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./K 1. Formaoya Jura*

AMMONITES HERYEYI Sowerby.
(Aminoiilt l l r r u T ja)

Tab. I lig. 1. 2. Tal). II fig. 1.

Knorr. 1788 lerstenenmoenll.Tah.Ia
fig. 1.

Ammonitet Herveyi Sowyrby, 1818, Mmcral Conchyliology

Tal,. 195.
— Conybearc, 1822, Outlines ofl/ieGeolo-

(j\l of Enrjhndand Wales, str.
240.

— Dc Ilaan, 1825, Mónographiae Ammoni-
, teorum cl (loniutiteorum speci-

\ mm, str. 133.
Phillips, 1829, llhistmtions ofihe Geo-

logyof Yorkshirc. T. 1. st. 14.").
Al. Bi^i-gnjiir.t, 4829, Tableau des ter-

rains qui compoucnt 1'ćcorce iiv
la tcrrc, str. 414.

— De la Beche, 1830, Philosophical Hlnga-
zine T. VIII str. 41.

macrocephalut Zicthcn, 1830, Verstwh,erungen Wiir-
temberfi*, str. 19 Tab. Xl Y fig. 3.

//en'cy'Holi. 1831, Jlandbuch der Petre/aclcn-
kunde, str. 21 (i.

\Yanger, 1832, Neues Jahrbiich fur Mi-
neralogie, Geologie wid J'elrc-
factcnkundc roń Leonhardund
Iłronn str. 32.

Buch, 1832, Ueber Ammonitcn und ifirc
Sondcrunij iiiF(imilien,str. 14.

— 1832, N. Jahrbiich f. Min. Geol.
str. 223.

Kloctlen, 1832, Ueber das Yorkommeu
der Geschiebf in den Siid lial-
tischcn Landem, besonders in
der Murk Hrandenburij, w
Ja/irbuch f. lUin.Geol. str.393.

Duchcn, 1832, Handbuch derGeognOsie
roń De la Beche* str. 402.
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.'H Jf. Formacja Jura.

^Ammonitcs Ilerveyi Bronn, 1835, Lalhea geognoslica T. I
455 Tab. XXIII lig. 11.

Greenougli (?) 1835, Pfalosophical Ma-
gazme, New Serics T. VII str.
'150.

— Mandelslohe, 1835, Albę dc Wilrlem-
teny str. 17.22.

Gressly, 1838, Sur k Jura Soleurois str.
77 w Ncuc Dcnkschriftcn der
Schweizerichen Gescllschafl
fur Naturwis.icnschaften T. II.

Hoflinann, 1839, Geognoslische licoba-
chtungen gesammelt auf einer
Reise durch Italien und Sici-
lien str. 490, w Karstena Ar-
chiv fiir Mineralogie, Geognosie
T. XIV.

Buch, [$3$tJurainDeulschlandslr. 61.
' — Hiiot, lti'M),'Nouveuux coursdeGćologie

T. 11 str. 252.
Zejszner, 1840, O formacyi Jura nad

brzegami Wisly str. 31 w Ro-
czniku wydsialu lekarskiego
T. IV.

Quonstedt,1843, Das Flotzgebirge Wiir-
fanbergs, str. 1164.

Wymiary:
Promień . 42,0 niillimetrów 100.
Wysokość ostatniego obrotu 37,0 „ 88.
Szerokość „ „ 35, „ 83.
Wysokość przedostatniego 22, „ 52.
Szerokość „ , . 2 1 , „ 50.

Skorupa kulista, nieco spłaszczona przechodzi w krażko-
wata.; grzbiet sklcpisto zaokrąglony, boki spłaszczone, ozdo-
bione prostemi, cienkiemi żebrami, wychodziłem! promieni-
sto, szczepiącemi się w jednej trzeciej części wysokości boku,
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od krawędzi na dwa lub trzy żeberka; liczba ich przy kra-
wędzi wynosi 30, na grzbiecie zaś 90; żebra są w jednych
odmianach grubsze, w innych cieńsze; od wydatnej ostrćj
krawędzi spada nagle skośna płaszczyzna dając początek
małemu, głębokiemu pępkowi. Skręt składa się z 3 — 4 obro-
tów z których ostatni obwija poprzednie , małą część zo-
stawiając odkrytą; Otwór spłaszczony, bardziej szeroki aniżeli
wysoki, w spodku głęboko miesiijczkowato wycię.ty. Prze-
grody mocno powycinane. Płat grzbietowy prawie półtora
razy tak długi jak szeroki ; siodło grzbietowe nadzwyczajnie
głęboko i licznie powycinane na dwie części niesymetryczne,
nieco wyższe aniżeli szerokie; płat boczny wyższy, prawie
tak długi jak grzbietowy, a dwa razy tak długi jak szeroki ;
siodło boczne wierzchnie ma połowę wysokości grzbieto-
wego, głębokiem wcięciem na dwie części parzyste rozdzie-
lone, po bokach głęboko powycinano; płat boczny niższy,
o połowę krótszy od bocznego wyższego; siodło boczne niż-
sze, mniejsze od wyższego, bardzo głęboko powcinane ; na
skośnćj płaszczyźnie od krawędzi rozciągają się płaty i siodła
dodatkowe.

Podobieństwo i różnice. Gatunek ten zdaje się być mody-
fikacyą Am. macrocephalus Schlotlieirn, który statecznie wię-
cej wydęty, prawie kulisty ma kształt. L. Buch łączy go z Am.
macrocephalus , i za nim poszedł Qucnstedt. Nie spominaja.
wszakże czyli zupełnie jednakowe mają szwy; może być, że to
jest jeden i. tenże sam gatunek różnćj płci, skorupa Am. Her-
veyi należała do samców, Am. macrocephalus do samic. Gdy
z naszych exemplarzy,nie można rozstrzygnąć tćj wątpliwości,
zachowaliśmy przeto gatunku nazwę przez Sowerby nadaną.

Historya. Gatunek ten ustanowił w r. 1818 Sowerby;
nowsi autorowie, a mianowicie Buch, skłaniają się do połą-
czenia go z Am. macrocephalus Schloth.

Miejscowość. Znajduje się dosyć obficie przy Sance, w wa-
pieniach brunatnych, wraz z Turebratula pcrovalis, con-
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cmna, tudzież przy Ostrowcu z temiż samemi skamieniało-
ściami. Pan Klemensowski posiada piękny cxemplarz zpod
Olkusza, z tegoż pokładu.

Inne miejscowości. Bardzo pospolitym gatunek ten jest
w spodnich i średnich pokładach formacyi Jura w Anglii;
i lak, znajduje się. przy Iłradlbrd w hrabstwie Wiltshire,
w pokładzie zwanym Combrach .w Spalden w Lincolnshire,
w Scarborough, wYorkshire; w Szwajcaryi w ikrowcach
żelazistych pokładu Oxfortclay w Argowii; w Wirtembergu
w wierzchiiich częściach pokładu Oxlbrlclay w Donzdorf;
w spodnich ogniwach tegoż pokładu Donzdorf, Neuflen,
Wasseraallingen, Wisgoldingen, Giippingen, Griiflenberg,
Roschlaub przy Schleslitz; w Prusach pod Berlinem w pia-
skowcu. Według Grcenough, tenże sam albo bardzo blisko
spokrewniony z nim gatunek, znajduje się. w prowincyi Gutch
w Indyach wschodnich.

Opis figur. Tab. I fig. l, skorupa widziana z boku. Wiel-
kość naturalna. Mój zbiór.

Fig. 2 skorupa ze strony otworu.
Tab. II fig. l przegrody powiększone. Podług mojego

rysunku.
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AMMONITES IIECTICUS Rcincckc.

(Ammonlt wyschły)

Tab. II, fig. 2—4.

Ammonites gramtlata Brugnatclli, 1789, Encyclopedie me-
thodiyue, T. VI ftesle dc HaunJ.

Nautilus heclicus lleinecke, 1818, lUarisprot. Naut. et
Argonaut. vulgo cornua Am-
monis in agro Colnirgico de-
scripsit, str.'70 T. IV lig. 17, 18.

lunula 1818, str. 69 T. IV fig. 35, 38.
Ammonites granulatus do Ilaan, 1825, Monógraphtae Am-

momateorum et Gonialtieo-
rum specimen, str. 113.

lunula Ziethon, 1830, Yerstemerungen Wiir-
tembergs, str. 14, Tab. X fig. 8.

hecticus — 1830, str. 14, Tab. X fig. 11.
— fonticola (Menke) Buch.l831, Rćcueildes Ptiri/ications

remarqual)les,str.5 'J'ab. II. fig.
4. 0.

granulatusllo]l,l83l,Pelrefaclenkunde str. 222.
/on/tco/aTliurinann, 1832, Kssai sur les souldve-

mcns jurassiques d\i Porren-
trmj, str. 27.

lunula Wangcr,1832,/a/łriMcA/J«r Miner. str. 75.
fonticola Buch, 1832, Uebcr Ammoniten, sL 11.
lunula Miinstcr, 1833, Yerzeichniss der Yerst.tn

der Krcis Samml. zu Bayreulh
str. 57.

— Thirria, 1834, Carte gćologique du De-
partament de la Itaiite Saone,
str. 9.

Aec<tcw»JMandclslobe, 1835,Mńnoire sur lacon-
stitution góologiquc de l'Albę.
de Wilrtemberg, str. 17. 22.

, 1835, Lethca geognostica, T. l
str. 428. Tab. 22, lig. 9 o, b.
lig. 10 a. b.
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Ammonites /bn/tco/a Rociner, 1830, Kersf. </e* Norden. Oolit,
slr. 187.

— hecticus Bucli, 1837, Jwro m Deulschland, str.
*"•*" 115.

Frommherz, 1838, f/cier </cn Bradford
imd Oxfortthon, w Jahrbuch
fur Miner. str. 28.

Alberti, 1838, TJebtrsichl der yeognost.
Yerh. v. Rothwril w Jahrbuch

f. Min. 1838 str. 473.
— Gressly, 1838, SHT k Jura Solcurois,

wA'e«e schweizerische Denk-
schriften, T. II, str. 85.

— Fromnilior/,,18;)!), J«Ar. /". Mncr. st. 094.
— granulosus, lluot, 1839, Gćologic, T. II, str. 252.

hecticus Quenstcdt, 1843, Z)as 1'lolzgcbirge
Wiirtemb. str. 300.

Wymiary:
Promień 23 millimclrów 100.
Wysokość ostatniego obrotu 14 „ 00.
Szerokość „ „ 10 „ 43.
Wysokość przedostatniego 7 „ 30.
Szerokość „ 5 „ 21.

Skorupa krqżkowata, spłaszczona, na grzbiecie sklcpi-
stym ciągnie się, te.py ostrz, oddzielony dwoma niewydatne-
mi rowkami; boki lekko wydęte zdobią 12 brodawek nieco
pod środkiem uszykowane, nieznacznie się przy krawędzi
gubiące; z każdćj brodawki, która niczćm nic jest innćrn
jak zgrubioną częścią żebra, wychodzą 3 — 4 sierpowato
żeberka , mające wypukłość ku tyłowi zwróconą, wklęsłość
ku otworowi, przy grzbiecie nabrzmiewają nieco znacznićj,
nie łącząc się z żeberkami drugiego boku; przy grzbiecie
liczba ich 40 — 45 przechodzi; krawędź niewydatna. Bronn
łączy ten gatunek z odmianami niemającemi brodawek, tylko
żeberka sicrpowate, w środku rozdzielone. Podobne cxem-
plarze wraz zbrodawkowatym, znajdują się obok siebie. Skręt
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składa się ze 4 — 5 obrotów spłaszczonych, owalnych, na
wierzchu nieco sklepionych, zakrywających mniej niż poło-
wę poprzedniego, i stąd powstaje wielki pępek; otwór owalny,

• bardziej wysoki, aniżeli szeroki; spodek głęboko miesiączko-
wato wycięty. Przegrody głęboko wycięte ; płat grzbietowy
równie wysoki jak szeroki, z ramionami skośno rozchodzą-
cemi się; siodło grzbietowe hardziej wysokie aniżeli szero-
kie; płat boczny wyższy najdłuższy, stosunkowo ważki; sio-
dło boczne wyższe, o połowę prawic mniejsze od grzbieto-
wego; płat boczny niższy, o połowo mniejszy od poprzednie-
go ; siodło boczne niższe bardzo małe , płat i siodło dodat-
kowe coraz malejąc, ciągnij się na płaszczyźnie spadającej
od krawędzi.

Podobieństwo i różnice. Gatunek ten różni się dobrze od
• wszystkich znajomych swemi wielkiemi, na bokach stojącemi,

brodawkami ; większa trudność zachodzi w odróżnieniu od-
mian niemających onycli. Do Am. Murchisonac mogą mieć
odmiany ostatnie wiele podobieństwa, lecz w Am. hccticus
żeberka liczniej z jednego punktu rozszczepiają się; dosyć
podobny mają kształt do Am. rudians, ale żebra od krawędzi
aż do ostrza nie rozczepiają się, a stosunek wysokości do
szerokości, jest znaczniejszy jak \v Am. hccticus.

Hislorya. Gatunek ten opisał Brugnatelli i dał jego ry-
sunek, który że nie jest dokładnym, nie ma pewności
czyli jest tymże samym ; następnie otrzymał dwie nazwy he-
cticus i lunula od Reineckcgo w r. 1818 ; z tych pierwsza
dla charakterystycznych brodawek zachowała się i pospoli-
cie jest używaną, chociaż może być, że nie należy się jej pier-
wszeństwo. Dwa te gatunki hcclicus i lunula połączył w je-
den Bronn , albowiem w siebie przechodzą. Am. fonticola
z nizkim otworem, również przechodzi w tenże gatunek.

Miejscowość. Znajduje się w pokładzie wapienia bruna-
tnego w skale oolitowej w stronic północnej od Krzeszo-
wic, niedaleko Czalkowic.



. 1"! 2. ITormacya JTura.

