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A b s t r a c t . New gigantic theropod dinosaur footprints were discovered in the upper
Pliensbachian deposits of the Holy Cross Mountains (Poland). This discovery provides new
ichnological evidence for the global occurrence of gigantic predatory dinosaurs in the earliest
Jurassic time. Interestingly, this is the third find of gigantic theropod ichnites in the Lower
Jurassic of Poland. The first record of gigantic tracks from this area came from the well-known
lower Hettangian tracksite in So³tyków. New finds from the Szyd³ówek quarry were discovered
in siliciclastic strata, which are interpreted as nearshore, shoreface and marginal marine.
Hitherto, five isolated specimens of gigantic theropod footprints (40–60 cm long) were found in
this tracksite. Another large theropod footprints (30–40 cm) identified at Szyd³ówek, resemble

classic theropod ichnotaxa of the Newark Supergroup (i.e., Eubrontes). Intriguing gigantic theropod ichnites from the Holy Cross
Mountains are more similar to large prints left by Middle and Late Jurassic theropods than to those from the Early Jurassic. These foot-
prints seem even larger because of their large metatarsophalangeal area. Relatively large metatarsophalangeal area is often observed
in the large theropod footprints from the post-Liassic strata. New paleoichnological finds from Poland suggest rapid increase of preda-
tory dinosaur body size in Early Jurassic time.
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We wrzeœniu 2007 roku, w trakcie penetracji ha³dy
poeksploatacyjnej w Szyd³ówku ko³o Szyd³owca (pó³noc-
ne obrze¿enie Gór Œwiêtokrzyskich), w osadach górnego
pliensbachu znaleziono bogaty zespó³ tropów dinozaurów i
innych zwierz¹t (patrz NiedŸwiedzki i in., 2008; NiedŸ-
wiedzki i in., w druku). Zespó³ ten zawiera 7 morfotypów
œladów krêgowców (Eubrontes, cf. Kayentapus, Anchisau-

ripus, cf. Anomoepus, Parabrontopodus, Batrachopus i
cf. Brasilichnium), zachowanych g³ównie w formie natural-
nych odlewów. Obecnie znanych jest na œwiecie tylko kilka
stanowisk z tropami dinozaurów tego wieku (patrz Lockley
& Hunt, 1995; Lockley & Meyer, 2000; Lucas i in., 2005).
Odkrycie nowego bogatego stanowiska z tropami dino-
zaurów i innych krêgowców w osadach pliensbachu (górny
pliensbach; patrz Pieñkowski, 2004) jest bardzo cenne z
naukowego punktu widzenia, gdy¿ daje ciekawe i nowe
dane do rekonstrukcji procesu ewolucji rozmiarów wiel-
kich teropodów w okresie jurajskim. Stanowisko to powin-
no byæ zatem objête szczególn¹ ochron¹ oraz programami
badawczymi, których celem by³oby dok³adne rozpoznanie
wczesnojurajskiego ekosystemu regionu œwiêtokrzyskie-
go. Ichnofauna dinozaurów z Szyd³ówka jest obecnie przez
nas szczegó³owo badana, a wyniki tych badañ bêd¹ wkrót-
ce przedstawione.

W trakcie badañ terenowych prowadzonych w Szyd³ówku
póŸn¹ jesieni¹ 2007 r. uda³o nam siê rozpoznaæ œlady dino-
zaurów drapie¿nych o bardzo du¿ych rozmiarach. Jest to
trzecie w Górach Œwiêtokrzyskich znalezisko tak wielkich
œladów teropodów w osadach dolnojurajskich (patrz Gier-
liñski i in., 2001, 2004; NiedŸwiedzki i in., 2005, 2006;
NiedŸwiedzki, 2006).

