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Jedną z form propagowania walorów 

geologicznych kraju może być 

geoturystyka paleontologiczna, która 

może trafić     w oczekiwania wielu 

turystów.           Na przykład w 

Niemczech - w Solnhofen czy 

Holzmaden, za drobną opłatą można 

oddać się poszukiwaniom 

skamieniałości.  
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W większości regionów Polski 
występują liczne miejsca ze 
skamieniałościami, których 
poszukiwać może każdy. 
Najwięcej takich stanowisk 
spotkamy na południu Polski,      
w strefach wyżyn i gór,                 
ale i nad morzem uprawianie 
paleontologicznej geoturystyki 
jest możliwe. W Górach 
Świętokrzyskich, Sudetach         
czy rejonie śląsko-krakowskim     
są miejsca, w których znajdziemy 
skamieniałości roślin lub zwierząt, 
jak również same skamieniałości 
śladowe. Wymaga to jedynie 
wysiłku opracowania wskazówek   
i przewodników dla amatorów 
poszukiwań zaginionego świata. 

Fot. K. Skurczyńska-Garwolińska 
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Wśród społeczeństwa, 
zwłaszcza wśród młodego 
pokolenia, istnieje dział 
geologii, którym  
interesują się szczególnie, 
a który jest zaniedbany 
przez popularyzatorów 
geologii. Tym działem jest 
paleontologia, a dokładniej 
mówiąc poszukiwanie 
skamieniałości. 
Kilkadziesiąt lat temu 
ukazywały się przewodniki 
geologiczne dla turystów, 
w których można było 
znaleźć wiele informacji     
o skamieniałościach 
występujących w skałach 
danego regionu. 
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Dzisiaj takich wydawnictw jest niewiele, 
dlatego propozycja poszerzenia promocji 
geoturystyki o problematykę skamieniałości 
występujących w skałach może spotkać się    
z szerokim odzewem i trafić w oczekiwania 
wielu turystów. Oczywiście, istnieją 
kolekcjonerzy, zapaleńcy, którzy wiedzą     
czego szukać i gdzie szukać. Chodzi jednak    
o szerszą grupę osób, którym można 
zaszczepić ciekawość o wymarłym świecie 
nie tylko dinozaurów, wskazując im miejsca, 
które mogą odwiedzić z młotkiem i dłutem,     
by poczuć się jak odkrywcy. Na pewno wielu 
z nich będzie w przyszłości pielęgnować 
wspomnienia o przygodach w trakcie 
poszukiwań, a część z nich znajdzie w tym 
swoją pasję. 

 



W POSZUKIWANIU ZAGINIONEGO ŚWIATA  

CZYLI GEOTURYSTYKA PALEONTOLOGICZNA 
Maria Andruszkiewicz-Gorzelak & Włodzimierz Mizerski 

Skamieniałości, przede wszystkim 
te pięknie zachowane cieszą oko,                    
a okazy rzadkie są powodem             
do dumy. Jednak tak traktowane 
są tylko dekoracją. Starajmy się 
dowiedzieć czegoś więcej             
na ich podstawie, przede 
wszystkim o środowisku dawnych 
epok geologicznych. 

Fot. M. Andruszkiewicz-Gorzelak 
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Zdecydowana większość osadów,                      
które spotykamy dzisiaj na kontynentach, 
powstała w morzach i oceanach.                           
Nic dziwnego – pokrywały one zawsze większą 
część powierzchni naszej planety. Charakter 
tych zbiorników wodnych odtwarzamy                        
na podstawie cech osadów oraz w oparciu                     
o występujące w osadach skamieniałości. 

Skamieniałości organizmów morskich 
odpowiedzą nam na pytanie jakie było                          
to morze? Płytkie czy głębokie, ciepłe                   
czy chłodne? Normalne zasolone czy może 
półsłodkie albo silnie zasolone.                                 
Jeśli znajdziemy skamieniałości jeżowców                                
lub liliowców będziemy pewni, że zwierzęta       
te musiały żyć w morzu o normalnym 
zasoleniu, jeśli znajdziemy skamieniałości 
mszywiołów, to z pewnością będą one 
świadczyły o tym, że wody morskie, w których 
żyły musiały być bardzo słone. Jeśli jednak              
w profilu morskich osadów pojawią się rafy 
koralowe, będziemy uważać, że powstawały 
one w ciepłych wodach o normalnym zasoleniu. 