Inne miejscowości. Jcstto charakterystyczna skamienia-
łość dla pokładów zwanych (Mortclay i Kclloway Rock.
Wnich znajduje się; zmieniony w siarczyk żelaza w Yachos
noires w Normandyi, we wszystkich wymienionych kształ-
tach; dalćj przy Bcsancon i Prćsentvilliers, przy Montbelliard;
w spodnim Oxfortclay w Quenoche w departamencio Ilaute
Saone; w Szwajcaryi w Porrentruy, w kantonach Bazylei i
Argowii (Aargau); w Wirtembergii przy Gćippingen, Gam-
melshausen, Dcttingcn, Piullingen, Neuhausen w spodnim
i wierzchnim Oxfortclay; w Bawaryi, a mianowicie we Fran-
konii dawnićj wllahcnstein, Thurnau, Langheim przy Bam-
bergu; w górach llercyiiskicli przy Goslar.

Opis• figur. Tab. H fig. 2, skorupa widziana z boku,
wielkość naturalna. Mój zbiór.

Fig. 3, skorupa ze strony otworu.
Fig. 4, widok grzbietu.
Fig. 5, przegrody powiększone. Podług mojego rysunku.
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AMMONITES WALCOTII Sowcrby.
(AmmoiiU Wnlkotn)

Tab. III. fig. l— 3.

Rumpbius, 1705. D'Amboinische Rarilliten
Kammer,1a\). 00, fig. D. A.

. .. .; Walcot, 1705. Descriptions and figurs of
Petrifications foundnear lialh.
str. 32, fig. 41.

Ammonites bifrons Brugnatelli, 1789. Encydopćdie mótho-
digue T. VI, str. 40. fig. 15.

— Walcotii Soworl)y, 1815. HftńeralConchiltologyóf
Grcat Britain 11, Tal). 50.

— Gony beare, 1822. Outlines of the Geology
ofEngland and Wales, str. 240.
207.

bifrons. De Ilaan, 1825. Monographiae Ammo-
nitcorum et Gonialiteorumspe-
cimen, str. 108.

Walcotii M. Brongninrt, 1829.7 'alileuu des terratns
igui composenl 1'iicorce du glo-
be, str. 414. 418.

— Holminghaus, 1830. Yersuch einer geo-
gnostischen Eintheilung seiner
Ycrsteinerung Sammlung w

N. Jahr. fur Miner. str. 457.
— Yolz, 1830. Obsenations sur les Be-

lemnites str. 52. Jahrbuch fur
' Mineral. 1830 str. 414.

Buch, 1830. Ucbcr die Lagerung von Mc-
laphyr und Granit in den Alpen
von Ulailand, w Abhandl. d.
Academ. d. Wissenschaftcnvon
Berlin, str. 205.

— — Dc la Bodło, 1830. Philosophical Magazi-
ne, T. VIII, str. 42.

— — Dcshaycs, 18.31. Coguilles caracteristinues
str. 2«3, Tab. VII, lig. 7.
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Am. btfrons Holi, 1831. Handbuch der Petrefacten-
hwide slr. 202.

— Walcolii Murcbison , 1832. London and Edinbtirg
philof. Magazine, l, str. 221;
Leonh.Jahrb: f. Minerał. z 1833
str. 351.

— Buch, 1832. Ueber Ammonitcn itnd
, ihre Sondcntng in Familien,

str. 11.
— • De la Becbe, 1832. Sur les environs de

Spezzia w Mćmoircs de la so-
cit!l<! geologiyue de France, T. l
str. 23.

— Miinster, 1833. Ycrzeichniss der Ver-
steinerung m der Kreimtamm-
hmij zn Jiuyrcuth, slr. 80-

— Tbirria, 1834. Cartc y<!ologi</ue du D6-
parlament de la lluiite Saone,
str. 15.

— Williauison, \&M;London philosophical
Magazine, T. V. str. 222.

— Bronn, 1835. Lctlicu yeoynoslica, str. 432.
— Hunter, 1831). London philosophical Ma-

gazine, T. IX slr. 407.
— Dola Becbc, 1839. llcporl on IheGeo-

logy of Cornwall, Devon, and
West Sommersel. slr. 224.

— Bucl),1839. Jura in Deulschland, str. 39.
— Murchison, 1839. The Silurian system,

T. l str. 17.
— Zejszncr, 1841. Ueber das Aller dcrKon-

ylomcrale im Koscielisker 2'ha-
le w Ncues Jaltrb. f. Min.

Am. Walcolii Zejszncr, 1842. Jiililiolcka Warszawska,
T. I. 12.

— TLiiobald, 1843. Geog. Bruchstiicke aus
detw sitdlichcn Frankreich
w N. Jahru f. Min. str. 07 8.

Zejszncr, 1844. Neues Juhrb, f. Min.
str. 184.
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Wymiary
Promień 32 millimetrów 100
Wysokość ostatniego obrotu 19 „ 59
Szerokość „ „ 15; 5 „ 45
Wysokość przedostatniego obrotu 12, 5 „ 39
Szerokość „ „ „ 11,0 „ 34

Skorupa krążkowala, płaska, boki zupełnie spłaszczone,
w jednej trzeciej szerokości od krawędzi ciągnie się spiral-
nie rowek głęboki, tym sposobem mocno nabrzekła krawędź
wystaje; już w rowku poczynajij sio żeberka nie szczepia.ce
siew liczbie74,łukowato wygięte, mające wklęsłość kuotwo-
rowi zwróceni}, nieco naprzód wysunięte, znajdują się wod-
stepach prawie równych, na grzbiet nie przenoszą, się, do-
chodzą tylko do krawędzi grzbietowej. Środkiem grzbietu
ciągnie się wydatny zaokrąglony ostrz, dwoma glębokicmi
rowkami odgraniczony. Skręt składa się z 4 do 5 obrotów,
z tych każdy połowę poprzedniego okrywa , dlatego pę-
pek bardzo wielki, oftcrirpodlużno czworograniasly; wierzch
sklepiony, ma dwie wklęsłości a w środku ostrz; spodek głę-
boko wycięty. Przegrody w połowie wierzchniej głęboko,
w spodniej nieznacznie powycinane. Płat grzbietowy dwa
razy tak wysoki jak szeroki; siodło grzbietowe podobneż
ma wymiary; na dwie prawie równo części dzieli go głę-
bokie wcięcie. Płat boczny wyższy, nieco dłuższy od grzbie-
towego, ma w spodku dwa małe siodełka, przez co zostaje
głęboko powycinanym; siodło boczne wyższe prawie '/, ma
wysokości grzbietowego, głęboko na dwie nierówne części
rozdzielone; siodło boczne niższe ma połowę wysokości
wyższego. Płat i siodło dodatkowo pokazują się na płasz-
czyźnie od spadającej krawędzi.

Podobieństwo i różnice, llówek głęboki w '/, boku cią-
gnący się i nie rozszczepiające siężebcrka, bardzo go dobrze
od innych odróżniają; Am. canaliculaliis ma także rowek na
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boku, ale na grzbiecie ostrą krawędź: Am. abruptus Stahl, Zie-
Ihen 1. 2. nią takie na boku rowek, gr/biet zaś okrągły
bez ostrza.

Hislorya. Gatuncji ton ustanowiony został przez Brugna-
tcllego w r. 1789, i bifrons nazwany: jednakże nazwa ta
została zapomnianą, i Sowcrby dal mu później inna, Am.
\Valcotii; że ostatnia bardziej jest upowszechniona, zacho-
wałem j f j jako wygodniejszą.

Miejscowość, Znajduje się w czerwony wapień zmieniony
w dolinie Mięlusiej w Tatrach w wapieniu Kasowym, po-
spolicie nazywanym wapieniem Alpejskim, ponieważ zupeł-
nie podobny wchodzi do budowy Alp. Znajdowałem go
także w tymże wapieniu szarego koloru, przy cieplicy <Lucz-
ki nazywanej, w dolinie Łópusznśj pod górą Cliocz.

Inne miejscowości. We Francyi i wAnglii w liasie bardzo
pospolity, rzadki w Niemczech ; w liasio i inferior oolit
znajduje się w Anglii w hrabstwie Yorkshire , w Bath.
Cardill', Golebrookdale mid Whitby; we Francyi w liasie
w Normandyi, w poludniowćj Francyi przy Marne w depar-
tamencie __ Doubs, Fallon w dop. wyższej Saony, Gun-
dershofen przy Sztrasburgu; w wierzchnich częściach
liasu w Mistelgau wo Frankonii, w Alpach w Pian D'Erba
przy jeziorze Como, zmieniony w biały lub czerwony
wapień, mający według L. Bucha do inferior oolit
należyć. Wreszcie we Włoszech niedaleko La Spezzia.

Opis figur. Tab. 111, figura 1. Skorupa z boku widziana,
wielkość naturalna. Mój zbiór.

fig. 2.Skońlpa ze strony otworu widziana.
fig. 3.1'rzegrody powiększone. Podług mojego rysunku.
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TEREBRATULA CONCINNA. Spwcrby.
<Torcliriituln u/.dolin a, Z.)

Tub. IV, fig. l—5.

T.condnna Sowerby, 1812. Mineral Conchyliogy of Great.
Britam.f.1, str. 102,Tab. 86,
fig- 6-

— Lamark, 1819. Histoire natureUe des ammaux
sans vcrtebres T. VI, slr. 255.

•r- Conybuare, 1822. Outlines ofGeol. ofEngland,
str. 244.

— data Catullo, 1827. Saggio di Zoologia fossilledipro-
vinzie Auslr. Yenet. str. 100,
Tab. V, fig. f, g, h.

T.condnna Dc la Bcche, 1830. Philosoph. Magazine VIII,
str. 36.

— Lonsdalo, 1830. Geolog. Transactions T. III, str.
273.

— Omulius dllalloy. 1831. Elemcns dc Geologie str.
229.

— Wanger, 1832. Jahrb. f. Mineral str. 73.
— L. Buch, 1834. Ueber Terebratcln str. 44, Tal), l,

fig. 20.
—. Rocmcr, 1835. Verstcinerungen des Nord Deut-

sfhen Ooiit str. 40.
— pinguis „ „ str. 41,Tab.H,fig.l5.
—concinnaSchustei, 1835. Geognost. lieschreib.derGegend

von Goslar w Jahr. f. Miner.
str. 146.

Pusch, 1837. Polcns Paleonl. str. 27.
— Dubois dc Monlpćreux, 1837. Bullelin de la so-

cietd ycologique de Francel.
VIII, str. 371, Jahrb. f. Miner.
1838, str. 351.

Fromrnhcrz, \838.\Ueber Jiradford und Oxforl-
ihon im Breisgau w Jahrb. f.
Miner. 22.

1838. Jura des Breisgaucs str. 21.
— Hoffmann, 1839. Geognost. Beobdcht. gesam-

melt aufeiner Iteise durch Ita-
1
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Hen und Sicilien w Karstena
Archw f. Miner. T. XIII, str.
491.

—r Murcliison, 1839. Silurian System T. I, str. 17.
— ( i r a n i , 1840. Rozprawa wyjaśniająca karty ge-

ologiczną kraju Cutch w Geo-
logiciul Transactions B. '!'. V«
str. '289, Jahrb. f. Miner 1841

. str. 804.
Buch, 1840. Bcitriigc żur Jiestim. der Gebirgs-

formulionen mRussland w Kar-
stena Archiv f. Mm. Gcogno-
sic T. XV str. 105.

— Zejszner, 1842, Formacya Jura nad Wislą slr. 33.
— Sauvagc et Bouvignier, 1842. Slatisligue minerał.

et geol. du Dćpart. des Arden-
nes. str. 278.

Wymiary:
Kształt normalny. Kulisty. Pogięty.

Długość 23 milimet. 20 — 22 : 100 — 100 — 100.
Szerokość. ... 25 „ 18 — 32 : 108 — 90 — 104.
Grubość 16 „ 10 — 13 : 08 — 80 - 59-
Szerokość zatoki 15 „ 11— „ : 65— 55

Należy do oddzialu ozdobnychrozdytycb (Concinncaeindatae)
Liczne kształty pomiędzy sobą, różne, przechodzące w sie-

bie nieznacznie, tak, żo ich oddzielić nie można obejmuje
w ten gatunek. Od kulistych odmian przechodzi} stopniami
w l i i i n l / . i r j płaskie, do nicforenmie pokrzywionych. Trzy
główne odmiany znajdują, si^ na naszych figurach.

Kształt pfęoiokątńy; krawędzie zawiasowe schodzą si(j
pod kijtem prostym, znacznie większe od bocznych; kra-
wędź spodnia równa jest co do długości bocznćj. Skorupa
lewa ma niezbyt wklysła. zatokę., niewyginajijcij si^i nigdy
md środok wypukłości skorupy prawćj; skrzydła odstaja.ce
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zaginają siy zwolna; fałdy nic rpzsczcpiają się od spodku do
wićrzchu, wysokie, ostre, okrywają skorupy w liczbie 27—
30 w zatoco bywa ich 8—9, po skrzydłach zaś 9—10,
prócz 3—5, nie wyraźnych, linijkowatych na icli bokach le-
żących- Spodek nie jest krawędzią, tylko płaszczyzną mniej
wiecćj znaczną. Dziobek prawie prosty, ścieńczony, kończy
siy spiczasto; dziura owalna; deltidium obejmujące; pole
małe boczne krawędzią od dziobka ciągnącą siy oddzielone,
fałdy do niego nie wchodzą, tworzy małe ucho.

Skonipti prawu znaczniej wypukła, najbardziej w środku,
na wszystkie strony spada zwolna. Wygiycie niezbyt od-
dzielone od skrzydeł, podgina się. w spodnim końcu, aż do
spotkania lewej króts/.ćj skorupy; fałdów mićwa 9 — 10,
skrzydła 8—9, prócz 3 — 4 mniejszych na bokach; fałdy
skrzydeł mocno skrzywione. Fałdy pokrywają bardzo cien-
kie linijki gzygzakowate, od siebie równodległe, do nich
prostopadłe; w kątach wskakujących nieco wyraźniejszo.
Są to ślady przyrastającej skorupy, które szkłem powiyksza-
jącyrn wyraźniej dostrzegać można. Czysto znajdują siy in-
dywidua nie mające zatoki i wygięcia na dwoje są skrzywio-
ne, jedna czyść wyższa od drugiej; tym sposobem zostaje
skorupa nie symetryczną, zresztą wszystkie cechy temu
gatunkowi właściwe pozostają, jakolo: budowa pola i dziob-
ią; czasem widać ślady drugiego skrzydła.