Wielkie œlady teropodów znane s¹ z wy¿szej czêœci dol-
nej jury (formacja Kayenta w Arizonie, ?synemur–pliens-
bach: patrz Lucas i in., 2005; Lockley & Hunt, 1995) w
Ameryce Pó³nocnej (Morales & Bulkley, 1996). Bogatszy
zapis tropów teropodów o d³ugoœci przekraczaj¹cej 40 cm
znany jest z osadów œrodkowo- i górnojurajskich (Lockley
& Hunt, 1995; Lockley & Meyer, 2000; Clark i in., 2004;
Day i in., 2004).

Warto zaznaczyæ, ¿e w osadach dolnojurajskich doœæ
powszechnie wystêpuj¹ tropy dinozaurów drapie¿nych z
ichnorodzaju Eubrontes Hitchcock, 1845. S¹ to œlady o
d³ugoœci 25–30 cm, z masywnymi odciskami poduszek
palcowych i zwi¹zane s¹ zapewne z wczesnojurajskimi
Ceratosauria (patrz Lockley & Meyer, 2000; Olsen i in.,
1998, 2002a, b). Ichnotakson ten wystêpuje w zespole z
Szyd³ówka (rozpoznaliœmy kilka okazów tej formy w sta-
nowisku; patrz ryc. 1F–I).

Niektóre odkryte przez nas w Szyd³ówku wielkie œlady
teropodów odbiegaj¹ rozmiarami i kszta³tem od ichnoro-
dzaju Eubrontes. Ze wzglêdu na specyficzn¹ morfologiê,
nawi¹zaliœmy w ich opisie do œladów póŸnojurajskiego
ichnotaksonu (Megalosauripus sensu Lockley i in., 1996,
1998) wi¹zanego z allozauroidami. Podobny opis i inter-
pretacjê œladów wielkich teropodów z osadów hetangu Gór
Œwiêtokrzyskich przedstawili Gierliñski i in. (2001, 2004),
NiedŸwiedzki i in. (2005, 2006) i NiedŸwiedzki (2006).

W trakcie badañ rozpoznaliœmy piêæ innych œladów
wielkich teropodów (ryc. 1A–E). Zosta³y one znalezione
na kilku powierzchniach izolowanych bloków zgromadzo-
nych na ha³dach. Dotychczas uda³o siê znaleŸæ œlady o
d³ugoœci od 40 do 60 cm. Z dwóch okazów pozostawio-
nych w terenie wykonano odlewy gipsowe, które zinwen-
taryzowano w zbiorach Muzeum Przyrody i Techniki w
Starachowicach (okazy MPT.P/180 i 181). Okazy pozosta-
wione w terenie bêd¹ w przysz³oœci chronione w organizo-
wanym obecnie stanowisku ekspozycji tropów. Trzy œlady
s¹ zachowane w formie naturalnych odcisków tzw. tropów
w³aœciwych lub podtropów (ryc. 1B, C i E). Znaleziono
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równie¿ dwa okazy zachowane jako naturalne odlewy na
dolnej powierzchni ³awicy piaskowca (ryc. 1A i D). Œlady
zachowane jako naturalne odciski reprezentuj¹ prawdopo-
dobnie tzw. podtropy (patrz Milán & Bromley, 2006).
Maj¹ one Ÿle zachowane krawêdzie boczne odcisku oraz
s³abo widoczne odciski pazurów i granic poduszek pal-

cowych. Byæ mo¿e zosta³y odciœniête przez koñczynê
pogr¹¿on¹ w osadzie w warunkach podwodnych, jednak nie
mo¿na wykluczyæ, ¿e zosta³y pozostawione na l¹dzie ponad
powierzchni¹ wody, a nastêpnie rozmyte przez deszcz.

