
Kamienio³om Zache³mie
– wirtualna wycieczka geologiczna po miejscu, gdzie tetrapod wyszed³ na l¹d

We wspó³czesnym œwiecie przep³yw informacji jest
b³yskawiczny, a sama informacja dociera do znacznie szer-
szego krêgu odbiorców ni¿ to mia³o miejsce jeszcze kilka-
naœcie lat temu. Jednym z g³ównych mediów odpowie-
dzialnych za taki stan rzeczy jest internet. Dzisiaj niemal
ka¿dy korzysta z jego zasobów, dlatego nie mo¿na ignoro-
waæ zwi¹zanego z tym faktem potencja³u szerzenia infor-
macji geologicznej, w tym treœci geoedukacyjnych. Ma to
swoje odzwierciedlenie w dzia³alnoœci popularyzacyjnej
Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego
Instytutu Badawczego, a celowoœæ rozwijania tego obszaru
dzia³añ potwierdza statystyka odwiedzin strony interneto-
wej PIG-PIB. Nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿e wiedza przy-
rodnicza powinna w odpowiedni sposób docieraæ dziœ do
ludzi, których edukacja przebiega (przebiega³a) ju¿ pod
znakiem komputera i internetu. Rozwijanie geoedukacyj-
nej strony dzia³alnoœci instytutu jest coraz ³atwiejsze,
poniewa¿ dysponujemy lepszymi, ³atwiejszymi w u¿yciu i
bardziej efektownymi programami komputerowymi. Dos-
kona³¹ okazj¹ wykorzystania internetu sta³o siê odkrycie
tropów najstarszych czworonogów (tetrapodów) w kamie-
nio³omie Zache³mie ko³o Zagnañska (NiedŸwiedzki G.,
Szrek P., Narkiewicz K., Narkiewicz M. & Ahlberg P. –
Tetrapod trackways from the early Middle Devonian period

of Poland, Nature, 463: 43). Znaczny, œwiatowy rozg³os,
jaki towarzyszy³ temu wydarzeniu dziêki kampanii medial-
nej, znalaz³ odzwierciedlenie w iloœci osób odwiedzaj¹-
cych miejsce odkrycia lub zainteresowanych samym odkry-
ciem i wyszukuj¹cych informacje o nim g³ównie w interne-
cie. W styczniu, kiedy konferencja prasowa przygotowana
w dniu publikacji w Nature by³a reklamowana g³ównie w
internecie, strona www.pgi.gov.pl zanotowa³a rekordowy
skok liczby odwiedzin.

Nie ka¿dy jednak mo¿e odwiedziæ osobiœcie kamie-
nio³om w Zache³miu, a czêœæ spoœród mog¹cych to zrobiæ
chcia³aby siê wczeœniej przygotowaæ merytorycznie do
zwiedzania. Wychodz¹c naprzeciw takim
osobom, Oddzia³ Œwiêtokrzyski PIG-PIB
w Kielcach przygotowa³ wirtualn¹ wer-
sjê wycieczki geologicznej po s³ynnym
kamienio³omie (ryc. 1). Jej zadaniem jest
pokazanie zarówno g³ównego powodu
zainteresowania tym miejscem – tropów
czworonogów – jak te¿ innych wa¿nych i
znanych geologom zjawisk tworz¹cych
razem unikalny w skali kraju poligon
dydaktyczny. Konstrukcja œcie¿ki oparta
jest na przestrzennych panoramach przy-
gotowanych w kilku najwa¿niejszych i
najbardziej reprezentatywnych punktach
kamienio³omu. Instrukcje dotycz¹ce poru-
szania siê w ramach wycieczki zamiesz-
czono na tablicy wstêpnej i nie odbiegaj¹
one od standartowych sposobów stoso-
wanych w tego typu panoramach (ryc. 2).
Podczas wirtualnego zwiedzania przez
ca³y czas widoczny jest zarys kamienio-
³omu, który znajduje siê w prawym gór-