Uwaga. Pospolicie skorupy wapienne są skr/emienione
i pokryte licznemi kołami spółśrodkowemi.

Podobieństwo i różnice. Gatunek ten różni się. nieco
od znajdowanego w Niemczech, w Anglii i Francyi; zwy-
czajnie jest nieco grubszy, a ztąd powstaje płaszczyzna za-
miast krawydzi w spodku; jednakże odmiany kuliste zwykły
siy znajdować razom z bardziej płaskiemi i dlatego nie masz
żadnego powodu do ustanowienia nowego gatunku.
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Aczkolwiek ten gatunek różni si^ dokładnie swym zwig-
złym kszałtem, liczbfj ostrych fałdów, bywał czysto z innc-
n i i mieszany. Odmiany polskie nie przechodził zwyczajnie
wielkości laskowego orzecha. Możnaby je z T. octoplicata
pomieszać, ale tćj fałdy na wićrzch nie wznoszą, sio. i pra-
wic tworzij gładką płaszczyzny: dziura też jest mniejszy.

Miejscowość. W żółty cli piaskowcach przechodzących
w ziarniste wapienie bardzo jest pospolity , bywa w towa-
rzystwie Ter. peroyalis, yarians, Ani. Ilerweyi, Pccten fibro-
sus przy Sance, Ostrowcu, Brodle, Baczynie, w górze Pono-
tlicy przy Krzeszowicach.

Inne miejscowości. Dosyć pospolicie znajduje si^ w An-
glii w Inferior Oolit w Limpley Stockc i w ziemi suknowal-
skićj w Frome przy Bath w hrabstwie Sommerset: dalej
w południowej i środkowej Angl i i ; w Szwajcaryi w Egg,
w Kantonie Anrgau w Oxforlclay i żelezislym oolicie przy
Bazylei; we Frandyi w Inferior Oolit Ranyille przy lloucn,
Ayallon: we Frankonii w Babcnstein i Thurnau; w Ilarcu
w górze Petcrsberg przy Goslar; w Coralrag (T. pinguis
B-ocmcr) Hohencggelscn i Galgenberg przy llildeshoim.

Opis figur. Tab. IV, fig. 11. Skorupa prawa, kształt nor-
malny. Mój zbiór.

Fig. 12 Skorupa lewa.
Fig. 13 Widok z boku.
Fig. 14 — spodku.
Fig. 15 — wićrzchu.
Fig. l Skorupa prawa. Kształt kulisty. Mój zbiór.
Fig. 2 — lewa.
Fig. 3 Widok boku.
Fig. 4 — spodku.
Fig. 5 — wierzchu.
Fig. 6 Skorupa prawa. Kształt pogięty. Mój zbiór.
Fig. 7 — lewa.
Fig. 8 Widok boku.
Fig. 9 — spodku.
Fig. 10 — wićrzchu.
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TEUEBRATULA YAR1ANS. Sublotkoim.
(Tcrobrntuln zmienna, Z.)

Tab. V, fig. 6-10.

T. obtrita Defrance, 1827. Encyclopedie mćthodiaue. Tab.
241. fig. 5.

Sclilothciin, 1820.1'ctrcfactenkunde. T.I,str. 207.
hilips, 18%1J. Illłtstralions ofGco/ogy ofYorkshi-

re. str. 135—141, Tal). VI.
— varians Bronn, 1829. Mineral. Zeitschrift. str. 178.
— socialis Dęła Hecho, 1830. Philosophical Magazine T.

VIII. str. 30.
— varians Volz, 1830. Jahrb. fur Mincral. str 272.

— Zietbcu, 1830. Yersteincr. Wurlembergs. str 35,
T. 42. fig 7.

— 1833. N. Jahrb. f. Mineral. str 262. IJe-
ber Classijication der Terebra-
teln.

(?) Liii von Lilicnbacli, 1833. Mhnoires de la
soc. gdol. dc France T. l str.
45. i Jahrb. f. Mineral. str.
23(5.

Wangcr, 1833. N. Jahrb. f. Miner, str 75—76.
— Walclmer, 1833. llandbuck der Geognosie. str.

027.
— Kcferstcin, 1834. Naturgeschichte des Erdkiir-

pers. T. 2. str 787.
— Mandelslohe, 1834. Mhn. sur la constitution

gdol. de l'albę de Wiirlem-
berg, str. 32.

— L Buch, 1834. Vel er Tercbrateln, str 36, Tab. I,
fig. 18. N. Jahrb. f. Min. z r.
1834, str. 617.

— Bronn, 1835. Lethea geognostica. str. 289 T. 18,
fig 4.

Koemer, 1835. Yersteiner. des norddeul. (Mil
str 38, T.. U, fig. 7. N. Jahrb.
f. Mineral. 1835, str. 735.
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T. mrians Godefroy, 1835. llclgohnd w Jahrb. f. Mincral.
slr. 418.

— Pusch, 1837. Polem Paleontologie, slr. 92.
— (?) Haucr, 1837. Ueber duś Yorkom, von Thienn in

tcrtiiiren Jiccken von Ł Wicn.
w Juhrli. f. Mineral. slr. 425.

— Alberti, 1838. Uebcrsicht der miner. Yerhalltnfo-
se des (iebjeles des vormal.
Reichstadt Jtothwcil, \v dzie-
łu Reicbgeberdi Geschichte der
vorm. licichst. llottweil. Jahrb.
f. Min. z r. 1838, str. 473.

— Quonstedt, 1838. Ueber die Geschiebe derllmtje-
lung Ihrlins w Jahrb. f. Min.
slr. 154.

— Fronunherz, 1838. Ueber den liradford nnd Ox-
forlthon \v Jahrb. /. Min. str.
21, 22.

1838. Jurafonmit. des Jireisgaues str. 20.
— Grcssly, 1838. Ooseryationt sur lc Jura So/cu-

rois w Neue Denfischnflen der
schweizer. (iescll. f. d. Natur-
tnssenschaflen. T. II, str. 77.

— socialis Will iamson, 1839. Lond.Edin. philos. May. T.
XIII, str.229.7y/-onn: Paleont.
Collcct. str. 75.

— mrians Frommherz, 1839. N. Jahrb. f. Miner. slr. 694.
— L Duch, 1839. Ueber den Jura in Deittsc/iland

str. (ii.
— Hoffmann, 1839. Geoy. Jleob. gesammelt auf ei-

ner Reise durch Ilalien und
Sicilien 1830, w Kurstcna:
Archiv.T. XIII, slr. 293.

— Lconhard, 1840. Populaire Geologie, T. III, slr.
101.

L Buch, 1840. Beitriige sur lleslim. der Gcbirgs-
format. Ruslands w Karslena
Archw fur Mineral. T. XV,
slr. 105, Jahrb. f. Min. 1841,
slr. 127.
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T. vanans Zejszner, 1841. O form. Jur a n. brzegami Wisly,
str. 33.

— Sauyago et Buvignier, 1842. Slatis. min. et gćo.
du Dcp. des Ardenncs, suwie
d'une nolicesur lamin.duDóp.
des Ardenncs et de la dćscr.
des plus. especes fossiles s. 269.

— Girard, 1843. Neuet Jahrb. f. Min. str. 467.

Wymiary:
Długość 10,0 millimetrów 100.
Szćrokość 17,5 ,, 109.
Grubość 12,0 „ 75.
Szćrokość zatoki .13,0 „ 81.

Należy do oddziału węzłowatyóh. (Pugnaceae).
Kształt pie.ciokąlny, krawędzie zawiasowo dłuższe scho-

dzą s ic pod k ; i l cm nieco mniejszym od prostego; pospolicie
85" wynos i ; krawędzie boc/.ue nieco krótsze, najkrótsza
spodnia. Środkiem skorupy lewej cienie się. głebpkazatoką
wznosząca sio. nad środek prawej; tym sposobem powstają
po bokach obydwóch dwa wydatne skrzydła ; fałdy nieroz-
czepiaja.cc się. od spodku do wićrzchu ostre; na jądrach za-
okrąglono ; w zatoce jest ich 5 — 7, po skrzydłach 5. Dzio-
bek prawie prosty, spiczasty; dziura mała; dcltidium obej-
mujące ; pole mało oddzielone krawędzią, cifjgiii jcii siy od
dziobka, tworzy podtużnu ucho na które nic przenoszą, sic,
fałdy.

Skorupa prawa bardzo wypukła, mianowicie przez wy-
niesiono wygiccia, fałdy ze skrzydeł wznoszą si^ stopniami
na wygigcie i stopniami na skrzydła łukowato zgięte /naj-
duj.} siy P°. ^> a na wygięciu tylko 6.

Podobieństwo i różnice. Gatunek ten ma największe po-
dobieństwo do T. liyouica L. Buch, różni się. tylko więk-
szym kątom w którym sig krawędzie zawiasowe schodzą
i wynosi 100", gdy u T. yarians rzadko do 90° dochodzi; nadto
kjawędzie zawiasowe u T. liyonica są krótsze, boczne zaś
dłuższe i nieco zakrzywione, a pola nie oddziela ostra kra-
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wędź od skorupy. Od T. dc^ressa zaś różni się na pićr-
wszy rzut oka większą grubości;), ta bowiem bardziej spła-
szczony, nie ma zatoki lak nagle zoklęśnionej, a skrzydła
mocno wzniesione stoją, po bokach, pole zaś mała wyraźna
krawędź odgranicza.

Miejscowość. Wraz Ter. concinna znajduje się rzadko
w żółlćni wapieniu w Ostrowcu przy Sanceiwe Wiek-
szrniach przy Popielanach na Żmudzi.

Inne miejscówoici. Jest to skamieniałość poczynająca
się od wierzchnich warstw pokładu Oxfortclay zwanego
i trwa aż do Oolitu żelczistego (Kisenool i t ) ; pospolicie na-
gromadza się w niezmiernie wielkiej ilości, całe bowiem
warstwy z niej się. li tylko składają. W Niemczech półno-
cnych znajduje się w iłach Ililslhon nazywanych w Elligser
Lrink przy Alele ld w Brunświckiem księstwie; w Buwaryi
przy Amberg, w Golicie żelezistym znana jest w Habcn-
stcin, Thurnati ])rzy Culmbacli; w Wirtembergu i w Ba-
deńskićm znajduje się •« Gammelshausen, Gruibingen,
Grosscislingcn; w oolicie żelezislym przy Wasseraalfingen,
Bopfingen, Bahlingen, Fiirstcnberg, Wartenbcrg, przy
Donaueschingen; w Szwajcaryi znajduje się w Bcggingen
i Osterlingen przy Szafuzie; Egg i Eflingen w Oolicie ox-
fortskim przy Bazylei; w ile oxfortskim w 1'orrentruy; wo
Francyi znajduje się przy Belbrt; w Uarjac przy Alcndes
w marglach żelezistego Ool i tu; Gundcrsholen w Alza-
cyi; w niezmiernie wielkiej ilości jest w A n g l i i w pokładach
zwanych Calcareousgrit leżących pod Oxlbrlclay i w Kel-
lowayrock w Scarborough i Ilackness w Hrabstwie York-
shire: w Rossyi znajduje się nad Wołgą, pomiędzy Sim-
birskiem a Sereptą; w blokach rozrzuconych przy Berlinie.

Opis figur. Tab. IV. fig. 6, Skorupa prawa. Mój zbiór.
fig- 1, -
fig. 8, widok z boku.
lig. 9, — wierzchu,
fig. 10, — spodku.
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TEREBRATUŁA TR1LOBATA, Munstcr.

(Tercbrntuln (rój płatowa,' X.f

Tal). V, fig. 1—5.

T. trilobata. Zietłien, 1830. Yerst. Wiirtemb. Tab. 43, fig. 3.
**"<a!J*** Zejszner, 1833. Geog. Jieschaf. v. San/ca w N.

Jahrb.f. Min. str. 535.
Munstcr, 1833. Yerzeich. d, Yerst. der Krei$

Samml. zu Bayreuth. str. 4.
Bucli, 1834. Uebcr Terebrateln. str. 51. Mim.

de la societ. gćol. de France,
1838, T. III, str. 152,1.15 lig.
23.

Leonhard, 1834. N. Jahrl. f. Min. str. 134.
Mandolslohe, 1834. Mcm. sur f Albę de Wur-

temb. str. 15.
Studer, 1835. N. Jahrb f. Min. str. 450.

— Roemer, 1836. Yerst. norddeut. Oolit Gebirges.
str. 43.

Pusch, 1837. Polcns Paleont. str. 27.
— Cotta, 1838. Geog. Wander. T. II, str. 28.

Huot, 1830. Geologie, T. H, str. 256.
— Zejszner, 1841. Ó formacyi Jura nad brzeg.

Wisty, str. 17.

Wymiary:
Długość 42,5millimctrów 100.
Szerokość.. 41,0 „ 96.
Grubość 26,5 „ 62.
Szerokość zatoki.. 26,0 „ 61.

Należy do oddzialu ozdobnych skrzydlatych.
(Concinneae alatae).

Kształt pie.cioko.tny; krawędzie zawiasowe schodzą się
we wierzchołku pod kątom prostym, nieco krótsze od
bocznych, najkrótsza spodnia. Przez mocno zakle.snie.ta, po-
dłużną zatoką dzieli sio. na trzy części, ztąd pochodzi jćj na-
zwa. Skorupa lewa znacznie większa od prawćj, przez głg-
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|MI|..;J zatokę dzieli się na trzy czyści, na dwa skrzydła i za-,
tok?, która aczkolwiek bard/.o przedłużona, wznosi się. zale-
dwie do wysokości najwyższej wypukłości skorupy prawćj;
skr/ydła po obudwócli stronach zatoki stoja.ce spadają zwol-
na na s t r n n r zewnętrzną. Fałdy płasko dachowatc, mają
ostrą krawędź, przy wićrzchu bardzo cienkie, linijkowate,
rozszerzają się ku spodkowi; w liczbie 4 do 7 znajdują się
w zatoce, 7 do 8 na skrzydłach, ku stronom coraz cicńczcja,
na płaszczyźnie powstającej przez zagłębienie zatoki by-
wa jeden niewydalny lałd; dziobek mocno ścicńczony,
przedłużony, nieco zakrzywiony; dziura owalna, średniej
wielkości tak ustawiona, iż średnica większa odpowiada
długości samćjżo skorupy; dcltidium obejmujące, pole bo-
czne, ostrą krawędzią oddzielone od skorupy, tworzy małe,
podłużne ucho.

