Nasz mamut
– i nie tylko!
Rok 2009, jubileuszowy rok 10 – lecia istnienia powiatu gliwickiego jest również niewątpliwym, symbolicznie zwanym rokiem mamuta! Postanowiliśmy bowiem wykorzystać w promocji naszego powiatu niezwykle cenne znaleziska, tzw. skarby paleontologiczne, które zostały odkryte na terenie między
zbiornikami Dzierżno Małe i Dzierżno Duże. Mamy na myśli kości mamuta wielkiego i nosorożca włochatego. Sympatyczny powiatowy mamut staje się coraz bardziej rozpoznawalny i lubiany. Znalazł się
również na wielu materiałach promujących nasz powiat, m.in. na kalendarzu na 2010 rok.
Celem tej szerokiej akcji promocyjnej jest utworzenie tzw.
geopunktu, czyli ścieżki geologicznej, na której staną naturalnych
rozmiarów odlewy mamuta wielkiego i nosorożca włochatego.
Na ścieżce umieszczone zostaną także tablice opisujące te specyficzne geologiczne ciekawostki. Będzie też można podziwiać roślinność reliktową, a całość dopełni wystawa o charakterze dydaktycznym. Geopunkt ma powstać w parku Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, bowiem oczywiste jest, że symboliczny mamut powinien pozostać w miejscu, gdzie został znaleziony, czyli właśnie w Pyskowicach!

czych świadczy fakt, że na przestrzeni około 1,5 km została odpreparowana stara dolina Kłodnicy, a dno wykopów sięgnęło poniżej 20 m w stosunku do obecnego poziomu rzeki (...). Profil dostarczył wyjątkowego materiału. Koparki dobywające piasek corocznie wydobywały wielką ilość kości. (...).”
Choć słowa te zapisane zostały w publikacji Alfreda Jahna z 1955 r. (prof. Uniwersytetu Wrocławskiego), to jednak
pierwszym odkrywcą szczątków zwierząt plejstoceńskich w Pyskowicach był Anatol Zieliński, pracownik ówczesnej Górnośląskiej Stacji Terenowej w Czeladzi (obecnie Państwowy Instytut
Geologiczny Oddział Górnośląski), który obserwował
w latach 1952-1958 przebieg eksploatacji. To dzięki niemu
świat nauki dowiedział się o unikatowym i bogatym stanowisku faunistycznym. Zieliński zebrał i wstępnie opisał
pokaźną kolekcję znakomicie zachowanych kości reprezentujących różne gatunki zwierząt epoki lodowcowej,
w tym mamuta wielkiego.

PALEONTOLOGICZNE SKARBY
KOPALNEJ DOLINY KŁODNICY

Wysoki na prawie 3,5 m i długi na około 5,7 m szkielet, ustawiony w sali głównej Muzeum Geologicznego PIG, nawet teraz
budzi respekt wśród zwiedzających. Potężna czaszka zaopatrzona jest w 3,5 m długości ciosy (popularnie zwane kłami). Są to
wyrośnięte górne siekacze, osadzone w wydłużonych kościach
międzyszczękowych (mających postać rury), które za życia zwierzęcia mogły ważyć od 110 do 130 kg. Służyły do obrony, łamania gałęzi oraz wykopywania spod śniegu pokarmu.

CZAS MAMUTA

Jak na gatunek, który nie stąpa po Ziemi od dobrych kilku tysięcy lat, wiemy dość dużo na temat mamutów. Pojawiły się około 2 mln lat temu, a wyginęły około 10 tys. lat temu. Do dziś
w wiecznej zmarzlinie Syberii znajdowane są ich doskonale zachowane ciała. Odkrycia te umożliwiły współczesnym uczonym
wierne odtworzenie wyglądu, budowy mięśni, tkanek, skóry,
a także składu i rodzajów roślin stanowiących pożywienie mamutów (badania zawartości treści żołądka). I choć nie są one zbyt
częste, to nawet jeden taki „geologiczny rarytas” przenosi poziom
wiedzy paleontologów o całe lata świetlne do przodu.
Mamuty wędrowały w stadach. Podobnie jak to jest w zwyczaju
współczesnych słoni, zwierzęta te opiekowały się zapewne rannymi,
chorymi, młodymi i starymi członkami grupy. Środowiskiem ich życia było wyjątkowo niegościnne miejsce – przedpole lądolodu zwane
„stepem mamutów”. Często wiały tam od lodowca silne, zimne wiatry, temperatury spadały do -40oC, a śnieg pokrywał ziemię utrudniając dostęp do pożywienia. Mamuty jadały dużo i raczej „na zimno” –
rośliny twarde i w większości zmrożone. Dorosły osobnik mógł pochłonąć dziennie około 180 kg pożywienia oraz popić całość ponad 100 litrami wody. Menu składało się z turzycy, maciejki, żółtych
maków alpejskich, gorzkich jaskrów, orchidei, a także liści i gałązek
leszczyny, grabów, pędów i gałązek wierzby, olchy, brzozy oraz młodego igliwia. Pokarm trafiał do pyska dzięki trąbie – narządowi
chwytnemu, który powstał w wyniku połączenia górnej wargi z nosem. Za jej ruch odpowiadało 15 tys. mięśni! Na końcu trąby umieszczone były nozdrza – taka lokalizacja pomagała „wywęszyć jedzenie”
pod warstwą śniegu. Mamuty dobrze znosiły okresowe braki pożywienia. Na ich głowie i karku znajdowały się garby tłuszczowe, w których podczas miesięcy letnich gromadzone były zapasy na czas zimy.
W rozcieraniu pokarmu pomagały mamutom imponujące zęby
trzonowe, osiągające u dorosłych osobników wielkość od 20
do 30 cm. Zwierzęta żywiące się głównie trawą zawierającą krzemionkę, mają pewien problem – szybkie ścieranie powierzchni

