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A b s t r a c t. We briefly report on recent discovery of a new Fossil-Lagerstätte at
Owadów-Brzezinki quarry (central Poland), where Upper Jurassic (Upper Tithonian =
Middle Volgian) shallow water carbonates are exposed. Th section includes a richly fossili-
ferous horizon of lithographic-type limestones, formed in a lagoonal depositional environ-
ment. Numerous organic and phosphatic remains of wide range of both marine and terrestrial
creatures, including horseshoe crabs and decapods, disarticulated fish skeletons, remains
of marine reptiles, ammonites, dragonflies, beetles, and rare isolated pterosaur bones and
teeth, were found in association with an extremely abundant small bivalves Corbulomima
obscura. The richly fossiliferous horizon at Owadów-Brzezinki is stratigraphically closely

related to one of the world’s most famous Fossil-Lagerstätte sites – Solnhofen (Bavaria, south-central Germany).
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W niniejszym artykule przedstawiamy odkrycie unika-
towego polskiego stanowiska paleontologicznego o charak-
terze Fossil-Lagerstätte (z³o¿e skamienia³oœci), zlokalizo-
wanego w górnej czêœæ wyrobiska kamienio³omu Owadów-
-Brzezinki, w którym ods³aniaj¹ siê górnojurajskie wapie-
nie sprzed oko³o 148 mln lat (górny tyton = œrodkowy
wo³g). Badania horyzontu wapieni litograficznych sensu

lato wykaza³y obecnoœæ bogatego zespo³u skamienia³oœci
morskich i l¹dowych organizmów, odznaczaj¹cych siê wyj¹t-
kowo dobrym stanem zachowania. Elementami dominuj¹-
cymi w asocjacji faunistycznej s¹ niewielkie ma³¿e nale¿¹ce
do gatunku Corbulomima obscura oraz nieco mniej liczni
przedstawiciele rodzaju Mesosaccella. Wœród pozosta³ej
fauny rozpoznaliœmy m.in. bardzo liczne okazy ryb, zarówno
chrzêstnoszkieletowych, jak i promieniop³etwych, liczne
okazy skrzyp³oczy, krewetek i homarów, szcz¹tki niewiel-
kich morskich gadów, rzadkie amonity, a tak¿e l¹dowe
owady (np. wa¿ki i ¿uki) oraz szcz¹tki kostne pterozaurów.
Unikatowoœæ nowego polskiego stanowiska jest zwi¹zana
z niezwykle blisk¹ relacj¹ stratygraficzn¹ w stosunku do
najs³ynniejszego stanowiska paleontologicznego o charak-
terze Fossil-Lagerstätte na œwiecie – Solnhofen, po³o¿o-
nego w po³udniowych Niemczech. Przeprowadzone badania
wykaza³y, ¿e interwa³ stratygraficzny oddzielaj¹cy oba stano-
wiska wynosi zaledwie oko³o 2 mln lat. Starsze zespo³y
morskich i l¹dowych organizmów z Solnhofen, reprezentu-
j¹ce poziom Hybonotum, jak te¿ organizmy tworz¹ce nowo
odkryte asocjacje faunistyczne z kamienio³omu Owadów-
-Brzezinki, datowane na podpoziom Zarajskensis, bytowa³y
w bardzo zbli¿onym œrodowisku lagunowym o ograniczo-
nym po³¹czeniu z otwartym zbiornikiem oceanicznym/
epikontynentalnym, po³o¿onym w bezpoœredniej bliskoœci
sta³ego l¹du. Powy¿sze dane, jak równie¿ niewielki dystans
paleogeograficzny oddzielaj¹cy oba stanowiska umo¿li-
wiaj¹ paleobiologom szczegó³owe przeœledzenie trendów

ewolucyjnych oraz tempa specjacji gatunków wœród wysoce
zró¿nicowanych grup morskich i l¹dowych organizmów.