Skorupa prawa mocno wydęta, wygięcie najwyżój wzno-
si się w % wysokości, od wierzchu skrzydła mniejsze nie
bardzo rozwinięte ku polu nagiej* spadają, tworząc małą
wklęsłość. Fałdy znajdują się na wygięciu od 5 do 9, a na
skrzydłach od 8 do 10; pospolicie przez l—2 pośrednio łą:

c/ą się fałdy wygięcia z skrzydłowcmi: na skrzydłach ku bo-
kom zostają coraz niewydalnicjszemi, prawie linijkowatemi.

Podobieństwo i różnice. Głęboka, podłużna zatoka od-
różnia ten gatunek na pićrwszy rzut oka od wszystkich in-
nych. W stanie młodym nicwyrosłym rna pewne podobień-
stwo do T. lacunosa, lecz ta ma statecznie mniej fałdów,
i te są szersze i roszczepiające się; podobną jest dalćj do f.
subsimilis która ma mnićj wklęsłą zatokę, a cienkie jej fałdy
szczepią się na całej długości, dalój nic masz krawędzi od-
dzielającej pola od skorupy tak wydatnćj w T. trilobata.
T. vespertilio różni się wydatniejszemi skrzydłami, mnićj
zagłębioną zatoką, i kształtem mniejszym a bardzićj płaskim.
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Ilistorya. Gatunek ten ustanowił w r. 1833Hr. Miinster.
Micjscowofć. Jestto dosyć pospolity gatunek w białym

wapieniu koralowym (Coralrag) znajduje się wraz w Tereb.
subsitnilis, T. biplicata, Scyphia striata przy piecu wapien-
nym pod Przegorzałami, rzadzićj w skałkacb Podgórza.

Inne miejscowości. Gatunek ten nie jest bardzo po-
wszeclmie- rozpostartym ; znajduje si^ w Wirtembergu po-
tniydzy wapieniem koralowym a oolitem żelezistym (Eisen-
oolit) pod Brauen przy Wasseraalfingen; we wićrzchnich
pokładach wapienia koralowego w Bawaryi przy Amberg
i Strcitberg.

Opis fiyur. Tab. V, Fig. l Skorupa prawa. Mój zbiór.
Fig. 2, lewa.
Fig. 3, widok z boku.
Fig. 4, — wierzchu.
Fig. 5, — spodku.
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TEREBRATULA BIPLICATA. Sowcrby.
<Tcrclirntula dwuInldzUtii, X.)

Tab. VI.

Bajer, 1708. Oryctogr. Norica. fig. 28,29.
T. biplicata .... Sowcrby, 1812. Min. Conchyi. ofGreat

Jlrituin. T. I, slr. 201, Tab. 90, i T. V,
str. 53, Tal). 437, fig. 2, 3.

T.ijcana/icw/a<ws Scblolbeim, 1820. 1'ctrcfaclcnkundc, T. I.
str. 278.

7'. maxillala ... Sowerby, 1825. Min. Conch. ofGr. Bri-
tain, T. V, str. 53, Tab. 430, fig. 4.

T. sclla : . Sowcrby. 1825. MM. Conch. of Gr. Bri-
tain, T. V, str. 53, Tab. 437, HB. 1.

T. biplicata .... DclaBcchc, 1820. On theclialk andsand
in Ihe vicinili/ of Li/me Rcgis, Dorscl w
Gcol. Trans. B. T. 11, str. 114.

— Lamark, 1827. Encyclopedie mtlh. T. 239
fig. 3, 4
Dcfrancc, 1828. Diet. d. scienc. nalurelles
T. 53, str. 151.
Volz, 1828. Topogr. Uebcrs. der Mineral.
der bciden Rheindepartamenle, str. 00.

T. bicanaliculala, Bronn, 1829. Min. Zeitschrifl. str. 77.
T. biplicata Deshayes, 1830.Encycl. mćth. Texte1.ll,

str. 1027.
Rozet: 1830. Wiadomości geol. o niek. czę-
ściach Dep. Ardennes iBeltjii, w dzienniku:
Annales de scienc. nat. T. XIX. str. 113, i
Jahrb. f. Min. / r. 1832, str. 333.

T. bisuflarinata . Hobninghaus,1830. Vers. cinEinth.s. Yerst.
Sam. w Jahrb.f. Min. str. 452, 459,408.

T.biplicala .... Tbirria, 1830. O pokladach formacyi Jura
w Dep. llaute Saone. w mcm. de la soc.
d"hisl. nat. de Strassbourg. T. I. str. 69. i
Jahrb. f. Min. 1831. str. 454, 455.
Woodward, 1830. A synopl. talie of
Rrilish organie remains. str. 21.
Dc la Bechc, 1830. O geograf, rozdzieleniu
pozostałości organicznych form. Oolitowej
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T. liplicata . . . . dzienniku Philosoph.Mag. a.Anńals N. S.
T. VIII, slr. 208, i w Jahrbuch f. Min. / r.
1832, str. 349.
Hohningkaus, 1830. Versuch einer Einth.
scincr Yerst. Samm. w Jahrb. f. Min. slr.
452, 408.
Strombeck, 1831. Ueler die friinkischen
Dolomit, w Karstcna: Archw.f. Min. T. III.
str. 5. N. Jahrbuch f. Min. z r. 1833 str. <)5.
Passy, 1831. Deser. gćol. du Ddp. de la
Scinc infcncurc, str. 35.
Thurmnnn, 1832. Essai sur les soulwe-
mens jurassiaues du Porrenlruy slr. 12.

T. sclla (non) . . . Zcjszner, 1832. Geogn. Bcschreib. v. Czor-
, sstyn w Jahrb. f. Min. str. 14, 15.

T. bisuffarcinalus Wanger, 1832. List w Jahrb. f. Min, slr.
71,73.

T. biplicata Buch, 1833. Ucber Klas.iif. d. Terebraleln
w N. Jahrb. f. Min. str. 258.

T. bisuflarcinata Zcjszner, 1833. Einuje Jicmcrkungen ue-
ber die geog. lieschaf. v. Sanka \vN. Jahrb.
f. Min. slr. 535, 538.

7V liplicata.... Buch, 1834. N. Jahrb. f. Min. slr. 534.
Lconharcl, 1834. Einige geolog. Erschci-
nungen in d. Gegend v. Meissen. \vN.Jahrb.
f. Min. str. 134, 143.
Thirria, 1834. Carte gćol. du Dtp. dc la
Haute Saonne, str. 5.
Schusler, 1835. Geog.Beob. d. Gegend urn
Goslar \vN. Jahrb. f. Min. str. 145, 151.
Montmollin, 1835. O formacyifcrcdowćj w

-paśmie /ara, w Mcm. de la soc. d. scienc.
nal. de Neuchatel, T. I, str. 49, tudzież w
N. Jahrb. f. Min. 1837 str. 82.
Iłroun, 1835. Lcthea geognostica, T. I. str.
304, Tab. 18, (13. 11.
Gressly, 1830. Ireog. Bem. ucb. d.Jura der
nordwest. Schweitz w N. Jahrb. f. Min.
slr. 063.
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T. biplicata

T. bipartita

T. biplicata

T. scllu

T. biplicata

Qucnstedt, 1836. Ueber d. Rautenberg lei
Schoppenstildt. w dzienniku Wiegtnana:
Archw. f. Nalurgcschichte str. 254 i N.
Jahrb. f. Min. z r. 1839, str. 456.
Colta, 1830. Gcog. Wanderungen, T. I.
'str. 110.
Studcr, 1836. Ueber die Kalkalpen von
f/n, w N. Jahrb. f. Min. str. 333, 336.
Uoerner, 1837. N. Jahrb. f. Min. str. 187.

. Philippi, 1837. Ueber die subfossilen See-
thier-liesle von Puzzoli lei Ncapel w N.
Jahrb. f. Min. str. 290.

. D'Archiac, 1837. O formacyi kredy w po-
ludniowo-zachodnićj Ffancyi, wMem. soc.
geol. d. France. T. II. str. 157. tudzież N.
Jahrb. f. Alin. x r. 1838, str. 200.
Puscb, 1837. PolcnsPaleontologie,^. 21.
Tab. IV. fig. l, a, b, c, d, fijj. 3, a, b.
Dubois. 1837. O najważniejszych fenome-
nach geologicznych Kaukazu i Krymu, w
Bullelin d. 1. Soc.gćol. d. France T. VIII.
str. 371. Karsten: Archw. T. VIII. str. 593.
N. Jahrb. f. Min. z r. 1838, str. 352.
Froinrnherz, 1838. Juraformation des
lireisgaucs str. 15, 21, 26, 29.

. Leymerie, 1838. O form. krćdow. w Dep.
Aube, w Buli. d. 1. soc. gfol. de France, T.
IX, str. 381, i w N. Jahrb. f. Min. z 1839,
str. 400.

. Frommhcrz, 1838. Ueber d. Bradford und
Oxforlthon des Breisgaues w N. Jahrb. f.
Ślin. str. 22.
D'Archiac, 1839. Spostrzeż, nad śred.
gruppą form. kridpwćj. w M6m. d. la Soc.
geol. de France. T. III. str. 261. N. Jahrb.
f. Min. z 1841 str. 799, 800, 802.

T. bisuffarcinata Huot, 1839. Cours dc Gtol T. I. str. 216.
T. biplicata „ „ str. 91.
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2'. liplicata . . . . Hoffmann, 1839. Geogn. Bcob. gesam. auf
Ilcisc in Ital. u Sicilien w Karstcna: Ar-
cliii). T. XIII. str. 492.
Buch, 1839. Jura in Deutschland str. 80.

— Qucnstedt, 1839, List w N. Jahrb. f. Min.
str. 320.

— , Geinitz, 1839. Charakteristik d. Schichten
und Petrefaclcn des siichsisch. Kreidc-Ge-
birgcs, str. 10 i XVUI.
Do laBeche, 1839. Report onthegeology
of Cornwall, Dcvon, str. 238.
llocmer, 1840. Ycrstein. des Norddeulsch.
Kreide-Gcbirges, str. 43.
Cornuell, 1841. O spodnich pokładach
form. kredowćj, i wierzchnich Jurato Dep.

' Vassy, Ilaute Marne, w Mcm. soc. geo. Fran-
ce T. IV. str. 229. Broun. Paletm. Collecl.
str. 70.

— Zois/ncr, 1841. Form. Jura ń. Wislą
str. 26.
Zcjszner, 1841. N. Jahrb. f. Min. str. 89.

. — Leymcric, 1841. O formacyikródowćjDep.
Aubc i ogólne uwaginad pokładem zwanym
Ncocomien w Mcm. soc. gćol. da France,
T. IV. str. 291. Bronn: 'Paleont. Collecl.
str. 82.
Duval, 1842. Annalcs ścień, physic. natur,
agric. et d'industrie dc Lyon, T. II. str.
10. N. Jahrb. f. Min. 1842, str. 119.

— Quenstedt, 1843. Fliitzgeb. Wurtemb.
slr. 432.
Portlp«k, 1843. Report on the Geology o f
the Counly ofLondondery and of the part
of Tyrone str. 455.
Beudant, 1844. Coyrs ćUm. d'hist. nal.
Geologie, str. 152, fig. 149.



6. Foriuacya Jiirn.

Wymiary:
Odmiana podłułna wydgta szeroka

Długość 30 mili: 27 27,5 18 13 : 100: 100: 100: 100: 100.
Szerokość27 — 23 22,0 17 12: 7-5: 85: 97: 04: 92.
Grubość 20 — 15,5 14,0 10 0: 55: 57: C2: 55: 46.

Należy do oddzialu wygięciowych zalokowalycb.
(Carinatao sinualae).

Kształty odmienne, nieznacznie w siebie przechodzące,
obejmuje w tyrn gatunku. Od podłużnych przemieniają się
prawic w koliste, mające te samą długość, co szerokość.

Kształt pięciokątny, mnićj więcćj podłużny, krawędzie
zawiasowe tępo, powstające przez zagięcie skorupy lewćj,
tworzą w wićrzchołku kąt 72° do 75°; krawędzie boczne
ostre łukowato wygięte, prawie o połowę krótsze od pićr-
wszycb, tworzą ze zawiasowemi mniej więcej wydatny kijl,
przechodzą, nieznacznie w ostry spodek, w środku lekko wy-
gięty, mający różnij długość w różnych odmianach, i tak naj-
krótszy jest oddany na fig. 1. 2, dłuższy w fig. 8. 10, naj-
dłuższy w lig. 0. 7,

Skorupa lewa nierównie większa, bardziej wydęta aniżeli
prawo, największą ma wypukłość w '/3 długości, dwie za-
toki zostające coraz wydatnicjszemi przy spodku, dzieli środ-
kiem skorupy cia.gna.ce się wygięcie, ważkie przy dziobku,
ku spodkowi poraź bardziej rozszerzone. Przy wierzchu sko-
rupa bardzo zwężona, spada na boki prawie prostopadle na-
wet się nieco podgina; od wićrzclm ku środkowi coraz bar-
dziej się rozszerza aż do początku krawędzi bocznych; ku
spodkowi nieco się zwęża i spada nieco naglćj. Dziobek zna-
cznie ścieńczony, zakrzywia się łukowato, ma dziurę wielką,
okrągłą; deltidium wielkie rozcinające; pole oddziela niewy-
dalna krawędź powstająca przez zagięcie skorupy w odmia-
nach podłużnych, w okrągławych tworzy wydatną krawędź,
tym jest wyraźniojszą, im indywidua są starszcmi: Skorupa
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prawa jest jakby pokrywką Icwćj poniżćj pacierza najbar-
i l / i r j wydęta, zagina się z lekka ku krawędziom zawiaso-
wym, ku bocznym spada nierównie naglćj tworzące po oby-
dwóch stronach, mniej więcej zaklęsło zatoki. Prawie w
środku skorupy poczyna się zatoka odpowiadająca wygięciu
skorupy lewej, zostająca coraz szerszą a głębszą ku spodko-
wi, (fig. l prawie tylko ślad widać, wydatniejszą jest fig. O,
najgłębszą w fig. 8, w młodych indywiduach, fig. 10 nie
masz jej zupełnie.

