
Typ skamieniałości Charakterystyka Przykłady 

 Czynnik konserwujący: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plejstoceński nosorożec 

włochaty ze Staruni, 

2. mamuty z wiecznej zmarzliny 

3. Inkluzja - ………. 

  Ichnorodzaj Cruziana 

 

Koprolity - ………… 

 

Postają wtedy gdy po zgniciu 

części miękkich na ich miejsce 

dostaje się osad w stanie miękkim, 

który ulega stwardnieniu. 

Następnie części twarde szkieletu 

(muszle) ulegają rozpuszczeniu, 

pozostawiając wewnętrzny odlew 

skorup z zachowanymi śladami 

budowy wewnętrznej. 

 

Organizmy zachowane częściowo  Np. kości, żeby, muszle 



 

 

1. Przyporządkuj warunki konieczne do powstania skamieniałości: 

 1. Ograniczenie czynników tj…  2. Obecność czynników tj…. 

A. destrukcja biologiczna  B) czynniki chemiczne i mechaniczne 

C) czynniki konserwujące 

 

 a) trupożercy  b) drapieżniki  c) ropa naftowa d) wiatr  

e) transport wodny f) szybkie zasypanie osadem  g) wieczna zmarzlina 

 h) organizmy drążące  i) obecność subst. rozpuszczających organizmu 

 po śmierci lub po jego utrwaleniu (fosylizacji)  j) piasek pustynny  

k) odcięcie dostępu tlenu 

 

2. Skamieniałości przewodnie (indeksowe) służą do określania wieku względnego skał (tzn do orzekania czy 

kompleksy skalne występujące w dwóch odległych od siebie miejscach są tego samego wieku czy też jeden z 

kompleksów jest starszy od drugiego).  

 

Aby gatunki lub rodzaje mogły posłużyć jako skamieniałości przewodnie muszą spełniać następujące warunki 

(odpowiednie podkreślić): 

a) ewolucja tych form przebiega szybko/wolno 

b) występują licznie/są rzadko spotykane 

c) mają charakterystyczne cechy łatwe do oznaczenia/ ich cechy morfologiczne nie mają znaczenia 

d) mają szeroki/wąski zasięg geograficzny 

e) mają szeroki/wąski zasięg stratygraficzny 

 

3. Uzupełnij daty i podaj w kolejności chronologicznej, uporządkuj ery, okresy i epoki: 

 

Najstarszą erą fanerozoiku jest………………………… 

 

Okres ten …………..datowany jest na 444-416 mln l t, wchodzi w skład ery………. 

 

Środkowym okresem mezozoiku jest……….., trwający ……………… 

 

Paleogen to okres ery…………, trwał od … do… i dzieli się na epoki….. 

 

Uporządkuj ery paleozoiku od najkrótszego do najdłuższego okresu ich trwania. 

 

Miocen i pliocen to epoki w obrębie ………….. trwające przez ……….. 

 

Obecnie żyjemy w erze ………… i epoce………., która trwa ………….. 

 

Era obejmująca czas 251-65 mln lat temu to ………….. i dzieli się na ………………. 

 

 

 

 
Organizmy dostają się do różnego 

rodzaju skał o grubszym lub 

drobniejszym ziarnie, o większej 

lub mniejszej porowatości, co ma 

znaczny wpływ na zachowanie się 

szczątków organicznych. W 

skałach porowatych w których 

krążą roztwory wodne, szczątki te 

nieraz ulegają rozpuszczeniu. Jeśli 

skała składa się z bardzo drobnych 

cząstek (piasek, ił)to po 

rozpuszczeniu np. skorupy czy 

pancerza może pozostać negatyw 

skamieniałości 

 



 

 

Paleobiologia, część zoologiczna 

 

Ćwiczenie I 

 

1. Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami paleontologicznymi:  

skamieniałość, skamieniałości przewodnie, skały organogeniczne, tafonomia,  

fosylizacja, typy kopalnych zespołów organicznych 

 

2. Omówienie warunków powstawania skamieniałości. 

 

3. Obserwacja różnych typów skamieniałości: 

 - organizmy zachowane w stanie nienaruszonym, w całości lub prawie w całości, 

 - organizmy zachowane częściowo,  

- organizmy utrwalone przez ślad, odciski, odlewy: ośródki wewnętrzne, ośródki 

zewnętrzne 

 - ślady działalności zwierząt (ichnoskamieniałości): ślady spoczynku, i poruszania się, 

ślady w obrębie osadu (nory), ślady nadtrawienia skalistego podłożą, jego drążenia czy 

zadrapania 

 

4. Zapoznanie się z tabelą stratygraficzną. 

 