Kamienio³om Owadów-Brzezinki jest po³o¿ony 18 km
w kierunku po³udniowo-wschodnim od Tomaszowa Mazo-
wieckiego (ryc. 1 i 2). Ods³aniaj¹ siê tu górnojurajskie
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Ryc. 1. Lokalizacja Polskiego Solnhofen, czyli kamienio³omu Owa-
dów-Brzezinki k. S³awna na tle mapy paleogeograficznej najwy¿szej
jury w Polsce (wg GaŸdzicka, 1998, nieznacznie zmodyfikowana)
Fig. 1. Locality map of Polish Solnhofen – the Owadów-Brzezinki
quarry near S³awno (central Poland) against a background of the
paleogeographic map of Poland during the Late Jurassic (after
GaŸdzicka, 1998, slightly modified)
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ska³y wêglanowe (m.in. wapienie u³awicone, wapienie mar-
gliste i wapienie typu litograficznego), wieku œrodkowo-
wo³¿añskiego. Ska³y te nale¿¹ do formacji kcyñskiej
(Kutek, 1994) i w ich obrêbie wydzielono trzy kompleksy
litofacjalne (Kin i in., w druku). Pod wzglêdem biostraty-
graficznym wapienie te reprezentuj¹ poziom Scythicus,
podpoziom Zarajskensis i najwy¿sz¹ czêœæ horyzontu
Regularis oraz prawdopodobnie ca³y horyzont Zarajsken-
sis (Kutek, 1994; Kin i in., 2012; Kin i in., w druku).
W obrêbie wapieni nale¿¹cych do kompleksu I mo¿na wyró¿-

niæ ¿ó³tawe wapienie margliste oraz le¿¹ce wy¿ej grubo-
³awicowe wapienie drobnoziarniste (kalcylutyty) o ³¹cznej
mi¹¿szoœci nieco ponad 6,5 m. Wapienie te zawieraj¹
szcz¹tki organizmów morskich, zamieszkuj¹cych strefy
pe³nomorskie o normalnym zasoleniu, np. bardzo liczne
amonity z gatunku Zaraiskites zarajskensis. Nadleg³y kom-
pleks II sk³ada siê z drobnoziarnistych wapieni o oddziel-
noœci p³ytowej, w których stropowej czêœci rozpoznano
horyzont masowego wystêpowania wieloszczetów osiad³ych
(Sedentarida). W wapieniach tych obserwuje siê stopniowe
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Ryc. 2. Panoramiczne zdjêcie najwy¿szego poziomu eksploatacji kamienio³omu w Owadowie-Brzezinkach k. S³awna nale¿¹cego do
III kompleksu litofacjalnego, na obszarze którego wystêpuje najbogatszy w skamienia³oœci horyzont korbulomimowy, odkryty przez
jednego z autorów (AK) w 2005 roku. Fot. B. B³a¿ejowski
Fig. 2. Panoramic view of the highest level of exploitation in Owadów-Brzezinki quarry near S³awno belonging to the lithofacial
complex III, within area occurring the most fossiliferous Corbulomima horizon discovered by one of the authors (AK) in 2005. Photo by
B. B³a¿ejowski

A

B

Ryc. 3. Katarzyna Kin prezentuj¹ca nowe znalezisko z horyzontu
korbulomimowego – czaszkê œrednich rozmiarów gada (ryc. 3A,
z lewej strony bloku skalnego) i koœæ zêbow¹ nale¿¹c¹ do tego okazu
(ryc. 3A, z prawej strony bloku skalnego, ryc. 3B). Fot. A. Kin
Fig. 3. Katarzyna Kin presenting a new fossil from Corbulomima
horizon – medium-sized reptile skull (Fig. 3A, left side of stone)
and dentary bone of that specimen (Fig. 3A, right side of stone,
Fig. 3B). Photo by A. Kin



ubo¿enie zespo³u faunistycznego, który
ograniczony jest do ma³¿ów, nielicznych
ramienionogów, wspomnianych wczeœ-
niej wieloszczetów oraz nielicznych amo-
nitów z rodzaju Zaraiskites.