Wszystkie dotychczas znalezione w Szyd³ówku wiel-
kie œlady teropodów s¹ obecnie analizowane w celu okre-
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Ryc. 1. Tropy teropodów z osadów pliensbachu w Szyd³ówku: A–E — œlady wielkich teropodów — cf. Megalosauripus isp.; F–I — œla-
dy du¿ych teropodów Eubrontes isp. Skala A–C — m³otek geologiczny (33 cm)
Fig. 1. Theropod dinosaur footprints from the Pliensbachian of Szyd³ówek, Holy Cross Mountains, Poland: A–E — gigantic theropod
footprints, cf. Megalosauripus isp.; F–I — large theropod footprints, Eubrontes isp. Scale A–C — geological hammer (33 cm)



œlenia przynale¿noœci ichnotaksonomicznej (NiedŸwiedzki,
w druku). Wstêpnie proponowane jest opisanie ich pod
nazw¹ cf. Megalosauripus isp., która nawi¹zuje do dobrze
znanego póŸnojurajskiego ichnorodzaju Megalosauripus

sensu Lockley i in. (1996, 1998) lub cf. Eubrontes isp.,
zgodnie z tradycyjnym opisem tropów du¿ych teropodów z
osadów dolnej jury.

Œlady wielkich teropodów z osadów liasowych Gór
Œwiêtokrzyskich (znane obecnie ju¿ z trzech lokalizacji
reprezentuj¹cych ró¿ny wiek: hetang — So³tyków; póŸny
hetang–wczesny synemur — Gromadzice i póŸny pliens-
bach — Szyd³ówek) maj¹ wyj¹tkow¹ cechê — znacznie
powiêkszon¹ poduszkê œródstopow¹ znajduj¹c¹ siê pod
osi¹ trzeciego i czwartego palca. Poduszka ta mia³a zapew-
ne znaczenie funkcjonalne. Jej obecnoœæ by³a zwi¹zana z
rozmiarami zwierzêcia i budow¹ jego stopy (m.in. fuzj¹ i
po³o¿eniem koœci œródstopia), co stwarza nam mo¿liwoœci
interpretacji znalezisk w kontekœcie ewolucyjnym (NiedŸ-
wiedzki, w druku). Opisywane œlady pozostawi³y zwierzê-
ta zbli¿one rozmiarami do póŸnojurajskiego allozaura i
zapewne podobne do niego pod wzglêdem budowy stopy.
Tego typu morfologiê ukazuj¹ tropy znane z osadów œrod-
kowojurajskich, a szczególnie znane z osadów górnojuraj-
skich (równowiekowych allozaurom) oraz dolnokredowych
(Lockley i in., 1996, 1998).

Pierwsze wielkie trójpalczaste œlady dinozaurów dra-
pie¿nych znane s¹ ze œrodkowego triasu i karniku Ameryki
Po³udniowej (Marsicano i in., 2006). Kolejne wyst¹pienie
wielkich dinozauromorficznych œladów odkryto w osadach
pogranicza noryku i retyku oraz retyku (patrz NiedŸwiedz-
ki, 2008) i s¹ to byæ mo¿e tropy pozostawione przez formy
wielkich teropodów, których gigantyzm zacz¹³ siê rozwi-
jaæ ju¿ w póŸnym triasie. Dane paleoichnologiczne z regio-
nu œwiêtokrzyskiego i lokalizacji w Ameryce Pó³nocnej
wyraŸnie sugeruj¹ powstanie wielkich teropodów ju¿ w
okresie wczesnojurajskim. Byæ mo¿e twórcami tropów z
prze³omu triasu i jury by³y formy wczesnych Tetanurae,
które da³y pocz¹tek wielkiej linii ewolucyjnej drapie¿nych
dinozaurów, uwieñczonej wielkimi allozaurami czy kar-
charodontozaurami. Dotychczas nie znaleziono na œwiecie
szcz¹tków kostnych wczesnego tetanura z osadów wieku
póŸnotriasowego i wczesnojurajskiego (patrz Holtz i in.,
2004; Ezcurra & Novas, 2006; Smith i in., 2007), dlatego
tropy pozostawione przez wczesnego tetanura by³yby bar-
dzo intryguj¹cym znaleziskiem.

Prace terenowe zosta³y dofinansowane z grantu Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego nr N525 032 32/3063 (kierow-
nikiem grantu jest dr Izabela Ploch z Muzeum Geologicznego
Pañstwowego Instytutu Geologicznego).
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