Foto: Sławomir Gruszka

Doły i wielkie wykopy powstałe wskutek eksploatacji
piasków podsadzkowych między Pyskowicami a Rzeczycami, odsłoniły kilkukilometrowej długości profil utworów plejstoceńskich przebiegających w poprzek kopalnej
doliny Kłodnicy. Najniższy odkopany poziom składa się
z dwóch części. Na warstwie grubego żwiru i gruzu skalnego zalegają drobnoziarniste piaski i muły torfiaste, które posiadają cechy typowe dla osadów bagiennych i jeziorGeopunkt – czyli ścieżka geologiczna, na której staną naturalnych roz- nych, a zarazem są poziomem występowania kości.
Przed osadzeniem piasków rzecznych na zboczach pramiarów odlewy mamuta wielkiego i nosorożca włochatego – utworzony
zostanie, staraniem Starostwa Powiatowego w Gliwicach, na terenie Ze- doliny Kłodnicy nastąpiło formowanie potężnych deluspołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach.
wiów – słabo spojonych osadów powstających w wyniku
nagromadzenia drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów
W tym dodatku do grudniowego wydania „Wiadomości Po- itp., wypłukanych ze stoków przez wody opadowe. Z okolicznych
wiatu Gliwickiego” pragniemy przybliżyć naszym Czytelnikom pagórków pochodził materiał piaszczysto-mułkowy, a żwiry i głanie tylko okazałego mamuta, ale także nosorożca włochatego zy z osadów polodowcowych starszych zlodowaceń. W ten oto
i ciekawostki flory karbońskiej oraz skamieniałości triasowe, któ- sposób, po odmarzających okresowo zboczach doliny, spływały
rych w naszym powiecie jest wiele. Zapraszamy w szczególną po- błotniste masy ziemne, a wraz z nimi darń tundrowa i kości padłych zwierząt, które gromadziły się na jej dnie.
dróż w czasie…
Obecnie w miejscu dawnej eksploatacji utworzono sztuczDAWNO, DAWNO TEMU, W... PYSKOWICACH
ny zbiornik wodny znany jako jezioro Dzierżno Duże.
Plejstocen. Wszechobecny, dokuczliwy mróz. Ziemia wygląda
POZOSTAŁY TYLKO KOŚCI...
jak lodowa pustynia. Kłopoty z klimatem zaczęły się dużo wcześniej, ale czy ktoś mógł przypuszczać, że będzie aż tak źle? OkoSzkielety mamutów z Pyskowic to jedne z ciekawszych
ło 15 mln lat temu w Antarktyce uformowała się ogromna lodowa eksponatów w Polsce! Starszy, zrekonstruowany z kości
czapa, która spowodowała znaczne obniżenie poziomu mórz. Gdy mamucich znalezionych jeszcze przed II wojną światową
obszary polarne zamarzły, lód jak lustro odbijał promienie Słoń- dumnie stoi w Muzeum – Zamku Piastowskim w Gliwica, przez co Ziemia stawała się coraz zimniejsza. Świat przygoto- cach, drugi natomiast znajduje się w Muzeum Geologiczwywał się na nadejście epoki lodowcowej. Stada zwierząt wędro- nym Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.
wały na południe – w okresie zlodowaceń, po czym przemieszcza- Rekonstrukcja tego drugiego ukończona została w leły się na północ – gdy następowało ocieplenie i cofanie lodowca. cie 1957 r. Pracami kierowali prof. dr Z. Ryziewicz i dr T.
Bez wątpienia, prawdziwym bohaterem epoki lodowcowej był Czyżewska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Oprócz „skłamamut zamieszkujący tereny od Wysp Brytyjskich do Wschodniej dania mamuta”, pracownicy muzeum wykonali szereg
Syberii, w tym również Polskę. Stosunkowo mało znanym miej- czynności technicznych obejmujących: konserwację kości, Szkielet mamuta wielkiego odnaleziony w okolicach Pyskowic eksponoscem występowania szczątków dużych ssaków plejstoceńskich są wypełnienie brakujących fragmentów gipsem, przygoto- wany jest w Muzeum – Zamku Piastowskim w Gliwicach…
Pyskowice. Uchylmy zatem rąbka geologicznej tajemnicy powia- wanie konstrukcji nośnej. Należy zwrócić uwagę na fakt,
tu gliwickiego, który skrywa pod ziemią prawdziwe paleontolo- że pyskowicki szkielet nie został odkryty jako jedna całość, lecz trących zębów. Mamut wykształcił zęby o wysokich koronach stagiczne skarby...
zrekonstruowany jest z bogatego materiału zgromadzonego pod- le przyrastających od spodu w miarę zużywania. W ten sposób
czas eksploatacji piasków. Wszelkie brakujące elementy zostały na powierzchni żującej tworzy się „tarka” z listewek twardego
ZAPISKI Z DZIENNIKA TERENOWEGO GEOLOGA
wiernie odtworzone lub pozyskane ze zbiorów Górnośląskiej Sta- szkliwa. Po całkowitym starciu zęba, na jego miejscu wyrastał no„Postęp prac śledziłem konsekwentnie przez trzy lata, stale no- cji Terenowej, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i Muzeum we wy. Wymiana taka, w przypadku mamuta, odbywała się 6 razy
w ciągu życia.
tując zmiany przekroju geologicznego. O ogromie robót górni- Wrocławiu.
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Nasz mamut
– i nie tylko!
Foto: Sławomir Gruszka

Za zniknięcie mamutów odpowiada szereg czynników.
Zmiany klimatyczne z pewnością osłabiły populację tych
zwierząt, co bezwzględnie i skrupulatnie wykorzystał
człowiek, zadając im ostateczny cios.

