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Nowe odkrycie w krach mezozoicznych w okolicach £ukowa
i jego znaczenie dla promocji geoturystycznej regionu
Andrzej Wierzbowski1, Micha³ Œwider2, Monika Krzeczyñska3, Wojciech Szczygie³4
New discovery in glacially transported Mesozoic rock
masses at £uków (eastern Poland), and its importance for the geotouristic promotion of the region.
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A b s t r a c t. An excavation dug out in the glacially
transported rock masses at Go³aszyn near £uków (eastern
Poland), revealed the presence of deposits unknown so
far in this area. These are older than the only known
so far here glacially transported clays containing conA. Wierzbowski M. Œwider
M. Krzeczyñska W. Szczygie³
cretions with splendidly preserved ammonites of late
Callovian at £apiguz brickyard of £uków. The succession exposed consists of sands and sandstones of Middle Callovian age which rest on red-brownish clays. The latter may be compared with the Triassic – Buntsandstein deposits of the northwestern Lithuania, that is the home area of glacially transported rock
masses, commonly occurring in eastern Poland in the £uków area. The new geological discoveries markedly increase a set of attractions for the promotion of the £uków region for the education and geotourism purposes.
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Osady jurajskie z kier glacjalnych w okolicach £ukowa, opisane szerzej po raz pierwszy przez Niko³aja
Krisztafowicza (Krisztafowicz, 1896), od ponad 120 lat
budz¹ zainteresowanie badaczy oraz kolekcjonerów skamienia³oœci i nadal stanowi¹ du¿y potencja³ turystyczny
regionu. W wyniku wieloletnich badañ geologicznych
przeprowadzonych w okolicach £ukowa i w samym mieœcie stwierdzono obecnoœæ prawdopodobnie co najmniej 12
kier jurajskich (ryc. 1). Istniej¹ce glinianki, zw³aszcza najs³ynniejsza z nich na £apiguzie w £ukowie, dostarczy³y w
przesz³oœci bogatych kolekcji wspaniale zachowanych
skamienia³oœci. Wystêpuj¹ one zw³aszcza w konkrecjach
wêglanowych, wœród czarnych i³ów z du¿¹ domieszk¹
materia³u aleurytowego zaliczanych do keloweju, a wiêc
najwy¿szego piêtra jury œrodkowej. I³y te by³y wydobywane do celów ceramicznych, a zawarte w nich konkrecje
z licznymi skamienia³oœciami odrzucano jako zanieczyszczenie. Ostatecznie cegielnia na £apiguzie zosta³a
zamkniêta w 1975 r. (Zarzycki, 1989, 1996), a wyrobiska
s¹ w ca³oœci wype³nione wod¹. Nie ma dostêpu do wystêpuj¹cych tam osadów oraz zawartej w nich fauny.
Stan geologiczny wyrobiska zosta³ szczegó³owo przedstawiony w starszych pracach – zw³aszcza opracowaniu
Jahna (1950), który omówi³ nastêpstwo utworów plejstoceñskich – w szczególnoœci glin zwa³owych, podœcielaj¹cych i przykrywaj¹cych wystêpuj¹ce tu utwory jurajskie.
Wykonane w latach póŸniejszych liczne wiercenia
(Morawski, 1955) wykaza³y, ¿e maksymalna gruboœæ
jurajskich ska³ ilastych wystêpuj¹cych wœród utworów
plejstoceñskich wynosi ok. 9–10,5 m (maksymalnie 12 m).
Inna kra (lub zespó³ trzech kier) wystêpuje bezpoœrednio
na pó³nocny zachód od £ukowa w miejscowoœci Go³aszyn.
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Osady jurajskie zosta³y tu rozpoznane wierceniami (Kosmulska, 1973; Mizerski i Szama³ek, 1985, czêœciowo w
nawi¹zaniu do niepublikowanego opracowania A. Pi¹tkiewicza z 1972 r.). Mi¹¿szoœæ utworów zaliczanych do jury,
wystêpuj¹cych wœród utworów plejstoceñskich, by³a
zmienna i waha³a siê w wierceniach od kilku do maksymalnie 25,8 m. Z przedstawionych we wspomnianych pracach
badañ wynika, ¿e pod nadk³adem glin zwa³owych b¹dŸ
piasków zglinionych nawiercono i³y jurajskie czarne, ciemnoszare i brunatne, zwieraj¹ce bu³y sferosyderytowe oraz
i³y wiœniowe o du¿ej zawartoœci utlenionych zwi¹zków ¿elaza i pelitu wêglanowego (Kosmulska, 1973, s. 440). Z kolei
wg Mizerskiego i Szama³ka (1985, s. 371–372) w otworze
wiertniczym (…) znajduj¹cym siê w centrum kry, stwierdzono przewarstwianie siê utworów kelowejskich z osadami czwartorzêdowymi na odcinku oko³o 10 m – przy czym
we wskazanym przez autorów wierceniu na ich figurze 4,
wystêpuj¹ na omawianym odcinku: piaski, i³y wiœniowe
i i³y czarne. Wszystkie te obserwacje wskazuj¹ na z³o¿on¹
budowê ³ukowskich kier glacjalnych, co potwierdza tak¿e
przeprowadzona ostatnio metod¹ elektrooporow¹ analiza
geofizyczna (Mendecki i in., 2018).
Prawie wszystkie opisane dot¹d skamienia³oœci z osadów jurajskich z kier okolic £ukowa pochodzi³y z cegielni
na £apiguzie, przede wszystkim z wczesnodiagenetycznych konkrecji wêglanowych, sferycznych w kszta³tach,
osi¹gaj¹cych od kilku do nawet 30 cm œrednicy. Konkrecje
te nie by³y szczegó³owo lokalizowane w profilu, a ich rozmieszczenie w osadach ilastych nie by³o przywi¹zane do
okreœlonego poziomu (Makowski, 1952). S¹dz¹c z profilu
osadów jurajskich przedstawionego przez Jahna (1950),
mog³y one pochodziæ z ods³oniêtych tu i³ów o przeciêtnej
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Ryc. 1. Kry mezozoiczne w £ukowie i okolicach (wg Ma³ek i Maleszyk, w: Ga³¹zka i in., 2009)
Fig. 1. Glacially transported Mesozoic rock masses at £uków and its surroundings (after Malek and Maleszyk, in: Ga³¹zka et al., 2009)