Fot. M. Andruszkiewicz-  
Gorzelak 

Fot. http://www.redcrystal.pl 
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W pięknym wąwozie „Prągowiec”                    
w Górach Świętokrzyskich w łupkowych 
skałach wieku sylurskiego znajdujemy              
liczne skamieniałości wymarłych już 
półstrunowców – graptolitów.                      
Łupki są nimi przepełnione. Tak liczna 
obecność tych skamieniałości 
planktonicznych organizmów świadczy                   
o tym, że łupki powstały w otwartym 
zbiorniku morskim. Ale gdy w wapieniach 
środkowego dewonu w kamieniołomie                         
w Bolechowicach koło Chęcin spotkamy 
dużą ilość kolonijnych koralowców 
denkowych będziemy pewni, że może było 
nie tylko ciepłe, ale i płytkie, gdyż 
kolonijne koralowce przytwierdzają się                         
do podłoża i mogą żyć tylko w strefie 
ciągłego ruchu wody. 

 

Fot. http://www.erytryn.pl 

Fot. http://uwb.edu.pl 
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Różne organizmy morskie 
zasiedlają tylko płytkie lub tylko 
głębsze części morza, żyją 
kolonijnie w morzach płytkich,       
a w morzach głębszych trafiają się 
tylko pojedyncze osobniki. 
Organizmy prowadzą różny tryb 
życia - zasiedlają dno (bentos), 
swobodnie pływają (nekton)                      
lub są biernie unoszone przez 
wodę (plankton). Wśród 
organizmów żyjących na dnie 
morskim można wyróżnić takie, 
które żyją tylko w określonych 
strefach głębokościowych. 
Skamieniałości tych organizmów 
pozwalają w wielu przypadkach            
na bardzo precyzyjne ustalenie 
środowiska w jakim powstawały 
skały określonego wieku. 
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Skamieniałości to nie tylko      
szczątki organiczne, ale także        
ślady ich działalności życiowej 
(poruszania się, żerowania, 
zamieszkiwania) zachowane                  
w stanie kopalnym. Te pierwsze 
nazywane są skamieniałościami 
strukturalnymi, drugie zaś – 
skamieniałościami śladowymi,                 
lub ichnoskamieniałościami. 
Skamieniałości śladowe, które 
wiele mówią o środowisku 
powstawania osadów, mogą być 
zachowane na powierzchni warstw 
osadowych lub w ich wnętrzu.                      
Na powierzchni osadu mogą być 
zachowane ślady poruszania się 
organizmów, zwane hieroglifami 
organicznymi. 

Fot. K. Skurczyńska-Garwolińska 

Fot. G. Gierliński 
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Odkrywcami skamieniałości wcale nie muszą 
być geolodzy czy paleontolodzy, o czym 
świadczą osiągnięcia w tej dziedzinie 
angielki Mary Anning w pierwszej połowie 
XIX w. W tym czasie kolekcjonowanie 
skamieniałości było modne. Jednak dla Mary 
Anning poszukiwanie skamieniałości               
i ich sprzedawanie było zajęciem czysto 
zarobkowym. Gdy odnalazła szkielet 
ichtiozaura miała zaledwie 12 lat. Było to 
pierwsze w historii znalezisko kompletnego 
szkieletu tego zwierzęcia. Po tym odkryciu 
związała się ze środowiskiem naukowym,            
a zbieranie skamieniałości stało się jej 
pasją. Jej kolejnymi wielkimi odkryciami 
było znalezisko szkieletu plezjozaura            
w 1821 r. oraz szkieletu pterozaura. 
Odkrycia te miały tak duże znaczenie          
dla nauki, że londyńskie Towarzystwo 
Geologiczne nadało jej tytuł członka 
honorowego, mimo iż nie spełniała 
formalnych wymogów członkostwa. 