DZIŚ PRAWDZIWYCH WŁOCHACZY
JUŻ NIE MA...

…tam także obejrzeć można szkielet nosorożca włochatego.

Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) wbrew nazwie
– „mamut wielki”, był jednym z najmniejszych reprezentantów
swojego gatunku. Osiągał wysokość ponad 4 m, długość około 5,7 m, a masę ciała dochodzącą do 5 t. Żył ponad 60 lat. Wizualnie powiększało go długowłose rudobrunatne futro (20-50 cm),
podścielone gęstą sierścią. Ten rewelacyjny system termiczny
świetnie współgrał ze znajdującą się pod skórą 8 cm warstwą
tłuszczu, będącą dodatkową izolacją przed zimnem. Przystosowanie do życia w mrozie, w przypadku mamuta, to nie tylko wytworzenie futra. Zwierzęta te zredukowały wielkość wystających
elementów ciała – uszu i ogona, które są najbardziej podatne
na odmrożenia. Standardowy mamut nie był chuchrem – patrz
wysokość i waga. Te imponujące rozmiary nie są tu przypadkowe. Ssaki wytwarzają ciepło, które tracą przez skórę, czyli przez
powierzchnię ciała. Im otoczenie jest zimniejsze, tym więcej ciepła tracą i szybciej stygną. W świecie matematyki istnieje pewna zależność – duże bryły mają mniejszą powierzchnię przypadającą na jednostkę objętości. Choć brzmi to nieprawdopodobnie,
mały plejstoceński zając miał większą powierzchnię ciała w stosunku do objętości niż mamut! Utrzymanie odpowiedniej temperatury podczas mrozów przychodziło mu trudniej i wymagało
więcej wysiłku w porównaniu z mamutem – musiał często jeść.
Mamut poruszał się na słupowatych nogach zakończonych
szeroką, owalną stopą zaopatrzoną w miękką podeszwę, która
chroniła przed skaleczeniami podczas wędrówek po ostrych krawędziach lodu i zamarzniętej ziemi. W biegu mógł rozwijać prędkość dochodzącą nawet do 30 km/h. Nie wiemy, kiedy mamuty
osiągały dojrzałość płciową. Obserwując słonie przyjmuje się, że
następowało to między 10., a 12. rokiem życia. Podobnie jest
z próbą określenia czasu trwania ciąży. Zakłada się, że po około 22 miesiącach na świat przychodził jeden potomek. Noworodek mamuta mierzył około 90 cm wysokości i ważył w przybliżeniu 90 kg.

Nosorożec włochaty – Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1807) – przywędrował do Europy środkowej
z terenów obecnej Azji 1,7 mln lat temu. Był zwierzęciem
potężnym i niebezpiecznym. Przerażał i fascynował pierwotnego człowieka. Świadczyć o tym mogą liczne przykłady „sztuki naskalnej”, z których najciekawsze odkryte
zostały na terenie Francji w 1994 r. – „grota walczących
nosorożców” (Jaskinia Chauvet). W żadnym innym miejscu na świecie sylwetki tych zwierząt nie są oddane z takim pietyzmem i czułością. Dziś, z perspektywy tysięcy lat możemy podziwiać jedynie estetyczną stronę malowideł. Bez wątpienia stworzyli je pierwsi łowcy, a do tego obdarzeni talentem
malarze...
Dziś prawdziwych włochaczy już nie ma. Odkrywane w Polsce i na świecie szczątki tych zwierząt, to tylko odległe wspomnienie złotego wieku ssaków plejstoceńskich. Pewnie nawet
znajdą się złośliwi, którzy powiedzą, że gdyby pozbawić Coelodonta antiquitatis bujnych włosów i pompatycznej, łacińskiej nazwy, mało kto by się nim zainteresował! Zostałby po prostu sklasyfikowany jako jeden ze zwykłych, współcześnie żyjących nosorożców. Czy stwierdzenie to jest słuszne? Przekonajmy się sami...

RODOWÓD NOSOROŻCA WŁOCHATEGO

Nosorożce należą do rodziny dużych ssaków nieparzystokopytnych. Niegdyś rozwijały się bujnie, dziś reprezentowane są jedynie przez 5 gatunków. Miliony lat przyroda szukała dla nich
właściwego kształtu. Najstarsze (eocen, 56-34 mln lat temu) podobne były do tapirów. Formy oligoceńskie (34-23 mln lat temu)
były już znacznie większe. Wyobraźmy sobie spotkanie z gigantycznym, bezrogim nosorożcem – Indricotherium, którego potężna głowa wsparta na 2,5 m szyi znajduje się ponad 6 m nad nami... A dopiero, jak takie „coś” upolować?
W pliocenie (5-1,8 mln lat temu) na kontynencie amerykańskim nosorożce wymierają. Inaczej jest w tzw. „Starym Świecie”
– tu rozwijają się nadal dając szereg osobliwych form. Nadchodzi
wreszcie plejstocen i na scenie życia pojawia się nosorożec wło-

