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WYDARZENIA
Wystawa skamienia³oœci „Od ³odzika do amonita – ¿ycie utrwalone w ska³ach”
w Muzeum ¯up Krakowskich Wieliczka
Muzeum ¯up Krakowskich Wieliczka zaprasza na
wystawê „Od ³odzika do amonita – ¿ycie utrwalone w
ska³ach”. Ekspozycja stanowi kolejn¹ propozycjê w ramach
cyklu Skarby Ziemi. Ostatnie dokonania muzeum to wystawy „Œwiat minera³ów” i „Barwy skalnych wnêtrz”.
Obecna oferta stanowi okazjê pog³êbienia wiedzy w
dziedzinie bêd¹cej w krêgu zainteresowania licznej grupy
kolekcjonerów i zbieraczy.
Wystawa jest prezentacj¹ oryginalnych skamienia³oœci
³odzików, amonitów i belemnitów. Skamieliny tych organizmów, zaliczanych do gromady g³owonogów kopalnych,
od wielu lat budz¹ zainteresowanie badaczy oraz s¹ cennymi okazami w wielu kolekcjach.
Zaprezentowano zarówno formy unikatowe, o du¿ej wartoœci naukowej, jak i takie, których wygl¹d przykuwa uwagê oryginalnym kszta³tem i wzorami. £¹cznie zgromadzono ponad 300 okazów, zarówno z polskich, jak i zagranicznych stanowisk.
Najliczniejsz¹ prezentowan¹ grup¹ s¹ muszle amonitów. Nale¿¹ one do najwiêkszej i najbardziej zró¿nicowanej grupy wymar³ych g³owonogów. Du¿a zmiennoœæ
kszta³tu, atrakcyjnie prezentuj¹ce siê okazy o polerowanych powierzchniach, przekroje z bogat¹ mineralizacj¹ i
zestawienie osobników z ich odciskami w skale niew¹tpliwe mog¹ przykuæ uwagê odbiorcy. Skamieliny tych organizmów zaprezentowano w kolejnoœci ewolucyjnych przemian. Od form najstarszych (paleozoicznych), tj. goniatytów i klymenii, poprzez ceratyty (formy triasowe) do amonitów tzw. w³aœciwych, wystêpuj¹cych w jurze i kredzie.
Ciekawostkê stanowi¹ kredowe amonity o budowie
muszli odbiegaj¹cej od form pospolicie spotykanych, np.
zwiniête w ró¿nych p³aszczyznach, czêœciowo lub
ca³kowicie wyprostowane. S¹ to tzw. heteromorfy kredowe, które zajmuj¹ wœród amonitów wyj¹tkow¹ pozycjê.
Niezwykle interesuj¹ce s¹ patologiczne muszle amonitów, których prawid³owy rozwój zosta³ zaburzony
wskutek chorób b¹dŸ interwencji drapie¿ników. Zdradzaj¹ to zdeformowane muszle oraz zniekszta³cenia rzeŸby powierzchni okazów.
Zadziwiæ mo¿e tak¿e rozpiêtoœæ rozmiarów zgromadzonych okazów od kilku do ok. 60 cm œrednicy. Wœród
prezentowanych amonitów nie zabrak³o równie¿ unikatowych form z £ukowa. Te wyj¹tkowe pod wzglêdem stanu
zachowania skamienia³oœci oraz fakt, i¿ zosta³y one przytransportowane w wyrwanej masie skalnej (krze) przez
lodowiec z pó³nocnej Europy, podkreœlaj¹ tak¿e ich znaczn¹
wartoœæ kolekcjonersk¹.
Du¿¹ grupê stanowi¹ amonity z utworów jurajskich
Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej. Okazy utrwalone
m.in. w sferosyderytach oraz ró¿nych odmianach wapieni
piêknie prezentuj¹ siê na wystawie, podkreœlaj¹c niebywa³e bogactwo tego obszaru w skamieliny.
Funkcje ¿yciowe wymar³ych amonitów interpretowane
s¹ obecnie przez analogie do zachowañ dzisiejszych ³odzików, potocznie nazywanych „¿ywymi skamienia³oœcia-
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mi”. £odziki, mimo i¿ pojawi³y siê przed amonitami,
zdo³a³y przetrwaæ i nadal zasiedlaj¹ morza. Na wystawie
pokazano dwie formy ³odzików: starsze o muszlach
wyd³u¿onych i m³odsze spiralnie zwiniête. Oprócz skamienia³ych przedstawicieli tej grupy zwierz¹t pokazano muszle
wspó³czesnego ³odzika, jako jedynego ¿yj¹cego przedstawiciela g³owonogów o tzw. szkielecie zewnêtrznym.
Dodatkow¹ atrakcj¹ jest film, przedstawiaj¹cy funkcjonowanie wspó³czesnych ³odzików w naturalnym œrodowisku.
Odmienny typ skamienia³oœci stanowi¹ belemnity. Te
wymar³e wraz z amonitami organizmy charakteryzowa³y siê
szkieletem wewnêtrznym, którego najbardziej charakterystyczn¹ czêœæ, tj. rostrum, kszta³tu wrzecionowatego,
pokazano na ekspozycji. Wœród licznie zgromadzonych okazów mo¿na podziwiaæ fragmenty jurajskich i kredowych
osobników. Ciekawie prezentuje siê przekrój fragmokonu
belemnita, z komorami wype³nionymi kwarcem oraz odlew
muszli po amonicie wype³niony szcz¹tkami (rostrami) belemnitów. Wystawa stanowi próbê przybli¿enia tematyki
zwi¹zanej ze skamienia³oœciami kopalnych g³owonogów,
organizmów które w przesz³oœci geologicznej masowo
zasiedla³y morza. Pozostawi³y po sobie w ska³ach jedynie
mniej lub bardziej przeobra¿one szcz¹tki bêd¹ce œwiadectwem dawnego, bujnego ¿ycia.
Uzupe³nieniem plastycznym ekspozycji s¹ wielkoformatowe wydruki skamienia³ych g³owonogów. Atrakcyjne
pod wzglêdem kolorystycznym fotografie pozwalaj¹ dostrzec
szczegó³y budowy tych pradawnych zwierz¹t.
PISANKI Z SOLI
Znane jest szerokie zastosowanie soli w ¿yciu cz³owieka. Muzeum ¯up Krakowskich Wieliczka do³¹czy³o jeszcze jedno bardzo nietypowe – postanowi³o wykonywaæ z
niej pisanki. Konkurs dla dzieci i m³odzie¿y, w którym
powstaj¹ te wyj¹tkowe wielkanocne ozdoby, jest organizowany od 2000 r.
Nietypowe jajka przygotowuje muzeum. W zale¿noœci
od soli, z jakiej zosta³y wykonane, licz¹ sobie 13 mln lat
(z szarej) lub 230 mln lat (z bia³ej i pomarañczowej).
Zadaniem uczestników jest opracowanie strategii ich
ozdobienia, a co za tym idzie zgromadzenie odpowiednich
materia³ów i przyniesienie ich ze sob¹. Wykonanie pisanki
z soli nie jest ³atwym zadaniem. Mo¿liwa jest zupe³na
dowolnoœæ u¿ytego surowca i techniki zdobienia. Najwa¿niejszym zadaniem, z którym musi siê uporaæ ka¿dy
uczestnik, jest to, aby „kapryœna” sól zaakceptowa³a jego
ozdoby i chcia³a siê z nimi po³¹czyæ.
Wystawê „Od ³odzika do amonita – ¿ycie utrwalone w
ska³ach” mo¿na zwiedzaæ w Zamku ¯upnym w Wieliczce
przy ul. Zamkowej 8 w terminie do 19 maja, a wystawê
pisanek do 13 kwietnia br.
Rafa³ Zadak & Ma³gorzata Bogucka
Serwis fotograficzny na str. 206
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Wystawa skamienia³oœci „Od ³odzika do amonita – ¿ycie utrwalone w ska³ach”
w Muzeum ¯up Krakowskich Wieliczka (patrz str. 216)