gruboœci ok. 3 m, a wiêc zawarta w nich fauna jurajska
reprezentowa³a jedynie fragment ca³oœci profilu osadów
jurajskich, stwierdzonych wierceniami w okolicach £ukowa. Skamienia³oœci jury s¹ doskonale zachowane i reprezentuj¹ bardzo zró¿nicowany œwiat roœlinny (nap³awione
fragmenty drewna drzew iglastych, cysty morskich bruzdnic) i zwierzêcy (otwornice, ramienionogi, serpule, mszywio³y, skorupiaki – ma³¿oraczki, œlimaki, ma³¿e, amonity,
³odziki, belemnity, ró¿norakie szkar³upnie – liliowce, rozgwiazdy, wê¿owid³a i strzykwy, a nawet pióroskrzelne –
Rhabdopleura). Wszystkie te skamienia³oœci zosta³y szczegó³owo opracowane w ponad 35 publikacjach naukowych
oraz wielokrotnie wzmiankowane w innych specjalistycznych pracach. Nie ma tu miejsca na szczegó³owy opis tych
znalezisk, chocia¿ rozs³awi³y one £uków jako jedno
z wa¿niejszych jurajskich stanowisk paleontologicznych
w Europie [por. szerszy komentarz: od najbardziej klasycznej monografii Makowskiego (1952) po sumaryczne zestawienie rezultatów badañ paleontologicznych w pracach
Salamona i Zatonia (2008) – stanowi¹cych wprowadzenie
do specjalnego tomu Neues Jahrbuch für Geologie und
Paläontologie, poœwiêconego geologii i paleontologii jury
³ukowskiej, oraz Zatonia (2011)].
Szczególne znaczenie okazom ³ukowskim zapewni³y
studia paleontologiczne doskonale zachowanych muszli
amonitów, które sta³y siê podstaw¹ do przedstawienia znanej teorii dymorfizmu p³ciowego u tych zwierz¹t, wyjaœniaj¹cej istnienie dwóch morf o ró¿nej wielkoœci i pocz¹tkowo podobnej ornamentacji muszli (Makowski, 1962),
czy te¿ konkurencyjnej teorii polimorfizmu rozwojowego