KRES PANOWANIA MAMUTÓW

Groźny wygląd mamutów odstraszał potencjalnych napastników. Dlaczego więc nie przetrwały do dzisiaj? Nieprzypadkowo
ich wyginięcie zbiega się w czasie z końcem ostatniego zlodowacenia, a zarazem początkiem trwającej do dziś epoki ciepła. Nagłe i drastyczne zmiany klimatyczne nie służą wysoce wyspecjalizowanym gatunkom zwierząt. Okazało się, że życie w grubym
futrze stało się koszmarem, warstwa tłuszczu nie pozwalała pozbyć się ciepła z wnętrza ciała, a małe uszy nie nadawały się
do wachlowania w gorące dni... Zmieniła się też roślinność, pojawiły nowe choroby i wirusy. Jednak największym wrogiem mamutów okazała się pewna grupa ssaków owinięta w skóry innych
zwierząt i rozniecająca ogień, dla których chodząca 5-tonowa
„góra mięsa” stanowiła nieocenione źródło pożywienia, podstawowych surowców do budowy schronień, wyrobu okryć, sprzętów domowych i ozdób. Najgorsze jest to, że z czasem nasi
przodkowie zaczęli polować dla sportu. Od zdobycia jedzenia
ważniejsze było samo trofeum!
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Tak wyglądał w rzeczywistości nasz powiatowy wielki zwierz –
rys. K. Sabath.
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chaty – doskonały, w pełni ukształtowany nowy gatunek. Jest on
„dzieckiem” swoich czasów. Choć zmiany klimatyczne (epoka
lodowcowa) spowodowały zagładę różnych grup zwierząt, to dla
niego nastał wówczas okres rozwoju i panowania, który skończył
się stosunkowo niedawno, jakieś 10 tys. lat temu...

WŁOCHATY „AN FACE”

Nosorożec włochaty był roślinożercą. Osiągał około 4 m długości oraz wysokość w kłębie od 1,6 do 2,0 m. Mógł ważyć 3,5 t.
Posiadał charakterystyczną, zwężającą się ku przodowi, a podnoszącą w tyle do góry głowę, zaopatrzoną w dwa potężne rogi. Nie
są one z anatomicznego punktu widzenia spokrewnione z rogami
żyjących dziś pustorożców. W przypadku nosorożca, róg zbudowany jest z tej samej materii, co włosy, pióra, pazury i kopyta. Ta
zrogowaciała, twarda i włóknista substancja białkowa produkowana jest przez naskórek i składa się głównie z keratyny. Z historyczno-rozwojowego punktu widzenia róg nosorożca jest masywnym tworem sprasowanego kosmyka włosów, osadzonym
na wzmocnionej podstawie czaszki.
Ciało nosorożca osłaniały grube fałdy skóry. Zwierzę poruszało się dzięki silnym, słupowatym, trójpalczastym kończynom
(palce zakończone kopytami). Plejstoceńskie nosorożce pokryte
były długim włosem spełniającym funkcję okrywy termicznej.
Co ciekawe, oprócz ogólnie kudłatego wyglądu, gatunek ten posiadał grzywę, podobną do obserwowanej u współczesnych dzików. Była ona szczególnie gęsta z tyłu głowy i ciągnęła się dalej
wąskim pasem przez całą długość ciała w okolicy grzbietu. Ogon
nosorożca mierzył około 0,5 m. Cała jego górna powierzchnia pokryta była włosem tworzącym na końcu charakterystyczny pędzel.
W próbie odtworzenia zachowań i zwyczajów nosorożca włochatego z pomocą przychodzą nam obserwacje współczesnych
nosorożców białych. Przyjmuje się, że długość życia plejstoceńskiego „włochacza” wynosiła średnio 35-45 lat. Były to zwierzęta zamieszkujące określone terytoria – samotnie, parami lub całymi rodzinami. Rozmnażały się raz na 3-4 lata. Po 16-miesięcznej
ciąży na świat przychodził zapewne jeden potomek ważący około 60 kg. Pod opieką matki pozostawał do 3 roku życia.

NAJSŁYNNIEJSZY PODRÓŻNIK W CZASIE?

Szczególne znaczenie w poznaniu nosorożca włochatego miały odkrycia dokonane przez polskich paleontologów w Staruni
(obecna Ukraina). Już w 1907 r. łupem naukowców padł kawałek
przedniej części ciała z zachowaną skórą, który przekazano
do Muzeum Dzieduszyckich (Lwów). „Zajęci w szybie robotnicy
w pierwszej chwili mniemali, że trafili na ścierwo wołu z ogromnymi rogami” – tak pisał wysłannik „Słowa Polskiego” w 1907 r.,
po czym w końcowej części artykułu podaje sensacyjnie brzmiącą informację – „Doszło do wiadomości starostwa, że wielu z ciekawych widzów, od których roi się tu teraz, zaczyna brać sobie
po kawałku zwierza na pamiątkę; pewien hucuł wykroił tylko sobie kawał skóry na chodaki, ale mu ją odebrano”.
Drugi, prawie kompletny okaz odkryto 23 października 1929
r. podczas poszukiwań prowadzonych z inicjatywy Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. W okolicach pierwszego znaleziska natrafiono na ciało młodej samicy – zachowało się ucho,
fragment gałki ocznej, pęki włosów oraz części wnętrzności.
Zwierzę zginęło prawdopodobnie w czasie powodzi. Wleczone
wraz z nurtem wody zatrzymało się po pewnym czasie i uległo
szybkiemu zamuleniu w zakolu rzeki. Dlaczego przetrwało przez
prawie 30 tys. lat? Spowodowały to szczególne (geologiczne)
warunki miejscowe: czynnikami konserwującymi był wosk ziemny, pary ropy naftowej i sól. Dzięki nim ocalała skóra oraz części
miękkie. Choć odkrycie nosorożca włochatego w Staruni ma już
prawie stuletnią historię, do dziś budzi „żywe” zainteresowanie
w gronie paleontologów. Co by nie powiedzieć, jest to jedyny
na świecie, tak dobrze zachowany „podróżnik w czasie”.
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Cenne kości znalezione zostały w starej dolinie rzeki Kłodnicy.

