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S u m m a r y. An incomplete tooth-crown showing the features characteristic of marine crocodylomorphs of the
family Metriorhynchidae has been found in glauconitic marls from the uppermost Callovian/lowermost Oxfordian
of Ogrodzieniec, situated in the southern part of the Cracow-Czêstochowa Upland. The precise taxonomic identifi-
cation is not possible, but to date only the genus Metriorhynchus has been known from the Callovian. This is the
first evidence of Metriorhynchidae in the Cracow-Czêstochowa Upland (Polish Jura Chain).
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Kopalne znaleziska krokodyli s¹ w Polsce bardzo rzad-
kie. Obecnoœæ krokodylomorfów Machimosaurus hugii

von Meyer, z rodziny Teleosauridae, zosta³a zanotowana
w utworach górnej jury (kimeryd) Pomorza przez Damesa w
1888 r. i Schmidta w 1905 r. (Krebs, 1967). Równie¿ Dzik
(1997) wspomnia³ o fragmencie czaszki teleozaurida z
Pomorza, znajduj¹cej siê w zbiorach uniwersytetu w Greifs-
waldzie i przedstawi³ jej fotografiê. Budowa szkieletu tele-
ozauridów sugeruje, i¿ prowadzi³y one raczej ziemno-wo-
dny tryb ¿ycia (patrz Hua & Buffrenil, 1996).

Kolejne polskie odkrycie pochodzi z dolnego paleoce-
nu (danu) okolic Kazimierza Dolnego i dotyczy szcz¹tków
zaliczanych do Thoracosaurus (¯arski i in., 1998). Filoge-
netycznie Thoracosaurus znajduje siê u podstawy grupy
Gavialoidea, która da³a pocz¹tek dzisiejszym gawialom
(np. Buscalioni i in., 2003; Brochu, 2004). Przedstawiciele
Thoracosaurus, w przeciwieñstwie do morskich kroko-
dylomorfów z grupy Metriorhynchidae (patrz nastêpny
rozdzia³), zamieszkiwali œrodowiska przybrze¿ne (patrz
¯arski i in., 1998).

Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie, po raz
pierwszy z obszaru Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej,
szcz¹tków kostnych morskich krokodylomorfów z grupy
metriorynchidów.

Charakterystyka krokodylomorfów
z grupy metriorynchidów

Metriorynchidy (Metriorhynchidae) stanowi¹ wymar³¹
rodzinê wy³¹cznie morskich krokodylomorfów z grupy
Thalattosuchia. Charakteryzuj¹ siê op³ywow¹ czaszk¹,
koñczynami w kszta³cie p³etw, z których przednie s¹ zredu-
kowane, lateralnie sp³aszczonym ogonem, brakiem pance-
rza skórnego w postaci osteodermów oraz obecnoœci¹
nosowego gruczo³u solnego, umo¿liwiaj¹cego usuwanie
nadmiaru soli (Fraas, 1902; Martill i in., 1994; Hua &
Buffrenil, 1996; Grange & Benton, 1996; Hua & Buffetaut,
1997; Fernández & Gasparini, 2000; Pierce & Benton,
2006; Gasparini i in., 2006; Gandola i in., 2006). Zawartoœæ
¿o³¹dka wskazuje, ¿e metriorynchidy ¿ywi³y siê rybami i
g³owonogami. Niektóre gatunki mog³y siê równie¿ zmagaæ
z wiêkszymi krêgowcami, na co wskazuje morfologia

ich zêbów (Massare, 1987; Martill i in., 1994; Naish,
2001).

Oprócz metriorynchidów w sk³ad grupy Thalattosuchia
wchodzi równie¿ rodzina Teleosauridae. W odró¿nieniu od
metriorynchidów jej przedstawiciele s¹ uwa¿ani raczej za
ziemno-wodne zwierzêta maj¹ce kostny pancerz (patrz
Pierce & Benton, 2006). Hua i Buffrenil (1996) oraz Hua i
Buffetaut (1997) uwa¿aj¹, i¿ w przeciwieñstwie do metrio-
rhynchidów teleozauridy nie by³y przystosowane do ¿ycia
w œrodowisku otwartego morza.

Problemem jest rodzaj Pelagosaurus Bronn, który
bywa zaliczany do rodziny Metriorhynchidae (patrz np.
Hua & Buffetaut, 1997; Vignaud, 1997; Delfino & Dal Sas-
so, 2006). Ostatnio jednak Pierce i Benton (2006) stwier-
dzili, i¿ dopóki nie zostanie przeprowadzona gruntowna
analiza filogenetyczna, Pelagosaurus winien byæ uwa¿any
za takson o niepewnej pozycji taksonomicznej (incertae

sedis) w obrêbie grupy Thalattosuchia.
Metriorynchidy s¹ znane od jury œrodkowej (bajos dol-

ny) do wczesnej kredy (hoteryw) i s¹ reprezentowane przez
trzy rodzaje: Metriorhynchus Meyer, Geosaurus Cuvier i
Dakosaurus Quenstedt (Frey i in., 2002).

