie na poddaniu rozdrob-
nionych osadów działaniu kwasów (HCl, HF, 
kwasu octowego i siarkowego). Dodatkowo mate-
riał przesiano na sicie o średnicy oczek 5 μm. Do 
sporządzenia preparatów mikroskopowych użyto 
glicerożelatyny lub gliceryny. W sumie przeanali-
zowano 160 próbek, a z każdej z nich badano pod 
mikroskopem co najmniej dwa preparaty.

Ziarna pyłku i zarodniki roślin były oznaczane 
oraz klasyfi kowane do odpowiedniego elementu 
paleoklimatycznego zgodnie z informacjami 
zawartymi w atlasie ziaren pyłku i zarodników 
z neogenu Polski (Stuchlik i in. 2001, 2002, 2009) 
i zestawieniem zaproponowanym przez Ziembiń-
ską-Tworzydło i in. (1994). Wyróżniono element 
paleotropikalny (tropikalny i subtropikalny), ark-
tyczno-trzeciorzędowy (ciepły i chłodny) oraz 
kosmopolityczny. Wyniki analizy pyłkowej przed-
stawiono grafi cznie na uproszczonym diagramie 
pyłkowym (Ryc. 3) wykonanym przy użyciu 
programu komputerowego POLPAL (Nalepka, 
Walanus 2003). Udziały procentowe poszczegól-
nych taksonów pyłkowych obliczono z totalnej 
sumy ziaren pyłku, natomiast udziały procentowe 
zarodników roślin i mikroszczątków glonów obli-
czono z całkowitej sumy obejmującej wszystkie 
liczone palinomorfy (ziarna pyłku, zarodniki 
i glony).

WYNIKI BADAŃ PALINOLOGICZNYCH

Wystarczająco dobrze zachowane i liczne spo-
romorfy (ziarna pyłku i zarodniki roślin), 
umożliwiające wykonanie szczegółowej ana-
lizy palinologicznej, stwierdzono w 125 prób-
kach. W każdej z nich oznaczono po 200–300 
(w kilku przypadkach 100–150) ziaren pyłku 
oraz wszystkie zarodniki i glony przypadające na 
przeliczaną powierzchnię preparatów. Podobnie 
jak frekwencja, stan zachowania sporomorf i ich 
zróżnicowanie w poszczególnych próbkach były 
różne. W większości z nich występowało 20–40 
(sporadycznie do 50) taksonów w próbce. Podczas 
szczegółowej analizy palinologicznej oznaczono 
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ogółem 145 taksonów sporomorf (26 taksonów 
zarodników, 28 taksonów ziaren pyłku roślin 
nagozalążkowych i 91 taksonów ziaren pyłku 
okrytozalążkowych) oraz 24 taksony mikrosz-
czątków glonów słodkowodnych.

We wszystkich próbkach z wiercenia Mizer-
na-Nowa dominują ziarna pyłku drzew iglastych 
(Pinaceae), w tym świerka (Picea) i sosny (Pinus). 
Częsty jest również pyłek choiny (Tsuga), sośnicy 
(Sciadopitys), jodły (Abies) i Cathaya. Pyłek 
cyprysowatych typu Taxodium/Glyptostrobus 
występuje regularnie, ale w niewielkich ilościach. 
Pyłek sekwoi (Sequoia) znajdowany był spora-
dycznie.

Drzewa i krzewy liściaste są reprezentowane 
głównie przez: olchę (Alnus), brzozę (Betula), buk 
(Fagus), dąb (Quercus), wiąz (Ulmus), wierzbę 
(Salix), skrzydłorzech (Pterocarya), orzesznik 
(Carya) i orzech (Juglans). Ziarna pyłku graba 
(Carpinus), lipy (Tilia), klonu (Acer), kaszta-
nowca (Aesculus), leszczyny (Corylus), oczaro-
watych (Hamamelidaceae) i woskownicy (Myrica) 
występują regularnie. Pyłek kasztana (Castanea/
Castanopsis) i kląży (= błotni; Nyssa) występuje 
głównie w próbkach ze spągowej części profi lu. 
Pyłek wrzosowatych (Ericaceae) występuje regu-
larnie w całym profi lu, ale jest nieliczny. Spo-
radycznie występują ziarna pyłku ostrokrzewu 
(Ilex), różowatych (Rosaceae), jemioły (Viscum) 
oraz wielu innych drzew i krzewów liściastych 
(m.in. Adoxaceae i Caprifoliaceae).