 

Rys. https://www.google.pl/search?q=Mary+Anning 
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W 2012 r. w kamieniołomie Owadów-Brzezinki                
w Sławnie, odkryto w górnojurajskich                
wapieniach istne archiwum świata                     
organicznego sprzed 148 milionów lat. 
Stanowisko to jest najbliższym 
odpowiednikiem wiekowym najsłynniejszego 
stanowiska paleontologicznego na świecie – 
południowoniemieckiego Solnhofen.                              
A wszystko za sprawą odkrycia dokonanego                   
przez dr Adriana Kina ze Stowarzyszenia                                      
Przyjaciół Nauk o Ziemi Phacops.                       
Stanowisko jest bogate w bardzo dobrze 
zachowane różnego rodzaju skamieniałości 
morskich i lądowych organizmów: dziesiątki 
gatunków ryb nieznanych dotąd nauce,                
homary, krewetki, małże, amonity, żuki,                 
ważki i morskie gady. Znaleziono tam również ząb 
i fragmenty kości pterozaura - pierwszego                          
w Polsce oraz nowe gatunki skrzypłoczy.                        
Każdego roku do kamieniołomu przyjeżdżają grupy 
badawcze, studenci i doktoranci z całego świata. 

Fot. A. Kin 
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Dla zobrazowania możliwości, 
jakie niesie za sobą zbieranie 
skamieniałości w kilku regionach 
Polski przedstawiamy propozycje 
jednodniowych wycieczek 
paleontologicznych. Prezentujemy 
wybrane stanowiska 
paleontologiczne począwszy                   
od północy Polski, przez Polskę 
centralną, aż na południe. 

 

Fot.https://www.google.pl/search?q=poszu
kiwanie+skamienia 
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Nad brzegiem Bałtyku    
znaleźć można              
skamieniałości              
bezpośrednio na plaży. 
Znajdują się one w skałach                        
przyniesionych                               
w plejstocenie przez lądolód   
z Półwyspu Skandynawskiego            
i z dna Bałtyku. Pochodzą one 
z różnych okresów 
geologicznych, gdyż lądolód 
zabierał ze sobą skały 
różnego wieku. Są to głównie 
bezkręgowce, które 
zamieszkiwały zwykle płytkie 
morza. Na Polskich plażach 
znajdziemy łodziki, gąbki, 
koralowce, ramienionogi, 
ślimaki, małże, jeżowce, 
liliowce, graptolity a nawet 
trylobity i belemnity.  

 

Fot. Szafirek.art.pl 

Fot.  www.pgi.gov.pl 



W POSZUKIWANIU ZAGINIONEGO ŚWIATA  

CZYLI GEOTURYSTYKA PALEONTOLOGICZNA 
Maria Andruszkiewicz-Gorzelak & Włodzimierz Mizerski 

Fot. http://echinoblog.blogspot.com Fot. K. Skurczyńska - Garwolińska 

Kierując się na południe od Morza Bałtyckiego dotrzemy                     
na Kujawy do miejscowości Wapienno i Bielawy, leżących 
między Inowrocławiem a Żninem.                                            
Znajduje się tam jedna z największych kopalni wapieni                   
w Polsce i w Europie. Eksploatacja prowadzona jest w strefie 
występowania wapieni górnojurajskich (oksford), w których 
można znaleźć liczne skamieniałości, m.in. rozgwiazdy 
(Sphaeraster), liliowce łodygowe (Cyclocrinus) i wolnożyjące 
(Semiometra), jeżowce (Rhabdocidaris i Plegiocidaris), 
wieloszczety (Pannoserpula) oraz liczne amonity, 
ramienionogi i gąbki.  

Ze względu na to, iż jest                  
to czynny kamieniołom,               
jeśli chcemy wejść na jego 
teren i poszukiwać 
skamieniałości musimy 
uzyskać pozwolenie. 

Fot. Forosik.pl 

Rhabdocidaris  

Sphaeraster 
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Szczególnie udana może być 
wycieczka do Kazimierza Dolnego 
nad Wisłą. W południowej części 
miasta przy brzegu Wisły mieści się 
nieczynny kamieniołom, gdzie 
odsłaniają się górnokredowe 
wapienie i opoki ze 
skamieniałościami. Najliczniej 
występują tu mięczaki, wśród 
których pospolite są głowonogi 
takie jak belemnity, głównie           
z rodzajów Belemnitella                            
i Belemnella oraz amonity należące 
do rodzajów Hoploscaphites, 
Discoscaphites, Baculites                            
i Sphenodiscus. Liczne są również 
małże z rodzaju Ostrea, 
Pholadomya i Lyropecten. Wśród 
ślimaków dominują rodzaje 
Turritella i Aporrhais. Znaleźć                    
tu także można ramienionogi, 
gąbki, zęby rekinów oraz szczątki 
(niekiedy większe fragmenty) 
roślin iglastych.  
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Fot. http://www.verderealta.it/IPTM/archivio  Rys. https://zywaplaneta.pl 

