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Geopark Owadów-Brzezinki
– niezwyk³e stanowisko paleontologiczne udostêpnione geoturystycznie
B³a¿ej B³a¿ejowski1, Piotr Gieszcz2, Robert Siuda3,
Daniel Tyborowski4, Andrzej Wierzbowski5

B. B³a¿ejowski

P. Gieszcz

R. Siuda

D. Tyborowski

A. Wierzbowski

The Owadów-Brzezinki Geopark – a remarkable palaeontological site made available for geotourism. Prz. Geol., 68: 45–49.
A b s t r a c t. The Owadów-Brzezinki Geopark, located in the western margin of the Holy Cross Mountains in S³awno community (£ódŸ
Voivodeship), was established in June 2019 in close vicinity of the Owadów-Brzezinki quarry. The geopark consists of palaeontological museum, educational trail and panoramic viewing platform, located along the quarry edge. The palaeontological museum exhibits
unique fossils of marine and terrestrial organisms that were excavated in the quarry during the last six years. Among the most important fossils, which can be seen there are: horseshoe crabs, crustaceans, ammonites, insects, actinopterygian fish, turtles, ichthyosaurs,
crocodylomorphs and pterosaurs. In addition to the original fossils, the museum presents life-size reconstructions of animals that inhabited the local seas and islands in the Late Jurassic, and plates illustating palaeogeographical and paleoenvironmental history of this
site. Thanks to many important palaeontological and palaeobiological discoveries, this geopark has great geotourist and educational
potential. The geopark’s design was drawn upon similar palaeontological museums such as the Jura Museum Eichstätt in the Solnhofen
region and the Hauff Museum in the Holzmaden in Germany.
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Stanowiska paleontologiczne, w których dokonuje siê
istotnych odkryæ naukowych, czêsto pobudzaj¹ wyobraŸniê osób zainteresowanych histori¹ ¿ycia na Ziemi. Stanowi¹ one doskona³¹ podstawê do popularyzacji nauk takich
jak geologia i paleontologia, a z czasem staj¹ siê miejscami
znacz¹cymi z punktu widzenia geoturystyki i rozwoju turystycznego regionów, w których siê znajduj¹.
W Europie centralnej tego typu stanowiska geoturystyczne, powi¹zane z wa¿nymi odkryciami paleontologicznymi, spotyka siê szczególnie licznie w Niemczech
i Szwajcarii, w miejscach gdzie ods³aniaj¹ siê ska³y systemu jurajskiego. Do najciekawszych, zdaniem autorów,
nale¿¹: Jura Museum Eichstätt, przy górnojurajskich
kamienio³omach wapieni w regionie Solnhofen-Eichstätt
(Jura Frankoñska), w którym mo¿na podziwiaæ kompletne
szkielety zwierz¹t zamieszkuj¹cych póŸnojurajsk¹ lagunê
i jej otoczenie (ryby, amonity, skorupiaki, jaszczurki, pterozaury i praptaki), oraz Hauff Museum, w pobli¿u dolnojurajskich wyrobisk ³upków regionu Holzmaden
(Badenia-Wirtembergia), eksponuj¹ce g³ównie szkielety
du¿ych morskich pelagicznych krêgowców: rekinów, ryb

kostnoszkieletowych, krokodyli, plezjozaurów i ichtiozaurów. W obu tych regionalnych muzeach paleontologicznych ekspozycja oryginalnych skamienia³oœci jest uzupe³niona naturalnej wielkoœci rekonstrukcjami zwierz¹t.
W Polsce stanowiskiem o du¿ej randze naukowej jest
kamienio³om Owadów-Brzezinki (ryc. 1), po³o¿ony ok.
20 km na po³udnie od Tomaszowa Mazowieckiego i przebiegaj¹cej niedaleko drogi ekspresowej Warszawa–Katowice, gdzie w górnojurajskich ska³ach wêglanowych s¹
znajdowane bardzo ciekawe skamienia³oœci zwierz¹t morskich i l¹dowych (Kin i in., 2013; B³a¿ejowski i in., 2016;
Tyborowski i in., 2016). Doskona³a wspó³praca œrodowiska naukowego, w³adz samorz¹dowych gminy S³awno
oraz w³aœciciela kamienio³omu Owadów-Brzezinki (firma
Nordkalk) zaowocowa³a powstaniem tu tematycznego
geoparku (ryc. 2), którego oficjalne otwarcie mia³o miejsce
w czerwcu 2019 r. W jego sk³ad wchodz¹ muzeum paleontologiczne oraz œcie¿ki geoedukacyjne, umiejscowione
w bezpoœrednim s¹siedztwie kopalni (ryc. 3). Z uwagi na
du¿¹ wartoœæ naukow¹ polskiego stanowiska i jego problematykê, muzeum paleontologiczne by³o wzorowane na
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Ryc. 1. Lokalizacja Geoparku Owadów-Brzezinki