Odmian prążkowych nawet na jądrach nie uważałem w
tym gatunku polskim. Wydatne pierścienie przyrostu bywa-
ją na obydwóch skorupach.

Stosunek długości do szerokości w tym gatunku bardzo
jest zmienny, i dlatego nio można go uważać za cechę gatun-
kową; toż samo stosuje się do rozmaitej szerokości zatoki,
tudzież zbliżenia się i oddalenia żeber; różnice te tak niezna-
cznie w siebie przechodzą,1 że granic pomiędzy niemi i-ic
masz, i według wszelkiego prawdopodobieństwa są skut-
kiem odmiennego sposobu życia zwierzęcia, aniewewnę-
trznćj organizacyi. Najlepićj to uważać można w indywi-
duach różnego wieku. W młodych nio masz prawie zatok i
(lig. 12) tymczasem w wyrosłych zostaje bardzo głęboką
(lig. 8) i dlatego z młodych egzemplarzy oznaczać gatunku
Terebratul nie można! Wyrosłe Terebratule poznają się po
zbliżonych pierścieniach przyrostu w spodku i nabrzmiałćm
gardle przy dziobku. L. Buch odróżnia cztery główne od-
miany:

l Odmiana, Tcrebratula biplicata piana. T. dwufałdzisla
płaska, pochodzi z Von der Egg powyżćj Woschnau przy
Aarau, wKanlonio Argowii wSzwajcaryi,ma skorupęprawą
prawie zupełnie płaską, krawędzie zawiasowe schodzą się
pod kątem bardzo ostrym, 70° wynoszącym. Odmianie tćj
odpowiadają nasze Terebratule szerokie znajdujące się
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w iłach łupkowych wapienia liasowego przy wielkim piecu
Zakopanego, (fig. 8 — 13). '

2 Odmiana T. b. T. d. szeroka, bardzo pospolita przy
Moustiers, niedaleko Caen; wygięcie niewydatnc, zatoki sze-
rokie a płytkie, krawędzie zawiasowe schodzą, się pod 75°,
kf j t przy zetknięciu się zawiasowych z bocznemi zaokrąglo-
ny. Prawie na każdym egzemplarzu można dostrzegać na
skorupie podłużne pnjżki, cia.gna.ce sięodwićrzchu do spod-
ku, widać je nawet na skorupie jak w T. Defrancii.

3 Odmiana T. 1). acuta T. d. ostra, mała z ostrym kątem.
Wygięcia wydatne, wysokie do siebie zbliżone. Pospolicie
nie mićwa więcćj nad 6 linii długości. Wmarglach krć-
dowych (?) pasma Jura przy Neuchatcl, Haute Rive.

4 Od. T. b. inflata T. d. wydęta. Z pod Grumbach przy
Amberg. Skorupa prawa mocno wydęta, w samym środku
wznosi się nąjwyżćj, zlijd spada łukowato ku krawędziom.

"Skorupa lewa także wydęta, a wygięcia niewyraźne. Prożki
podłużne, dosyć wydatne pokrywają tę odmianę.

Podobieństwo i różnice. Terobralule gładkie w ogólności
bardzo trudno jest odróżniać; granice prowadzić między
niemi, często prawie niepodobna. Gatunek ten ma większe
podobieństwo do T.perovalis, i pospolicie trudno rozstrzy-
gnąć, który z nich mamy przed sobą; kształt owalny, jajo-
waty odróżnia głównie T. perovalis od T. biplicala, nadto
największa szerokość znajdująca się w środku, i brak kątów
przy zetknięciu się krawędzi zawiasowych z bocznemi. Cha-
raktery te, jednakże są aż nadto niepewne. Wiele ma podo-
bieństwa z T. globala, ta jednakże nierównie jest więcćj
wydętą i kulistą; tylko młodo excmplarze odróżnić od T.
biplicata nic można i wtedy rozstrzygają starsze obok pier-
wszych znajdujące się. T. Harlani dwa razy jest tak długą,
jak1 szeroką. 3T. yic/antca ma wiele podobieństwa do T. lń-
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plicata, ale statecznie jest nierównie większą, pod większym
kątem schodzą się krawędzie zawiasowe, na polu ma wielkie
przenoszijce się pierścienie przyrostu, przy zetknięciu z delti-
i l i i i i n znacznićj nabrzmiewa, wreszcie dziura ma skośne po-
łożenie.

Miejscowość. Gatunek ten bardzo jest pospolity w kilku po-
kładach formacyi Jura wPolsce. Milionami nagromadziły się
w szarych iłach i marglach i z niemi naprzcmian ułożonych, te-
goż koloru wapieniach, należących do formacyi wapienia lia-
sowego Alpejskiego, a tworzących wierzchnie ogniwo tćj
formacyi. Na całym pasie północnym Tatrów znajdowałem
ten gatunek (odmiana okrągła fig. 8 13) w następujących
miejscach: najpiękniej wyłuskuje się z iłów ponad wielkim
piecem Zakopanego wzniesionych, wraz z bardzo rzadko trafia-
jącą się skamieniałością do Dcllhyris IFafcotópodobną i Cida-
ritcs coronatus; w czarnym jednostajnym wapieniu w dolinie
Na Zaboczy, blisko poprzedniego miejsca, w górze zwanej
Pod Zakrzesy ponad polaną Jaworowa rnsinowa, dwie
godziny odległej od folwarku Błociska przy Poroninie; wNi-
żnych Tatrach w dolinie lirawno wpadającej do wielkićj do-
liny, ciągnącćj sio, od kopalni złota Magórki, do miasteczka
Niemiecka Lipcza; w takimżc wapieniu w górze Szpanu
llerbce przy Szpanćj dolinie (Hcrrengrund). Odmiana podłu-
żna (fig. 1.) znajduje się w wapieniu liasowym w dolinie So-
lisko przy Łuczkach w Liptowie. Młodo indywidua Ićj od-
miany zbliżają się do okrągłych, zostając starszemi przedłu-
żają się. We wierzchnich ogniwach formacyi Jura, a mia-
nowicie w wapieniu koralowym, i pod nim leżącym wapie-
niu marglowym bardzo pospolitą jest odmiana podłużna, a
mianowicie odmiana pićrwsza (fig. l — 5) w wapieniu ko-
ralowym w Mlossowćj, Przegorzalach, Podgórzu w krze-
mień zmieniona, Sance, Czajowicach przy Ojcowie; w wa-
pieniach marglowych, pod wspomnionym pokładom leżą-
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cych w Ostrowcu, Krzeszowicach, Skalce Nielepiclfiej, San-
cc; w ostatnićm miejscu bywa czasem przy zachowanej sko-
rupie wnętrze wysłane kryształami bladego Ametystu. Rza-
dziej bywa odmiana szersza (lig. C) w białych marglach wa-
piennych przy Sance. W średnim pokładzie wapienia ooli
towego nadzwyczajnie obficie z n a j d u j e się odmiana płaska
przy lirzcgach nad Nidą, pomied/y Kielcami a Jędrzejowem;
w tymże samym pokładzie przy Malogoszczu, Sobkowie, II-
ży bardzo pospolita, jest odmiana szeroka; w wapieniach
szarych fonnacyi Jura przy Szczerlakowic pod Wiślicą, z szy-
bu 180 sążni głębokiego, pr/y poszukiwaniach soli otrzy-
mywano ten gatunek.

Inne miejscowości. Jestto bardzo pospolity gatunek we
fonnacyi Jura, mniej powszechny w krćdowćj; najliczniej
znajduje się we wierzchnich pokładach formacyi Jura, i tak
w wapieniu koralowym w krzemień zmieniony, odmiana
krótka, nabrzgkła, bez fałdów jest w Bawaryi w Grumbach
przy Ambcrgu, dalćj w Pappcnheim przy Solenhofen;
w Wirtembcrgu według Quenstedta w warstwowym wapie-
niu (Rcgelrniissiggcschichteto Kalkbiinke)IIeidenheim, Donz-
dorf, Geissenlieim, Griibingen; w Szwajcaryi we Wonschau
nad Egg w kantonie Argowii; w pokładzie zaś Kimmeridgeclay
w Porrentruy; we Francyi we wićrzchnich ogniwach w po-
kładzie Oxfortclny zwanym w Bcsancon, Doubs, w Kim-
meridgeclay i wapieniach portlandzkich w Departamencie
"Wyższej Soany; w Hradlbrtclay w Bouxvillier w Alzacyi
i w Befort; w pokładach (Morlclay, Forestmarblc, Great,
i Inferior Oolit przy Caen, i t. d. według de Caumont; przy
Dijon, Rouen, Havrc, Bayeux, Carrantan; w szarym jedno-
stajnym wapieniu przy St. Cassian w Alpach, tudzież w Sy-
cylii podTaorminjj; w północno-zachodnich Niemczech w po-
kładzie Kimmeridgeclay w Hoheneggelscn i Galgenbćrg
przy Ilildesbeim, w gór/e Petersberg nad rzeką Ockcr przy
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Goslar w Harcu; Stoinbcrg, Rinteln w wapieniach portlandz-
kich ; wo wićrzchnich |)okłudach fonnacyi Jura spoczy wa-
jqce"j pod Granitem syenitowyin Ifohnstein przy Schandau
w Saskićj Szwajcaryi. W pokładzie zwanym Neocomien
przy Ncuchalelu w Szwajcaryi.

W zielonym j)iaskowcu czyli Greensand i w spodnich po-
kładach krćdy wlissen i Bochum w Westfalii; Zscheila przy
Meissen pod Dreznem ; Montagno de Fis w Sabaudii ; przy
Nizza w królestwie Sardynii; Mans wo Francyi; w bardzo
wiciu okolicach w Anglii, a mianowicie Cliute, Farm, Cam-
bridge i 1. d.; w zielonym piaskowcu Lyme llegis , Dorset;
w pokładzie Gault zwanym w czyści zachodnićj hrabstwa
Norfolk; w spodnich pokładach kredy w Warrninsler pr/y
Dalb.

Opis figur. Tab. VI lig 1. Odmiana podłużna, bez wyda-
tnych zatok, ani środkiem cia.gna.cego sig wygięcia. Skorupa
prawa. Mój zbiór.

fig. 2, Skorupa lewa.
fig. 3, Widok z boku.
fig. 4, — wierzchu.
fig. 5, — spodku.
fig. 6, Odmiana szersza. Skorupa prawa. Mój zbiór.
fig. 7, — Iowa.
fig. 8, Odmiana szeroka wyrosłe indywiduum. Skorupa

prawa. Mój zbiór.
fig. 9, Skorupa

Iowa. Jądro ze śladem odcisku blaszki będącćj
w środku skorupy.

lig. 10, Odmiana szeroka, niezupełnie wyrosła. Skorupa
prawa. Mój zbiór.

fig. 11, Skorupa
lewa. Mój zbiór.

fig. 12, Odmiana szeroka, bardzo młode indywiduum, bez
zatok. Skorupa prawa.

fi g. 13, Skorupa lewa.



C A R Y O P H Y L L I A , Lamark.

(GWOŹDZIEŃ, Jarocki).

Pień wapienny, przyrosły, pojedynczy,.przewrócono stoż-
kowaty, albo rozgałęziający się przez przedłużenie zakoń-
czających komórek; komórki lejkowato wklęsłe, mają tenże
sam obwód co pień. Powićrzchnia gładka albo podłużnie
prążkowana.

Schweigger i Goldfuss łączą ten rodzaj z Oculiną, odró-
żniającą się prawie tylko gładkij powićrzcbnią i utworzyli
rodzaj Lithodendron, z którego jednakże odpadły pojedynczo .
albo rozgałgziono krążkowate kształty zwane Anthophyllum
I I I . i i n \ i l l < - oddziela niektóre gatunki od rodzaju Gwoździcnia,
Lamark, i dwa nowe utworzył Dendropbyllia i Lobophyllia,
znajdujące się także w stanie skamieniałym.

Liczne gatunki Gwoździcnia żyją w morzach umiarkowa-
nej i gorącej strefy; skamieniało są liczne począwszy od for-
macyi Jura, trwają przez kredową i trzeciorzędową.



T U R B I N O L I A , Lamurk.
(KUNOWIEC, Jarocki).

Pień wapienny, pojedynczy, nteprzyrosły, knjżkowa-
ty albo klinowaty, zewnętrznie prątkpwanj, w spodku koń-
czy się. spiczasto. Jeslto pojedyncza, wielka, okrągła albo
spłaszczona komórka. Blaszki schodzo.ce sio. w środku two-
rzące gwiazkc,, pokrywają liczne brodawki. (Tab. VII. fig. 7).

Brona odkrył jednakże u wielu gatunków klinowca, do-
brze zachowano końce, a na nich ślady którymi były przymo-
cowane do ciał twardych, dlatego według dclinicyi Lamar-
ka upada różnica z gwoździeniamipojedynczemi, które Ehren-
berg do swego rodzaju Cyathyna łączy. Korona w niektó-
rych gatunkach składajijca z małych kolców w środku ko-
mórki slojijcych, powstaje z mocnego rozwinięcia się. bro-
dawek , rozwijających sio. przy końcu blaszek, z których po-
wstaje albo oś, albo przegroda, i ta bywa pojedyncza,
albo podwójna,.

Jestto wymierający rodzaj, poczynający sio. w formacyi
krćdowej, bardzo rozwinięty w trzeciorzędowej; dwa gatun-
ki znajdują sio w teraźniejszych morzach. Rodzaj Cyathina
wyłącza sig.



AfflfflONITES Buch.
(AMMONIT).