(Matyja, 1986), zak³adaj¹cej zró¿nicowanie wielkoœci muszli
o pocz¹tkowo podobnej morfologii, wskutek wczeœniejszego lub póŸniejszego dojrzewania zwierzêcia w zwi¹zku
ze zmianami zachodz¹cymi w otaczaj¹cym œrodowisku.
Doskona³y stopieñ zachowania muszli amonitów sta³ siê
tak¿e podstaw¹ do przeprowadzenia szczegó³owych badañ
nad rozwojem i funkcjami ¿yciowymi tych wymar³ych
g³owonogów (Kulicki, 1979, 1996 i inne cytowane tam
prace). Wreszcie niezmieniony diagenetycznie zapis izotopów tlenu w aragonitowej muszli amonitów ³ukowskich
pozwoli³ na okreœlenie temperatury dawnej wody morskiej
i jej zasolenia (Brand, 1986).
Szczegó³owa analiza stratygraficzna pochodz¹cych
z cegielni £apiguz amonitów przedstawionych przez
Makowskiego (1952), uwzglêdniaj¹ca czêœciow¹ rewizjê
niektórych oznaczeñ (Arkell, 1956, s. 481–482; Callomon,
Wright, 1989), sugeruje istnienie tu dwóch zespo³ów
amonitów – starszego prawdopodobnie z wy¿szej czêœci
chronostratygratygraficznego poziomu amonitowego Athleta – zw³aszcza podpoziomu Spinosum, oraz m³odszego –
z ni¿szej czêœci poziomu Lamberti – podpoziomu Henrici.
Wynika st¹d, ¿e ods³oniête niegdyœ w cegielni £apiguz i³y
odpowiada³y generalnie œrodkowej czêœci górnego keloweju, a wiêc prezentowa³y w¹ski przedzia³ stratygraficzny.
W tej sytuacji zasadnym sta³o siê pytanie, czy wszystkie
osady wystêpuj¹ce w krach k. £ukowa s¹ rzeczywiœcie
tego samego wieku (Wierzbowski, 2018).
W ogólniejszych rozwa¿aniach dotycz¹cych ³ukowskich kier glacjalnych zasadnicze znaczenie ma tak¿e ich
miejsce pochodzenia. Podzielone zdania w tym zakresie,
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w niedalekiej przesz³oœci, wynika³y przede wszystkim
z niepe³nej analizy osadów wystêpuj¹cych w krach, b¹dŸ
te¿ przywi¹zywania nadmiernej wagi do znaleziska pojedynczej konkrecji z amonitami typu „³ukowskiego”, w niejasnej sytuacji geologicznej w zachodniej czêœci Szwecji,
w Skanii. Analiza charakteru osadów jurajskich wystêpuj¹cych w rejonie £ukowa, a tak¿e towarzysz¹cych im
w glinach zwa³owych eratyków przewodnich, wyraŸnie
wskazuje na zwi¹zek ³ukowskich kier jurajskich z tzw.
mazurskim strumieniem lodowym zlodowacenia odry. Fakt
ten oraz wystêpowanie w rejonie £ukowa grubych osadów
ilastych keloweju (zw³aszcza keloweju górnego), wyznaczaj¹ obszar pó³nocno-zachodniej Litwy, a w szczególnoœci
okolice K³ajpedy, jako pierwotne miejsce pochodzenia kier
(Ga³¹zka, 2004; Ga³¹zka i in., 2009; por. tak¿e Wierzbowski,
2018). Konsekwencj¹ takiej interpretacji sta³a siê równie¿
koniecznoœæ zwrócenia uwagi, czy w okolicach £ukowa
nie wystêpuj¹ tak¿e inne osady mezozoiczne, znane z pó³nocno-zachodniej Litwy.
Celem artyku³u jest przedstawienie nowego odkrycia w
krach mezozoicznych w okolicach £ukowa na tle dotychczasowych badañ oraz ukazanie jego znaczenia dla rozwoju geoturystycznego regionu.
NOWE OBSERWACJE I ICH INTERPRETACJA
W zwi¹zku z organizacj¹ na pocz¹tku wrzeœnia b.r.
w £ukowie 86. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, stanowi¹cego czêœæ szerszego planu po³¹czonych dzia³añ naukowych i geoturystycznych
Gminy £uków i œrodowiska geologicznego (dzia³ania te
zostan¹ omówione bardziej szczegó³owo w ostatnim rozdziale opracowania), zaistnia³a koniecznoœæ zbadania kier
jurajskich i ich bezpoœredniego s¹siedztwa, w celu szczegó³owego rozpoznania wystêpuj¹cych tam ska³. Dwóch
autorów opracowania (M.Œ. i A.W.) odwiedzi³o w lipcu
2018 r. kilka ¿wirowni i innych ods³oniêæ osadów plejstoceñskich w okolicach £ukowa, gdzie poddano analizie
wystêpuj¹cy tam materia³ skalny. W bezpoœrednich okolicach Go³aszyna w p³ytkich wykopach wœród utworów plejstoceñskich (warciañskich) (Ma³ek, Buczek, 2011) napotkano fragmenty ostrokrawêdzistych, s³abo wapnistych
drobnoziarnistych piaskowców kwarcowych, a w ¿wirowni w starych Okninach (w osadach warciañskich; Ma³ek,
2002) – ok. 30-centymetrowej œrednicy kanciasty blok kruchego, wapnisto-¿elazistego piaskowca z oolitami ¿elazistymi i bardzo liczn¹ faun¹ ma³¿ów oraz u³amkiem
amonita – prawdopodobnie z rodzaju Kosmoceras – niew¹tpliwie wieku kelowejskiego. Znaleziska te najprawdopodobniej pochodzi³y z rozmywania osadów jurajskich
wystêpuj¹cych w pobliskich krach – znanej w okolicach
