
Skarby z kopalni widmo – otwarcie wystawy w Muzeum Ewolucji
Instytutu Paleobiologii PAN – Warszawa, 20.12.2010

Dnia 20 grudnia 2010 r. w Muzeum Ewolucji Instytutu
Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk odby³o siê otwarcie
niewielkiej, kameralnej wystawy Skarby z kopalni widmo,
na której prezentowane s¹ wykopaliska z nieczynnej kopal-
ni fosforytów w Annopolu.

G³ównym patronem wystawy jest Komitet Zoologii
PAN, natomiast honorowy patronat obj¹³ burmistrz miasta
Annopol Wies³aw Liwiñski. Scenariusz wystawy sporz¹-
dzili Marcin Machalski i Agnieszka Kapuœciñska, pracow-
nicy Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN.

Uroczyste otwarcie poprzedzone zosta³o krótk¹ prelek-
cj¹ wyg³oszon¹ przez Marcina Machalskiego, kierownika
Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN. Przedsta-
wi³ on historiê kopalni w Annopolu oraz cel i wyniki pro-
wadzonych w niej badañ.

W 1923 r. Jan Samsonowicz odkry³ w okolicach Anno-
pola antyklinê zbudowan¹ ze ska³ jurajskich i kredowych.
W jej skrzyd³ach wystêpuj¹ skondensowane stratygraficznie
utwory kredy z glaukonitem, fosforytami oraz licznymi ska-
mienia³oœciami. Osady te tworzy³y siê w okresie od 105 do
95 mln lat temu (œrodkowy alb–dolny turon). Pok³ad fosfo-
rytów by³ eksploatowany na potrzeby przemys³u nawozo-
wego w latach 1926–1970, natomiast dla nauki najwa¿-
niejsze okaza³y siê szcz¹tki krêgowców z okresu kredowe-
go, które zachowa³y siê w annopolskim z³o¿u. Wiêkszoœæ
szcz¹tków gadów znalezionych w kopalni nale¿y do ichtio-
zaurów (rybojaszczurów) z rodzaju Platypterygius, który
by³ ostatnim przedstawicielem ichtiozaurów. Znaleziono
tam fragmenty czaszek, zêby, ¿ebra, a przede wszystkim
ró¿nej wielkoœci krêgi tych gadów. W utworach annopol-
skiej kredy wystêpuj¹ równie¿ szcz¹tki ryb chrzêstnoszkie-
letowych (g³ównie zêby i krêgi kilku rodzajów rekinów) i
ryb kostnoszkieletowych oraz masywne krêgi i mocne sto¿-
kowe zêby drapie¿nego pliozaura z rodzaju Polyptycho-
don. W kopalni znaleziono tak¿e fragment szkieletu mor-
skiego ¿ó³wia – pierwszego, jakiego odkryto w osadach
polskiej kredy.

Po zakoñczeniu eksploatacji fosforytów w 1970 r.
kopalnia w Annopolu zosta³a zamkniêta. Przez lata by³a
miejscem „dzikiej” eksploatacji, a¿ do 2008 r., kiedy to do
Marcina Machalskiego zg³osi³ siê Artur Komorowski ze
Stowarzyszenia Speleoklub Beskidzki, który znalaz³ w
kopalni szcz¹tki ichtiozaura. W efekcie wspó³pracy Insty-
tutu Paleontologii PAN, Speleoklubu Beskidzkiego, Zak³a-
du Geologii i Ochrony Litosfery Uniwersytetu Marii Curie-
-Sk³odowskiej oraz Wydzia³u Geologii Uniwersytetu War-
szawskiego, pod patronatem w³adz lokalnych, w kopalni
rozpoczêto wszechstronn¹ eksploracjê naukow¹, w której
udzia³ bior¹ Micha³ Andziak, Witold Biernat, Maciej Duda,
Grzegorz Gajek, Marian Harasimiuk, Agnieszka Kapuœ-
ciñska, Micha³ Klimek, Artur Komorowski, Zbigniew Lis,
Marcin Machalski, Maciej Ma³ysiak, Tomasz Mleczek,
Krzysztof Nejbert oraz Adam Zaremba. Podjêto dzia³ania,
które maj¹ na celu m.in. zabezpieczenie wejœcia do kopalni,
zabezpieczenie i wydobycie ju¿ odkrytych znalezisk, dalsz¹
penetracjê kopalni oraz publikacje i opracowanie wyników
prowadzonych w niej badañ.

Od marca 2010 r. czêœæ badañ prowadzona jest w
ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿-
szego Tafonomia krêgowców ze skondensowanych utwo-

rów œrodkowej kredy antykliny Annopola (NE obrze¿enie
Gór Œwiêtokrzyskich), którym kieruje Marcin Machalski.
W ramach projektu zostan¹ przeprowadzone zarówno stan-
dardowe analizy tafonomiczne szcz¹tków krêgowców, jak
równie¿ ich badania geochemiczne (zawartoœæ pierwiast-
ków œladowych, w tym ziem rzadkich), a tak¿e badania
mineralogiczne, petrograficzne oraz sedymentologiczne
ska³ zawieraj¹cych szcz¹tki krêgowców.

Uroczystego otwarcia wystawy, poprzez przeciêcie
wstêgi, dokonali: burmistrz Annopola Wies³aw Liwiñski i
dyrektor Instytutu Paleobiologii PAN prof. Jerzy Dzik.
Na wystawie zaprezentowano 7 plansz informacyjnych
dotycz¹cych eksploracji kopalni i dokonanych w niej
odkryæ, a tak¿e gabloty z okazami paleontologicznymi
pochodz¹cymi ze zbiorów Instytutu Paleontologii PAN
oraz Wydzia³u Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wystawê mo¿na by³o zwiedzaæ do koñca stycznia
2011 r. w godzinach pracy Muzeum Ewolucji PAN.

Polecam równie¿ artyku³ Nowe perspektywy poszuki-
wañ morskich krêgowców kredowych w nieczynnej kopalni
fosforytów w Annopolu nad Wis³¹, autorstwa M. Machal-
skiego, A. Komorowskiego oraz M. Harasimiuka (Prze-
gl¹d Geologiczny, 57: 638–641).
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Ryc. 1. Burmistrz Annopola Wies³aw Liwiñski oraz dyrektor
Instytutu Paleobiologii PAN prof. Jerzy Dzik podczas uroczystego
otwarcia wystawy. Fot. A. Kapuœciñska

Ryc. 2. Okazy paleontologiczne, fragment ekspozycji z wystawy.

Fot. A. Szymkowiak