Nazwy pospolite: Róg Aminona, Górno d'Ammon,
Ainnionshorn. Rodzaje: Ainmonites, Orbulites, Planuliles
Lamark. Orbuliles, Ainmonites Blaineille. Planulites, Elli-
psolites, Ainallhcus, Pćlaguse, Sinipligade Montfort. Ain-
monites, Kllipsolites Sowerby. Nautilus, Argonauta Reineche.
Aininonitcs, Globiles, Ceratites, Goniatitcs de Iluan. Ain-
monites Jiucli.

Zwierzy nieznane.
Skorupa wielokomórkowa, krążkowała albo kulista, na

jednej płaszczyźnie zwinięta; skręt (spira) zakrywa sif l u l i nic,
obroty niekiedy zupełnie odkryte dotykają się zawsze. Otwór
•skorupy (bouchc) czysto ściśnięty, zaopatrzony wyrostkami
ibocznemijęzyczkami, co dokształtu bardzo różneini w ka-
żdym gatunku. Przegrody symetrycznie powycinano gl^-
bokiemi płatami; z tycb jeden grzbietowy, jeden spodni,
i mniejsza lub większa liczba bocznych; płaty te sit albo
proste albo powycinane, łącza, się. za pomocą wyniesień
które nazywać \tedzieniy siod/fimi, mającemi wierzchnią część"
zaokrąglona.. Wtpch (sipbon) przytyka prawie do grzbietu,
przedłuża si^ za ostatnią komórką.

Podobieństwo i różnice. Rodzaj ammonila mieszano da-
wniej z rodzajem lo(\'ukn(Nati(ilus)t od którego różni sit; stano-
wczo położeniem wtechu; u amrnonita jest on przy samym
grzbiecie, w ł o i l z i k u przebija środkiem albo prawie w środ-
ku przegrody. Niektóre rodzaje mają wtęch na grzbiecie,
a przegrody mocno powycinane jak u właściwych ammo-
nilów; różnią siy jednakże zwinięciem skrótu, i tuk wródź.
Hamites skr^t jest nieregularny, w Toxocerales skorupa nic
skręcona spiralnie, ale zakrzywiona i Ł d.

Już w najdawniejszych warstwowych skałach znajdują
sic. ammonity, należące do famil i i Goniaiitet a mianowicie
w tak zwanym systemacie sylurycznym; w systemacie De-



wońskim zaś nadzwyczajnie rozwinęły się; w następnych
zmniejsza się ich liczha. W późniejszej formacyi, zwanej
wapieniem G ietyngskim (Muschelkalk), pojawia się nowa fa-
milia Ceruliles zwana, a w fonnacyach Jura i kredy nad-
zwyczajnie rozrodziwszy się właściwa familia ainmonitów
wymiera, i ani w formacyach trzeciorzędowych, ani w te-
raźniejszych morzach nie masz ich śladu.

Ponieważ rodzaj aminonitu zawiera bardzo wielką licz-
bę gatunków, okazała się potrzeba porobienia poddziałów.
Lamark, de Haan i Blainvillc potworzyli familie, biorąc za
zasady mniejsze lub większe obwiniecie obrotów skrętu. So-
werby fSystematical index of the minerał conchyliology
T. VI str. 249) podzielił aminonity na trzy oddziały: 1) ma-
jijce grzbiet zaokniglony; 2) grzbiet wklęsły; 3) z ostrzem
na grzbiecie. Ostatnio podzielił na dwie części, pierwsze
majqce ostrz zupełnie prosty, drugie karbowany. Podziały
to bardzo sij proste, lecz tyle jest przejść jednego w dru-
gi, że nie mogą, być za dostateczne uważanemi.

W r. 1828 odkrył L. Buch w ammonitach ważne cha-
raktery, na które jego poprzednicy nie zwrócili uwagi; odkrył
bowiem że wycięcia czyli płaty przegród u ammonitów są
w pewnych familiach statecznie rozdzielonerni, i własność
ta wraz z kształtem zewnętrznym posłużyła mu do podzielenia
ammonitów na 14 familij. Następnie AlcidenTOrbignypozna-
wszy znacziiij liczbę nowych ammonitów, oparł się na zasa-
dzie L. Bucha i podzielił aminonity na następująco familie:

1. Goniatites L. Buch. G. expansus Buch, llenslowii
Sowerby.

2. Ceralites L. Buch. Am. nodosus. Bruguiere.
a) Gatunki mające na grzbiecie ostrz zupełny:

3. Arietes L. Buch. Am. Buckhndii Sów. Am. Cony-
beari Sów.

4. Falciferi L. Buch, Am. Murchisonac Sów. Am. ser-
pcntinus Reineckc.

5. ('ristatt D'Orl>. Am. helins D'0rb. Am. lxion I)'Orb.



1) Gatunki mające na grzbiecie rowek: •
0. Tuberculati D'0rb. Am. tulerculatus D'0rb. Am.

laulus D'0rb.
c) Gatunki mające grzbiet ostry, który niejest ostrzem:

7. Clupeiformes D'0rb. Am. clupeiformis D'0rb. Am.
Gevrilianus D'0rb.

d) Gatunki z grzbietem ostrym, karbowanym:
8. Amalthei Ł. Buch. Am. amallheus Schloth. Am.

cordatus Sów.
9. Pulchelli D'0rb. Am. pulchellus D'0rb. Am. Drol-

lianus D'0rb.
10. Rhotomagenses D'Orb. Am. Kholomagensis Bron-

gniart. Am. papalis D'Orb.
d) Gatunki z grzbietem wklgsłym, na bokach z bro-

dawkami:
11. Dentali Buch. Am. dcntntus Sów. Am. pretiosus

D'0rb.
42. Ornati Buch. Am. Duncani Sów.

ej Gatunki mające grzbiet mnićj więcćj czworobo-
czny:

13. Flexuosi Buch. Am. flexuosus Miinstor, Am. cry-
ptoceras D'0rb.

14. Compressi D'0rb. Am. Jieaumontianus D'0rb. Am.
compressimus D'0rb.

15. Armati Buch. Am. perarmatus Sów.
16.' Anyulicoslati D'0rb. Am. angithcostalus, Am. Des-

hayesii D'0rb.
17. Capricorni Buch. Am. planicosta Sów.

fj Gatunki z grzbietem zaokrąglonym, wypukłym:
18. Ifeterophylli D'0rb. Am. tatńcus Pusch. Am. al-

pinus D'0rb.
19. Ligali D'0rb. Am. ligalus D'0rb. Am. Slaszycii Z.
20. Planulati Buch. Am. communis. Sów. Am. macilen-

tus D'0rb.
21. Coronati Buch. Am. Humphresianus Sów. Am.

annularis Reinocke.



22. Macrocephali Buch. Am. Herveyi Sów. Am. bidi-
chotomus D'Orb.

23. Fimbriati D'0rb. Am. ftmbrialus Sowerby. Am.
lepidus D'Orl).

Aby opisy gatunków uczynić zrozumiałem!, pojedyncze
części ammonitów nazywać będziemy juk następuje:

Skrgl (spiraj jestto rurka ki lka razy skręcona na jednej
płaszczyźnie, dotykająca się, ku otworowi powiększająca się.

Obrót (anfrudm, tour), znaczy pojedyncze zwinięcie.
Otwór (bouchc), jestto otwór skrętu.
W obrocie nazywamy wierzchnią część:
Grzbietem (dos); przeciwna, jemu część spodkiem; część

zawarta, pomiędzy grzbietem a spodkiem bokiem (cole). Boki
to są ozdobione żebrami (cote) albo brodawkami (tubercule);
część obrotów odsłonioną, obwiedziona, ostatnim obrotem, na-
zywać będziemy pępkiem (ombilic).

W obrotach cylindrycznych znajduje się pod grzbietem
rurka cylindryczna; tę nazywać będziemy wtęchem (siphon):
ściany przegradzające skorupę nazywać będziemy przegro-
dami (cloison).

Przegrody s;j powycinane, i w nich części zaokrąglone;
ku otworowi zwrócono nazwiemy siodlem (selle); część spi-
czasto wyciętą nazywamy platem(\o\)t>}; siodła i płaty są. syme-
trycznie powycinano albo niesymetrycznie; płaty i siodła
stosownie do rozkładu, nazywać będziemy jak następuje:
patrz Tab. II, lig. 1.

Płat grzbietowy PG.
Siodło grzbietowe . . . . „ SG.
Płat boczny wierzchni PBW.
Siodło boczne wierzchnie SBW.
Płat boczny niższy PB\.
Siodło boczne niższe Sl i Y
Płat dodatkowy pićrwszy PDP.
Siodło dodatkowe pierwsze SDP.
Płat dodatkowy dru#i i t. d PDD.



.1"! 9. Formacja trzeciorzędowa.

CAUYOPHYLLIA 150CZKOWSK1I, Z.
(Owoidzloń Itm-y.kuu Hltl l-RO, Z.)

Tab. VII fig. 3—4.
Wymiary:

Długość 48 millimetrów
Średnica większa komórki 21 „

„ mniejsza 18 „
Pień pojedynczy, podłużny, lekko zagięty, przy wierzchu

w połowie nakształt garbu wydęty; powićrzcbnia podłużnie
prążkowana; prążki są podwójne, wydatniejsze i niewyda-
tne; pićrwsze znacznićj wypukłe, paciorkowate; drugie li-
nijkowate; pomiędzy pićrwszemi leży 3 — 4 drugich. Ko-
mórka ma kształt owalny, głęboko zaklęsła, blaszki gwiazdy
nierówne, między dwiema nieco wiekszomi 3 — 4 cieńsze,
tworzą w środku nieoznaczenie wijący się węzeł. Ta budo-
wa wewnętrzna jest skutkiem zewnętrznej.

Podobieńslico i różnice. Gatunek ten bardzo jest podobny
do C. fasligiala, Lamark: żyjącej w morzach południowych,
różni się tćm.że liczne pnie połączone wychodzą z jednego ko-
rzenia, na zewnątrz są wyraźnie prążkowane, prążki wszystkie
ostre, jakby nacinane, piłowate, a zlnd pochodzi powićrz-
cbnia chropowato, czego nic masz w C. lioczkowskii, będącćj
często zupełnie g ł a d k ą , w miejscu prążków linijkowatych;
nadto większą jest statecznie co do wzrostu od 6. fastigiala.
Co do zewnętrznych charakterów bardzo podobną jest C.
Boczkowskii do Tiirbinolia duodecimcostala, jednakże blaszki
komórkę składające są gładkie, a Turbinoliipokryto brodaw-
kami , czcij) się stanowczo odróżniają.

Miejscowość. Bardzo rzadko w iłach przegradzających
pokłady soli w Wieliczce, należących do średnich ogniw for-
macyi trzeciorzędowej.

Inne miejscoioości. Również w formacyi trzeciorzędowej
znajduje się wo Francyi w departamencie Dróme w Cha-
teaux Trois.

Opis figur. Tab. VII fig. 3. Widok z boku. Wielkość na-
turalna. Mój zbiór.

Fig. 4. Widok komórki.



!"! 9. Fornmeya trzeciorzędowa.

CRASSA, Z.
(Uwożdzleii grabolUtiir, Z.)

Tab. VII fig. 1-2.

Wymiary.
Długość ..... . . . . . 40 millimetrów
Średnica większa komórki 33 „

„ mniejsza ..... 28 „
Pień wapienny, przewrócono stożkowaty, w końcu spo-

dnim znacznie ścieńczony, przedłużony, prawie walcowaty;
we wićrzchnim bardzo rozszćrzony, owalny, gładki. Ko-
mórka mało co wkjesła, tworzy równa, prawie płaszczyznę;
blaszki tworzące gwiazdkę niejednakowe, znacznie nabrze-
kłe, ciągną się od obwodu do środka, tworząc w środku
nieoznaczony węzeł; pomiędzy trzema cieńszcmi, nieco wi^-
cćj zaglebionerni, stoi naprzemian grubsza, nieco wyższa.

Młoda komórka , jakby pączek wyrastająca z wićrzchu
głównej, czyli jest wyjątkowym przypadkiem nie można roz-
strzygnąć.

Miejscowość. Bardzo rzadko w iłach szarych przegradza-
jących pokłady soli w Wieliczce. Gatunek ten odkrył Dr.
Boczkowski z Wieliczki.

Inne miejscowości Prof Glockcr znalazł len gatunek przy
JUahrisch Ostrau w Morawii i w Uukzynie w formacyi trze-
ciorzędowej.

Opis figur. Tab. VII fig. 1. Widok z boku. Mój zbiór.
fig. 2. — komórki.



J\@. 7. Formacya trzeciorzędowa.

TUllBINOLIĄ SINUOSA, Ad. Brongniart.
" (Klluouloc trójkątny,'/,.).

Tab.VII, fig. 5, 7.

Hacąuct, 1779. Der Natur foracher T.
XIII, str. 01.
Walcb, 1779. ibid. - - T. XIII,
str. 94, 99, vur. a.

f Flabcllum pavoninum. Lesuor, 1807. Zoologie illustre.
T. sinuosa Al. Brongniart, 1823. Geognosie du ter-

rain calcarco trapden du Yicentin str. 83,
Tab. VI, fig. 17.

— appendiculata - — str. 83, Tab. VI, fig. 17.
T. sinuosa Bronn, 1825. System der urwell. Pflanzen-

thiere str. 42, Tab. V, fig. 12.
Caryophyllia cuncata Bronn, 1827. Ergebnisse meincr na-

turhist. oekomischen Reisen. T. l, str.
134.
Sassi, 1827, Giornalo ligustico. Soptomb.

T. cuncata Goldfuss. 1829, Petrefacten des. Museum
v.Bonn T. I, str. 53, Tab. XV, fig, 9. str.
108, Tab. 37. fig. 17, a. b.
BlainviIIe, 1830, Diction. des scienc. natur.
T. LX, str. 307.
Sedgwick et Murchison, 1832. Asketchof
the slructure of (hę eastern Alps. w Geol.
Trans. B. T. str. 301.

