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KOMUNIKATY NAUKOWE
Warstwy koœcionoœne z Dactylosaurus (Reptilia, Sauropterygia)
z retu (trias dolny, olenek) Opolszczyzny
Monika Kowal-Linka1, Adam Bodzioch2
Bonebeds with Dactylosaurus (Reptilia, Sauropterygia) from the Röt (Lower Triassic,
Olenekian) in the Opole Silesia region (S Poland). Prz. Geol., 60: 646–649.
A b s t r a c t. Two bonebeds with numerous remains of Dactylosaurus (Reptilia, Sauropterygia) and ganoid fishes were discovered in the uppermost Röt (Lower Triassic,
Olenekian), exposed in the vicinity of Gogolin (Opole Silesia, S Poland). The lower bonebed,
which is up to 5 cm thick, is built of several laminae. On the top of the individual laminae, vertebrae, teeth, long and flat bones of reptiles, as well as fish scales, teeth and a skull fragment
have been found. The upper bonebed, which is up to 2 cm thick, contains smaller bones of reptiles (mainly vertebrae and long bones), and also fish scales. The bonebeds are particularly
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abundant in vertebrate remains: 1 m2 usually contains several dozens of them. All remains
are disarticulated. Gogolin is probably the third or second site with Röt deposits where remains of Dactylosaurus have been found,
and the richest one.
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Szcz¹tki ryb, p³azów i gadów w postaci mniej lub bardziej kompletnych szkieletów, pojedynczych koœci, zêbów
i ³usek by³y dokumentowane przez badaczy triasu œl¹skiego
ju¿ od XIX w. (np. Meyer, 1847–1855; Eck, 1865; Roemer,
1870). By³y one opisywane g³ównie z wapienia muszlowego (trias œrodkowy, górny olenek–ladyn), a czêœciowo
równie¿ z retu (trias dolny, najwy¿sza czêœæ pstrego piaskowca, olenek; chronostratygrafia za Nawrockim i Szulcem, 2000). Assmann (1933, s. 754) odnotowa³ wystêpowanie w najwy¿szej czêœci retu szcz¹tków kilku ryb:
Hybodus, Strophodus, Ceratodus, Saurichthys, Gyrolepis
i Nephrotus (g³ównie ma³e ³uski i zêby, a sporadycznie
równie¿ odciski korpusów), koœci i zêbów niewielkich
„notosauridów” oraz koœci nale¿¹cej najprawdopodobniej
do gada z rodzaju Cymatosaurus. Assmann (ibidem) stwierdzi³, ¿e szcz¹tki ryb i gadów by³y napotykane w warstwach
najwy¿szej czêœci retu „doœæ czêsto”, nie zanotowa³ jednak
wystêpowania warstw koœcionoœnych. Liczniejsze taksony
krêgowców udokumentowano z le¿¹cego powy¿ej wapienia muszlowego (np. Gürich, 1884; Meyer, 1847–1855;
Kunisch, 1888; Schmidt, 1928, 1938; Assmann, 1944).
Szczególnymi miejscami pozyskiwania skamienia³oœci by³y
kamienio³omy w Gogolinie, Zakrzowie oraz Krapkowicach, gdzie d³ugotrwa³a, intensywna i rozleg³a eksploatacja (na obszarze o ³¹cznej powierzchni ok. 40 ha) najni¿szej czêœci wapienia muszlowego oraz najwy¿szej czêœci
retu umo¿liwia³a sta³y dostêp do nowego materia³u. Od lat
40. XX w. krêgowce retu z tego terenu nie stanowi³y jednak
przedmiotu badañ.
W 2012 r., podczas prac terenowych zwi¹zanych z realizacj¹ projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki
(2011/01/B/ST10/04889), dr Monika Kowal-Linka znalaz³a w jednym z kamienio³omów w okolicach Gogolina
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(ryc. 1) dwie nieopisane dot¹d warstwy koœcionoœne. Dolna warstwa koœcionoœna do niedawna tworzy³a dno czêœci
rozleg³ego nieczynnego kamienio³omu po³o¿onego miêdzy
Gogolinem a przysió³kiem Maszyny i zosta³a ods³oniêta
najprawdopodobniej podczas okazjonalnego wydobycia
materia³u przez miejscow¹ ludnoœæ. Górna warstwa koœcionoœna le¿y ok. 20 cm powy¿ej dolnej. Warstwy te wraz
z utworami je prze³awicaj¹cymi buduj¹ najwy¿sz¹ czêœæ
retu o ³¹cznej mi¹¿szoœæ ok. 40–50 cm (ryc. 2). Kontakt retu
z wapieniem muszlowym ods³oniêtym w œcianach kamienio³omu nie jest w tym miejscu widoczny.
Obecnie (stan na sierpieñ 2012 r.) dno tej czêœci kamienio³omu jest wyœcielone warstw¹ pomarañczowego wapienia marglistego. Powy¿ej zalega ³awica wapienia o z³o¿onej
budowie, w obrêbie której wystêpuje pierwsza warstwa
koœcionoœna. £awica ta jest zbudowana (od sp¹gu) z pomarañczowego, warstwowanego poziomo marglistego wapienia
pelitowego o mi¹¿szoœci 5–6 cm, ponad którym wystêpuje
kilka falistych lamin o barwie pomarañczowo-be¿owej
i ³¹cznej mi¹¿szoœci 2–5 cm, zawieraj¹cych bardzo liczne
szcz¹tki krêgowców, a powy¿ej wystêpuje pomarañczowo-be¿owy, warstwowany przek¹tnie pod ma³ym k¹tem i poziomo wapieñ pelitowy o mi¹¿szoœci ok. 5–10 cm. Na nim
le¿y ³awica wapienia pelitowego o mi¹¿szoœci ok. 5 cm
i wapieñ marglisty przewarstwiony laminami margla o barwie rdzawopomarañczowej i mi¹¿szoœci równie¿ ok. 5 cm.
Nastêpnie ods³ania siê warstwa wapienia o barwie pomarañczowo-be¿owej, zbudowana z kilku lamin o ³¹cznej mi¹¿szoœci 1–2 cm, na których powierzchniach wystêpuj¹
liczne szcz¹tki krêgowców – jest to druga warstwa koœcionoœna. Ponad ni¹ zalega lamina pomarañczowego margla
o mi¹¿szoœci 5 mm, równie¿ zasobna w szcz¹tki krêgowców, wy¿ej cienka (1–2 cm) warstwa szarobr¹zowego
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Ryc. 1. Mapa geologiczna obszaru badañ (uproszczony fragment mapy za Dadlezem i in., 2000)
Fig. 1. Geological map of the study area (simplified fragment of a map after Dadlez et al., 2000)