Metriorhynchus znany jest od wczesnego keloweju do
póŸnego kimerydu Europy (Anglia, Francja, Niemcy; patrz
np. Adams-Tresman, 1987; Martill i in., 1994; Grange &
Benton, 1996; Vignaud, 1997) oraz wczesnego bajosu do
póŸnego tytonu Argentyny i Chile (patrz Frey i in., 2002;
Gasparini i in., 2005).

Geosaurus znany jest z Europy (Niemcy, Szwajcaria;
patrz Frey i in., 2002), Meksyku (Frey i in., 2002; Buchy i
in., 2006a, b), Kuby (Gasparini & Iturralde-Vinent, 2001)
oraz Argentyny (Gasparini & Iturralde-Vinent, 2001; Frey
i in., 2002), z oksfordu (tylko Kuba) i tytonu.

Dakosaurus natomiast zosta³ zanotowany w utworach
póŸnego kimerydu, tytonu i wczesnej kredy (tylko Francja)
Europy (Anglia, Francja, Niemcy, Szwajcaria; patrz Buf-
fetaut, 1982), tytonu oraz pogranicza jury i kredy Argenty-
ny (Vignaud & Gasparini, 1996; Frey i in., 2002; Gasparini
i in., 2006). Najwiêksze jednak zró¿nicowanie metrio-
rynchidów poza Europ¹ wystêpuje w Argentynie i Chile
(Gasparini i in., 2005).

Lokalizacja i kontekst geologiczny znaleziska

Omawiany fragment zêba pochodzi z kamienio³omu
Ogrodzieniec po³o¿onego w po³udniowej czêœci polskiej
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jury (ryc. 1). W tym kamienio³omie sekwencja osadowa
rozpoczyna siê ciemnoszarymi i³ami batonu górnego
(poziomy amonitowe Orbis i Discus; patrz Barski i in.,
2004; Dembicz i in., 2006). Nad i³ami zalegaj¹ ska³y kelo-
weju o mi¹¿szoœci ok. 3,8 m. Kelowej dolny sk³ada siê z
margli z ¿elazistymi ooidami, margli piaszczystych i
wapieni bogatych w belemnity, amonity i ramienionogi.
Powy¿ej zalegaj¹ bogate w makrofaunê utwory keloweju
œrodkowego i górnego w postaci margli piaszczystych,
wapieni i margli glaukonitowych z konkrecjami fosforyto-
wymi (Dembicz & Praszkier, 2003). Nad sekwencj¹ kelo-
weju zalegaj¹ margle i wapienie oksfordu dolnego i œrod-
kowego (G³owniak, 2002; Dembicz & Praszkier, 2003;
Matyja & G³owniak, 2003; Barski i in., 2004; Dembicz i
in., 2006).

Omawiane znalezisko pochodzi z najwy¿szej, skon-
densowanej warstwy margli glaukonitowych z konkrecja-

mi fosforytowymi (ryc. 1). Wiek tej warstwy okreœlono na
najwy¿szy kelowej (poziom Lamberti) lub najni¿szy oks-
ford (poziom Mariae) (Dembicz & Praszkier, 2003; Barski
i in., 2004).

Opis znaleziska

Znaleziskiem jest niekompletna korona zêba — bez
czêœci bazalnej i apikalnej (ryc. 2; okaz znajduje siê na
Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego, pod
numerem katalogowym GIUS 8-3044).

Wysokoœæ zachowanego fragmentu korony zêba wyno-
si 15,2 mm; jego szerokoœæ bazalna wynosi 11,6 mm, a api-
kalna — 8,3 mm. Wysokoœæ kompletnej korony zêba
mog³a wynosiæ co najmniej 29 mm. Korona jest lekko
wygiêta w kierunku jamy gêbowej, z dwiema wyraŸnymi
lateralnymi i g³adkimi karinami tworz¹cymi ostre krawê-
dzie tn¹ce (patrz ryc. 2). Powierzchnia korony jest prak-
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Ryc. 1. A — mapa Polski z zaznaczonymi utworami jurajskimi; B — uproszczony szkic geologiczny polskiej jury z oznaczonym kamie-
nio³omem w Ogrodzieñcu (za G³owniak, 2002); C — profil litostratygraficzny dolnej czêœci sekwencji ods³aniaj¹cej siê w kamienio³omie
w Ogrodzieñcu (za Dembiczem i Praszkierem, 2003; zmodyfikowana); g. baton — górny baton, œr. kelowej — œrodkowy kelowej, grn.
kelowej — górny kelowej, n. k./n. o. — najwy¿szy kelowej/najni¿szy oksford, d. oks. — dolny oksford
Fig. 1. A — map of Poland with Jurassic strata indicated; B — simplified geological map of part of the Polish Jura Chain with the Ogrodzieniec
Quarry shown (the tooth finding site) (after G³owniak, 2002); C — litho-stratigraphical section outcropping in the Ogrodzieniec Quarry
(after Dembicz & Praszkier, 2003; modified); U. Bath. — Upper Bathonian, M. Callovian — Middle Callovian, U. Callovian — Upper
Callovian, u. C./l.O. — uppermost Callovian/lowermost Oxfordian, L. Oxf. — Lower Oxfordian