Belemnitella 

Rys. www.redbor.pl 

Fot. http://www.catnapin.com/Fossil/Cephalopod/ffBelemnites.htm                     



W POSZUKIWANIU ZAGINIONEGO ŚWIATA  

CZYLI GEOTURYSTYKA PALEONTOLOGICZNA 
Maria Andruszkiewicz-Gorzelak & Włodzimierz Mizerski 

Możemy też przeprawić się promem 
na drugi brzeg Wisły, gdzie znajduje 
się kamieniołom w Nasiłowie. 
Występują tam podobne skały jak  
w Kazimierzu - głównie jasne, 
szarożółte, gruboławicowe opoki           
z wkładkami margli oraz jasnoszare 
gezy z przewarstwieniami wapieni, 
należące już do paleocenu, leżące 
na skałach kredowych. Skały te 
obfitują w skamieniałości.                         
W opokach występują powszechnie 
amonity z rodzajów Hoploscaphites   
i Baculites, łodziki z rodzajów 
Eutrephoceras i Cymatoceras                
oraz belemnity z rodzaju 
Belemnella. Występują też licznie 
dobrze zachowane gąbki, a także 
małże, m. in. z rodzaju Pholadomya. 
Jeśli nam dopisze szczęście, 
znajdziemy tam też zęby dużych 
drapieżnych gadów mozazaurów 
oraz zęby rekinów. 

 

Fot. https://erozjaoficjalnie.wordpress.com/2015/04/17/kolejne_nasilove/ 
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Ząb rekina Squalicorax pristodontus  

Ząb gada Mosasaurus anceps 

Fot. http://menteetmalleo.pl 

Fot. http://www.fossils.com.pl 
Fot. https://alchetron.com/Baculites-1817575-W 

Fot. https://alchetron.com/Baculites-1817575-W 
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Niedaleko, bo w rejonie Nietuliska, na NW         

od Ostrowca, znajdują się liczne wyrobiska, 

gdzie eksploatowane były od dawna 

dolnotriasowe piaskowce. W kamieniołomie        

w Dołach Opacich możemy nawet dostrzec, że 

skały te leżą niezgodnie na zalegających niżej 

dolomitach dewonu. W piaskowcach 

dolnotriasowych występujących na tym obszarze 

wyróżnia się kilka kompleksów skalnych, a wśród 

nich warstwy labiryntodontowe. W warstwach 

tych występują kości płazów – labiryntodontów, 

a także tropy gadów, zwanych Isochirotherium    

i Chirotherium. Można wyobrazić sobie, że liczne 

zwierzęta zamieszkiwały tu brzegi śródlądowego 

zbiornika wodnego, a miękkie, muliste i płaskie 

brzegi sprzyjały powstawaniu odcisków łap tych 

zwierząt. Warto również nadmienić, że głównie 

skamieniałe tropy mezozoicznych gadów 

powodowały powstanie legend o czarcich łapach 

i diabelskich kamieniach. W wiśniowych, 

wapnistych piaskowcach, które występują                   

w przewarstwieniach, można również spotkać 

skamieniałości małżów Gervillia, a czasem też 

skamieniałe łuski i kości ryb. 

 

http://mapio.net/a/114513
191/ 

Fot. D. Haraf 
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  Gervillia socialis Stockowa  

Fot. http://wszechocean.blogspot.com 

Rys. http://www.istockphoto.com 

Rys. http://sp.lyellcollection.org 
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Jednym z ciekawych miejsc w tej 

okolicy, gdzie na powierzchni 

występują skały triasu 

środkowego jest wąwóz Bukowie 

na południe od Kunowa.                            

W marglach i wapieniach znajdują 

się bardzo różnorodne 

skamieniałości. Z głowonogów 

występują łodziki z rodzaju 

Germanonautilus, jak i ceratyty           

z rodzaju Ceratites. Bardzo liczne 

są małże, wśród nich występują 

między innymi rodzaje Costatoria, 

Entolium  i Lima, ramienionogi 

Coenothyris i liliowce Encrinus. 

Czasami można znaleźć również 

fragmenty szkieletów gadów 

morskich z rodzaju Nothosaurus.  

 
 
 
 
 
 
 

Fot. I. Lipiec 
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Encrinus liliiformis 

Germanonautilus bidorsatus 
(SCHLOTHEIM) 

Fot. https://www.mineralienatlas.de Fot. M. Andruszkiewicz-Gorzelak 
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Entolium sp. 