Profil geologiczny kamienio³omu
Owadów-Brzezinki zamyka kompleks
III, w obrêbie którego jeden z autorów
(AK) odkry³ horyzont zawieraj¹cy wyj¹t-
kowo liczn¹ i zró¿nicowan¹ faunê morsk¹
i l¹dow¹ (ryc. 3) – tzw. horyzont korbu-
lomimowy (Kin i in., w druku). Fauna
z tego horyzontu jest zdominowana przez
oportunistyczne ma³¿e Corbulomima

obscura oraz Mesosaccella sp. (ryc. 4),
których liczebnoœæ mo¿e lokalnie osi¹gaæ
nawet 500 osobników na metr kwadrato-
wy. Wœród pozosta³ej fauny rozpoznanej
w horyzoncie korbulomimowym znajduj¹
siê nieliczne amonity: ?Zaraiskites ex gr.
zarajskensis (ryc. 5A) oraz ?Virgatites sp.
(ryc. 5B), dwa nowe gatunki skrzyp³o-
czy: Limulus sp. nov. (Kin, w druku [a])
oraz Crenatolimulus sp. nov. (ryc. 6 i 7;
Kin, w druku [b]) oraz inne morskie sta-
wonogi (np. Glyphea sp., ?Eryma sp.),
a tak¿e liczne ryby promieniop³etwe
(Chondrichthyes) (ryc. 8 – patrz na str.
400), takie jak Caturus sp. (ryc. 9 – patrz
na str. 400) nale¿¹cy do ganoidów kost-
nych (Holostei), oraz chrzêstnoszkiele-
towe (Actinopterygii), w tym rekiny (np.
Notidanus sp., Sphenodus sp.). Na szcze-
góln¹ uwagê zas³uguj¹ szcz¹tki niewiel-
kich morskich gadów nale¿¹cych do
rodzaju ?Pleurosaurus (ryc. 10). Istotny-
mi i niezwykle ciekawymi elementami
opisywanego zespo³u faunistycznego s¹
organizmy l¹dowe, w tym szcz¹tki nowe-
go gatunku wa¿ki z rodzaju Eumorba-

eschna (Bechly & Kin, w druku), ¿uki
(?Notocupes sp.) oraz nieliczne szcz¹tki
pterozaurów. Nieco powy¿ej horyzontu
korbulomimowego wystêpuje brekcja œród-
formacyjna o mi¹¿szoœci 60–80 cm, która
jest interpretowana jako tsunamit –
pierwszy znany z tak skrajnie p³ytko-
wodnych osadów przybrze¿a na œwiecie
(Kin i in., w druku).

Przewa¿nie niekompletny stan zachowania skamienia-
³oœci z horyzontu korbulomimowego wskazuje, ¿e mo¿e on
reprezentowaæ facjê o charakterze Konzentrat-Lagerstätte

(sensu Seilacher, 1970). Jednak¿e umiarkowanie liczne
znaleziska w pe³ni artyku³owanych organizmów o niezwy-
kle niskim potencjale fosylizacyjnym (np. skrzyp³oczy;
ryc. 6 i 7) œwiadcz¹ o tym, ¿e horyzont korbulomimowy
odpowiada najpewniej typowi facji poœredniej pomiêdzy
Konzentrat- i Konservat-Lagerstätte (Kin i in., w druku).
W osadach powy¿ej opisanego horyzontu z unikatowymi
skamienia³oœciami wszelkie szcz¹tki makroorganizmów s¹
bardzo rzadkie i ograniczaj¹ siê do znalezisk niewielkich
ma³¿ów (Corbulomima sp.), a tak¿e izolowanych rybich

³usek. Nale¿y podkreœliæ, ¿e zarówno zapis paleontolo-
giczny, jak i sedymentologiczny pochodz¹cy z sukcesyw-
nych kompleksów wêglanowych (I, II, III) kamienio³omu
Owadów-Brzezinki wydaj¹ siê dokumentowaæ stopniow¹
zmianê re¿imu sedymentacyjnego – z pe³nomorskiego
i umiarkowanie g³êbokowodnego (kompleks I) poprzez
wyraŸnie sp³ycone œrodowisko przybrze¿a (kompleks II)
a¿ po œrodowisko skrajnie p³ytkowodne z mo¿liwymi wynu-
rzeniami (kompleks III). Depozycja osadów kompleksu III
zachodzi³a w rozleg³ej lagunie o ograniczonym po³¹czeniu
z otwartym morzem.

