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WYDARZENIA
Wystawa „Tropami polskich dinozaurów”
w Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie
W grudniu 2016 r. w Muzeum Geologicznym Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu
Badawczego (PIG-PIB) w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4 (wejœcie od ul. Wiœniowej) otwarto okresow¹ wystawê „Tropami polskich dinozaurów”, któr¹ mo¿na zwiedzaæ do czerwca 2017 r. Zosta³y na niej zaprezentowane
i opisane wybrane tropy dinozaurów znalezione na terenie Gór Œwiêtokrzyskich, Wy¿yny Krakowsko-Wieluñskiej, Mazowsza i Roztocza. Okazy pochodz¹ g³ównie ze
zbiorów Muzeum Geologicznego PIG-PIB, a w niewielkiej czêœci od osób prywatnych.
Ekspozycja „Tropami polskich dinozaurów” jest przeznaczon¹ dla wszystkich opowieœci¹ o dinozaurach i ich
œwiecie, zapisan¹ skamienia³ymi œladami stóp niezwyk³ych
krêgowców ¿yj¹cych na Ziemi 210–70 mln lat temu. Po raz
pierwszy zosta³y one znalezione w ska³ach dolnojurajskich
w 1959 r. przez pracownika Instytutu W³adys³awa Karaszewskiego, który prowadzi³ badania geologiczne w pó³nocnej czêœci regionu œwiêtokrzyskiego.
Polska jest krajem ubogim w szcz¹tki kostne, ale bogatym w tropy pozostawione przez te zwierzêta. Œlady najstarszych œwiêtokrzyskich dinozaurów s¹ utrwalone w
ska³ach powsta³ych ok. 210 mln lat temu (trias) w w¹wozie
w Skarszynach, k. Ostrowca Œwiêtokrzyskiego. Zwierzêtami, które pozostawi³y tam swoje œlady by³y olbrzymie
roœlino¿erne prozauropody. Ich trop nosi nazwê Pseudotetrasauropus, a jego sprawc¹ by³ zapewne plateozaur.
PóŸniej okaza³o siê, ¿e takich znalezisk jest na terenie
œwiêtokrzyskim znacznie wiêcej. Do dzisiaj poznano ponad
dziesiêæ obszarów ze stanowiskami z dobrze zachowanymi
tropami dinozaurów. Zosta³y one rozpoznane w osadach
rzecznych, jeziornych i pla¿owych powsta³ych w ró¿nych
epokach okresu jurajskiego. Najstarsze odkrycia licz¹ ok.
205 mln lat, a najm³odsze 150 mln lat. Œlady najm³odszych
okazów prezentowanych na wystawie pochodz¹ natomiast
z górnokredowych osadów Roztocza.
Wystawa przenosi nas w œwiat dinozaurów, nie tylko
prezentuj¹c ich tropy, ale przedstawiaj¹c równie¿ warunki
¿ycia tych krêgowców, odtworzone na podstawie rodzaju
ska³, w których wystêpuj¹ równie¿ inne skamienia³oœci.
Pod So³tykowem k. Odrow¹¿a ok. 200 mln lat temu
rozci¹ga³a siê równina, na której ¿y³y ró¿norodne dinozaury. Pokazane na wystawie koliste, du¿e œlady stóp i mniejsze œlady koñczyn przednich, nosz¹ce nazwê Parabrontopodus, nale¿¹ do du¿ych zauropodów. W cieniu olbrzymów
¿y³y te¿ ma³e, roœlino¿erne dinozaury ptasiomiedniczne –
lesotozaury, twórcy œladów Anomoepus. Na roœlino¿erne
zauropody polowa³y du¿e, drapie¿ne teropody. Wœród nich
najliczniejsze by³y dilofozaury, których tropy nosz¹ nazwê
Kayentapus. Doskonale zachowane tropy rodzaju Moyenisauropus wystêpuj¹ natomiast w dolnojurajskich ska³ach
z Gromadzic k. Ostrowca Œwiêtokrzyskiego. Pozostawi³y
je scelidozaury – przodkowie kolczastych stegozaurów
i dinozaurów pancernych. W osadach lagunowych dolnej
jury w Glinianym Lesie k. Mniowa w Górach Œwiêtokrzy-
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skich znaleziono te¿ œlad ma³ego roœlino¿ernego dinozaura,
wczesnego ornitopoda. Trop ten zwany Delatorrichnus
pasuje do szkieletu koñczyn heterodontozaura. Ze œrodkowojurajskich piaskowców Cybatej Góry na Wy¿ynie
Krakowsko-Wieluñskiej znane s¹ œlady Carmelopodus.
