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W dniu 24 maja 2008 r. na terenie Jura Par-
ku w Solcu Kujawskim odby³o siê uroczyste
otwarcie Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha.
G³ównym autorem scenariusza wystawy jest
Piotr Menducki. Jednym z inicjatorów powsta-
nia Jura Parku i muzeum na jego terenie by³
Karol Sabath. Konsultowa³ wiêkszoœæ opisów
znajduj¹cych siê na planszach edukacyjnych,
mia³ wp³yw na przebieg œcie¿ki dydaktycznej i
do Niego nale¿a³ dobór modeli dinozaurów. Po
Jego œmierci w³aœciciele obiektu nazwali
muzeum Jego imieniem. Patronat honorowy
nad obiektem obj¹³ Wydzia³ Geologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego.

W muzeum s¹ prezentowane skamienia³oœci
roœlin i zwierz¹t z ró¿nych stron œwiata. W ga-
blotach mo¿emy ogl¹daæ m.in. okazy z Maroka,
Mongolii, Madagaskaru, Libanu, Szwecji, Spits-
bergenu, Brazylii, USA, Niemiec, Francji,
Anglii i wielu lokalizacji z terenu Polski — w
sumie w zbiorach znajduje siê ponad tysi¹c okazów.
Oprócz nich eksponowane s¹ szcz¹tki kostne gadów i
p³azów z Krasiejowa, wypo¿yczone ze zbiorów Instytutu
Paleobiologii PAN w Warszawie, koœci dinozaurów z pusty-
ni Gobi z prywatnej kolekcji Stanis³awa Krupy i kolekcja
skamienia³oœci (g³ównie z Polski) Towarzystwa Geolo-
gicznego Spirifer z Warszawy.

Ekspozycja w muzeum jest u³o¿ona chronologicznie
od prekambru do czwartorzêdu. Podœwietlane gabloty z
opisami poszczególnych okresów geologicznych pro-
wadz¹ zwiedzaj¹cych po dziejach Ziemi; urozmaiceniem
s¹ piêkne zdjêcia z wypraw geologicznych JuraPark
Explorer Teamu.

Ciekawostk¹ muzeum s¹ okazy „do dotykania”: pre-
kambryjskie stromatolity, koœci dewoñskiej ryby pancer-
nej, odciski karboñskich roœlin i skrzemionkowany pieñ
drzewa.

Ozdob¹ obiektu s¹ kambryjskie trylobity (Paradoxides

sp. czy Andalusiana sp.) oraz sylurskie liliowce, zamonto-
wane bezpoœrednio na œcianie i oddzielone od zwie-
dzaj¹cych cienk¹ szyb¹. Dodatkow¹ atrakcjê stanowi¹
rekonstrukcje zwierz¹t w skali 1 : 1. W czêœci ekspozycji
dotycz¹cej paleozoiku znajduj¹ siê podwieszone kambryj-
skie i dewoñskie trylobity, Anomalocaris, staroraki sylur-
skie czy prawie czterometrowa dewoñska ryba pancerna z
rodzaju Dunkleosteus sp. W czêœci poœwiêconej okresowi
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Ryc. 2. Czêœæ ekspozycji przedstawiaj¹ca paleozoik. Fot. P. Menducki