Go³aszyna, oraz nierozpoznanej dot¹d, lecz doœæ prawdopodobnej, w okolicach Starych Oknin. Wskaza³y one ewidentnie na mo¿liwoœæ wystêpowania w bezpoœredniej
okolicy ska³ odmiennych, ni¿ znane dot¹d ilaste osady
keloweju z kier £ukowa.
Z gminnych œrodków finansowych, na dzia³ce Gminy
£uków, w strefie wystêpowania kry jurajskiej w Go³aszynie, w dniu 28 sierpnia 2018 r. zosta³ wykonany g³êboki
wykop. Usytuowano go niedaleko starszego wykopu (ok.
2 m w kierunku zachodnim) wykonanego w 2017 r., siêgaj¹cego czarnych i³ów keloweju i u³o¿onego w linii elektrooporowego profilu geofizycznego nr 4 wykonanego
przez Mendeckiego i in. (2018, ryc. 7).
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Wykonany wykop ods³oni³, w obecnoœci autorów niniejszego opracowania, nastêpstwo prawie p³asko zalegaj¹cych, nieznanych dot¹d z okolic £ukowa utworów,
³agodnie nachylonych pod k¹tem kilku stopni w kierunku
pó³nocnym (ryc. 2). Najstarsze s¹ czerwone i³y z drobnymi
blaszkami muskowitu i sporadycznymi prze³awiceniami
mu³owców, o co najmniej kilku metrach mi¹¿szoœci. Wy¿ej
stratygraficznie le¿y warstwa drobnoziarnistych piasków
kwarcowych, zawieraj¹cych drobne, brunatne skupienia
zwi¹zków ¿elaza (ooidy ¿elaziste?). Piaski s¹ w dole jasnoszare, wy¿ej – ponad cienk¹ warstw¹ s³abo wapnistych
i³ów piaszczystych – ciemnoszare, zailone; mi¹¿szoœæ warstwy piasków (warstwa 1 na ryc. 2) wynosi ok. 45 cm.
Powy¿ej wystêpuje bardzo wyraŸna, dwudzielna warstwa
wapnistych piaskowców ¿elazistych z obfit¹ faun¹ (warstwa 2), o mi¹¿szoœci ok. 60 cm. W ni¿szej czêœci warstwy
(2a – ryc. 3A; 4 – patrz ok³adka g³ówna) wystêpuj¹ drobnoziarniste, twarde piaskowce kwarcowe z nagromadzeniami
fauny ma³¿owej w cienkich smu¿kach. W wy¿szej czêœci
warstwy (2b – ryc. 3B, D) piaskowce s¹ przewa¿nie drobno- i œrednioziarniste, chocia¿ spotyka siê te¿ pojedyncze
ziarna ¿wiru. Licznie wystêpuj¹ ziarna kwarcu wykazuj¹ce
bardzo zmienny stopieñ obtoczenia, lecz tak¿e (choæ w
zmiennych iloœciach) ooidy ¿elaziste oraz nieregularne skupienia zwi¹zków ¿elaza. W skale spotyka siê powszechnie
doskonale zachowane muszle ma³¿ów (m.in. z rodzajów
Astarte, Protocardia, Anisocardia, Trigonia, Gervillia,
a tak¿e z rodzin Ostreidae i Pectinidae), rzadziej œlimaków,
amonitów (m.in. z rodzaju Erymnoceras – ryc. 3C),
kawa³ki drewna, a tak¿e okruchy fosforytów. Okruchy
piaskowców pochodz¹cych z plejstoceñskich utworów
w okolicach Go³aszyna s¹ podobne do piaskowców z ni¿szej czêœci warstwy (2a), a okruchy piaskowców ze ¿wirowni w Starych Okninach s¹ podobne do piaskowców
z wy¿szej czêœci warstwy (2b). M³odsze utwory napotkane
w omawianym wykopie w Go³aszynie to ¿ó³tobrunatne i³y
piaszczyste z cienkimi prze³awiceniami silnie wapnistych
piaskowców z ziarnami kwarcu, ooidami ¿elazistymi i u³amkami muszli ma³¿ów, utwory te maj¹ ok. 30 cm mi¹¿szoœci
(warstwa 3). Najm³odsze utwory w wykopie s¹ reprezentowane przez szare i ciemnoszare, silnie zwietrza³e i³y ze
znaczn¹ domieszk¹ ziaren frakcji py³owej oraz z detrytusem muszlowym. Spotyka siê tu drobne, kilkucentymetrowej œrednicy konkrecje wêglanowe (ryc. 5 – patrz str. 714).
Niepe³na mi¹¿szoœæ tej warstwy (warstwa 4) wynosi ok.
50 cm.
Chocia¿ szczegó³owa analiza zebranego materia³u wymaga szeregu specjalistycznych badañ i bêdzie przedstawiona w przysz³oœci, ju¿ obecnie mo¿na sformu³owaæ kilka
ogólniejszych wniosków.
Prawie wszystkie opisane wy¿ej utwory (poza warstw¹ 4)
nie maj¹ ¿adnego odpowiednika wœród znanych dot¹d ska³
mezozoicznych okolic £ukowa. Ich interpretacja mo¿e byæ
dokonana zarówno na podstawie znalezionych w nich skamienia³oœci, jak te¿ ich podobieñstwa do osadów w pó³nocno-zachodniej Litwie, zw³aszcza w okolicach K³ajpedy,
stanowi¹cych oryginalny zachowany obszar wychodni dla
wyrwanych st¹d kier ³ukowskich. Amonity z rodzajów
Erymnoceras i Kosmoceras znalezione w piaskowcach
wy¿szej czêœci warstwy 2 w wykonanym wykopie w
Go³aszynie wskazuj¹ na œrodkowy kelowej – zw³aszcza
poziom chronostratygraficzny Coronatum. Osady te s¹
zatem wyraŸnie starsze od znanych dot¹d z okolic £ukowa
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œrodkowy kelowej, z doskonale udokumentowanymi poziomami amonitowymi Jason i Coronatum, zaliczane do formacji Papartiné
(Grigelis, Norling, 1999; tak¿e opis w: Rotkyte,
1987 oraz starsze cytowane tam prace). W³aœnie