Ryc. 1. Kopalny ³odzik z kredy Madagaskaru widoczny w formie
przekroju pod³u¿nego z widocznymi przegrodami. Skamienia³oœci
tego typu charakteryzuj¹ siê doskonale zachowanymi muszlami w
formie niezmienionego aragonitu, tak jak wspó³czeœni przedstawiciele tej grupy. Fot. R. Zadak

Ryc. 2. Wspó³czeœenie ¿yj¹cy ³odzik z rodzaju Nautilus jest jednym
z dwóch rodzajów ¿yj¹cych ³odzikowatych w ogóle. Maj¹ du¿e
rozprzestrzenienia geograficzne (wody przy Australii, ocean Indyjski).
S¹ to ostatni przedstawiciele g³owonogów ze szkieletem zewnêtrznym, reprezentowani przez zaledwie 7 gatunków. Okaz z Akwarium Gdyñskiego MIR-PIB

Ryc. 3. Fragment wapienia dewoñskiego z wypolerowanymi ³odzikami prostoskorupowymi. S¹ to bardzo rozpowszechnione skamienia³oœci o zasiêgu ogólnoœwiatowym. Okaz ze zdjêcia pochodzi z górnego dewonu Maroka. Ryc. 3–6 fot. L. Kostuœ

Ryc. 4. Muszle (fragmokony) kopalnych g³owonogów-amonitów wieku jurajskiego. Wystepuj¹ na ca³ym œwiecie, a w Polsce
s¹ to popularne skamienia³oœci na Jurze Krakowsko-Wieluñskiej

Ryc. 5. Nikola Barnová – III nagroda w kategorii Szkó³ Podstawowych kl. I–III

Ryc. 6. Joanna Stró¿ – wyró¿nienie w kategorii Szkó³ Podstawowych kl. IV–VI

206