Ryc. 2. Brama wjazdowa do Geoparku Owadów-Brzezinki w gminie S³awno. Fot. B. B³a¿ejowski

istniej¹cych, wymienionych wczeœniej, s³ynnych europejskich muzeach regionalnych. W ten sposób zosta³a podkreœlona zarówno ranga naukowa polskiego stanowiska
paleontologicznego, jak i jego potencja³ geoturystyczny.
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Geopark Owadów-Brzezinki posiada wszelkie walory,
które mog¹ zapewniæ sukces nie tylko w aktywizacji regionu poprzez rozwój turystyki opartej na wykorzystaniu
dziedzictwa przyrodniczego, ale tak¿e poprzez w³¹czanie
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Ryc. 3. Œcie¿ka geoedukacyjna na tarasie widokowym wzd³u¿ krawêdzi kamienio³omu. Fot. MAGA Aga B³a¿ejowska

w aktywnoœæ spo³ecznoœci lokalnej i bardzo intensywnej
dzia³alnoœci na rzecz geoedukacji.
STANOWISKO PALEONTOLOGICZNE
OWADÓW-BRZEZINKI
Stanowisko paleontologiczne, zlokalizowane w kamienio³omie Owadów-Brzezinki (gmina S³awno), znajduje siê
na pó³nocno-zachodnim obrze¿eniu Gór Œwiêtokrzyskich
(synklina tomaszowska), a wydobywane tu ska³y s¹ zaliczane do najwy¿szego piêtra systemu jurajskiego – tytonu.
Systematyczne prace poszukiwawcze w tym kamienio³omie s¹ prowadzone od 2012 r., kiedy to Adrian Kin
i B³a¿ej B³a¿ejowski (Stowarzyszenie Przyjació³ Nauk
o Ziemi PHACOPS oraz Instytut Paleobiologii PAN
w Warszawie) og³osili odkrycie w gminie S³awno nowego
unikatowego stanowiska paleontologicznego o charakterze
Fossil-Lagerstätte (z³o¿e skamienia³oœci). W stanowisku
tym udokumentowano bogaty zespó³ górnojurajskich skamienia³oœci organizmów morskich i l¹dowych, odznaczaj¹cych siê wyj¹tkowo dobrym stanem zachowania,
opisanych dot¹d w kilkudziesiêciu publikowanych pracach
naukowych (Kin, B³a¿ejowski, 2012; B³a¿ejowski i in.,
2016; Tyborowski i in., 2016). Pomimo ¿e sam kamienio³om by³ znany geologom ju¿ wczeœniej (Kutek, 1994;
Zieliñska, 2003; Salamon i in., 2006), to odkrycie warstw
z nadzwyczaj dobrze zachowanymi skamienia³oœciami
i opublikowanie wstêpnych wyników ich badañ mia³y
miejsce niedawno (Kin, B³a¿ejowski, 2012; Kin i in.,
2013). Sytuacja ta spowodowana jest faktem nachylenia
warstw skalnych pod k¹tem kilkunastu stopni ku zachodowi, co powoduje, ¿e w trakcie eksploatacji, postêpuj¹cej od
wschodu ku zachodowi, by³y ods³aniane coraz m³odsze
warstwy skalne – nie badane wczeœniej przez naukowców,
dostarczaj¹ce ciekawych znalezisk paleontologicznych.
W pracach wykopaliskowych, prowadzonych systematycznie od 2013 r., realizowanych przy Instytucie Paleobiologii PAN w Warszawie w ramach trzyletniego projektu
badawczego (2013–2016) finansowanego przez Narodowe
Centrum Nauki (2012/07/B/ST 10/04175), brali udzia³ studenci, doktoranci oraz naukowcy z ca³ego œwiata. Trzon
grupy naukowej, nadzoruj¹cej prowadzone badania, któ-