nym rogu ekranu. U³atwia on nie tylko pe³n¹ kontrolê nad
po³o¿eniem, w jakim aktualnie siê znajdujemy, ale tak¿e i
nad kierunkiem prowadzonej przez nas obserwacji. Kieru-
nek ten zaznaczony jest przez czerwono podœwietlony
wycinek ko³a obracaj¹cy siê wraz z obrotem naszego pola
obserwacji. Przemieszczanie siê pomiêdzy kolejnymi sta-
nowiskami jest mo¿liwe poprzez klikanie zarówno w inte-
raktywne punkty widoczne na samych panoramach, jak i w
te, które zaznaczone s¹ na zarysie kamienio³omu. Inte-
graln¹ czêœci¹ sk³adow¹ wycieczki s¹ tak¿e tablice obja-
œniaj¹ce. Podzieliæ je mo¿na na dwie zasadnicze grupy:
tablice ogólne i szczegó³owe. Pierwsze poruszaj¹ zagadnie-
nia czêsto wykraczaj¹ce treœci¹ poza ramy kamienio³omu i
regionu œwiêtokrzyskiego. Objaœniaj¹ one po³o¿enia Zache³-
mia zarówno dzisiaj, jak i w okresie dewonu, permu i triasu,
historiê eksploatacji dolomitów oraz zagadnienia zwi¹zane
z rozwojem ¿ycia w dewonie. Drugi typ to tablice szcze-
gó³owe, które zawieraj¹ informacje dotycz¹ce konkretnych
skamienia³oœci, zjawisk, struktur czy minera³ów, a tak¿e
samego tetrapoda. W ich treœci starano siê zamieœciæ, obok
opisu form kopalnych, tak¿e odniesienia do struktur wspó³-
czesnych (szczeliny z wysychania, œlady kropel deszczu)
(ryc. 3). Tablice te, w odró¿nieniu od ogólnych, s¹ umiesz-
czone na panoramach dok³adnie w miejscu ich wystêpowa-
nia w ods³oniêciu, co u³atwi ogl¹daj¹cemu ich znalezienie i
szczegó³owe poznanie. Widoczne s¹ one z ró¿nych punktów
kamienio³omu za ka¿dym razem, gdy znajd¹ siê w polu
naszego widzenia. Pomaga to dodatkowo w orientacji prze-
strzennej w trakcie zwiedzania.

Oprócz punktów omówionych poprzez za³¹czone do
nich tablice, wykorzystano tak¿e kilka panoram, które nie
zawieraj¹ tablic. Czêœæ z nich umieszczono aby umo¿liwiæ
zyskanie pe³niejszego ogl¹du kamienio³omu, a panorama
znajduj¹ca siê na wschodnim krañcu jego korony ma na
celu zapoznaæ zwiedzaj¹cych z najbli¿szymi okolicami
Zache³mia.
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Ryc. 1. Strona tytu³owa œcie¿ki (link aktywny na stronie Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego
PIG-PIB – http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/pgi-os)



Nale¿y podkreœliæ, ¿e zaprezentowana obecnie forma
wycieczki wirtualnej nie jest, i prawdopodobnie nigdy nie
bêdzie, ostateczna. Bêdzie bowiem podlega³a rozwojowi,
aby w jak najlepszym, nape³niejszym i stale aktualnym
stopniu przybli¿aæ zwiedzaj¹cym zagadnienia geologiczne

mo¿liwe do zaobserwowania w kamienio³omie Zache³mie.
Co wa¿ne, treœci widoczne w obrêbie œcie¿ki wirtualnej
maj¹ swoje fizyczne odzwierciedlenie w terenie w formie
tradycyjnych tablic. Ich autorami s¹ specjaliœci w poszcze-
gólnych dziedzinach, w tym wspó³odkrywcy s³ynnych tro-
pów. Tablice te tworz¹ œcie¿kê dydaktyczn¹ po kamienio-
³omie. Przewag¹ wersji wirtualnej jest jednak ³atwoœæ
aktualizacji i uzupe³nieñ, a co najwa¿niejsze... odpornoœæ
na dzia³alnoœæ wandali.

Prezentowan¹ œcie¿kê, która stanowi pierwszy tego
typu element propozycji popularyzacyjnej, nale¿y równie¿
traktowaæ jako reklamê oferty instytutu, który posiada
odpowiednie zaplecze techniczne i merytoryczne potrzeb-
ne do wykonania podobnych œcie¿ek – na terenie Polski i
nie tylko. W przygotowaniu s¹ kolejne, które sukcesywnie
bêd¹ wzbogacaæ wirtualny obszar dzia³alnoœci PIG-PIB.

W chwili obecnej link do œcie¿ki jest dostêpny pod adre-
sem Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego PIG-PIB: (Ÿród³o: http://
geoportal.pgi.gov.pl/css/images/wwg_zachelmie/index.html).
Zachêcamy do jego rozpowszechniania wszêdzie tam, gdzie
zagl¹daj¹ internauci spragnieni informacji o tym niezwy-
k³ym miejscu.

Sylwester Salwa, Piotr Szrek & Dominik Szrek
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Ryc. 3. Przyk³adowa tablica szczegó³owa dotycz¹ca œladów kropel
deszczu widocznych w dolomitach dewoñskich oraz ich wspó³-
czesnych odpowiedników

Ryc. 2. Fragment wirtualnej panoramy z zachodniej czêœci kamienio³omu z zaznaczonym po³o¿eniem widocznych z tego miejsca
kolejnych panoram g³ównych (kó³ka) oraz lokalizacj¹ tablic ogólnych i szczegó³owych (prostok¹ty). Obie ryciny ze strony internetowej
Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego PIG-PIB – http://geoportal.pgi.gov.pl/css/images/wwg_zachelmie/index.html