górna warstwa koœcionoœna
upper bonebed

dolna warstwa koœcionoœna
lower bonebed

warstwowanie przek¹tne
cross-bedding
warstwowanie poziome
horizontal bedding
uziarnie frakcjonalne normalne
graded bedding
stylolity
stylolites

Ryc. 2. Schematyczny profil stratygraficzny najwy¿szej czêœci retu (pstry piaskowiec) i najni¿szej czêœci formacji gogoliñskiej (dolny wapieñ
muszlowy) w okolicy Gogolina (za Kowal-Linka, 2008, 2009, zmienione). Warstwy koœcionoœne wskazane strza³kami
Fig. 2. Schematic lithostratigraphic log of the uppermost part of the Röt (the Buntsandstein) and the lowermost part of the Gogolin Formation (the Lower Muschelkalk) in the vicinity of Gogolin (after Kowal-Linka, 2008, 2009, modified). Bonebeds are indicated with arrows

z³upkowanego wapienia marglistego oraz koñcz¹ca w tym
miejscu profil warstwa wapienia marglistego o mi¹¿szoœci
10–15 cm, w której równie¿ sporadycznie wystêpuj¹
szcz¹tki krêgowców. Na dolnej powierzchni ostatniej war-

stwy s¹ widoczne odlewy szczelin z wysychania, utworzonych w podœcielaj¹cym j¹ ³atwo krusz¹cym siê marglistym
³upku. Powy¿ej le¿¹ utwory formacji gogoliñskiej, widoczne ju¿ w œcianie kamienio³omu (dolny wapieñ muszlowy;
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Ryc. 3. Koœci gadów z dolnej (A–E) i górnej (F–G) warstwy koœcionoœnej: A–B – koœci ramienne Dactylosaurus,
C – nieoznaczona koœæ d³uga, D–G – nieoznaczone krêgi. Na ryc. 3A, B, D i E widoczne równie¿ ³uski ryb
Fig. 3. Bones of reptiles from the lower (A–E) and the upper bonebed (F–G): A–B – humeri of Dactylosaurus,
C – undetermined long bone, D–G – undetermined vertebrae. In the Fig. 3A, B, D and E also fish scales are visible