rych celem by³o poznanie i udokumentowanie jednego
z wa¿niejszych odkryæ paleontologicznych ostatnich lat
z terenu Polski, stanowili: B³a¿ej B³a¿ejowski (kierownik
projektu, IP PAN), Piotr Gieszcz (UW), Bronis³aw A.
Matyja (UW), Daniel Tyborowski (MZ PAN), Andrzej
Wierzbowski (UW) oraz Hubert Wierzbowski (PIG-PIB).
W latach 2015–2018 by³ tu równie¿ realizowany projekt
NCN (2014/15/N/ST10/04818) pod kierownictwem D. Tyborowskiego, który skupia³ siê na odkrytych w 2015 r. skamienia³oœciach wielkich krêgowców morskich. Zrealizowane dotychczas badania przyczyni³y siê do lepszego
poznania linii ewolucyjnych wielu grup zwierz¹t zarówno
krêgowców, jak i bezkrêgowców, a tak¿e do udokumentowania warunków i zmian paleoœrodowiskowych zachodz¹cych w tytonie na terenie dzisiejszej Polski (Wierzbowski
i in., 2016).
W warstwach skalnych, ods³aniaj¹cych siê w kamienio³omie, zosta³a zapisana zmiana œrodowiska w póŸnej
jurze – od bardziej otwartego morza szelfowego do p³ytkiej
laguny morskiej (B³a¿ejowski i in., 2016). Pocz¹tkowo
tworzy³y siê tu ska³y margliste, tj. wapienie z du¿ym udzia³em materia³u ilastego, zaliczone do formacji pa³uckiej.
PóŸniej, byæ mo¿e wskutek zmiany klimatu na bardziej
suchy oraz ustania dop³ywu i³u, powstawa³y ju¿ tylko czyste wapienie. Ska³y te, zaliczane do formacji kcyñskiej,
tworzy³y siê w p³ytkich, ciep³ych i czystych wodach stopniowo sp³ycaj¹cego siê morza. Szczególne znaczenie dla
zachowania niezwyk³ych znalezisk paleontologicznych
mia³y pojawiaj¹ce siê epizodycznie warunki beztlenowe
i towarzysz¹cy temu zespó³ procesów biochemicznych
(Wierzbowski i in., 2016). W ich wyniku w wodach laguny
gromadzi³y siê i doskonale zachowa³y w stanie kopalnym
szcz¹tki organizmów.
SKAMIENIA£OŒCI
JAKO G£ÓWNY WYRÓ¯NIK OBSZARU
W kamienio³omie Owadów-Brzezinki dokonano wielu
odkryæ skamienia³oœci zwierz¹t morskich zarówno bezkrêgowców, m.in. specyficznego zespo³u amonitów (Matyja,
Wierzbowski, 2016), homaropodobnych skorupiaków
(Glypheoidea: Mecochiridae), skrzyp³oczy (Chelicerata:
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Xiphosura) (B³a¿ejowski, 2015), jak i krêgowców: drapie¿nych ryb kostnoszkieletowych (Osteichthyes: Actinopterygii; B³a¿ejowski i in., 2015; Tyborowski, 2017), gadów
morskich (Tyborowski i in., 2016): ¿ó³wi skrytoszyjnych
(Testudinata: Pancryptodira; Szczygielski i in., 2017) oraz
ichtiozaurów (Ichthyosauria: Ophthalmosauridae; Tyborowski, 2016). Zdecydowana wiêkszoœæ rozpoznanych
skamienia³oœci reprezentuje gatunki dotychczas nieznane, a ich opis naukowy stanowi istotny wk³ad w poznanie
historii ¿ycia tych grup zwierz¹t (Kin, B³a¿ejowski, 2014;
B³a¿ejowski i in., 2016).
W póŸnej jurze obszar kontynentu europejskiego
pokrywa³y p³ytkie morza, w których ¿y³y zró¿nicowane
organizmy w kilku odrêbnych prowincjach i podprowincjach biogeograficznych. Odmienne fauny zamieszkiwa³y
ch³odne morza na pó³nocy kontynentu, a zupe³nie inne ¿y³y
w ciep³ych morzach na po³udniu. Podobieñstwo i powi¹zania ewolucyjne znalezionych w kamienio³omie Owadów-Brzezinki okazów do organizmów znanych z innych terenów Europy pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e istnia³y w przesz³oœci
po³¹czenia morskie umo¿liwiaj¹ce swobodne przemieszczanie siê tych zwierz¹t miêdzy ró¿nymi obszarami. Fakt
ten jest szczególnie istotny w interpretacji paleogeograficznej, bowiem wspó³czeœnie osady morskie, wskazuj¹ce na
dawne morskie po³¹czenia, na ogó³ siê nie zachowa³y, gdy¿
zosta³y usuniête przez póŸniejsz¹ erozjê. Po³¹czenia takie