Fot. http://www.muschelkalk.eu/boden/muscheln.html 

Lima striata 

Fot. http://www.gaultammonite.co.uk 
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Rys. https://www.dkfindout.com 

Nothosaurus 
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Warto też odwiedzić dolinę rzeki Kamionki               

w rejonie wsi Gromadzice, gdzie znajdują się 

skały dolnej jury. Najlepsze odsłonięcia 

mieszczą się na wschodnim zboczu doliny                    

na północ od wsi. Miejsce to zwane jest                       

przez mieszkańców Lasem Godziny. W skarpie 

doliny i w licznych łomach odsłaniają się 

piaskowce i mułowce, powstałe początkowo    

w środowisku rzecznym i jeziornym, a później 

– deltowym  i przybrzeżnym. W skałach tych 

masowo występują szczątki flory – opisano                

z nich około 50 gatunków roślin. Są to 

miłorzębowe z rodzaju Ginkgo, Czekanowskia              

i Baiera, sagowce z rodzajów Pterophyllum                   

i Nilssonia oraz paprocie nasienne z rodzajów 

Cladophlebis i Dictyophyllum. Ponadto,         

przy dużym szczęściu spotkać można tropy 

kilku gatunków dinozaurów – zarówno 

drapieżnych, jak i roślinożernych, a w wyższej 

części profilu również morskie małże z rodzaju 

Cardinia.  

 

Fot. www.pgi.gov.pl 
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Ginkgo  

Czekanowskia 
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Pterophyllum 

Nilssonia 



W POSZUKIWANIU ZAGINIONEGO ŚWIATA  

CZYLI GEOTURYSTYKA PALEONTOLOGICZNA 
Maria Andruszkiewicz-Gorzelak & Włodzimierz Mizerski 

Cladophlebis Dictyophyllum 

Fot. https://nl.wikipedia.org Fot. https://english.fossiel.net 
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Będąc w rejonie świętokrzyskim warto        

pojechać do Bałtowa, gdzie znajduje się            

nie tylko znany w Polsce  JuraPark, ale i liczne 

odsłonięcia skał jury górnej, w których 

występują bardzo liczne skamieniałości.                            

W dobrze uławiconych wapieniach występują 

amonity z rodzajów Perisphinctes i Aspidoceras.                        

Szczególnie liczne są skamieniałości małżów 

należących do rodzajów Trigonia, Modiola, 

Lopha, Plagiostoma, Astarte oraz Pholadomya. 

Występują ponadto skamieniałości ślimaków            

z rodzaju Nerinea, ramienionogów z rodzaju 

Terebratula i gąbek, należących do rodzaju 

Laocaetis. W niektórych odsłonięciach w okolicy 

występują wapienie rafowe tego samego wieku. 

Opisano z nich około 20 gatunków koralowców 

kolonijnych, w tym z rodzaju Isastraea.  

Fot. https://www.madagascandirect.com 
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Lopha sp. 
Astarte sp. 



W POSZUKIWANIU ZAGINIONEGO ŚWIATA  

CZYLI GEOTURYSTYKA PALEONTOLOGICZNA 
Maria Andruszkiewicz-Gorzelak & Włodzimierz Mizerski 

W rejonie Krzeszowic na zachód od Krakowa 
spotkać możemy skamieniałości pochodzące     
z kilku okresów geologicznych.                           
Naszą wycieczkę rozpocznijmy w Dębniku.               
W pięknie usytuowanym, nieczynnym 
kamieniołomie i w mniejszych, często 
zarośniętych, niewielkich łomach                       
w okolicy, występują czarne, twarde                 
wapienie dębnickie, należące                           
do wyższej części dewonu środkowego                          
i dolnej części górnego. Ich intensywna 
eksploatacja rozpoczęła się już                              
w XVI wieku, kiedy królowa Bona                            
sprowadziła tu włoskich mistrzów 
kamieniarstwa. W czasach renesansu                       
i baroku „marmur dębnicki” należał                          
do cennych materiałów budowlanych                      
i był stosowany nie tylko w Polsce,                                    
ale i wielu krajach europejskich.                                   
W wapieniach występują przepięknie 
zachowane skamieniałości zaliczanych                                
do gąbek stromatoporoidów Amphipora                        
i Stromatopora, koralowców denkowych                  
Macgeea i Alveolites, ramienionogów 
Cyrtospirifer, Spinatrypa i Stringocephalus.  