Pod koniec okresu jurajskiego, ok. 160 mln lat temu na
pó³nocno-wschodnim obrze¿eniu Gór Œwiêtokrzyskich, np.
w rejonie Ba³towa, B³azin i Wierzbicy, istnia³ obszar wyspowy, po którym spacerowa³y dinozaury. Wœród tropów
tych zwierz¹t z B³azin zosta³y rozpoznane œlady Brontopodus pozostawione przez kar³owatego zauropoda. Liczne w
tych utworach œlady rodzaju Dinehichnus prawdopodobnie
nale¿a³y do roœlino¿ernych ornitopodów. Kolejnym roœlino¿erc¹ tego obszaru by³ stegozaur z Ba³towa. Na tych spokojnych jaroszy polowa³y z kolei miêso¿erne teropody.
Tropy du¿ych teropodów reprezentuje okaz z B³azin, jego
œlad nosi nazwê Megalosauripus, a pozostawi³ go przedstawiciel allozauroidów. Mniejszym dinozaurem drapie¿nym
by³ celulozaur. Jego trop znaleziono pod Czarci¹ Stopk¹ w
Ba³towie. Jest to maleñki œlad rodzaju Wildeichnus odpowiadaj¹cy stopie znanego z Bawarii okazu kompsognata.
Pod koniec okresu kredowego, ok. 70 mln lat temu,
morze zaczê³o ustêpowaæ z obszaru Polski. Roztocze by³o
wówczas œwiatem rozleg³ych równi wêglanowych. Na tym
pograniczu morza i l¹du ¿y³y dinozaury. Najdziwniejszymi
z nich by³y terizinozaury (roœlino¿erne teropody!), których
osobliwe tropy s¹ zaliczane do rodzaju Macropodosaurus.
Œlad stopy dinozaura nosz¹cy nazwê Velociraptorichnus
do niedawna znajdowa³ siê na Górze M³ynarce. Pozostawi³
go przedstawiciel eumaniraptorów. Tropem najwiêkszego
drapie¿nika z Roztocza jest œlad Irenesauripus ze stanowiska k. wsi Potok. Prawdopodobnym zwierzêciem, które
pozostawi³o te œlady by³ tyranozauroid.
Przedstawione na wystawie oryginalne tropy dinozaurów oraz towarzysz¹ce im objaœnienia dotycz¹ce œrodowiska ¿ycia zwierz¹t, które te œlady pozostawi³y, s¹ efektem ponad 50-letnich badañ prowadzonych w PIG-PIB.
Prace te pozwoli³y nie tylko na stwierdzenie, ¿e na obszarze Polski w erze mezozoicznej panowa³y sprzyjaj¹ce
warunki do ¿ycia dinozaurów, ale równie¿ na wyci¹gniêcie
wielu wniosków paleoœrodowiskowych, które umo¿liwiaj¹
porównanie œrodowisk ¿ycia dinozaurów na terenie Polski
z warunkami na pozosta³ym obszarze Pangei, a póŸniej po
jej rozpadzie – Laurazji.
Na wystawie mo¿na zobaczyæ tropy dinozaurów, natomiast zrekonstruowane zwierzêta s¹ prezentowane w licznych w Polsce parkach jurajskich. Jednak najbardziej zachêciæ mo¿na zwiedzaj¹cych do wizyty w Ekomuzeum im.
Stanis³awa Pazdura w Starachowicach, gdzie na wystawie
paleontologicznej mo¿na obejrzeæ zarówno tropy, jak i ich
modele (Prz. Geol., 65: 15–16).
Wystawê w Muzeum Geologicznym PIG-PIB mo¿na
zwiedzaæ od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9.00–
–15.00 i w niedzielê od 10.00 do 15.00. Wstêp wolny.
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