mia³y miejsce z morskimi obszarami prowincji borealnej
(dzisiejsza Arktyka) i prowincji subborealnej – z terenem
dzisiejszej Rosji europejskiej (podprowincja rosyjska) oraz
Anglii (podprowincja brytyjska), a okresowo tak¿e z obszarami po³udniowymi, w tym z obszarem po³udniowych Niemiec oraz, poprzez istniej¹cy pas sztramberskich raf koralowych, z Oceanem Tetydy (B³a¿ejowski i in., 2016;
Matyja, Wierzbowski, 2016; Pszczó³kowski, 2016; Tyborowski, 2016; Tyborowski i in., 2016).
Stanowisko Owadów-Brzezinki pozwala na ca³kowicie nowe spojrzenie na geologiczn¹ przesz³oœæ (tak zwane
okno tafonomiczne) œwiata organicznego póŸnej jury (prze³omu wczesnego i póŸnego tytonu), ukazuj¹ce nie tylko
nieznany zapis ewolucji organizmów ¿ywych, ale równie¿
paleogeografiê Europy w póŸnej jurze. Znaleziska paleontologiczne, które pochodz¹ z kamienio³omu Owadów-Brzezinki, œwiadcz¹ o tym, ¿e region S³awna w póŸnej
jurze stanowi³ swoisty wêze³ paleobiogeograficzny ³¹cz¹cy kilka regionów. To tutaj spotyka³y siê fauny morskie
i l¹dowe pochodz¹ce z ró¿nych obszarów kontynentu.
Niedaleko zbiornika morskiego, w którym powstawa³y
wydobywane w kamienio³omie Owadów-Brzezinki wapienie, znajdowa³ siê niewielki l¹d lub archipelag ma³ych
wysp. Z tego w³aœnie obszaru pochodz¹ szcz¹tki zwierz¹t
l¹dowych. Jednymi z najciekawszych by³y zwinne krokodylomorfy (Crocodylomorpha: Atoposauridae), których
doskonale zachowane szcz¹tki znajdujemy w tutejszych
ska³ach. Ponad ich g³owami szybowa³y gady lataj¹ce (pterozaury) oraz liczne owady, których szcz¹tki s¹ odkrywane
w ska³ach. Opisany st¹d nowy dla nauki gatunek wa¿ki
zosta³ nazwany Eumorbaeschna adriankini, na czeœæ
Adriana Kina, odkrywcy pierwszych unikatowych skamienia³oœci na stanowisku paleontologicznym Owadów-Brzezinki (Bechly, Kin, 2013).
WSPÓ£PRACA TRZECH PODMIOTÓW