 

Fot. http://www.panoramio.com 
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Alveolites sp.  

Stromatopora sp. 
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Najlepsze miejsca do zbierania 

dolnokarbońskich skamieniałości                   

w najbliżej Dębnikowi okolicy          

znajdują się w dolinie niewielkiej              

rzeki Eliaszówki. W wapieniach, 

odsłaniających się między innymi                   

w kamieniołomie w Czatkowicach 

(uwaga – potrzebne jest zezwolenie 

na wstęp!), znaleźć możemy 

ramienionogi z rodzaju 

Gigantoproductus, koralowce 

czteropromienne z rodzaju Zaphrentis, 

stromatoporoidy, jak również 

trylobity, głównie z rodzajów Phillipsia 

i Brachymetopus.  

 

Fot. P. Pawłowski 
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Brachymetopus sp.  

Fot. https://pl.pinterest.com 

Zaphrentis sp. 

Fot. https://www.flickr.com 
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Kilka kilometrów dalej możemy                         

odwiedzić wieś Kwaczała                                            

koło Alwerni. Wyprawa ta może                                

nam dać wyobrażenie                                                    

o niektórych karbońskich                                 

roślinach. W największym                             

wąwozie, położonym na północ                                 

od wsi, znajdują się duże                               

odsłonięcia skał zwanych                                            

arkozą kwaczalską.                                                            

Są to piaskowce, zawierające                                     

niekiedy większe otoczaki,                                                          

w których oprócz kwarcu                                          

występują również liczne ziarna                                     

skaleni i mik. Niekiedy znajdują się w nich 

cienkie wkładki iłów. W arkozie kwaczalskiej 

znajdują się skrzemieniałe pnie drzew 

szpilkowych – araukarii z rodzaju Araucarites. 

Fot. https://en.wikipedia.org/wiki/Dadoxylon 
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Między Krzeszowicami a Chrzanowem 
znajduje się miejscowość Karniowice,      
w okolicy której występują 
dolnopermskie trawertyny, zwane 
martwicą karniowicką. Na obszarze                   
około 6 km2 w skałkach oraz nieczynnych 
i na ogół zarośniętych łomach można 
oglądać pokłady grubych na 2 do 6 m       
tych słodkowodnych wapieni.                          
Martwica karniowicka została odkryta               
w 1870 r. przez krakowskiego botanika 
Mariana Raciborskiego. Ma ona masywną 
budowę, jest porowata i zawiera 
skamieniałości słodkowodnych ślimaków, 
m.in. z rodzaju Dendropupa a także 
odciski liści i łodyg roślin, m.in. paproci 
Sphenophyllum.  

 
Fot. http://www.nasze-psary.net/martwica-kamiowicka.html 
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Sphenophyllum sp.  

Dendropupa sp. 

Fot. http://www.redcrystalshop.com 
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W położonej niedaleko miejscowości 
Zalas znajduje się kamieniołom,                        
w którym także odsłaniają się skały jury 
środkowej. Są to w dolnej części morskie 
piaski, rzadziej piaskowce i zlepieńce 
kwarcowe, zawierające całe 
skamieniałości amonitów, m.in. z rodzaju 
Macrocephalites a także fragmenty 
belemnitów, małży, ślimaków, szkarłupni 
i koralowców z rodzaju Isastraea. Wyżej 
znajdują się piaszczyste wapienie 
krynoidowe bogate w skamieniałości 
liliowców z rodzajów Balanocrinus i 
Cyclocrinus, małżów, m.in. z rodzaju 
Ctenostreon, ramienionogów z rodzajów 
Rhynchonella i Terebratula oraz mniej 
licznych amonitów, belemnitów                           
i łodzików. W tym samym kamieniołomie 
w Zalasie występują również wapienie 
jury górnej, w których znaleźć można 
wiele innych skamieniałości. Są to przede 
wszystkim amonity, między innymi                         
z rodzajów Holcophylloceras, 
Sowerbyceras, Peltoceratoides                         
oraz Perisphinctes i Cardioceras. 

 

Fot. https://www.pkt.pl/firma/kopalnia-porfiru-zalas-100875256  
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Fot. http://www.fossilsdirect.co.uk 

Balanocrinus sp. 

Cardioceras sp. 