T. appendiculata. Kloeden, 1834. Yerst. der Mark Branden-
burg. str. 260.

T. anceps V. Broda. 1834, Bullet. soc. giol. France
T. IV, str. 341. N. Jahrb. f. Min. 1836
str. 97 tudzież llarlemer Konst. in Lotler
Bodę.



.l}1'. 'S . Foriimcya trzeciorzędowa.

T. cuneata Pusch, 1830. Geogn. Bcschreib. v. Polan T.
II, str. 495.

— Bronn, 1837, Ycrzeichn. der in Niederoe-
slreicfi gesammellen lertiar Fossil Resle w.
N. Jahrb.'f.Mm. str. 425.

T. tinuosa. Bronn, 1837 Lethca geogn. T. II, str. 897,
T. cuneata Pusch, 1837. Pokn$ Paleontologie str. 1 80.

— v — Michellotti, .1838. Spec. zooi>hy. .diliv.s(r.
v,\ \\ ni, t\ ' co-

r Łeymerie, 1843. J&M//. soc. gćol. de France— -D
T. XIV, str. ,528.

Flabellwy cunęplufn Micbeiin, 1841, Iconographie zoophy-
•"•I:M>-,'.\'\ \ \ , tologigue. Dćwription par localilćęt ter-

.t l rains des yoly pierś fossiles de France cl pays
'.m-. enmronantes str. 45/jTab. IX, fig. 13.

i iWymiaty: Wysokość iomórki 35 rnillimetrów
Średnica większa ... 40 „

. i l u ; - . : : .• ; — mniejsza. . . 20. „
-^Pień mocno ściśnięty, kliaowaty,'krijżkowaty, trójkątny^
prosty, ma pospóliciie ostry koniec. Powierzchnią okry-
wają żeberka i prążki; ioberka nierówne, jakby karbowane
znajdują sie.>od 5— 7, po bokach dwa wydatniejsze są w środku;
pomiędzy niemi liczne linijki 'leżą; w' niektórych odmianach
nic mas/ Łebtfek, tylko powićrzcfanią prążki okrywają. Ko-
mórka zagłębiona, składa sję z grubszych i cieńszych bla-
szek, naprzemian ułożonych, tworzących podłużną gwiazdę;
blaszki grubsze ciągną sig -od obwodu do .środka, po-
pomiędzy niemi jest 4 — .&' Cieńszych , niedochodzących
pospolicie, do środka, {.gubiących się w połowie; pićrwszo
niedaleko środka1 nabrzmiewając, tworzą podłużną prze-
grodę, która się pokazuje gdy wićrzchem blaszki są obłama-
no. Tak cieńsze jako i grubsze blaszki okrywają się brodaw-



ITorniRcya tirsiseciorzętlowa.

kani! (fig. 7.) powiększającomi się mianowicie przy poprze-
cznej przegrodzie. Budowa ta wewnętrzna nie odpowiada.zo-
wnętrznćj; nic wszystkie grubsze blaszki, których po każdćj
stronie bywa do 1 1 zmieniają się na zewnątrz, jako żebra wy-
datniejsze; tych bowiem bywa od 5 do 7; na przeciwnych bo-
kach różna jest ich liczba. Młodo cxcmplarze powszechnie
majq koniec nieco rozszerzony, którym przyrastały do ciał
obcych. Gatunek ten ma bardzo zmienne kształty przecho-
dzące w siebie, mianowicie przez powstanie wydatnych żeber
i nierówności na nich okazujących się. Bronn dzieli je na
odmiany, i tak do T. angusta liczy odmiany smuklcjsze.
T. sinuosa , appendiculata , cuneata mają żeberka z nieró-
wnościami na zewnątrz.

Miejscowość. Jestto gatunek właściwy średnim ogniwom
trzeciorzędowej formacyi, znajduje się jednakże w młodszych
osadach, a nawet w dzisiejszych morzach. W piaskacli
wapiennych należących do średniego ogniwa formacyi trze-
ciorzędowej, rzadko w Korylnicy ; według Puscha na Wo-
łyniu.

Inne miejscowości. W tak zwanej formacyi podapeniiiskićj
we Włoszech: Caslell Arquato, Albenga i t. d. w iłach Te-
gcl zwanych pod Wićdniem, przy Bordeaux; Ronca niedale-
ko Werony, Val Sangonini w ogniwie liczonym do spo-
dnich trzeciorzędowych, i w podobnymże w dolinie Gosau
w Salzburgskiem; w 1'ireneach Banyul-des-Aspre.<t. W pia-
skowcu brunatnym pod Berlinem; w bardzo nowych piasko-
wcach trzeciorzędowych 7,ulphen w Geldryi. Bronn uważał
ten gatunek w Muzeum nauk przyrodzonych w Leyden, po-
chodzący z morza przy Nowćj Zelandyi, nazwany Flabdlum
pmoninum.



JV£ ?« Formacya trzeciorzędowa.

Opis figur. Tab. VH, fig. 7. Widok z boku, wielkość na-
turalna. Mój zbiór.

Fig. 8. Komórka wewnątrz widziana.
Fig. 9. Blaszka z brodawkami powi^kszoneim.
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Rodzaj OSTREA, Lamark.
(OSTRYGA).

Podrodzaj OSTREA, Lamark.

(OSTRYGA, nazwa pospolita).

'Skorupa przyrosła; obiedwie skorupy odmienne, niesy-
metryczne, nicforemne. w blaszki dzielące się. Skorupa pra-
wo, czyli przyrosła pospolicie większa, bardziej wydęta;
Iowa mniejsza, podobna do pokrywki pićrwszćj, miowu
nierównie mniejszy kręg. Zawiasa bezzębna. Ścięgacz
leży w środku oslrokręgowatego dołka, nierównie większe-
go w prawćj skorupie, aniżeli w lewćj. Kręgi nierówne,
prosie, niczakrzywionc. Wielkie znamię muskularne ku
przodkowi wysunięte.

Prawie tyleż gatunków żyje w teraźniejszych morzach,
co wygasło. Rodzaj ten poczyna się według wszelkiego
prawdopodobieństwa z wapieniem muszlowym, w fonnacyi
oolitowćj bardzo się rozwinął i prawie zawićra Va część
200 gatunków skamieniałych, jednakże dla bardzo zmie-
niającego się kształtu, trudno je pomiędzy sobą odróżnić.
Niektóre nader są upowszechniono a łatwe do poznania.

W najnowszym czasie odkryto ostrygi w dawniejszych
jeszcze formacyach, i tak Alurchison znalazł je w Peruiskićj
(Zcchstein), a Koninck w wapieniu węglowym przy Visć.



Podrodzaj GRYPHEA,lamark.
(Kaganek, Jarecki).

Skorupa (nieprzyrosła?) przyrosła, obiedwic pomiędzy
sobą nierówne, prawic symetryczne, foremne. Zawia-
sa bez zębów; skorupa prawa mocno wydęta z kręgiem
przedłużonym, spiralnie na bok zagiętym; z wielkim, wklę-
słym, poprzecznie prążkowanym dołkiem ścięgaczowym; na
zewnątrz w części przodkowćj ciągnie się rowek poczynają-
cy się pr/y wierzchu, albo nieco niżej, zarazem oddzielający
przedni płat od reszty skorupy, na którym albo z boku loży
wewnątrz skorupy wielkie znamię muskularne. Skorupa le-
wa mała, płaska, albo wklęsła, w końcu prążkowana; bez
wyraźnie okazującego się kręgu, w spodku skośno ścięta,
z krótkim, szerokim dołkiem zawiasowym w części sko-
śno ściętym.

Podobieństwo i różnice. Podrodzaj ten odróżnia się li od
ostrygi spiralnem skręceniem prawćj skorupy;' w ogólno-
ści ma kształty bardziej symetryczne, i dlatego łączy go
z nią na nowo Desbayes. Podrodzaj ten głównie rozwinął
się we formacyi Jura; 12—13 gatunków zostało wniój po-
znanych; większa część znajduje się w jćj spodnim ogniwio
—w Liasie. W następnych formacyach już prawie wygasł,
i tak w kredowej znajduje się jeden gatunek, bardzo zbliża-
jący się do ostrygi, tudzież jeden w formacyi trzeciorzędo-
wej, podobncgoż kształtu; jeden gatunek żyje w teraźniej-
szych morzach.



1'odrodzaj EXOGYRA, Sowcrby.

Skorupa (? nieprzyrosła, albo) przyrosła, obiodwie skoru-
py nierówne, niesymetryczne; skorupa prawa większa, pła-
ska albo wydęta, pospolicie ma wydatny grzbiet; lewa
mniejsza, płaska; kręgi w obydwóch skorupacb niesyme-
tryczne, w jeden bok zwrócone i skrócono (czein się odró-
żnia od Gryfei); w skorupie lewej kręg nierównie mniejszy,
niewystajćicy, zwija się na jej płaszczyźnie. Zawiasa bezzę-
bna, często bywa na większej skorupie szydełkowaty, nie-
wyraźny "boczny ząb. Dołek zawiasowy ważki, przedłużony,
ciągnie się w kierunku boczhycb spiralnych pacierzy, i dlatego
leży na boku, w samym końcu bywa nieco /akryty. Znamię
muskularne wielkie, ku przodkowćj stronie wysunione jak
u oslryyi; niekiedy zaledwie go widać że wierzchnia sko-
rupa byłu przyrosłą i wtedy bardziej wydęta. Często przy-
rasta cała powićrzchnią zewnętrzną, i wtedy zostaje płaska,
a tiicforemną. Powićrzchnia gładka, albo okryta promie-
niami. Odróżnia się od rodzaju Chama jednćm znamieniem
muskularnem, i ściągaczem bardzićj na wewnątrz wcią-
gniętym.



Forinacya Jura.

TEREBRATULA TETRAEDRA, Sowerby.
(Toreforntuln czworoliocztin, Z.)

Tab.X. fig. 7-11.

T. letraedra: Sowcrby, 1812. Mincral. conchyliolo-
gy of Great liritain. Tab. 83,
4. T. l, str. 191.

media, — 1812. „ Tab. I, slr. 191,
Tab. 83, lig. 5.

telruedra, Lamark,1819. Histoirc natur clledcs a-
nimaux sam wrlebres T. VI,
str. 253.

Conybcarc, 1822. Geology of En-
gland und Wales str. 244.

eleminalu, Catullo, 1827. Saggio di Zoologia
fossile owero osscrvaz. sujira
li petrefalti delie provinzie
Auslro- Yencte, str. 168. Tab.
m. n. o. 5,

n, 1828. Sup/emcnlary re-
marks on thc strata of the oo-
lilic series and the rocks asso-
cieled with lliem in tlić Coun-
ties of Southcrland and Hoss,
andthclIcbridcs.Gcolog.Trans-
acl. B. T. H, str. 368.

Dęła Bochc. 1830. Pliilosoplucal Ma-
gazinc'l\ VIII, str. 30.

Tllirria, 1830. Mcm. dc la socic. d' /«'-
stoire natur, dc Strasboury T.
1. str. (52 i Jahrb. f. Miner.
z 1831, slr. 454.

Boaumont et Dcfrcnoy, 1830. Mcm.
pour servir A unc dćscr. geo-
log. de la France, T. I, sir.
301.

Woodwanl, 1830. Sinoptical labie of
british organie remdins, slr.
21.
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T. media Ziethen, 1830. Yeruteinerungen Wiirtem-
. bergs, T. 41, 1.

— guadriplicata „ 1830. T. 41, 2.
— qutnqueplical „ „ T. 41, 3.

Hohninghaus, 1830. Ycrsuch eincr
geog. Eintheil. scincr Yerst.
Samml. w Jahrb. f. Min. str.
452—459.

Lonsdalc, 1832. Gcological Transaclions.
B. T. 111, str. 275.

Miinster, 1833. Yerzcichniss der Ycrslein.
der Krcissamml. zu Iluyrculh.
str. 40.

L Buch, 1833. Neues Jahrb. f. Miner. str.
423.

Philips, 1833. lllustrations ofthe Geolo-
yy of Yorkshire. str. 102.

L Buch, 1834. Ucber Terebraleln, str.
40. w Jahrb. f. Min. 1834,
str. 017.

Keforslein, 1834. Nalurgesch. des Erd-
kiirpers. T. 11. str. 086.

Studcr, 1834. Geologie der westl. Schwei-
zcr Alfcn. str. 285.

Delongchamps, 1835. Jiulletin de lasoc.
geolog, de France. T. Ill, slr.
233.

Klooden, 1835. Das aelteste Denkmnl
Pommcrns w dzienniku: Jialti-
sche Slndien, T. III. str. 1.

Rocmcr, 1835. Yersleiner. des nord dcut.
Oolit. str. 38.

Esqucra dcl Bayo, 1835. Geognosie der
Uingcbitng von Tudela \\Jalir.
f. Min. 284.

Williainson, 1830. London Magazine o f.
natural hislory. T. IX, str.
425, w JaAri.1838 r. str. 240.

Bronn, 1837. Lcthea geognosticn, l'. 1.
str. 291.
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T. telracdra Pusch, 1837. Polens Paleontologie, str.
20.

— Fromhcrz, 1837. Jura des Breisgaues
slr. 15.

Alberti, I838f 3/mer. FerAtffr. des Gcbie-
tes von Rotweil w Ilcichgebera
Geschichte von Holhweil str.
575. Juhrh. fur Miner. 1838,
str. 467.

Muruhison, 1839. Silurian system, T. l,
str. 17.

Huot, 1839. Cours dc Gćologic, T. II , str.
216—238.

— Sauvago et Duyignicr, 1842. Stalistigue
min. et gćohgiguc du Dóp.
des Ardcnnes, slr. 242.

— Fischcr, 1842. O skamtenialóicfach Gub.
Moskiewskiej w JJullet. nat.
de Moscau. 1842, str. 106,
i w l i i n n n a . Faloont. Collccta-
neen. 1843, str. 108.

Wymiary:
Długość ........ 27 millimetrów 100.
Szórokość ...... 26 „ 95.
Grubość, ....... 17 „ 59.