Ryc. 4. Szcz¹tki ryb ganoidowych z dolnej warstwy koœcionoœnej: A – fragment czaszki, B–C – ³uski. Obie fot.
M. Kowal-Linka
Fig. 4. Ganoid fish remains from the lower bonebed: A – part of a skull, B–C – scales. Both photos by M. Kowal-Linka
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Kowal-Linka, 2008, 2009). Ods³oniête tu osady retu powsta³y w strefie przybrze¿nej, a najni¿sz¹ czêœæ formacji
gogoliñskiej tworz¹ utwory rampy wêglanowej (Bodzioch
& Kwiatkowski, 1992; Szulc, 2000).
Wszystkie znalezione dotychczas szcz¹tki kostne s¹ dysartyku³owane. Szcz¹tki krêgowców wystêpuj¹ce w pierwszej warstwie koœcionoœnej maj¹ zwykle wielkoœæ od kilku
milimetrów do 2 cm (g³ównie krêgi, koœci d³ugie i p³askie;
ryc. 3B–E), rzadziej s¹ spotykane koœci mierz¹ce do 3 cm
(g³ównie koœci ramienne; ryc. 3A), a sporadycznie mo¿na
znaleŸæ równie¿ koœci, których d³ugoœæ dochodzi do 4,5 cm
(fragment czaszki ryby; ryc. 4A). Wraz z nimi wystêpuj¹
te¿ bardzo liczne ³uski i zêby ryb (ryc. 4B–C). Szcz¹tki
krêgowców w drugiej warstwie koœcionoœnej s¹ mniejsze.
Przewa¿aj¹ tu niewielkie krêgi, zwykle o szerokoœci do
0,5 cm (ryc. 3F–G), oraz ³uski i zêby ryb, a nieco mniej jest
koœci d³ugich (¿ebra o d³ugoœci do 2 cm i koœci koñczyn
zwykle o d³ugoœci poni¿ej 1,5 cm).
Zebrany materia³ wstêpnie rozpoznano, szczegó³owa
analiza taksonomiczna zostanie wykonana po jego posegregowaniu i skatalogowaniu. Porównanie znalezionych
okazów z dotychczas rozpoznanymi krêgowcami dolnego
i œrodkowego triasu prowincji germañskiej (np. Schmidt,
1928, 1938; Rieppel & Kebang, 1995; Rieppel 1999) wskazuje jednak na masowe wystêpowanie szcz¹tków gadów
z rodzaju Dactylosaurus (Reptilia, Sauropterygia, Eosauropterygia, Pachypleurosauria, Pachypleurosauridae; taksonomia za Riepplem, 2000). W obrêbie tego rodzaju jest
wyró¿niany tylko jeden gatunek – Dactylosaurus gracilis
Gürich, 1884 (Rieppel & Kebang, 1995). By³ to niewielki
gad o d³ugoœci ok. 30 cm, wtórnie przystosowany do ¿ycia
w strefie przybrze¿nej morza, znany z utworów prze³omu
dolnego i œrodkowego triasu (Rieppel & Kebang, 1995;
Rieppel, 1999). Szcz¹tki Dactylosaurus gracilis, w postaci
s³abo zachowanego fragmentu szkieletu oraz pojedynczych
koœci ramiennych, by³y ju¿ notowane z Gogolina, ale z dolnego wapienia muszlowego, natomiast z retu opisano dwa
okazy, z Micha³kowic i z Kamienia Œl¹skiego (Rieppel
& Kebang, 1995); wiek okazu z Kamienia Œl¹skiego jest
problematyczny, poniewa¿ ret w tym miejscu siê nie ods³ania. Gogolin jest zatem trzecim lub drugim stanowiskiem
wystêpowania szcz¹tków gadów z rodzaju Dactylosaurus
w utworach retu basenu germañskiego i jednoczeœnie najbardziej zasobnym.
Czêœæ zebranych szcz¹tków zostanie wykorzystana do
realizacji obecnego projektu badawczego dr Moniki Kowal-Linki, który dotyczy procesów diagenetycznych zachodz¹cych w koœciach gadów triasowych pochodz¹cych
z ró¿nych œrodowisk sedymentacyjnych. Gromadzone okazy
bêd¹ jednak przede wszystkim przeznaczone do nowych
badañ paleontologicznych, paleohistologiczych i sedymentologicznych. Obecnie autorzy opracowuj¹ materia³ w zakresie
genezy warstw koœcionoœnych (por. Bodzioch & Kowal-Linka, 2012).
Opiekê merytoryczn¹ nad ods³oniêciem i materia³em
badawczym sprawuj¹ autorzy tego komunikatu, posiadaj¹cy zgodê w³adz lokalnych na wydobywanie skamie-

nia³oœci za wiedz¹ Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w Opolu.
Serdecznie dziêkujemy Krzysztofowi D³ugoszowi, zastêpcy
burmistrza Gogolina, za pomoc w rozpoczêciu prac i otwartoœæ
na rozwijanie badañ geologicznych na terenie gminy. Dziêkujemy równie¿ Arturowi Lince, doktorantowi Kamilowi G¹dkowi
(Katedra Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego) oraz studentkom UO za pomoc w pracach terenowych oraz w przewiezieniu próbek. Podziêkowania kierujemy tak¿e do prof. dr. hab.
Antoniusa (Toma) van Loona (Instytut Geologii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za korektê streszczenia.
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