Rośliny zielne są reprezentowane głównie 
przez: turzyce (Cyperaceae), trawy (Poaceae), 
astrowate (Asteraceae), baldaszkowate (Apia-
ceae), jaskrowate (Ranunculaceae), goździkowate 
(Caryophyllaceae), komosowate (Chenopodia-
ceae) i Theligonum. Rośliny wodne i terenów 
podmokłych są reprezentowane głównie przez: 
jeżogłówkowate (Sparganiaceae), pałkę (Typha), 
rdestnicę (Potamogeton), żabieńcowate (Alisma-
taceae), grzybieniowate (Nymphaeaceae) i pły-
wacza (Utricularia).

Zarodniki paproci, głównie Polypodiaceae 
s.l. i długosza (Osmunda) oraz w kilku próbkach 
zarodniki z morfologicznego rodzaju Leiotri-
letes (?Lygodiaceae, ?Cyatheaceae), są ważnym 
elementem zespołów sporowo-pyłkowych. 
Ponadto występują liczne zarodniki widłaków 

(Lycopodium, Huperzia) i widliczek (Selaginella). 
Natomiast zarodniki torfowca (Sphagnum) są 
liczne tylko w próbce ze spągu profi lu, a w pozo-
stałych próbkach występują pojedynczo.

W badanym materiale występują również 
mikroszczątki glonów słodkowodnych, m.in. Sig-
mopollis (o nieznanej przynależności botanicznej), 
Botryococcus oraz zygospory Zygnemataceae. 
W kilku próbkach stwierdzono występowanie 
glonów z rodzaju Pediastrum (głównie P. bory-
anum i P. integrum) oraz Tetraedron minimum. 
Ponadto obecne są mikroszczątki grzybów i frag-
menty tkanek roślinnych. Obecne w kilku próbkach 
morskie dinocysty zostały zapewne redeponowane 
z paleogeńskich osadów fl i szowych.

W całym diagramie dominują ziarna pyłku 
i zarodniki elementu arktyczno-trzeciorzędowego 
(zarówno ciepłego jak i chłodnego) oraz kosmo-
politycznego. Element paleotropikalny (głównie 
subtropikalny) reprezentowany jest przez nie-
liczne sporomorfy.

Ziarna pyłku drzew iglastych dominują 
w całym profi lu palinologicznym z wiercenia 
Mizerna-Nowa, jednakże w próbkach z jego 
spągowej części ziarna pyłku drzew i krzewów 
liściastych są liczniejsze i bardziej zróżnico-
wane (występuje więcej taksonów). W spągowej 
części profi lu jest również więcej ziaren pyłku 
i zarodników paproci reprezentujących element 
paleotropikalny i arktyczno-trzeciorzędowy 
ciepły. W środkowej części profi lu rośnie udział 
pyłku roślin zielnych, w tym bylicy (Artemisia) 
i ambrozji (Ambrosia). W stropowej części profi lu 
pyłek drzew iglastych, głównie świerka (Picea) 
i choiny (Tsuga), wyraźnie dominuje wśród pyłku 
drzew, natomiast wśród roślin zarodnikowych 
dominują widłaki (kolejno Huperzia i Lycopo-
dium) oraz widliczki (Selaginella). Zmiany te są 
prawdopodobnie związane z rodzajem osadu, ale 
mogą również wskazywać na zmiany temperatury 
i wilgotności podczas sedymentacji.