TAJEMNIC JEZIORA DZIERŻNO CIĄG DALSZY...

Pyskowice i wymarłe ssaki plejstoceńskie – nosorożec włochaty, mamut – połączone są wielką tajemnicą przyrody sprzed wielu tysięcy lat, która obecnie zakryta jest wodami sztucznego zbiornika Dzierżno Duże. Jezioro utworzone zostało na terenie dawnej
kopalni piasku. Długie na prawie 6 km i szerokie na około 3 km,
założone jest w obrębie pradoliny Kłodnicy.
Nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak wyglądały okolice Pyskowic, dajmy na to 17 tys. lat temu. Było na pewno zimniej. Obszar ten, pocięty rzekami, stanowił część wielkiego stepu ciągnącego się od Morza Północnego po Alaskę. Dominowała na nim roślinność trawiasta przypominająca dzisiejsze łąki górskie (hale).
Okoliczne pagórki i wzniesienia porastały karłowate wierzby,
brzozy, olchy, leszczyny oraz ogólnie mówiąc – iglaki. Nosorożce i mamuty pojawiały się tu w okresach ciepłych, przyciągane
perspektywą sytego posiłku. Niektóre z nich zostały na zawsze –
umierały ze starości, ginęły w wypadkach (np. przeprawa przez
rzekę), czy też padały łupem myśliwych... Wieczna zmarzlina odmarzała wówczas głębiej niż ta, którą dziś możemy obserwować
na dalekiej północy (Syberia). Klimat był wtedy suchy, przez co
ziemia mniej nasiąkała wodą. Martwe ciała zwierząt wraz ze spływającymi w kierunku pradoliny masami błotnymi i wodami, złożone zostały w miejscu, o którym każdy miłośnik paleontologii
mówi dziś z wypiekami na twarzy – cmentarzysko kości megafauny plejstoceńskiej w Pyskowicach!

ZNANE I JESZCZE NIEZNANE

Zrekonstruowany szkielet nosorożca włochatego z Pyskowic
również dostojnie stoi obok mamuta i niedźwiedzia jaskiniowego
w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie, jak również obok
drugiego mamuta w gliwickim Muzeum! Oba szkielety nosorożców włochatych złożono z bogatego materiału paleontologicznego, którego spora kolekcja zdeponowana jest jeszcze w magazynach, archiwach i oddziałach Państwowego Instytutu Geologicznego. Paleontologiczne „skarby” z Pyskowic spotykane są też
w większych i mniejszych salach muzealnych w całej Polsce,
w tym we wspomnianym już Muzeum w Gliwicach. Nie
wiemy, ile okazów znajduje się w prywatnych kolekcjach
– niektóre z nich są pewnie wyeksponowane na honorowych miejscach, ale część ukryta jest w mrocznych zakamarkach piwnic, strychów i starych szaf. Nie wiemy też,
co kryje w sobie jeszcze ziemia powiatu gliwickiego. Pamiętajmy jednak, że często przypadek daje początek wielkim geologicznym odkryciom. Jakaś dziwna, bliżej nieokreślona kość, zauważona przez ciekawskiego amatora
paleontologii podczas niedzielnego spaceru może zainteresować specjalistów, którzy podejmą później prace wykopaliskowe!

Właśnie ta cecha, słaby wzrok, mogła być jedną z przyczyn wyginięcia nosorożca włochatego. Plejstoceński łowca ustawiony pod wiatr, powoli skradając się do zwierzęcia, mógł zbliżyć się do niego na niewielką odległość, pozostając przez cały czas niezauważonym…
Znaleziona jakieś sześć wieków temu czaszka nosorożca włochatego – przez mieszkańców okolic Klagenfurtu
(Austria), którzy nigdy wcześniej nie widzieli podobnych
zwierząt na własne oczy – przyczyniła się w znacznym
stopniu do powstania mitu o smokach. Jak pewnie wszyscy
dobrze wiemy, smoki grasowały też na terenach Polski,
szczególnie południowej. Kto nie słyszał o smoku wawelskim? Wiszące na łańcuchach u wejścia do katedry ogromne kości, do dziś robią spore wrażenie. Do kogo należały?
Skąd się wzięły? Choć przyzwyczailiśmy się do ich smoczego pochodzenia, to tak naprawdę należały kiedyś
do mamuta i nosorożca włochatego, których szczątki znajdowane
są dość często w okolicach Wawelu…

W TROPIKALNEJ PUSZCZY
POWIATU GLIWICKIEGO...

Dodatek specjalny do

JAK TO JEST BYĆ KARBOŃSKĄ ROŚLINĄ?

