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Lipie Œl¹skie to przy-
sió³ek Lisowic, du¿ej œl¹s-
kiej wsi po³o¿onej ko³o
Lubliñca, na pograniczu
Niziny Œl¹skiej i Wy¿yny
Krakowsko-Czêstochow-
skiej (ryc. 1). W 1928 r.,
dziêki inicjatywie Szpi-
tala Psychiatrycznego w
Lubliñcu, w Lipiu Œl¹s-

kim wybudowano cegielniê. W 1942 r. po¿ar zniszczy³
budynek pieca wypa³owego. Zak³ad zosta³ odbudowany
dopiero w 1957 r. Od roku 1996 jest on dzier¿awiony przez
¿yczliwego badaczom Janusza Ataniela, a jego w³aœcicie-
lem jest Przemys³aw Knaœ. To tu od trzech lat prowadzimy
wykopaliska paleontologiczne.

Trudno dziœ dociec, kto pierwszy znalaz³ skamie-
nia³oœci w wyrobisku cegielni w Lipiu Œl¹skim. W stano-
wisku tym badania prowadzili geolodzy z Uniwersytetu
Warszawskiego — Ryszard Fuglewicz i Piotr Œnie¿ek —
którzy w próbkach skalnych zidentyfikowali palinomorfy
roœlin paprotnikowych i nagonasiennych. W 1980 r. opu-
blikowali o nich krótki artyku³ na ³amach Przegl¹du Geolo-

gicznego (Fuglewicz & Œnie¿ek, 1980; patrz tak¿e Fuglewicz,
1977). Kilka lat póŸniej w polodowcowych osadach le¿¹cych
nad z³o¿em zosta³y znalezione ciosy mamuta, nie wzbu-
dzi³y jednak wiêkszego zainteresowania i nie doczeka³y siê
opracowania naukowego. To odkrycie zainspirowa³o jed-
nak do poszukiwañ Marka B³yszcza, pracownika cegielni.

W trakcie kilku lat zebra³ z terenu wyrobiska pokaŸnych
rozmiarów kolekcje minera³ów (pirytu), kopalnego drew-
na (uwêglonego w formie gagatu) i ró¿nych skamienia-
³oœci roœlinnych i zwierzêcych (ma³¿y i ³odyg roœlin nago-
nasiennych).

Pierwszy raz koœci triasowych zwierz¹t wy³oni³y siê z
osadów na terenie cegielni Lipie Œl¹skie w roku 2005.
Wówczas to Piotr Menducki oraz Robert Borzêcki penetro-
wali teren wyrobiska i dokonali odkrycia kopalnych
szcz¹tków, które przyczyni³y siê do naszego wielkiego
zainteresowania tym stanowiskiem.

W 2006 r. przeprowadziliœmy tu
pierwsze prace wykopaliskowe. Tego
samego roku jeszcze kilkakrotnie odwie-
dzaliœmy stanowisko w celu przeszuki-
wania nowo ods³anianych warstw osadu.
Pierwsze znaleziska szybko uzmys³owi³y
nam wielki potencja³ nowego stanowiska
paleontologicznego i jego ogromn¹ war-
toœæ poznawcz¹.

W 2007 r. prace terenowe rozpoczê-
liœmy ju¿ w pocz¹tkach marca. Uda³o
nam siê wówczas wydobyæ ze œciany
wyrobiska koœci czaszki du¿ego drapie¿-
nego dinozaura, nazwanego przez nas
roboczo Smokiem. Kolejne wyjazdy
przynios³y znaleziska tropu ma³ego
trójpalczastego dinozaura (trzy st¹pniê-
cia) i nagromadzenie koœci gada ssako-
kszta³tnego. W sierpniu 2007 r. odby³ siê
studencki obóz z udzia³em m³odzie¿y z
ca³ej Polski (22 osoby).

W 2008 r. przeprowadzono kolejne,
du¿e, trwaj¹ce miesi¹c wykopaliska. Bra³o w nich udzia³
ponad 30 osób (studentów nauk przyrodniczych i mi³oœni-
ków paleontologii). Dziêki ¿yczliwoœci mieszkañców i
w³adz Lisowic w 2007 i 2008 r. znaleŸliœmy zakwaterowa-
nie w budynku Centrum Spo³eczno-Kulturalnego, w salach
Ko³a Gospodyñ Wiejskich.
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Ryc. 1. Lokalizacja Lisowic

Ryc. 2. Krêg dinozaura — znaleziony w Lipiu Œl¹skim w 2008 r. Fot. G. NiedŸwiedzki



W Lipiu Œl¹skim w skamienia³oœci obfituje ciemnosza-
ry i szary wapnisty mu³owiec, który osadzi³ siê prawdopo-
dobnie w starorzeczu. Osady podobne do eksploatowanych
w Lipiu Œl¹skim zosta³y nawiercone w otworze badaw-
czym Lesieniec IG-1, gdzie wystêpuj¹ na g³êbokoœci
18,5–42,0 m. Ponad 100 metrów g³êbiej znajduj¹ siê czer-
wone mu³owce, i³owce i piaskowce wieku karnijskiego,
odpowiadaj¹ce utworom znanym z odleg³ego o oko³o 30 km
na zachód Krasiejowa. Ska³y z Lipia Œl¹skiego zawieraj¹
bardzo bogaty zapis mikroflory oraz makroflory. W osa-
dach w Lipiu Œl¹skim doœæ licznie wystêpuje forma mega-
spory Trileites pinguis oraz megaspora Horstisporites

bertelseni Fuglewicz, 1977, znana dotychczas z dolnego
retyku w Danii. S¹ jednak pewne gatunki w Lipiu Œl¹skim,
które ograniczaj¹ mo¿liwy zakres wieku warstw skalnych
do póŸniejszych czêœci tego przedzia³u czasowego. Na
podzespó³ IVb wskazuje py³ek Brachysaccus neomundus