Na podstawie wstêpnych badañ geologicznych mo¿liwe
jest wskazanie g³ównych podobieñstw pomiêdzy dolno-
tytoñskimi wapieniami litograficznymi regionu Solnhofen
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Ryc. 4. Powierzchnia wapienia litograficznego s.l. przepe³niona muszlami cienko-
skorupowych ma³¿ów: A – Corbulomima obscura; B – Mesosaccella sp.
Fig. 4. Lithographic-type limestone surface overfilled by the soft-shelled bivalves:
A – lithographic-type limestone slab with Corbulomima obscura; B – Mesosaccella sp.

Ryc. 5. Amonity z horyzontu korbulomimowego: A – ?Zaraiskites ex gr. zarajskensis;
B – ?Virgatites sp. Obie fot. A. Kin
Fig. 5. Ammonites from Corbulomima horizon: A – ?Zaraiskites ex gr. zarajskensis;
B – ?Virgatites sp. Both photos by A. Kin



i górnotytoñskimi wapieniami ze S³awna, w którego gra-
nicach znajduje siê kamienio³om Owadów-Brzezinki. Po
pierwsze, z obu tych obszarów znane s¹ zbli¿one pod
wzglêdem sk³adu taksonomicznego zespo³y makroskamie-
nia³oœci. Niezwykle interesuj¹cy jest fakt, ¿e podobieñstwa
te zosta³y wykryte zarówno wœród organizmów morskich,
jak i l¹dowych (Kin i in., w druku; Bechly & Kin, w druku),
co realnie umo¿liwia prowadzenie zró¿nicowanych badañ
paleontologicznych o dotychczas nieosi¹galnym pozio-
mie rozdzielczoœci taksonomicznej. Jednym z przyk³adów
doskonale ilustruj¹cych znaczenie wspomnianych powy-
¿ej badañ porównawczych zespo³ów makroskamienia³oœci
z Solnhofen (Barthel i in., 1990) i z opisywanej w artykule
lokalizacji mo¿e byæ identyfikacja nowego gatunku wa¿ek
nale¿¹cych do rodziny Eumorbaeschnidae, która dotych-
czas by³a znana wy³¹cznie z regionu Solnhofen (Bechly
& Kin, w druku). Znalezisko to stanowi jednoczeœnie
pierwsze znane wyst¹pienie wa¿ek w osadach górnojuraj-
skich Polski. Badania przeprowadzone wœród pozosta³ych

organizmów zachowanych w horyzoncie korbulomimowym
da³y podobnie zachêcaj¹ce rezultaty. Fakt ten jednoznacz-
nie wskazuje, ¿e stanowisko Owadów-Brzezinki powinno
byæ traktowane jako ca³kowicie nowe „otwarte okno” na
œwiat organiczny póŸnej jury, w sposób unikatowy ukazu-
j¹ce nieznany zapis ewolucji organizmów ¿ywych. Ponadto
stanowisko to jest pierwsz¹ niemal równowiekow¹ paleonto-
logiczn¹ „alternatyw¹” dla najs³ynniejszego na œwiecie sta-
nowiska o charakterze Fossil-Lagerstätte – bawarskiego
Solnhofen. Po drugie, w obu stanowiskach wszystkie
niezwykle dobrze zachowane skamienia³oœci wystêpuj¹
w wapieniach mikrytowych typu litograficznego, charak-
teryzuj¹cych siê doskona³¹ oddzielnoœci¹ p³ytkow¹, które
powstawa³y w zbli¿onych warunkach œrodowiskowych,
tj. w przybrze¿nych strefach lagunowych.