Realizowany projekt ma du¿e znaczenie nie tylko dla
paleontologii jako nauki i popularyzacji tej dziedziny w
Polsce, ale równie¿ dla rozwoju regionu i jego mieszkañców. Od kilku lat w gminie S³awno s¹ prowadzone
cyklicznie warsztaty i wyk³ady, których g³ównym celem
jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej wœród mieszkañców regionu, poprzez inicjowanie atmosfery zrozumienia
Ryc. 4. W muzeum wyeksponowane s¹ naturalnych rozmiarów i poszanowania œrodowiska naturalnego. Dzia³ania te s¹ w
rekonstrukcje zwierz¹t, które zamieszkiwa³y lokalne morza i wyspy g³ównej mierze skierowane do dzieci i m³odzie¿y szkolnej,
w póŸnej jurze. Fot. B. B³a¿ejowski
a tak¿e do osób zainteresowanych badaniami
i ochron¹ dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego naszego kraju. Odbywaj¹ siê tu równie¿ krajowe i miêdzynarodowe konferencje
geologiczno-paleontologiczne. Konsekwencj¹
tych dzia³añ i prac badawczych jest utworzenie
i nadzorowanie Geoparku Owadów-Brzezinki
w gminie S³awno, gdzie w powsta³ym muzeum
paleontologicznym mo¿na podziawiaæ skamienia³oœci odkrytych tu jurajskich zwierz¹t oraz
ich rekonstrukcje (ryc. 4). Do najbardziej spektakularnych nale¿¹ naturalnych rozmiarów rekonstrukcje amonitów, ryb oraz gadów morskich: ichtiozaurów i ¿ó³wi, a tak¿e l¹dowych
krokodylomorfów i lataj¹cych pterozaurów.
Zespó³ naukowy, badaj¹cy skamienia³oœci z tego
stanowiska, nadzorowa³ merytorycznie powstaRyc. 5. W centralnej czêœci tarasu widokowego znajduje siê pomnik ichtiozaura, nie wystawy w muzeum oraz tablic przy œcie¿ce
mierz¹cy 12 m d³ugoœci. Fot. MAGA Aga B³a¿ejowska
geoedukacyjnej (ryc. 3) przebiegaj¹cej na
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tarasie widokowym wzd³u¿ krawêdzi kamienio³omu. Przez
lunety umieszczone na tarasie mo¿na obserwowaæ prowadzone przez w³aœciciela kamienio³omu (firmê Nordkalk)
prace eksploatacyjne z³o¿a wapieni, jak równie¿ obozy
naukowo-poszukiwawcze realizowane przez naukowców.
W centralnej czêœci tarasu widokowego znajduje siê
mierz¹cy 12 m d³ugoœci pomnik ichtiozaura, który stanowi
symbol tutejszych odkryæ paleontologicznych (ryc. 5).
Zbieranie, zabezpieczenie i opracowywanie naukowe
tej niezwyk³ej kolekcji skamienia³oœci jest mo¿liwe dziêki
doskona³ej wspó³pracy pomiêdzy lokalnymi w³adzami samorz¹dowymi (Urzêdem Gminy w S³awnie), firm¹ Nordkalk (w³aœcicielem kamienio³omu Owadów-Brzezinki)
oraz œrodowiskiem naukowym ró¿nych instytucji (Instytut
Paleobiologii oraz Muzeum Ziemi PAN w Warszawie,
Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut
Badawczy w Warszawie, Stowarzyszenie PHACOPS oraz
Wydzia³ Geologii Uniwersytetu Warszawskiego).
Autorami œcie¿ki geoedukacyjnej oraz wystawy w muzeum Geoparku Owadów-Brzezinki s¹: B³a¿ej B³a¿ejowski
(IP PAN oraz Stowarzyszenie PHACOPS), Andrzej Wierzbowski oraz Bronis³aw A. Matyja (WG UW), a tak¿e
Daniel Tyborowski (MZ PAN oraz Stowarzyszenie
PHACOPS). Ponadto przygotowanie wystawy swoimi
konsultacjami wspar³ Tomasz Szczygielski (Wydzia³ Biologii UW oraz IP PAN). Rekonstrukcje wymar³ych
zwierz¹t i ich rysunki wykona³ zespó³ artystów pod kierunkiem Marty Szubert, w sk³ad którego wchodzili Aleksandra Ho³da-Michalska (IP PAN), Barbara Massalska
(PIG-PIB) oraz Agata Bartoszewicz (Akademia Sztuk
Piêknych w Warszawie).
PLANY NA PRZYSZ£OŒÆ
Zespó³ naukowy stara siê o finansowanie dalszych badañ
przedstawionych w projektach Narodowego Centrum Nauki.
Zaplanowane jest przeprowadzenie iloœciowego porównania zespo³ów kopalnych z polskich i zachodnioeuropejskich stanowisk najm³odszej jury pod k¹tem analogii
i powi¹zañ ekologicznych, paleobiogeograficznych oraz
filogenetycznych.
Nale¿y oczekiwaæ, ¿e w wyniku kontynuacji badañ
w kamienio³omie Owadów-Brzezinki otrzymamy pe³ny
obraz tego niezwykle ciekawego stanowiska paleontologicznego, wraz z jego interpretacj¹ paleobiologiczn¹
osadzon¹ w precyzyjnych ramach czasowych (biostratygrafia), œrodowiskowych (sedymentologia) oraz w kontekœcie
paleobiogeograficznym i paleogeograficznym. Wyniki tych
badañ bêd¹ sukcesywnie prezentowane tak¿e w muzeum
geoparku.
Bardzo dziêkujemy Tadeuszowi Wojciechowskiemu (Wójt
Gminy S³awno) za wsparcie oraz otwarcie na sprawy nauki.
Autorzy pragn¹ podziêkowaæ firmie Nordkalk Sp. z o.o., szczególnie Piotrowi Maciakowi (Prezes Zarz¹du Nordkalk Sp. z o.o.),
Cezaremu B³aszczykowi (kierownik robót górniczych Zak³adu

Nordkalk w S³awnie) oraz Ewie Œlusarczyk-Kita (specjalista ds.
komunikacji CE) za nieocenione wsparcie oraz umo¿liwienie
prac badawczych na terenie kamienio³omu Owadów-Brzezinki.
Dziêkujemy Aleksandrze Ho³dzie-Michalskiej za obróbkê komputerow¹ ilustracji oraz dr. Annie Fija³kowskiej-Mader za uwagi
i konstruktywny wk³ad w kszta³t tego tekstu. Wszystkim studentom kierunków geologicznych i biologicznych, którzy brali udzia³
w paleontologicznych pracach poszukiwawczych na terenie
kamienio³omu Owadów-Brzezinki w latach 2013–2019, bardzo
dziêkujemy za nieocenion¹ pomoc.
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