INTERPRETACJA WYNIKÓW
ANALIZY PYŁKOWEJ

Wyniki analizy pyłkowej próbek z wiercenia 
Mizerna-Nowa, w połączeniu z wynikami badań 
sedymentologicznych, dokumentują istnienie 
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Ryc. 3. Uproszczony diagram pyłkowy z wiercenia Mizerna-Nowa; a – piaskowce i łupki fl iszowe, b – żwir, c – piasek, piasek 
ilasty i glina, d – ił i piasek ilasty, e – czwartorzędowe iły, żwiry i piaski
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Fig. 3. Simplifi ed pollen diagram of the Mizerna-Nowa borehole profi le; a – fl ysch sandstone and shale, b – gravel, c – sand, 
clayey sand and mud, d – clay and sandy clay, e – Quaternary gravel, clays and sands
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i fazy rozwoju zbiornika wodnego – paleojeziora 
mizerniańskiego. Jezioro to było prawdopodob-
nie bardzo płytkie. Rosły w nim rośliny wodne, 
m.in. grążele (Nuphar), grzybienie (Nymphaea), 
rdestnice (Potamogeton) i pływacze (Utricula-
ria). Występowały również glony słodkowodne 
(m.in. Pediastrum, Botryococcus i nitkowate 
zie lenice z rodziny Zygnemataceae). Brzegi 
jeziora porastały rośliny zielne, takie jak pałka 
(Typha), jeżogłówka (Sparganium), żabieniec 
(Alisma), strzałka wodna (Sagittaria), turzyce 
(Cyperaceae), trawy (Poaceae), baldaszkowate 
(Apiaceae), goździkowate (Caryophyllaceae), 
jaskrowate (Ranunculaceae), rdestowate (Poly-
gonaceae) i inne.

Wyniki analizy pyłkowej dokumentują rów-
nież obecność u schyłku trzeciorzędu w sąsiadu-
jących górach dwóch pięter leśnych. W wyższych 
położeniach górskich rosły lasy iglaste ze świer-
kiem (Picea) oraz sosną (Pinus), jodłą (Abies), 
choiną (Tsuga) i sośnicą (Sciadopitys). W niższych 
położeniach rosły lasy mieszane, w skład których 
wchodziły m.in. buk (Fagus), dąb (Quercus), grab 
(Carpinus), kasztan (Castanea), brzoza (Betula) 
oraz lipa (Tilia), kasztanowiec (Aesculus), lesz-
czyna (Corylus) i drzewa iglaste. Na gałęziach 
drzew rosła jemioła (Viscum).

Wzdłuż cieków wodnych rosły lasy łęgowe, 
m.in. z olchą (Alnus), wiązem (Ulmus), wierzbą 
(Salix) oraz skrzydłorzechem (Pterocarya), orzesz-
nikiem (Carya), orzechem (Juglans) i klonem 
(Acer). W miejscach zabagnionych rosły cypry-
śniki (Taxodium) i nieliczne kląże (Nyssa).

Wyniki badań palinologicznych próbek z wier-
cenia Mizerna-Nowa oraz wcześniejsze wyniki 
badań osadów z wiercenia Mizerna-A (Szafer, 
Oszast 1964) pozwalają zauważyć zmiany we 
frekwencji poszczególnych taksonów. Ku górze 
obu profi li spada udział tzw. „taksonów trzecio-
rzędowych”, w tym sporomorf reprezentujących 
paleotropikalny element paleoklimatyczny. Obser-
wowane zmiany w dużej części warunkowane są 
zmianami facjalnymi, wobec czego trudno jest 
postawić granice dzielące diagram pyłkowy na 
poszczególne poziomy. Jednakże przynajmniej 
częściowo zmiany te są warunkowane zmianami 
temperatury i wilgotności. Przebieg krzywych 
w diagramie może wskazywać na stopniowy 

charakter zmian klimatu i szaty roślinnej w okresie 
tworzenia się badanych osadów.