Panuje powszechna opinia, że bycie rośliną, szczególnie
w okresie przypadającym na apogeum rozwoju gatunków karbońskich, to zajęcie nudne i monotonne. Kto chciałby całe życie stać
w jednym miejscu, w tłoku rosnących blisko siebie drzew? To tylko część prawdy o prastarych widłakach, skrzypach i paprociach,
które pod pewnymi względami dawały sobie lepiej radę w swoim
świecie niż zwierzęta. Rośliny te nieustannie toczyły walkę z naturalnymi wrogami i kaprysami pogody. Wyobraźmy sobie kar-

Karbon (359–299 mln lat temu). Wielka przebudowa oblicza
Ziemi, rozpoczęta miliony lat temu, trwa nadal! Drzemiące w jej
wnętrzu potężne siły natury powoli, ale z dużą łatwością przesuwają całe kontynenty w sobie jedynie znanym celu... Naszą opowieść rozpoczynamy
w momencie, gdy większość z nich tworzy dwa
rozległe lądy: Laurazję na północy i Gondwanę
na południu.
Powiat gliwicki jest teraz w strefie klimatu równikowego i zwrotnikowego. Podobnie jak cały Górny Śląsk, stanowi duży obszar deltowy zalewany
okresowo morzem, który z czasem przekształci się
w rozległe równiny pocięte siecią meandrujących
rzek. Podmokły teren i tropikalny klimat sprzyjał
dynamicznemu rozwojowi flory. Chyba każdy
z nas słyszał o kopalnych skrzypach – prawie każdy z nas widział ich dalekich krewnych... skrzyp
polny. Ktoś pewnie powie – „nic nadzwyczajnego,
zielone, małe, pojawia się wiosną”. Jednak, gdy
wyobrazimy sobie te same rośliny osiągające 20 m
Oś czasu geologicznego.
wysokości, to uzyskamy w miarę dokładny obraz
prawdziwej karbońskiej puszczy. A były w niej jeszcze większe! boński huragan, a zdarzał się on okresowo. Wyrwane z korzeniaNie zapominajmy o widłakach! Niektóre rosły tak szybko, że bez- mi pnie fruwają w powietrzu wraz z pękami liści, niektóre łamią
kręgowce i mikroorganizmy glebowe nie nadążały z rozkładem się jak zapałki. Ale nie dla wszystkich jest to ostateczny koniec.
ich szczątków, które na mokradłach prędko osadzały się pod wo- Większość wyginanych do granic możliwości lepidodendronów
dą. To z nich powstawały grube pokłady torfu. Minie sporo czasu, i sygilarii przetrwała. Wracając do normalnego życia rozpoczynanim torf zamieni się w węgiel, wydobywany obecnie w kopal- ją tym samym kolejną, nieustającą bitwę z nie zawsze sympatyczniach Knurów i Szczygłowice. Ale jeszcze nie teraz... Około 300 nymi sąsiadami, którzy roszczą sobie prawo do zajmowanych
mln lat temu węgiel jest zielony!
przez nie przestrzeni i źródeł substancji odżywczych... Poznajmy
bliżej prawdziwych władców karbońskich lasów!

GDY WĘGIEL BYŁ ZIELONY

WIADOMOŚCI ZASKAKUJĄCE,
ALE PRAWDZIWE…

Współczesne, młode nosorożce widzą wyraźnie, ale
wzrok pogarsza im się wraz z rozwojem danego osobnika.

Karbońska puszcza... Jest parno i gorąco. Przesycone wilgocią
powietrze zdaje się „stać” w bezruchu. Pełno tu mokradeł i okresowych jeziorek – to wymarzone miejsca do rozrodu niezliczonej
ilości owadów i wczesnych płazów. Wszędzie słychać brzęczenie
karaczanów, szarańczaków i olbrzymich ważek. Jedna z nich, Meganeura monyi, była największym owadem w historii Ziemi! Rozpiętość jej skrzydeł wynosiła 75 cm, a masa ciała dochodziła nawet do 150 gramów. W poszyciu też panuje spory ruch. Spotkać
tu możemy przeróżne, podobne do dzisiejszych rybików bezskrzydłe owady, termity i chrząszcze. Wśród leśnego runa buszują prawie 2,5 m długości wije (Arthropleura), czają się pająki
i skorpiony. Wszystko to jednak odbywa się w cieniu gigantycznych roślin...

Nosorożec włochaty odtworzony na rysunku A. Olszyńskiej.

Wiadomości

POWIATU GLIWICKIEGO
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LEPIDODENDRON – KAMIEŃ Z ŁUSKAMI RYBY?

Lepidodendron (łac. lepido – łuska, dendron – drzewo), to najsłynniejszy z wymarłych widłaków. Osiągał wysokość ponad 30 m, a jego średnica u podstawy wynosiła 2 m. Pień był zielony, prosty, dzielący się w górze na dwa konary. Gałązki rozłożystej, parasolowatej korony kończyły się gęstymi skupieniami
drobnych liści zarodniowych mających postać szyszkowatego
kłosa (strobil). Na pniu i jego odgałęzieniach wyrastały igłowate
liście umieszczone na specyficznych wybrzuszeniach – poduszkach. Poduszki miały zarys rombowy (przypominały łuski ryb)
i pokrywały cały pień wraz z konarami. Zaopatrywały też roślinę
w wodę, która spływając po pniu wchłaniana była przez wytworzony w ich obrębie języczek (ligulę) – liściopodobny twór zbudowany z tkanki miękiszowej. Lepidodendron, choć tylko na jednej nodze, stał pewnie i stabilnie na grząskim podłożu. Jak to
możliwe? Dlaczego nie pogrążał się w bagnie? Przy ponad 30 m
wzroście musiał przecież sporo ważyć! Łuskodrzew, u swej pod-
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dowę niż zarodnikowych – przypominały pnie drzew nagonasiennych. Natomiast liście obu grup były do siebie bardzo podobne
(proste lub złożone, dobrze unerwione).
W klasyfikacji paproci karbońskich stosuje się podział sztuczny oparty na wyglądzie i zewnętrznej budowie poszczególnych liści. Za niewątpliwie nasienne można więc uważać tylko te, u których w stanie kopalnym znaleziono nasiona (Sphenopteris, Neuropteris i inne).