osady piaszczyste warstw 1–3 z nowego wykopu w Go³aszynie mog¹ byæ korelowane z formacj¹ Papartiné, podczas gdy le¿¹ce wy¿ej i³y
(warstwa 4) mog³yby reprezentowaæ najni¿sz¹
czêœæ formacji Skinija.
Poni¿ej wspomnianych osadów formacji Papartiné w okolicach K³ajpedy wystêpuj¹ osady
ni¿szego triasu wykszta³cone jako ró¿norodne
osady siliciklastyczne, przede wszystkim i³y
i mu³owce o dominuj¹cych czerwono-br¹zowych barwach (Iwanow i in., 1998; Grigelis,
Norling, 1999). Chocia¿ brak jest obecnie jednoznacznych paleontologicznych dowodów na
wiek czerwonych i³ów z najni¿szej czêœci wykopu w Go³aszynie (pojedyncze próby analizowane
dziêki uprzejmoœci Marcina Barskiego i Adama
Gasiñskiego okaza³y siê p³one), ich podobieñstwo litologiczne i sytuacja w profilu doœæ istotnie sugeruj¹, ¿e mog¹ one odpowiadaæ triasowi
w facji pstrego piaskowca, a tak¿e byæ korelowane z ni¿szym triasem z okolic K³ajpedy (por.
Iwanow i in., 1998). Potwierdzenie tego przypuszczenia wymaga dodatkowych badañ, przede
wszystkim palinostratygraficznych, jednak¿e
ju¿ obecnie wydaje siê bardzo prawdopodobne,
¿e mezozoiczne kry okolic £ukowa reprezentuj¹ nie tylko osady jury œrodkowej, lecz tak¿e
ni¿szy trias. Nowe znaleziska w wykopach w
Go³aszynie doprowadzi³y zatem do odkrycia
nieznanej dot¹d, ni¿szej czêœci mezozoicznej
sukcesji kier ³ukowskich.
Nawi¹zuj¹c do wykonanego wkopu w Go³aszynie, mo¿emy przedstawiæ jeszcze jedn¹,
doœæ istotn¹ informacjê. Ponad opisan¹ powy¿ej
sukcesj¹ (por. ryc. 2), przy rozszerzaniu wykopu
w kierunku pó³nocnym pojawi³y siê jeszcze raz
czerwone i³y, które mog¹ byæ odniesione do
triasu (ok. 0,5 m mi¹¿szoœci), a wy¿ej, ponad
Ryc. 2. Nastêpstwo utworów w krach mezozoicznych £ukowa i Go³aszyna resztkowo zachowan¹ warstw¹ piaszczyst¹
i interpretacja lito- i chronostratygraficzna. Kolory ska³ w profilu s¹ zgodne (fragmenty warstw 1–3), jeszcze raz zaobserwoz ich naturaln¹ barw¹
wano ciemnoszare i³y jurajskie (o mi¹¿szoœci
Fig. 2. Succession of deposits in the glacially transported Mesozoic rock masses
minimum 1,20 m) (ryc. 6, 7 – patrz str. 714).
at £uków and Go³aszyn and its litho- and chronostratigraphical interpretation.
Podobne powtarzaj¹ce siê nastêpstwo warstw
Rocks in the lithostratigraphical column are marked in their natural colours
zosta³o rozpoznane w wierceniu z okolic
i³ów z konkrecjami wêglanowymi, zaliczanych do górnego
Go³aszyna opisanym przez Mizerskiego i Szakeloweju. Wystêpuj¹ce ponad piaskowcami warstwy ilaste ma³ka (1985, fig. 4). Omawiane nastêpstwo mo¿e wynikaæ
z wk³adkami piaskowców (warstwa 3) oraz le¿¹ce nad nimi z glacitektonicznych deformacji osadów kry jeszcze w stai³y (warstwa 4) mog¹ stanowiæ zatem przejœcie do grubego nie zmarzniêtym, gdy poszczególne pakiety skalne zosta³y
kompleksu ilastego górnego keloweju. Z kolei osady star- glacitektonicznie przemieszczone i nasuniête na siebie.
sze – piaski (warstwa 1) nawi¹zuj¹ litologicznie do osadów Obserwacje te dodatkowo potwierdzaj¹ z³o¿on¹ budowê
piaszczystych warstwy 2 i s¹ wyraŸnie odmienne od wystê- wewnêtrzn¹ kier ³ukowskich.
puj¹cych ni¿ej czerwonych i³ów z podrzêdnymi wk³adkami
mu³owców (ryc. 2; 5 – patrz str. 714).
ZNACZENIE KIER £UKOWSKICH DLA
W profilach okolic K³ajpedy, bezpoœrednio pod grubym
PROMOCJI GEOTURYSTYCZNEJ REGIONU
zespo³em i³ów odnoszonych do górnego keloweju i wyróPoza wartoœci¹ naukow¹, skamienia³oœci jurajskie
¿nianych jako formacja Skinija, wystêpuj¹ osady piaszczyste i oolitowe bogate w faunê wskazuj¹c¹ zw³aszcza na wystêpuj¹ce w krach ³ukowskich odznaczaj¹ siê szcze709
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Ryc. 3. Piaskowce œrodkowego keloweju i fauna z warstwy 2 z wykopu w Go³aszynie: A – piaskowiec z faun¹ ma³¿ów z ni¿szej czêœci
(a) warstwy 2; B – piaskowiec z faun¹ ma³¿ów z wy¿szej czêœci (b) warstwy 2; C – amonit Erymnoceras z wy¿szej czêœci warstwy 2;
D – p³ytka cienka z piaskowca z wy¿szej czêœci warstwy 2, skrzy¿owane nikole
Fig. 3. Middle Callovian sandstones and fauna from excavation at Go³aszyn: A – sandstone with bivalves from lower part (a) of bed 2;
B – sandstone with bivalves from upper part (b) of bed 2; C – ammonite Erymnoceras, upper part of bed 2; D – thin section of sandstone,
upper part of bed 2, cross-polarized light