Przeprowadzone badania wykaza³y tak¿e pewne ró¿-
nice miêdzy Solnhofen a Owadowem-Brzezinkami (Kin
i in., w druku). W przypadku Solnhofen, którego obszar
w póŸnej jurze zlokalizowany by³ na pó³nocnej krawêdzi
oceanu Tetydy, osady wêglanowe by³y deponowane w sto-
sunkowo g³êbokiej lagunie z nieznacznie ograniczonym
dostêpem do strefy otwartego oceanu, gdzie naturaln¹
barierê stanowi³y rozleg³e rafy glonowo-g¹bkowe i niewiel-
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Ryc. 7. Pozytyw i negatyw artyku³owanego pancerza skrzyp³ocza
– ?Crenatolimulus sp.
Fig. 7. The part and counterpart of articulated horseshoe crab
exoskeleton – ?Crenatolimulus sp.

Ryc. 10. Koœæ zêbowa nale¿¹ca przypuszczalnie do morskiego
sfenodonta z rodzaju ?Pleurosaurus sp. Wszystkie fot. A. Kin
Fig. 10. Mandible of possible aquatic sphenodontian ?Pleuro-

saurus sp. All photos by A. Kin

Ryc. 6. Artyku³owany pancerz skrzyp³ocza – Crenatolimulus sp.
Fig. 6. Articulated horseshoe crab exoskeleton – Crenatolimulus sp.



kie izolowane rafy koralowe (Keupp i in., 2007; Munnecke
i in., 2008). W przeciwieñstwie do Solnhofen obszar laguny
Owadowa-Brzezinek znajdowa³ siê we wschodniej czêœci
epikontynentalnego morza, od którego laguna ta by³a przy-
puszczalnie niemal ca³kowicie odizolowana przez obecnie
bli¿ej niezidentyfikowan¹ strefê barierow¹. Na sta³¹ bli-
skoœæ otwartego morza wskazuj¹ incydentalne znaleziska
amonitów z krêgu rodzajów Zaraiskites i ?Virgatites.
Laguna by³a prawdopodobnie bardzo p³ytka, co potwier-
dzaj¹ liczne wynurzeniowe struktury sedymentacyjne oraz
zespó³ charakterystycznych skamienia³oœci œladowych, rozpo-
znane w stropowej czêœci profilu kamienio³omu Owadów-
-Brzezinki (Kin i in., w druku).

Autorzy pragn¹ podziêkowaæ prof. dr. hab. Jerzemu Nawroc-
kiemu za nieocenione wsparcie prac badawczych planowanych
na terenie polskiego Solnhofen. Serdeczne podziêkowania kieru-
jemy do Piotra Maciaka (dyrektora zarz¹dzaj¹cego/ dyrektora
handlowego Nordkalk Sp. z.o.o.) oraz Marcina Heliosza (dyrek-
tora technicznego/ dyrektora ds. produkcji Nordkalk Sp. z.o.o.),
Roberta Siudy (dyrektora Zak³adu Nordkalk w S³awnie) oraz
Cezarego B³aszczyka (kierownika robót górniczych Zak³adu
Nordkalk w S³awnie). Bardzo dziêkujemy Tadeuszowi Wojcie-
chowskiemu (wójtowi gminy S³awno) za hojne wsparcie oraz
wyj¹tkow¹ otwartoœæ na sprawy nauki. Dziêkujemy Katarzynie
Kin za wieloletni¹ pomoc w prowadzonych badaniach paleon-
tologicznych oraz Sebastianowi Kinowi za skuteczne admini-
strowanie zagadnieniami informacyjnymi Stowarzyszenia
Przyjació³ Nauk o Ziemi „Phacops”. Wyrazy wdziêcznoœci
kierujemy do prof. dr. hab. Andrzeja Wierzbowskiego, prof. dr.
hab. Andrzeja GaŸdzickiego, prof. dr. hab. Grzegorza Pieñkow-
skiego, dr. hab. Jacka Grabowskiego oraz dr. Piotra Szreka.
Bardzo serdecznie dziêkujemy prof. dr. hab. Marcinowi Machal-
skiemu za cenne uwagi merytoryczne. Wielkie podziêkowania

dla Aleksandry Ho³dy-Michalskiej (Instytut Paleobiologii PAN)
za pomoc graficzn¹.