Palinofl ora z profi lu Mizerna-Nowa jest zbli-
żona do palinofl ory z Domańskiego Wierchu 
koło Czarnego Dunajca, datowanej na późny 
pliocen (Oszast 1973; Oszast, Stuchlik 1977). 
W profi lu z Domańskiego Wierchu widoczna 
jest dominacja pyłku drzew iglastych, takich jak 
sosna (Pinus) i świerk (Picea) oraz jodła (Abies) 
i choina (Tsuga). Pyłek typu Pinus haploxylon/
Cathaya i cyprysowatych z podrodziny Taxodio-
ideae występuje regularnie, ale jego udział raczej 
nie przekracza 10% spektrum. Wśród drzew 
i krzewów liściastych dominuje olcha (Alnus). 
Ponadto częsty jest pyłek brzozy (Betula), dębu 
(Quercus), buka (Fagus), skrzydłorzecha (Ptero-
carya), orzesznika (Carya), wiązu (Ulmus), lipy 
(Tilia), jesionu (Fraxinus) i grabu (Carpinus). 
Wyniki analizy pyłkowej osadów z Domańskiego 
Wierchu wskazują na występowanie kilku zbio-
rowisk roślinnych, przystosowanych do urozma-
iconych warunków topografi cznych i różnych 
siedlisk. Na terenach podmokłych rosły lasy 
łęgowe zdominowane przez olchę. Na terenach 
suchszych występowały lasy liściaste różnego 
typu. Natomiast w wyższych położeniach rosły 
lasy iglaste z dominującym świerkiem.

Wyniki analizy pyłkowej próbek z wiercenia 
Mizerna-Nowa wykazują też podobieństwo do 
wyników badań iłów z cegielni „Potoczki” w Kro-
ścienku nad Dunajcem (Oszast 1973, Zastaw-
niak-Birkenmajer i in. 2013), datowanej przez 
Szafera (1946–1947) na podstawie wyników 
badań kopalnej flory owocowo-nasiennej na 
wczesny pliocen. Podobieństwo to jest szczególne 
widoczne przy porównaniu dolnej części profi lu 
z wiercenia Mizerna-Nowa z profi lem z Kro-
ścienka (op. cit.). W obu tych profi lach dominuje 
pyłek drzew iglastych z dużym udziałem świerka 
(Picea). Drzewa z tego rodzaju, wspólnie z jodłą 
(Abies), sosną (Pinus), choiną (Tsuga) i sośnicą 
(Sciadopitys) wchodziły w skład lasów iglastych. 
W skład lasów liściastych, zarówno rosnących 
ma terenach podmokłych jak i bardziej suchych 
wchodziły: olcha (Alnus), skrzydłorzech (Ptero-
carya), orzesznik (Carya), wierzba (Salix), buk 
(Fagus), dąb (Quercus), grab (Carpinus), lipa 
(Tilia), brzoza (Betula), leszczyna (Corylus), wiąz 
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(Ulmus) i klon (Acer). Udziały pyłku większości 
z tych taksonów w profi lach z wiercenia Mizerna-
Nowa i z Krościenka są podobne; główną różnicą 
jest większy udział pyłku skrzydłorzecha (Ptero-
carya) w profi lu z Krościenka. W obu profi lach 
udział procentowy pyłku typu Pinus haploxylon/
Cathaya i cyprysowatych z podrodziny Taxodio-
ideae jest podobny i raczej nie przekracza 10% 
spektrum, a ziarna pyłku klążni (Nyssa) występują 
pojedynczo.

Porównanie wyników analizy pyłkowej próbek 
z wiercenia Mizerna-Nowa z wynikami wcześ-
niejszych badań palinologicznych stanowisk póź-
nego neogenu z Podhala pozwala na stwierdzenie 
plioceńskiego wieku całości badanych osadów 
Mizerna-Nowa. Skład spektrów pyłkowych oraz 
brak wyraźnych zmian roślinności, które można 
by odczytać z diagramu pyłkowego, wskazują 
na to, że cała sukcesja Mizerna-Nowa reprezen-
tuje późny pliocen. Należy jednakże zaznaczyć, 
że jest to pliocen w dawnym ujęciu, obejmujący 
również gelas (o wieku 2,588–1,806 Ma – patrz 
ryc. 7 w: Zastawniak-Birkenmajer, Birkenmajer 
2012), obecnie zaliczany do spągu plejstocenu, 
którego wyróżnienie w wierceniu Mizerna-Nowa 
na podstawie samej tylko palinologii, nie jest na 
obecnym etapie badań możliwe.