tycznie g³adka z wyj¹tkiem bardzo delikatnych, pod³u-
¿nych pr¹¿ków. Korona jest owalnego kszta³tu zarówno
w strefie apikalnej, jak i w bazalnej. W du¿ym powiêksze-
niu widaæ, ¿e szkliwo jest spêkane, a w wielu miejscach
wystêpuj¹ mikrokryszta³y kalcytu, z których wiêkszoœæ
jest zapewne odpowiedzialna za spêkania szkliwa.

Dyskusja

Wiele cech, takich jak lateralne sp³aszczenie korony,
g³adka powierzchnia i obecnoœæ wyraŸnych krawêdzi
tn¹cych, sugeruje pokrewieñstwo z rodzin¹ Metriorhyn-
chidae (np. Massare, 1987; Adams-Tresman, 1987; Vig-
naud, 1995, 1997; Grange & Benton, 1996). Zêby teleo-
zauridów mog¹ mieæ podobne cechy, lecz brak u nich kra-
wêdzi tn¹cych (patrz Massare, 1987). Zêby innych gadów
morskich, takich jak ichtiozaury, zawsze maj¹ wyraŸne
pr¹¿ki na powierzchniach, a u plezjozaurów s¹ bardziej
smuk³e i wyd³u¿one, z mocniejszymi pr¹¿kami. Zêby plio-
zaurów oprócz tego, ¿e s¹ zwykle grubsze, maj¹ wyraŸne
pr¹¿kowania powierzchni (Martill, 1991).

Chocia¿ identyfikacja rodzaju krokodylomorfa na pod-
stawie zachowanej korony nie jest mo¿liwa, to jednak
poœrednio pewne wnioski mo¿na wysun¹æ. Jak wspomnia-
no, w sk³ad grupy metriorynchidów wchodz¹ trzy rodzaje:
Metriorhynchus, Geosaurus i Dakosaurus. Tylko Metrior-

hynchus znany jest z keloweju Europy (Vignaud, 1993),

gdy¿ Geosaurus znany jest z Europy z utworów znacznie
m³odszych, bo tytoñskich (z wyj¹tkiem Kuby, gdzie wystê-
puje w oksfordzie). Podobnie Dakosaurus, który w Euro-
pie znany jest dopiero od kimerydu. Co istotne, podczas
œrodkowego i póŸnego keloweju we Francji i Anglii
Metriorhynchus by³ nies³ychanie powszechny (patrz
Gasparini i in., 2000).

Zdaniem Hua i in. (1998) najwiêksze zró¿nicowanie
metriorynchidów by³o w keloweju. Nastêpny szczyt zró¿-
nicowania w Europie notuje siê dopiero od kimerydu, nato-
miast w osadach oksfordu szcz¹tki metriorynchidów s¹
niezmiernie rzadkie. Prawdopodobne zatem jest, i¿ znale-
ziony z¹b w skondensowanych utworach najwy¿szego
keloweju/najni¿szego oksfordu Ogrodzieñca pochodzi de

facto z keloweju.
Bardzo podobny fragment korony zosta³ odnotowany

w jurze górnej rejonu Kujaw przez Gallinka (1896).
Badacz ten oznaczy³ swoje znalezisko jako Dacosaurus

(sic!) maximus Quenstedt. Zêby Dakosaurus jednak, w tym
gatunku Dakosaurus maximus, maj¹ pi³kowane krawêdzie
tn¹ce (patrz Fraas, 1902; Gasparini i in., 2006), których
brak zarówno u okazu Gallinka, jak i tutaj opisywanego.
Zêby opisywane przez Gallinka jako Dakosaurus nadal
³atwo znaleŸæ w górnym oksfordzie Kujaw (Radwañska &
Radwañski, 2003, s. 317). Przynale¿noœæ systematyczna
tych zêbów mo¿e byæ jednak inna.
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Ryc. 2. Fragment korony zêba nale¿¹cego do krokodylomorfa z grupy Metriorhynchidae; A — widok od strony wewnêtrznej wraz z
przekrojami poprzecznymi; B — widok od strony zewnêtrznej; C, D — widok lateralny na dobrze rozpoznawalne krawêdzie tn¹ce (kari-
ny). Okaz napylony chlorkiem amonu
Fig. 2. Metriorhynchid crocodile tooth-crown; A — lingual view together with the upper and lower cross-section of the preserved
tooth; B — labial view; C, D — two lateral views with distinct, well visible carinae. The specimen was coated with ammonium
chloride
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