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Kamieniołom Owadów-Brzezinki





SOLNHOFEN

⚫ Unikatowość nowego polskiego stanowiska jest 

związana z niezwykle bliską relacją 

stratygraficzną w stosunku do najsłynniejszego 

stanowiska paleontologicznego o charakterze 

Fossil-Lagerstätte (złoże skamieniałości), na 

świecie – Solnhofen, położonego w południowych 

Niemczech.

⚫ Przeprowadzone badania wykazały, że interwał 

stratygraficzny oddzielający oba stanowiska 

wynosi zaledwie około 5 mln lat.Archaeopteryx



Polski Solnhofen









Profil



Panoramiczne zdjęcie najwyższego poziomu 

eksploatacji kamieniołomu

Powierzchnia przepełniona muszlami cienkoskorupowych małżów:

a. Corbulomima obscura (scale bar = 10 mm); b. Mesosaccella sp.
Małżoraczki a) Galliaecytheridea sp.; b) Fabanella sp.; c-d) Klieana cf. kujaviana; e) 

?Damonella sp.; f) ?Pachycythereidea sp. 





Zdjęcia najwyższego poziomu eksploatacji 

kamieniołomu



Amonity  - mięczaki kopalne





Mapa paleogeograficzna



Prace nad rekonstrukcją szkieletu ichtiozaura 



Prawa płetwa piersiowa ichtiozaura 





Owadowia 

borsukbialynickae 

Żółwie skrytoszyjne



Homaropodobne (Mecochiridae) 





Krokodylomorfy



Owady z Owadowa-Brzezinki

Eumorbaeschna adriankini

Bechly & Kin 2013



Pasikonik

Orthopteran

Family Prophalangopsidae

?Pycnophlebia sp.

OWADY: ważki, pasikoniki i żuki

SOLNHOFEN



Szczątki       kostne kręgowców



Pterosaur



Kość zębowa drapieżnej ryby





Dysartykułowany szkielet ryby z rodziny Pycnodontidae.Wybrane przykłady ryb z Owadowa- Brzezinki 





Skrzypłocze jurajskie

⚫ Stanowisko w Solnhofen jest jednym z 
najsłynniejszych w świecie tzw. Fossil-Lagerstätte. 

Kouphichnium lithographicum

Mesolimulus walchi
⚫ Ostatnie chwile skrzypłocza Mesolimulus walchi, 

który wpadł w śmiertelną pułapkę tropikalnej laguny. 



Stawonogi (Arthropoda) – najliczniejszy w gatunki 

typ zwierząt na Ziemi. 

⚫ Pancerzowce, 
dziesięcionogi (kraby), 
małżoraczki; podtyp 
skorupiaki (Crustacea)

⚫ Pajęczaki, staroraki, 
kikutnice; podtyp 
szczękoczułkowce 
(Chelicerata)

⚫ Owady; podtyp sześcionogi 

(Hexapoda)
⚫ Podtyp wije (Myriapoda)



Gromada staroraki (Merostomata)

⚫ Położone na obu bokach głowotułowia wielosoczewkowe oczy   

(do prawie 1000 soczewek w każdym) sprawiają, że skrzypłocze 

dobrze widzą nawet w ciemności pod wodą.



⚫ Skrzypłocze wyglądają 
groźnie, niczym mały, 
żywy czołg, są jednak 
zupełnie nieszkodliwe. 

⚫ Nie potrafią gryźć lub 
szczypać, a ich długi 
"ogon" to nic innego jak 
podpora, umożliwiająca 
im wyprostowanie ciała, 
gdy fala przewróci je na 
grzbiet. 

Gromada staroraki (Merostomata)



Tachypleus i Carcinoscorpius 

⚫ Żyją w Oceanie Atlantyckim u wybrzeży 

Ameryki Północnej i Środkowej (gatunek 

Limulus polyphemus)

Tachypleus

Carcinoscorpius

⚫ Żyją również przy azjatyckich brzegach 

Pacyfiku, trzy gatunki Carcinoscorpius

rotundicauda, Tachypleus gigas

i Tachypleus tridentatus). 



Targ rybny w Krabi (Tajlandia)





Wielkie polowanie

⚫ Do lat 60. zmielone skrzypłocze używano jako 

nawozu lub karmy dla drobiu.



⚫ Krew skrzypłoczy ma barwę niebieską, czynnikiem transportującym 

tlen w organizmie jest hemocyjanina, a nie hemoglobina.

⚫ Krew do produkcji testerów bakteryjnych pozyskiwana jest od 

mieczogonów w podobny sposób, jak to robi się u krwiodawców.

http://www-tc.pbs.org/wnet/wp-content/blogs.dir/3/files/2008/06/590_crash_blood.jpg

Krew wykorzystywana w przemyśle 
kosmicznym



Limulus sp. nov. 

⚫ Brak różnic morfologicznych pomiędzy 

jurajskimi skrzypłoczami z Owadowa-

Brzezinki i współczesnymi przedstawicielami 

rodzaju Limulus.

Reeside & Harris 1952

⚫ Wykazują również podobieństwo 

morfologiczne z kredowym skrzypłoczem 

Limulus coffini opisanym z USA.



Limulus darwini

Kin & Błażejowski 2014





Wyjątkowy stan zachowania

Loren et al. 2000



Badania porównawcze 

Limulus darwini

(Late Jurassic)

Limulus poliphemus

(recent)



Wyjątkowy stan zachowania



Contour of Poland with the location of Kowala and Owadów-

Brzezinki quarries.

Trimerocephalus chopini from Early Famennian marly shales at Kowala Quarry, Holy Cross 

Mountains, central Poland. a. oblique lateral view (SEM);  b-d. oblique lateral view (XMT), e. 

dorsal view (SEM); f. dorsal view (XMT). 

Late Jurassic horseshoe crabs from Owadów-Brzezinki, 

Poland. Crenatolimulus sp. nov. (ZPAL X.1/O-B/14.1). (a) 

Negative and (b) positive (rock slab with imprint). 

Najstarsza na świecie wylinka odkryta w Polsce. 
Sprzed 365 mln lat!



Zoothamnium duplicatum Kahl, 1933



„żywa skamieniałość” czy stabilomorf

⚫ relatywnie morfologiczna stabilizacja organizmu 

w czasie i przestrzeni, którego status 

taksonomiczny nie przekracza poziomu rodzaju.  

⚫ Efekt wysoce wyspecjalizowanej strategii 

adaptacyjnej organizmów, która znacząco 

zmniejsza potrzebę tworzenia zróżnicowanych 

odmian fenotypowych (tzn. takich które 

odzwierciedlają wpływ środowiska na budowę) w 

odpowiedzi na zmiany środowiska. 
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