PODSUMOWANIE

Podczas szczegółowej analizy palinologicznej 
39-metrowego profi lu z wiercenia Mizerna-Nowa 
oznaczono 145 taksonów sporomorf (ziaren pyłku 
i zarodników roślin) oraz 24 taksony mikrosz-
czątków glonów słodkowodnych, co pozwoliło 
na rozpoznanie roślinności zbiornika wodnego 
(paleojeziora mizerniańskiego) oraz śródgórskiej 
kotliny, w obrębie której powstawały badane 
osady, i jej okolic. Wyniki analizy pyłkowej doku-
mentują obecność w sąsiadujących górach dwóch 
pięter leśnych: w wyższych położeniach górskich 
rosły lasy iglaste ze świerkiem, natomiast w niż-
szych położeniach rosły lasy z dominacją buka.

Wyniki dotychczasowych badań palinologicz-
nych wskazują na stopniowy i w dużej mierze 
facjalny charakter zmian roślinności. Datują one 
wiek całej sukcesji roślinnej z wiercenia Mizerna-
Nowa na późny pliocen, nie pozwalają natomiast 

na wyznaczenie granicy pliocen/plejstocen, która 
była sugerowana przez Szafera (1954).
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SUMMARY

The Mizerna palaeolake Pliocene deposits are 
one of the most interesting sites of this age for 
Central Europe. Its rich macrofl ora, elaborated 
60 years ago by Szafer (1954), was considered 
by him as indicating Late Pliocene through Early 

Pleistocene. New geological and palynological 
investigations related here were made on a 39-m 
long sedimentary log of the Mizerna-Nowa bore-
hole (Fig. 1). The following stages of develop-
ment of the palaeolake were distinguished (Fig. 2; 
from bottom upwards): (A) fl uvial (7 m thick); 
(B) transitional (2.7 m thick); (C) lacustrine (22 m 
thick); (D) fl uvial (1.6 m thick).

A total of 160 palynological samples were 
studied, but spore-pollen assemblages suitable for 
detailed analyses were recorded in 125 samples. 
During the studies a total of 145 taxa of sporo-
morphs, including 26 taxa of spores, 28 taxa of 
gymnosperm pollen and 91 taxa of angiosperm 
pollen, as well as 24 taxa of freshwater algae 
were identifi ed. Results of palynological analysis 
were used to ‘‘reconstruct’’ the fossil freshwater 
algae community and vegetation in and around the 
Mizerna palaeolake (Fig. 3). The water body was 
surrounded by herbaceous vegetation as well as by 
mixed and coniferous forests. More elevated habi-
tats in the study area were overgrown by conif-
erous forests with Picea as well as Pinus, Abies, 
Tsuga, and Sciadopitys. Lower terrains were pre-
sumably covered by mixed forests with Fagus, 
Quercus, Carpinus, Castanea, and others. Along 
riversides and streams favourable conditions 
existed for riparian forests dominated by Alnus, 
Ulmus, Salix, as well as Pterocarya and Carya. 
In places with high ground-water level, Taxodium 
and lone Nyssa trees probably also grew.

The Mizerna-Nowa palynofl ora is similar to the 
assemblage from Domański Wierch near Czarny 
Dunajec, considered to be Late Pliocene in age 
(Oszast 1973; Oszast, Stuchlik 1977). The lower 
part of the Mizerna-Nowa profi le shows also some 
similarities to the assemblage from Krościenko 
nad Dunajcem “Potoczki” site (Oszast 1973), con-
sidered to be Early Pliocene in age on the basis 
of fruit-and-seed fl ora (Szafer 1946–1947). There-
fore, a late Pliocene age of the whole Mizerna-
Nowa palynofl ora may be suggested.