Ryc. 1. Wnêtrze jurajskiego batyskafu. Fot. A. ¯yliñska



karboñskiemu znajduje siê ogród
zimowy, w którym mo¿na ogl¹daæ
relikty roœlinne. Oprócz popularnych
paproci i skrzypów rosn¹ w nim pal-
my, sagowce i araukarie. Muzeum
jest tak skonstruowane, ¿e z ekspozy-
cji triasowej mo¿na wyjœæ na
zewn¹trz budynku i udaæ siê œcie¿k¹
wg³¹b lasu, ogl¹daj¹c rekonstrukcje
triasowych gadów ssakokszta³tnych,
triasowych, jurajskich i kredowych
dinozaurów oraz kredowych ptero-
zaurów. Wchodz¹c ponownie do
muzeum natrafiamy na ekspozycjê
poœwiecon¹ okresowi jurajskiemu.
W tej czêœci s¹ prezentowane amoni-
ty, belemnity, wystawa fotografii
przedstawiaj¹ca ¿ycie wspó³czesnej
rafy koralowej, tropy dinozaurów z
Gór Œwiêtokrzyskich, replika szkie-
letu ichtiozaura z Holzmaden i diora-
ma z modelami najmniejszych znanych
dinozaurów — kompsognatów. Naj-
wiêksza sala muzeum jest poœwiêco-
na okresowi kredowemu. Na jednej
ze œcian znajduje siê wystawa zdjêæ z
polsko-mongolskich wypraw na
pustyniê Gobi, udostêpnionych
przez Muzeum Ewolucji PAN. W ga-
blotach dominuj¹ szcz¹tki kostne
dinozaurów z Mongolii i Maroka.
Osobne gabloty zosta³y poœwiêcone
skamienia³oœciom ryb z kredy Liba-
nu oraz amonitom z USA i Madaga-
skaru.

Kolejne czêœci muzeum to skalna
pustynia Spitsbergenu, wystawa flory
eoceñskiej i piaszczysta pla¿a, gdzie
prezentowane s¹ inkluzje w ¿ywicach
kopalnych z Polski, Madagaskaru i
Boliwii. Ostatnia czêœæ ekspozycji
jest poœwiêcona cz³owiekowi i ssa-
kom epoki lodowcowej. Czêœæ arche-
ologiczn¹ (rekonstrukcjê wioski
myœliwych poluj¹cych na mamuty,
rekonstrukcjê ubioru i narzêdzi
myœliwego paleolitu i rolnika neoli-
tycznego, kopiê grobu wodza z Sun-
giru) przygotowali Urszula i Artur
Jedynakowie. Model syberyjskiego
mamuta stworzyli Marta Miara i
Martin Muranica. Ca³oœæ ekspozycji
uzupe³nia wystawa koœci ssaków
czwartorzêdowych z terenu Polski.
Okazy zgromadzone w muzeum s¹
ciekawe pod wzglêdem geologicz-
nym, a piêkna oprawa plastyczna
powoduje, ¿e pobyt w tym obiekcie
pozostawia niezapomniane wra¿e-
nie.

Jolanta Iwañczuk, Tatiana Woroncowa-
Marcinowska & Izabela Ploch

Serwis fotograficzny na str. 787 i 788
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Ryc. 5. Trylobit dewoñski — Phacops sp., Maroko

Ryc. 4. Trylobit dewoñski — Moroccanites sp., Maroko

Ryc. 3. Oœródka kredowego œlimaka, Indie. Ryc. 3, 4, 5 fot. P. Menducki
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Ryc. 11. Odcisk liœcia z eocenu, Spitsbergen. Fot. P. Menducki

Ryc. 7. Koœci dinozaurów kredowych z Maroka, na pierwszym
planie model i zêby spinozaura. Fot. P. Menducki

Ryc. 10. Kredowe skamienia³oœci ryb z Libanu. Fot. A. ¯yliñska

Ryc. 6. Rekonstrukcja permskiego dicynodona autorstwa Marty
Szubert. Fot. A. ¯yliñska

Ryc. 8. Inkluzje w bursztynie ba³tyckim. Fot. P. Menducki Ryc. 9. Odcisk pnia lepidodendrona, Czerwionka, Polska. Fot.
P. Menducki
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Ryc. 14. Przeciête i wypolerowane muszle amonitów kredowych
z Madagaskaru

~10 cm

Ryc. 12. Amonit jurajski z Francji.Wszystkie fot. A. ¯yliñska Ryc. 13. Trylobit dewoñski — Hollardops sp., Maroko rejon Alnif

Ryc. 15. Rekonstrukcje jurajskich amonitów
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