gólnymi walorami estetycznymi, co sprawi³o, ¿e sta³y siê
poszukiwane wœród kolekcjonerów. Brak ochrony prawnej
i zainteresowania oœrodków muzealnych w kraju, aby powiêkszaæ istniej¹ce kolekcje ³ukowskich skamienia³oœci,
sprawi³y, ¿e du¿a czêœæ najcenniejszych okazów znalaz³a
siê w rêkach prywatnych lub za granic¹. Wartoœæ okazów
znacznie wzros³a, gdy zaprzestano eksploatacji i³ów w
cegielni na £apiguzie, wyrobisko wype³ni³o siê wod¹,
a poszukiwaczom pozosta³y jedynie nieuzupe³niane o nowy
materia³ stare ha³dy, wyczerpuj¹ce siê w szybkim tempie.
Wtedy te¿ pomyœlano o podjêciu dzia³añ na rzecz ochrony
tych cennych obiektów geologicznych. Z inicjatywy ostatniego dyrektora cegielni £apiguz Czes³awa Zarzyckiego,
podejmuj¹cego ju¿ w latach 60. ub.w. dzia³ania zwi¹zane
z ratowaniem skamienia³oœci, i grupy dzia³aczy ówczesnego ³ukowskiego Oddzia³u PTTK oraz wsparciu innych
osób i organizacji (zobacz Zarzycki, 1989, 1996) utworzono rezerwat geologiczny Kra Jurajska (Zarz¹dzenie, 1980,
§ 12). Obejmuje on formalnie obszar o powierzchni 8 ha,
w pobli¿u granic Go³aszyna i £ukowa, gdzie równie¿
stwierdzono obecnoœæ kier podobnych do tych z £apiguza.
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie unikalnego z³o¿a
i³ów jurajskich z licznymi skamienia³oœciami, g³ównie
amonitów. Z³o¿e to jednak zalega pod ziemi¹, a na
powierzchni rozci¹gaj¹ siê grunty rolne (³¹ki, grunty orne,
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pastwiska) – nie ma œladu istnienia skarbów dawnych mórz
jurajskich. Na prze³omie XX i XXI w. powsta³o kilka projektów zagospodarowania rezerwatu, które jednak z ró¿nych powodów nie zosta³y zrealizowane.
Temat kier ³ukowskich powróci³ w 2015 r. z inicjatywy
Gminy £uków i Lokalnej Grupy Dzia³ania Razem ku Lepszej Przysz³oœci, których w³adze zwróci³y siê do Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu
Badawczego (PIG-PIB) z zapytaniem o mo¿liwoœæ wykorzystania tej osobliwoœci geologicznej, obecnie niemal
zapomnianej, dla celów promocji gminy. W instytucie
sprawê przekazano do Muzeum Geologicznego, które od
lat inicjuje i wspó³pracuje przy tworzeniu obiektów i planów zagospodarowania geoturystycznego w ró¿nych rejonach Polski. W efekcie kilku spotkañ pomiêdzy przedstawicielami tych instytucji oraz przeprowadzenia wizji
lokalnych w terenie, podpisano porozumienie o wspó³pracy pomiêdzy Gmin¹ £uków i PIG–PIB. Zak³ada ono podejmowanie wspólnych dzia³añ zmierzaj¹cych do
zagospodarowania obszaru gminy £uków dla celów
naukowych, geoturystycznych i edukacyjno-rekreacyjnych oraz prowadzenie aktywnej edukacji geologicznej,
w celu podniesienia œwiadomoœci spo³ecznej – wszystko
po to, aby z geologicznych osobliwoœci £ukowa uczyniæ
instrument promuj¹cy region.
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Muzeum Geologiczne przekaza³o wkrótce w³adzom
gminy opracowanie zawieraj¹ce propozycje dzia³añ geoekologicznych w gminie £uków. Zak³ada ono, ¿e kra ³ukowska i znajdowane w niej amonity maj¹ du¿y potencja³
geoturystyczny i powinny staæ siê jednym z podstawowych, choæ nie jedynym, elementem rozwoju turystycznego £ukowa i okolic. Ciekawymi obiektami geologicznymi
na tym obszarze s¹ równie¿ piaski eksploatowane w piaskowniach czy liczne g³azy narzutowe. Zosta³ wykonany
wstêpny rekonesans do przygotowania lapidariów skalnych,
na podstawie którego Gmina £uków za poœrednictwem
Lokalnej Grupy Dzia³ania Razem ku Lepszej Przysz³oœci
aplikowa³a o fundusze na jego realizacjê. Aktualnie, po ich
uzyskaniu rozpoczynaj¹ siê prace przygotowawcze do
stworzenia lapidariów w piêciu miejscowoœciach Gminy
£uków. Zwrócono równie¿ uwagê na – wystêpuj¹ce w okolicy:
– wydmy bêd¹ce œwiadectwem plejstoceñskiej i holoceñskiej dzia³alnoœci eolicznej z horyzontami kopalnych
gleb;
– kopalne doliny rzeczne, których osady mo¿na obserwowaæ w niektórych piaskowniach;
– meandruj¹c¹ rzekê, która jest œwiadectwem dzia³ania
erozji bocznej w korycie rzeki;
– towarzysz¹ce dolinie starorzecza oraz torfy, bêd¹ce
przyk³adem akumulacji w starorzeczach.
W ramach wspó³pracy zaproponowano podjêcie wielokierunkowych dzia³añ: od akcji informacyjnych dla lokalnej spo³ecznoœci, poprzez udostêpnianie dla turystów
stanowisk geologicznych w formie pieszej lub rowerowej
œcie¿ki geologicznej (wytypowano 10 stanowisk), projektów ekspozycji w dostêpnych gminie obiektach u¿ytecznoœci publicznej, wydanie publikacji dotycz¹cych skamienia³oœci i obiektów geoturystycznych gminy £uków, a¿ po
koncepcjê du¿ej, nowoczesnej ekspozycji w specjalnie wybudowanym pawilonie, udostêpniaj¹cej rzeczywiste ods³oniêcie utworów kry ³ukowskiej.
Dzia³ania rozpoczêto od akcji informacyjnych dla mieszkañców gminy. Muzeum Geologiczne przygotowa³o dla
szkó³ gminy £uków i przeprowadzi³o cykl zajêæ warsztatowych z rozpoznawania skamienia³oœci, ska³ i minera³ów
oraz wyk³adów poœwiêconych tematyce plejstoceñskich
zlodowaceñ oraz œrodowiska ¿ycia w morzach jurajskich.
Za poœrednictwem szkó³, gmina przeprowadzi³a w formie
konkursu zbiórkê skamienia³oœci ³ukowskiej fauny jurajskiej, z których nastêpnie w reprezentacyjnym punkcie
urzêdu stworzono ekspozycjê, z podaniem nazwisk
darczyñców. Dla szerokiego grona odbiorców stworzono
cykliczn¹ imprezê popularonaukow¹ w formie pikniku
rodzinnego (ryc. 8, 9), w której co roku, poza Muzeum
Geologicznym, bior¹ udzia³ Lasy Pañstwowe (Nadleœnictwo £uków), Muzeum Ziemi £ukowskiej oraz inne instytucje nauki, kultury i sztuki. Ju¿ po trzech latach wspólnych
dzia³añ widoczne s¹ efekty – identyfikacja spo³ecznoœci
z symbolem amonita: ruszy³ wyrób chleba z tym znaczkiem,
a dzieci, które bra³y udzia³ w warsztatach lub pikniku, wiedz¹ co to s¹ amonity i sk¹d siê wziê³y na Ziemi £ukowskiej.
Na zlecenie Gminy £uków Muzeum Geologiczne przygotowa³o folder Kry ³ukowskie – skarb z pó³nocy. Historia
geologiczna (Woroncowa-Marcinowska, 2017). Jest to ciesz¹ce siê du¿ym zainteresowaniem wydawnictwo popularnonaukowe opisuj¹ce historiê odkryæ, genezê oraz znaczenie dla nauki kier ³ukowskich i skamienia³oœci w nich