LITERATURA

BARTHEL K.W., SWINBURNE N.H.M. & CONWAY-MORRIS S.
1990 – Solnhofen. A study in Mesozoic palaeontology. Cambridge
Univ. Press, Cambridge: 1–236.
BECHLY B. & KIN A. (w druku) – First record of the fossil dragonfly
family Eumorbaeschnidae (Insecta: Odonata: Anisoptera) from the
Upper Jurassic of Poland. Acta Palaeont. Pol.
GA�DZICKA E. 1998 – Jura górna. [W:] Dadlez R., Marek S.
& Pokorski J. (red.) Atlas paleogeograficzny epikontynentalnego
permu i mezozoiku w Polsce, 1 : 2500 000. Pañstw. Inst. Geol.
Warszawa.
KEUPP H., KOCH R., SCHWEIGERT G. & VIOHL G. 2007 – Geo-
logical history of the Southern Franconian Alb – the area of the
Solnhofen Lithographic Limestone. N. Jb. Geol. Paläont., Abh.,
245: 3–21.
KIN A. (w druku [a]) – The horseshoe crab of the genus Limulus:
living fossil or stabiliomorph? PloS ONE.
KIN A. (w druku [b]) – Abundance and population structure of the new
horseshoe crab from central Poland. PloS ONE.
KIN A., B£A¯EJOWSKI B. & BINKOWSKI M. 2012 – The „Polish
Solnhofen”: a long awaited alternative? Geol. Today, 28: 91–94.
KIN A., GRUSZCZYÑSKI M., MARTILL D., MARSHALL J.D. &
B£A¯EJOWSKI B. (w druku) – Paleoenvironment and taphonomy
of a Late Jurassic (Late Tithonian) Lagerstätte from central Poland.
Lethaia.
KUTEK J. 1994 – The Scythicus Zone (Middle Volgian) in Poland:
its ammonites and biostratigraphic subdivisions. Acta Geol. Pol.,
44: 1–33.
MUNNECKE A., WESTPHAL H. & KÖLBL-EBERT M. 2008 –
Diagenesis of plattenkalk: examples from the Solnhofen area (Upper
Jurassic, southern Germany). Sedimentology, 55: 1931–1946.
SEILACHER A. 1970 – Begriff und Bedeutung der Fossil-Lagerstätten.
N. Jb. Geol. Paläont., Mh., 62: 34–39.

Praca wp³ynê³a do redakcji 11.05.2012 r.
Po recenzji akceptowano do druku 30.05.2012 r.

379

Przegl¹d Geologiczny, vol. 60, nr 7, 2012





Zdjêcie na ok³adce: Unikatowy okaz póŸnojurajskiego skrzyp³ocza Crenatolimulus sp., pochodz¹cy z kamienio³omu Owadów-Brzezinki

ko³o S³awna (centralna Polska). Fot. A. Kin (zob. Kin & B³a¿ejowski, str. 375)

Cover photo: A unique specimen of the Late Jurassic horseshoe crab Crenatolimulus sp., found in Owadów-Brzezinki quarry near

S³awno (central Poland). Photo by A. Kin (see Kin & B³a¿ejowski, p. 375)
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Ryc. 8. Dysartyku³owany szkielet ryby z rodziny Pycnodontidae, ods³oniêty w sp¹gu najwy¿szego poziomu eksploatacji kamienio³omu

Owadów-Brzezinki ko³o S³awna

Fig. 8. Disarticulated pycodontid fish skeleton, exposed at the bottom of the highest level of exploitation in Owadów-Brzezinki quarry

near S³awno

Ryc. 9. Koœæ zêbowa drapie¿nej ryby z rodzaju Caturus sp. Obie fot. A. Kin
Fig. 9. Dentary bone of actinopterygian fish Caturus sp. Both photos by A. Kin

Polskie Solnhofen (patrz na str. 375)
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