PRZECIEŻ NIE PISZEMY O HISTORII. PISZEMY
O PAMIĘTANIU... (HANNA KRALL)

Porównanie wielkości m. in. mamuta, dinozaura i człowieka.

stawy, rozgałęział się kilkakrotnie tworząc w ten sposób specyficzny „system korzeniowy” – stygmarię. Stygmarie, biegnące
w podłożu poziomo, a także częściowo na jego powierzchni, stanowiły solidną podstawę utrzymującą w pionie całą roślinę. Tworzyły jakby grube kłącza, z których prostopadle wyrastały właściwe korzenie – apendyksy, pozostawiające po odpadnięciu charakterystyczne, okrągłe blizny.
A co z zapadaniem się? Odtworzona na podstawie skamieniałości budowa pni wykazała, że u dorosłych widłaków były one
często puste w środku! Można więc powiedzieć, że w porównaniu
ze swoim wzrostem lepidodendrony ważyły niewspółmiernie mało…

KAMIEŃ PIECZĘCIOWY

Drugi z olbrzymich widłaków to reprezentant rodzaju Sigillaria. Była to roślina nieco niższa od lepidodendrona (wysokość powyżej 20 m). Zielony, kolumnowy pień, kończył się na szczycie
pióropuszem liści. Spomiędzy nich wystawały zawierające zarodniki strobile. U niektórych osobników spotyka się pnie z występującym w górze widlastym rozgałęzieniem i pióropuszami liści
na dwóch lub czterech konarach. Liście sygilarii, bardziej płaskie
i większe od liści lepidodendronów, dochodziły do ponad 1m długości. Okrągłe lub sześcioboczne, przypominające stempel pocztowy (pieczęć) blizny liściowe ustawione były w pionowych rzędach. To dzięki nim sygilaria nazywana jest pieczęciowcem. Znajdowały się w znacznym od siebie oddaleniu, ale spotyka się je też
dość gęsto upakowane. Poduszki liściowe rozwinęły się u tych roślin słabiej, a niekiedy nie było ich zupełnie.

SKRZYP – WŁADCA ŚREDNIEGO
PIĘTRA PUSZCZY KARBOŃSKIEJ

Karbońskie skrzypy reprezentowały formy krzaczaste, jak
i drzewiaste, a ich najsłynniejsi przedstawiciele z rodzaju Calamites osiągali prawie 20 m wysokości. Kalamity posiadły charakterystyczną, wyraźnie żebrowaną i członowaną łodygę (pustą
w środku), dzielącą się na węzły i międzywęźla. Ulistnienie było
dwojakiego rodzaju: inne na pniach i grubszych gałęziach, a inne
na cienkich gałązkach końcowych. Posiadały wąskie, ułożone
w okółkach, wolno stojące lub zrośnięte u nasady liście. Korzenie
kalamitów zbudowane były z nieregularnie rozgałęzionych, sznurowatych tworów, wyrastających pojedynczo lub w wiązkach
podziemnych kłączy.

POCZĄTKI PAPROCI

Paprocie osiągnęły w karbonie swój szczyt rozwoju. Oprócz
form zarodnikowych, pojawiły się pierwsze paprocie nasienne.
Na podstawie licznych skamieniałości opisano wiele ich rodzajów
i gatunków. Obok niedużych paproci zielnych istniały też formy
drzewiaste, dorastające do kilku metrów wysokości z olbrzymimi
częściami nadziemnymi. Pnie paproci nasiennych miały inną bu-

Toszek – Góra Zamkowa. Na jej zachodnim zboczu możemy
zauważyć niewielkie osuwisko zastawione częściowo ścianą budynku gospodarczego. Pozornie nieciekawie wyglądająca „dziura”, to tak naprawdę jedyne odsłonięcie w północno-zachodnich
obrzeżach zagłębia, dokumentujące wydarzenia sprzed ponad 320
mln lat (karbon dolny). W jego dolnej części występują drobnoziarniste piaskowce, tworzące dość grube ławice (2 m). Wśród
nich obecne są też cieńsze wkładki mułowców i iłowców. Powyżej leżą ciemne iłowce („łupki”) z widoczną w ich obrębie drobną, równoległą, laminacją. Oprócz tego, spotykane są także owalne konkrecje i... występujące licznie, zwęglone szczątki flory, które niegdyś opadały na dno zbiornika wodnego. Choć nie są to
ogromne widłaki, skrzypy i paprocie – te kryją się przed nami głęboko pod powierzchnią ziemi w mrokach kopalń Knurów i Szczygłowice – to nawet malutkie fragmenty flory karbońskiej przypominają nam o „zielonym” czasie panowania roślin na Ziemi. Były tu pierwsze i to one najpierw skolonizowały lądy. Przetrwały
do dziś. Już tylko z tego powodu należy im się szacunek. A cóż
jest piękniejszego od szacunku za życia i sławy po śmierci?