Ryc. 8. Stoisko Muzeum Geologicznego PIG-PIB podczas Jarmarku Geologicznego w Klimkach. Odwiedzaj¹cy ucz¹ siê rozpoznawaæ minera³y i ska³y
Fig. 8. Stand of the Geological Museum PGI-NRI during the Geological Fair in Klimki. Visitors learn to recognize different
minerals and rocks

Ryc. 9. Konkursy i gry paleontologiczne dla dzieci prowadzone
podczas jarmarku geologicznego. Obie fot. M. Krzeczyñska
Fig. 9. Quizzes and paleontological games for children conducted
during the Geological Fair. Both photos by. M. Krzeczyñska

zawartych. Wspólnymi si³ami Urzêdu Gminy £uków i Muzeum Geologicznego zorganizowano na Ziemi £ukowskiej
wspomniany wy¿ej 86. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, który odby³ siê w pocz¹tku wrzeœnia
2018 r. i zaowocowa³ miedzy innymi nowym odkryciem w
krze go³aszyñskiej, opisanym w niniejszym artykule.
Wszystkie te dzia³ania zwi¹zane bezpoœrednio lub
poœrednio z pierwotnym celem – udostêpnieniem ods³oniêcia utworów kry ³ukowskiej odbiorcom, s¹ jeszcze dalekie
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do osi¹gniêcia. Pierwszy, faktyczny krok przybli¿aj¹cy do
niego zosta³ wykonany przy okazji przygotowywania
ods³oniêcia na 86. Zjazd Naukowy PTG. Wykop w Go³aszynie jest jedynym obecnie miejscem, gdzie mo¿na po
raz pierwszy od zalania cegielni £apiguz (ok. 1975 r.) obejrzeæ osady jury (a prawdopodobnie i triasu) w okolicach
£ukowa (ryc. 5, 6 – patrz str. 714). Wartym rozwa¿enia jest
utworzenie w tym miejscu stanowiska dokumentacyjnego,
które wpisa³oby siê w sieæ geostanowisk o randze europejskiej. Aby spe³nia³ on wymagane kryteria, niezbêdnym
bêdzie przeprowadzenie dalszych badañ, w tym geotechnicznych. Stanowisko to powinno byæ dostêpne dla nauki,
a tak¿e przygotowane w odpowiedni – atrakcyjny i bezpieczny sposób, s³u¿yæ edukacji i turystyce. Dlatego zasadnym wydaje siê zlokalizowanie tu pawilonu
ekspozycyjnego nazwanego Muzeum Kier £ukowskich
(tytu³ roboczy), pe³ni¹cego rolê centrum edukacyjnego,
którego najwa¿niejszym elementem bêdzie odpowiednio
wyeksponowane i udostêpnione ods³oniêcie i³ów kry
³ukowskiej z tkwi¹cymi w nich konkrecjami ze skamienia³oœciami. W muzeum powinny siê znaleŸæ nowoczeœnie
zaaran¿owane, z wykorzystaniem multimediów, ekspozycje kompleksowo wyjaœniaj¹ce najwa¿niejsze zagadnienia
zwi¹zane z genez¹ kier lodowcowych (ekspozycja
dotycz¹ca zlodowaceñ plejstoceñskich z modelem l¹dolodu), charakterystyk¹ osadów wystêpuj¹cych w krach i œrodowiskiem ich powstania oraz znaczeniem skamienia³oœci
³ukowskich dla nauki. Przede wszystkim nie powinno
zabrakn¹æ pe³nej kolekcji fauny jurajskiej. Na potrzeby tej
ekspozycji nale¿a³oby rozwa¿yæ mo¿liwoœæ zakupienia
szczególnie wartoœciowych okazów od kolekcjonerów,
a tak¿e ich wypo¿yczenia z istniej¹cych pañstwowych
i prywatnych muzeów geologicznych. Poza ods³oniêciem,
w ramach ekspozycji z ca³¹ pewnoœci¹ wielkim zainteresowaniem bêdzie siê cieszyæ specjalnie wykonany wykop,
umo¿liwiaj¹cy prowadzenie samodzielnych poszukiwañ
paleontologicznych. Miejsce takie przyci¹gnie wielu entuzjastów szeroko pojêtej geologii, ale równie¿ lokaln¹ ludnoœæ, chêtnie poznaj¹c¹ swoj¹ gminê.
Przygotowanie takiego muzeum to powa¿ne przedsiêwziêcie inwestycyjne, a oszacowanie realnych kosztów
jest zadaniem dla specjalistów. Nale¿y siê jednak spodziewaæ, ¿e po dokonanym odkryciu dalsze dzia³ania na rzecz
rozwoju geoturystyki w Gminie £uków zyskaj¹ poparcie
decydentów – taka okazja mo¿e siê d³ugo nie powtórzyæ.
Aktualnie istniej¹ realne szanse wykorzystania potencja³u geoturystycznego Gminy £uków. Wymaga to wspó³dzia³ania w³adz gminy, Towarzystwa Przyjació³ Ziemi
£ukowskiej i Lokalnej Grupy Dzia³ania Razem ku Lepszej
Przysz³oœci oraz pomocy instytucji naukowych. Obiekt
powsta³y wed³ug powy¿szej koncepcji bêdzie stanowi³
doskona³y cel dla ró¿nych grup docelowych turystów: zorganizowanych wycieczkowych grup szkolnych, indywidualnych turystów preferuj¹cych turystykê kwalifikowan¹
oraz specjalistów znaj¹cych wartoœæ skamienia³oœci ³ukowskich, którzy od dawna ubolewaj¹ nad faktem, ¿e tak
istotne stanowisko dla polskiej i œwiatowej geologii jest
ca³kowicie niedostêpne.
Autorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania recenzentom pracy – Annie Feldman-Olszewskiej i Piotrowi Migoniowi, za cenne
uwagi wniesione do artyku³u.
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Nowe odkrycie w krach mezozoicznych w okolicach Łukowa
i jego znaczenie dla promocji geoturystycznej regionu – patrz str. 706
New discovery in glacially transported Mesozoic rock masses at Łuków (eastern Poland),
and its importance for the geotouristic promotion of the region – see p. 706
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Ryc. 5. Wykop w Gołaszynie – część środkowa: powyżej czerwonych iłów triasu leżą brązowe oraz szare piaski i piaskowce
środkowego keloweju, które są z kolei przykryte ciemnoszarymi
iłami wyższego keloweju