(Leschik, 1955) i zarodniki Carnisporites granulatus Schultz,
1967 oraz Verrucosisporites reductus Or³owska-Zwoliñ-
ska, 1983. Zarodniki Ricciisporites tuberculatus Lundblad,
1954 gdzie indziej pojawiaj¹ siê po raz pierwszy w podze-
spole IVb, ale s¹ charakterystyczne dla podzespo³u IVc
oraz zespo³u V. W Lipiu Œl¹skim s¹ formy bardzo do nich
podobne. Kluczowe znaczenie mo¿e te¿ mieæ zidentyfiko-
wanie w próbce z Lipia fragmentów nab³onka liœci z komór-
kami szparkowymi o budowie takiej, jak u paproci nasiennej
Lepidopteris ottonis, Goeppert, 1836 (Staneczko, 2007).
Jest to gatunek uwa¿any za przewodni dla retyku.

Po trzech latach badañ osadów starorzecza wiemy, ¿e
¿y³y w nim ma³¿e podobne do dzisiejszych skójek, a w
wodzie pluska³y siê ryby ganoidowe o lœni¹cych ³uskach,
s³odkowodne rekiny i drapie¿ne p³azy — wielkie cykloto-
zaury i niewielkich rozmiarów plagiozaury. Zbiornik okre-

sowo wysycha³, ale ryby dwudyszne by³y przystosowane
do przetrwania niekorzystnych warunków do czasu kolej-
nego mokrego sezonu. Po nadejœciu deszczów w okreso-
wych ka³u¿ach mno¿y³y siê drobne skorupiaki —
konchostraki (Conchostraca) oraz ma³¿oraczki (Ostraco-
da). Z okolicznych lasów oraz nadrzecznych dolin wody
powodziowe i rzeczne przynosi³y ga³êzie i pnie drzew,
fragmenty wêgla drzewnego i szcz¹tki l¹dowych zwierz¹t.
Znaleziska tych szcz¹tków wzbudzaj¹ nasze szczególne
zainteresowanie, reprezentowane s¹ przez koœci wielkich
gadów ssakokszta³tnych (dicynodontów), dinozaurów,
pterozaurów, ma³ych archozaurów oraz innych gadów,
których pozycjê taksonomiczn¹ dopiero okreœlamy.

Wykopaliska w 2007 roku by³y finansowane z grantu
badawczego Ministerstwa Nauki (grant dla TS). Prace tere-
nowe w sezonie letnim roku 2008 by³y wspomagane przez
grant naukowy National Geographic Polska. Mijaj¹cy
sezon przyniós³ nam kilka spektakularnych znalezisk (ryc. 2),
takich jak artyku³owana wielka koñczyna tylna dicynodon-
ta (ryc. 3), czy zêby Smoka (patrz zdjêcia na ok³adce). Ju¿
planujemy kolejne wykopaliska. Lipie Œl¹skie to prawdzi-
wy skamienia³y skarbiec i okno na œwiat póŸnotriasowego
ekosystemu l¹dowego.
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Ryc. 3. Koœci tylnej koñczyny wielkiego roœlino¿ernego dicynodonta — odkryte w sierpniu 2008 r. Fot. G. NiedŸwiedzki
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Zdjêcia na ok³adce: Pó³nocna œciana wyrobiska cegielni w Lipiu Œl¹skim ko³o Lisowic, w którym znaleziono koœci drapie¿nego
dinozaura; siedmiocentymetrowy z¹b drapie¿nego dinozaura z charakterystycznymi z¹bkowanymi krawêdziami; koœæ udowa (54 cm)
i ramieniowa (32 cm) dinozaura z Lipia Œl¹skiego. Fot. G. NiedŸwiedzki i T. Sulej (patrz. str. 821 — Lipie Œl¹skie ko³o Lisowic — okno
na póŸnotriasowy ekosystem l¹dowy)
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Lipie Œl¹skie ko³o Lisowic — okno na póŸnotriasowy ekosystem l¹dowy
(patrz str. 821)

Ryc. 5. Trop ma³ego trójpalczastego dinozaura odkryty w osadach
piaskowcowych w Lipiu Œl¹skim (14 cm d³.). Fot. G. NiedŸwiedzki

Ryc. 4. Studenci Uniwersytetu Œl¹skiego i Warszawskiego odkry-
waj¹ koœci koñczyny wielkiego dicynodonta. Fot. K. Ba³anda

Ryc. 6. Prace wykopaliskowe w po³udniowej czêœci wyrobiska, w której znaleziono nagromadzenie koœci gada ssakokszta³tnego
(dicynodonta). Fot. G. NiedŸwiedzki
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