Fot. http://zdjecia.fossils-poland.eu 
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Miłośnicy skamieniałości z Dolnego 
Śląska, także mogą znaleźć coś 

interesującego dla siebie w Sudetach. 
Znajduje się tam m.in. nieczynny                 

od ponad 100 lat kamieniołom 
wapieni dewonu górnego, na którego 

dnie mieści się jezioro nazywane 
Jeziorem Daisy. Jest to stanowisko 

znane z uwagi na obfitość 
skamieniałości, które występują 

zarówno w wapieniach,                               
jak i przeławicających je mułowcach                    
i marglach. Występują tam goniatyty              

z rodzaju Manticoceras, koralowce 
czteropromienne z rodzajów 

Peneckiella i Tabunophyllum, 
ramienionogi Schizophoria                             

i Productella oraz Cyrtosipifer                            
i Pugnax, a także małże, między 

innymi z rodzaju Buchiola.  

 

Fot. Zdzisław Leśniak 
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Manticoceras sp. 

Cyrtosipifer sp. 

Fot. www.indiana9fossils.com 
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Nie zawsze skamieniałość da się wydobyć ze skał przy użyciu 
łatwych sposobów. Jeśli jest z tym problem, a znalezisko może 
być cenne, lepiej nie ryzykować jej zniszczenia i zawiadomić 
kompetentne instytucje. Nie próbujmy sami wydobywać                        
z twardej skały czegoś, co może mieć ogromne znaczenie                      
dla nauki, co może rozkruszyć się, popękać przy uderzeniu 
młotkiem. 

 Wkraczając na teren eksploatowanego kamieniołomu 
zawsze należy uzyskać zgodę ich kierownictwa, tym bardziej,              
że eksploatacja w niektórych kamieniołomach prowadzona jest 
przy pomocy materiałów wybuchowych. Pamiętajmy też                              
o zachowaniu szczególnej ostrożności przy penetracji ścian 
wyrobisk zarówno czynnych jak i nieczynnych oraz pionowych 
ścian odsłonięć. Najlepiej w takich przypadkach zaopatrzyć się 
w kask.  

 Pamiętajmy również, że żadnych skamieniałości nie można 
pozyskiwać bez odpowiedniej zgody, na terenie rezerwatów, 
parków narodowych, pomników przyrody nieożywionej.                           
Jest to prawnie zabronione. 
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W tym miejscu trzeba zaapelować do Turysty, aby zbierając skamieniałości 
pamiętał, że również od niego może zależeć istotny przyrost naszej wiedzy          
o historii życia na Ziemi. Należy zwracać uwagę na skamieniałości, które            
są odmienne od znanych do tej pory form pospolitych w skałach danego wieku. 
Starajmy się ich nie zniszczyć i udać się do kompetentnych osób, które będą 
mogły ocenić ich znaczenie. Można dzięki temu stać się uczestnikiem ważnego 
odkrycia i wejść na karty historii nauki. Szczególne znaczenie ma poszukiwanie 
brakujących form pośrednich w łańcuchu ewolucyjnym. Uczniowie szkół 
średnich mogą zwracać się o pomoc do nauczycieli geografii czy biologii. Do 
dyspozycji są też ośrodki naukowe w różnych miastach, przede wszystkim 
wyższe uczelnie, na których istnieją wydziały geologiczne, geograficzne, 
biologiczne czy ochrony środowiska. Pomocy nie odmówią również odpowiednie 
wydziały w Urzędach Wojewódzkich czy Urzędach Marszałkowskich. Istnieją 
wreszcie wyspecjalizowane ośrodki naukowe czy muzealne, takie jak 
Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, posiadający sześć oddziałów 
terenowych, Instytut Paleobiologii PAN, Instytut Nauk Geologicznych PAN czy 
Muzeum Ziemi PAN. Na pewno pomocy nie odmówią regionalne muzea 
znajdujące się w wielu miastach. Mogą być one pierwszym etapem na drodze                 
do zaistnienia w nauce ważnego odkrycia. Pamiętajmy też, że zgodnie z prawem 
geologicznym i górniczym ważne odkrycia skamieniałości powinny być 
zgłaszane odpowiednim władzom wojewódzkim. 
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Mamy nadzieję,                                               
że już niedługo, nakładem 
Państwowego Instytutu 

Geologicznego - Państwowego 
Instytutu Badawczego,                           

ukaże się książka, która pomoże 
wszystkim początkującym 

poszukiwaczom skamieniałości. 

 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