Ryc. 6. Wykop w Gołaszynie – część północna: powyżej ciemnoszarych iłów keloweju (widocznych także w stropie sukcesji
na ryc. 5) widoczne są nasunięte glacitektonicznie czerwone iły
triasu

Fig. 5. Excavation at Gołaszyn – middle part: the Triassic red clays are overlain by brownish and gray sands and
sandstones of the Middle Callovian, and the succeeding
gray and dark-gray clays of a higher Callovian

Fig. 6. Excavation at Gołaszyn – northern part: the Triassic red
clays are glacitectonically overthrust on the Callovian dark-gray
clays (the latter are seen also in the upper part of the succession
in Fig. 5)

Ryc. 7. Czerwone iły triasu (z prawej) i ciemnoszare iły keloweju (z lewej) wydobyte z wykopu w Gołaszynie. Wszystkie
fot. M. Krzeczyńska
Fig. 7. Red Triassic clays (on the right), and dark-gray Callovian clays (on the left) derived from the excavation at Gołaszyn.
All photos by M. Krzeczyńska
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Zdjêcie na ok³adce: P³yta piaskowca z faun¹ ma³¿ów œrodkowego keloweju z wykopu w Go³aszynie – zobacz artyku³ A. Wierzbowskiego
i in. na str. 706. Fot. M. Krzeczyñska
Cover photo: A slab of the Middle Callovian sandstone with bivalves from excavation at Go³aszyn – see article by A. Wierzbowski et
all on p. 706. Photo by M. Krzeczyñska

Nowe odkrycie w krach mezozoicznych w okolicach Łukowa
i jego znaczenie dla promocji geoturystycznej regionu – patrz str. 706
New discovery in glacially transported Mesozoic rock masses at Łuków (eastern Poland),
and its importance for the geotouristic promotion of the region – see p. 706
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Ryc. 5. Wykop w Gołaszynie – część środkowa: powyżej czerwonych iłów triasu leżą brązowe oraz szare piaski i piaskowce
środkowego keloweju, które są z kolei przykryte ciemnoszarymi
iłami wyższego keloweju

Ryc. 6. Wykop w Gołaszynie – część północna: powyżej ciemnoszarych iłów keloweju (widocznych także w stropie sukcesji
na ryc. 5) widoczne są nasunięte glacitektonicznie czerwone iły
triasu

Fig. 5. Excavation at Gołaszyn – middle part: the Triassic red clays are overlain by brownish and gray sands and
sandstones of the Middle Callovian, and the succeeding
gray and dark-gray clays of a higher Callovian

Fig. 6. Excavation at Gołaszyn – northern part: the Triassic red
clays are glacitectonically overthrust on the Callovian dark-gray
clays (the latter are seen also in the upper part of the succession
in Fig. 5)

Ryc. 7. Czerwone iły triasu (z prawej) i ciemnoszare iły keloweju (z lewej) wydobyte z wykopu w Gołaszynie. Wszystkie
fot. M. Krzeczyńska
Fig. 7. Red Triassic clays (on the right), and dark-gray Callovian clays (on the left) derived from the excavation at Gołaszyn.
All photos by M. Krzeczyńska
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