HAŁDY KOPALNIANE – NAJSTARSZY
ZIELNIK NA ŚWIECIE…

Sztukę tworzenia zielników zainicjował w Europie (XVI w.)
włoski botanik i fizyk Luca Ghini. Świat nauki dość szybko przekonał się, że to, co było początkowo traktowane jako przyjemne
hobby („suszenie liści”), dostarcza prawie tyle samo danych anatomicznych i morfologicznych, jak żywe okazy flory. Współcześnie, za szczególnie cenne zielniki uważa się te najstarsze. Wyobraźmy sobie teraz zielnik, w którym zgromadzono okazy nie
sprzed kilku wieków, ale 320 mln lat. To niemożliwe? Nie ma takiego? Jest! Właściwie każdy miłośnik „botaniki przeszłości” może mieć swój własny egzemplarz. Utrwalone w ciemnych karbońskich łupkach, czy też jaśniejszych piaskowcach liście paproci,
odciski pni widłaków oraz skrzypów – wszystko to można znaleźć
wędrując po hałdach kopalnianych. Nie jest to pewnie jakaś zaskakująca informacja dla mieszkańców gminy Gierałtowice, miasta Knurowa, czy południowo-wschodnich obszarów gminy Pilchowice, ale może ktoś z północnej części powiatu uzupełni dzięki niej swoją kolekcje paleontologiczną…

TRIAS – „ŚREDNIOWIECZE”
GEOLOGICZNEJ HISTORII ZIEMI...

„Z punktu widzenia historii ewolucji życia zwierzęcego wraz
z triasem rozpoczyna się mezozoik, średniowiecze geologicznej
Ziemi”. To dość monumentalnie brzmiące zdanie, pojawia się bardzo często w różnych opracowaniach naukowych i popularno-naukowych opisujących dzieje naszej planety przypadające na okres
od 251 do 200 mln lat temu. Nie dajmy się jednak zwieść pozorom! Przejście flory i fauny przez granicę er paleozoik/mezozoik
nie należało do łatwych. Nie było euforii, sztucznych ogni, okolicznościowych spotkań i transparentów: „Żegnajcie w permie,
witajcie w triasie!”. Tak naprawdę, to jeden z mroczniejszych epizodów w historii Ziemi...
Trias odziedziczył po permie świat organiczny mocno przetrzebiony przez jedną z największych katastrof ekologicznych,
określaną mianem „matki wielkich wymierań”. W stosunkowo
krótkim, jak dla geologów, czasie (od 600 tys. do 1 mln lat) znik-

nęło blisko 90 proc. organizmów morskich (m. in. koralowce czteropromienne, trylobity), przeszło 60 proc. rodzin gadów i płazów, 30 proc. rzędów owadów, a także drzewiaste widłaki, skrzypy i paprocie. Przyroda jednak nie znosi pustki. Powoli pojawiali
się przedstawiciele nowych linii rozwojowych, a niektórzy z nich
(dinozaury) stali się w przyszłości niekwestionowanymi „królami” lądów, mórz i przestworzy...

PODWODNE DZIEJE POWIATU GLIWICKIEGO

Rozmieszczenie kontynentów w triasie jest podobne do pozycji, jaką zajmowały one pod koniec paleozoiku. Jednak Pangea –
gigantyczny permski superkontynent – pęka coraz bardziej i coraz
głębiej... Dość aktywnie przyczyniał się do tego ocean Tetydy,
którego jednym z reliktów jest współczesne Morze Śródziemne.
Wżynając się w Pangeę od wschodu, rozpoławia ją na dwa subkontynenty: północny i południowy. Ponadto, jakieś 246 mln lat
temu, globalny trend podnoszenia się poziomu oceanów doprowadził do stopniowego zalania wcześniejszych lądów i utworzenia
rozległego morza „wapienia muszlowego”, czyli Morza Germańskiego. Obejmowało ono prawie cały obszar dzisiejszej Polski,
Niemiec, Holandii, wschodnią Francję i Anglię. Akwen ten był
w znacznym stopniu izolowany od leżącego na południu oceanu
Tetydy przez wielkie wyspy. To właśnie w nim rozpoczyna się
„podwodna historia” powiatu gliwickiego...

ŚWIBIE – MORSKA OKOLICA?

Świbie, Dąbrówka, Wielowieś, właściwie cała północna część
powiatu gliwickiego posadowiona jest na fundamencie skał wapiennych, które formowały się w obrębie stosunkowo płytkiego
(głębokość do 150 m) i ciepłego morza triasowego. Szumiało ono
w tej okolicy przez około 15 mln lat. Rozwijała się w nim fauna,
którą cechowała mała liczba gatunków, natomiast bardzo liczne,

Mamut wielki mocno kojarzony jest już z powiatem gliwickim –
tu przestawia to rysunek Pawła Woźniaka.

a czasem nawet masowe występowanie przedstawicieli jednego
lub kilku z nich. Dzień po dniu, na dnie morza osadzał się powoli muł wapienny i pokrywał szczątki obumarłych zwierząt. Minie
sporo czasu, zanim zmieniony w twardą skałę osad, opisany zostanie przez geologów jako „ładne odsłonięcie retu z Costatoria costata w okolicach Świbia”, „ret i dolne warstwy gogolińskie
z Wielowsi”, „warstwy gogolińskie z odkrywek Świbie 1 i 2”, czy
też „warstwy górażdżańskie z kamieniołomu Napłatki”.
Mamy nadzieję, że tą historyczną opowieścią o naszych bardzo
dawnych przodkach zainteresowaliśmy Czytelników i jednocześnie zachęciliśmy do poznania naszego powiatu również od strony jego geologicznej historii.
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