Należy do oddzialu Wezłbwaiych. (Pugnncoao).
Ksztnlt czworokfj.tny, krawędzie zawiasowo schodzi) sic.

pod kijtcin prostym , o połowy krótsze od bocznych. Sko-
rupa lewa ma gfyboki j zatoko , zaklyśi i ioni j aż po nad naj-
wyższij wypukłość skorupy prawćj ; dwa znaczniejsze skrzy-
dła wznoszij sit; wysoko; tak zatokę, jako i skrzydła pokry-
wają, wielkie, niezupełnie ostro fałdy, zostające ku wierz-
chniemu końcowi coraz rnnićj wydatnemi, na każdym
skrzydle tak rozłożone, iż najbliższe zatoki wznoszą się naj-
wyżej, reszta spada schodkowato ku bokom ; zatoka ma 2
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fałdy, po 3 skrzydła; dziobek mały, mocno zakrzywiony, doty-
ka skorupy prawej, zakrywa dziury i dellidiutn; pole małe
nicwydatnc, nic oddziela go krawędź, leży na boku, tworząc
małe podłużne ucho. Skorupa prawa nierównie mniejsza,
wygięcie wysoko wzniesione, spadając ku skrzydłom, tworzy
wielką prostą płasczyznę; skrzydła i wygięcie po trzy fałdy po-
krywają, z tych najbliższe końca skorupy mniej wydatne.

Podobieństwo i różnice. Excmplarze nasze różnią się nieco
od angielskiej i niemieckiej T. tetracdra fałdami mniej ostre-
mi i dziobkiem zakrzywionym, gdy w tamtych fałdy bardzo
są, ostre od spodku do wierzchu,' a dziobek prawie prosty
wpływa na oddzielenie wydatniejsze pola. Możnaby zatom
z naszćj odmiany zrobić nowy gatunek, atoli różnice te nio
są tak wielkie, gdy cala budowa tćj skorupy odpowiada T.
tctraedra, a w tym rodzaju przejścia jednego kształtu w dru-
gi bardzo są czyste; dlatego uważam ją za prostą od-
mianę. Gatunek ten w ogólności ma podobieństwo do T.
varians; różni się jednakże znaczniejszą wielkością, mniej-
szą ilością wielkich fułdów, kształtem bardziej rozdzielnoym.

Hislorya. Gatunek ten ustanowił już w r. 1812 Sowcrby,
i został przez angielskich geologów przyjętym. L Buch
ograniczył go ściślej.

Miejscowość. Znajduje się w białych marglach nie zbyt
obficie pod wapieniem korallowem Icżąych przy Krzeszowi-
cach.

Inne miejscowości. Jestto skamieniałość właściwa Lias u,
i W tym pokładzie bardzo jest pospolita, rzadzićj znajduje
się w warstwie zwanćj od angielskich geologów Inferior
Oolit czyli spodni Oolit. I tak w Anglii jest w wierzchniem
wapieniu liasowym przy Wbitby: w piaskowcu liasowyrn
i Inforior Oolit w Dundry, dalej w marglach w pokładzie
rudy żelaznej i iłach łupkowych w Yorkshire; w Szkocyi
w Zachodnich wyspach (Western Tslands) w Liasie na wy-
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spach Corsaig, Holm,Skyey:wkNieniczech północno zacho-
dnich w Liasic w Kahlefeld i/Steinberg przy Oldendorf;
w iłacli odpowiadających średnim pokładom formacyi Jura
w górzo Elligser Brink przy Alefeld; w górze Langenberg
przy Goslar; w Bawaryi przy Ainbcrg, Auerbach, i Raben-
stein w warstwie odpowiedniej spodniemu Oolitowi, nazy-
wanej Eisenoolit; w Wirtembergu w Waldhausen przy
Tubindzc, Paulshauscn, przy Hciningen; w szarym wapie-
niu pod Soehcro przy Belluno. Podług Lonsdalc w war-
stwie zwanej Kelloway Rock przy Bath.

Opis figur. Tab. X. Fig. 7. Skorupa prawa. Mój zbiór
Fig. 8. — lewa.
Fig. 9. widok z boku.
Fig. 10.; — wićrzchu.
Fig. 11. — spodku.
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- Sowerby.
(Tcrcliratuln róźnokN/.tnltiia, Z.)

Tab.X. fig. l—G.
T1, mconstans Sowerby, 1821. Min. Conchyliology of Grcat

JMlain. T. III; str. 137, Tab. 277, fig. 4.
— Murcbison, 1827. On thc Coal-ficld of lirom m

ihc Suthcrlandshirc w Geol. Trans.
B. T. H. str. 319 321.

— Hohnighaus, 1830. Vers.geogn.Einlh.seincrVcrst.
Samml. w Jahrb. f. Min. str. 46S.

— Woodward, 1830. Synopl. Tablc of brilish orga-
nie remains, str. 21.

— Miinster, 1831. Ucbcr d. gco,gn. Yorkom, der
Nautileeii in Deulschhnd w Jahrb.
f. Min, str. 732.

— Buch, 1832. Ucbcr Terebrateln. str. 45. N.
Jahrb.f. Min. str. 618.

— (?) Lconhard, 1834. Einige geol. Erschein. in d.
Gcgcnd v. Meisscn w N. Jahrb. f.
Min. str. 135.

— , Roemer, 1835. Yerst. des Norddcutsch. Oolit.
str. 11. JY. Jahrb. f. Min. str. 732.

— Mandclslohc, 1836. JV. Juhrl,. f. Min. str. 204.
- (?) Pusch, 1837. Polcns Paleont, str. 13, Tab.

III, fig. 4 a, b, c.
— (?) Miinster, 1839. Jieitriige żur Pelrcnfactenkun-

dc. str. 104, Tab. XIII, fig. ó. N.
Jahrb. f. Min. str. 375.
1839. N. Jahrb. f. Min. str. 73.

Wymiary:
Odmiana prawie niezgie.ta. skrzywiona.

Długość . 2ti,3 millimctrów 31,0 : 100 100.
Szerokość ...32,0 „ 37,0:121 119.
Grubość .... 18,0 „ 20,2: 08 05.

Należy do oddzialu ozdobnych (Concinnac).
Do tego gatunku podciągam odmiany prawie foremne

i pokrzywione, niemające zatoki.
Kształt pigciokąlny, krawędzie zawiasowe nieco wklęsłe

w środku, tworzą kąt nieco większy od prostego; prawie dwa
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razy dłuższe od bocznych; spodek najkrótszy. Skorupa Iowa
mniejsza, bardziej płaska aniżeli prawa, jest j akby jej pokry-
wa.; od największej wypukłości będącej nieco wyżej nad
środkiem, zagłębia się skorupa i powstaje zatoka rozszerza-
jąca się coraz bardziej ku spodkowi; skrzydła wzniesione wy-
datnie, po obydwóch stronach w odmianach prawic niezgię-
tycli; w pogiętych nie masz skrzydła jednego, tylko ślad jego
widać; 10 •— 24 fałdów ostro-duchowatych pokrywa skoru-
pę, w spodku i na skrzydłach, nierównie wydatniejsze jak
przy wierzchu, gdzie s;j prawie linijkowatemi; nigdy się nic
szczepią. Dziobek mocno śóiehczony, nieco zakrzywiony;
dziura mała, owalna; deltidiuni. obejinuj;jce; polo ostra kra-
wędź oddziela od wićrzchu skorupy, na które przenoszą się
fałdy bardzo niowydatne, ucho podłużne, małe.

Skorupa prawa w środku najmocniej wydęta, spada na-
glćj ku spodkowi, nierównie wolniej na boki; ma wygięcie
niezbyt oddzielone; stykając się ze skorupą lewą powstaje
pole nieco zaklęśnięte, na które przenoszą l ini jkowate fałdy.

Podobieństwo i różnice. T. plimtclla ma do tego gatunku
podobieństwo, różni się wyuęlością skorup i rozszczepia-
jącemi się fałdami. Większa prawie część gatunków Tere-
brotul fałdowanych jest pokrzywioną i przypadek ten wyda-
rza się w jednych nierównie częściej, aniżeli w drugich: cho-
ciaż pokrzywioną bywa skorupa,pozostają zawsze na jednej
części cechy charakterystyczne za pomocą których odróżnić je
można od f. inconslans. Puscha T. inconstam'}ost pokrzywiona
T. lacunosa, ma albowiem szczepiące fałdy, a pola brakuje.

Miejscowość,. Bardzo rzadko w żółtym ziarnistym wapieniu
formacji Jura w dolinie Orleja przy Sance, w młodych i wy-
rosłych egzemplarzach.

Inne miejscowości. W wierzchnich ogniwach formacyi
Jura w Angl i i w Shotoyerhill przy Oxfort i Ilingstrad Uay
przy Weymoutli, Ferry; Ellichser Urink w X. Hrunświckiem.

Opis figur. T X. lig. 1. Skorupa prawa. Odmiana skrzy-
wiona. Mój zbiór.

fig. 2 Skorupa lewa.
fig. 3 - - prawa. Odmiana nieco zgięta.
fig, 4 — niewyrosla. Mój zbiór.
fig. 5 Widok boku.
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A YESJLCULALUS, Bronn.
(KllRaitck | i<;rln'iv.j Kim :i< j , Z.).

Tab. Xl, XII.
Ilułlrc Faujas dc St. Fond 1 799. Ilisl. nalurelle de la Monta-

— — nne dc St. Picrre sti: 140, 149 Tab. XXII,
4. XXV. 5.

Ostrcavesicularis 180(5. Lamark, Sur les fossilcs des environs
— biauriculala dr Parts w Annalcs du Museum T. V I I I

atr. 1(50, ryciny T. XIV, str. 374, Tab.
XXII fitf. 3, 4.

Ostracitcs mysticus Śchlotueim, 1813. Miner. Taschenbuch
T. VII. str. 112.

GrypAea dilatata. Sowcrby, 1815. Miner. Conch. Gr. Jiril.
T. H, Tab. 14!) (cześć).

Oslrea nesicularis Lamark, 1810,. Animaux sans vertebreś
T. VI, slr. 2 1 U. N. 28.

Gnipkiles Iruncatus. Schlolhuiin, 1820. Pelrefaclcnkunde,
slr. 281).

Oslrea vcsicularis Defrance, 1821. Dicl, des ścień, nalurd.
T. XXIII, str. 23-24.

— Inauriculatu slr. 24.
— vesicularis l luinboldt, 1822. Kssai sur le gtsemcnt des

roches dans les deux hemisphcrcs. Dicl.
des scicnces natur. T. XXIII slr. 315.

— — Brongniarl, 1822. Cuiiier. Oss. foss. T. II
slr. 250, 325, 598 Tab. III lis. 5 a— d.

Grilphea globosa Sowcrby, 1823, 'Min. Conch. T. IV slr. 1 27
Tab. 392.

Ostrca globulosa. Sowerl)V 1 823. Min. Conchil. of Greal
Britain T. IV slr. 127 Tab. 392.

Oslrea vcsicularis Dcsnoycr, 1825. Mim. sur la craie cl
sur les lerrains lerliaire du Cotcnlm. Mim.
soc. d'liist. nalurelle de Paris T. II. slr. 199.

— — Nilson, 1827. Petrificata formalionis cre-
laceae slr. 29 Tab. VII lig. 3, 4, 5 lig. VJH
fifi- 5, G.

— — Forcbammer, 1820. Kong. Danskc vidensk
selskabs A/handl. T. II slr. 247. Ferussac:
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Buli. de Geol. 1827 str. 227 Min. Zeilsch.
z r. 1828 str. 57.

(htrea vcsicularis Dcshayes, 1827. Encydopcdie mithoditiue
' T. II. str. 291 N. 10 "

—• pseudochama i h i d . str. 192. N. 13
— hipopodium Nilson, 1827. ihid. T;ib. VII, fig. 1.

Ofstrea vcsicularis Uock, 1828. Min. Zcilschrifl str. 581.
— Dęła Hecho, 1829. On the chalk and

sands bcncath it ( usually tcrmed Grecn-
sand) in Ihe vicinily of Lyme lieyis, Dor-
set and liecr. Geol. Trans. D. T. II str. 110
112.
Manlel l , 1829. Tabitlar arrangemcnt of
the organie remains of tlić Connly of A'us-
sex. Geol. Trans. Ii. T. III str. 200.

(ii: convc.ru Morton, 1830. Sinojms oflhe organie remains
of ihe ferrouginous Sand formalion of tftc
United slatcs willi geologiml remnrks.
Jonrn.Acad. nat. KC. T. \\ Si/liman.
Amor. Jmir. T. XVII str. 283 TV. Jalirl,.
f. Min. 1834 slr. 248.

Gr. mttlulilis Blorton, 1830 Journ. Acad. T. VII. Silliman
Journ. T. XVIII str. 283 i Julirb. l c.

Oslrca biattriculattt Houó, 1830. Iłćsnmó des observ. sur
l'agę rclatif des ddfiols dans les Alpes cl les
Carpnthes. Jour. de Gćologie par Jione'f.l
slr. 84. Jahrb. f. Alin. 1831 str. 200.

Gr.ijcsicylaris Woodword, 1830. Synopt. table of. british
organie remains str. 19.
llisinger, 1831. Esqmsse d'un tableau
des petrillcations de la Sucde. Nouv. Ed.
str. 11, 39, 40.

— Sodgwick et Murchison, 1832. A skctch of
the slntclnre of the castern Alps w Geol.
Trans. li. T. III str. 330.

Ostrea globosa Dumont 1832. Mem. sur la *constitution
(jćol. de la protiince de Liegc. str. 3(50.

— tesicularis Passy, 1832. Desc. geol. du Dep. de la
Seine infćrieurc str. 330.



11.12. Formacya kredowa.

Gry. truncata Goldfuss, 1832. Handbuch d. Geognosie
von De la Ueche uebcrs. von Dechen.
sir. 321.

— vesiculuris — str. 332.
Gryphea dilatuta Liii, 1833. Deser, du bassin de la Gallicie

, et dc la 1'odolie w Mcm. soc. geol de Fran-
ce. T. str. 87.

Ostrca vcsicularis Muntell, 1833. The geology ofthe south-
east o f England slr. 375.

— — Jnsików, 1833. Sur la form. cretac&e du
gour. de Simbirsk w Buli. soc. geol. France
T. 111 str, 155 N. Jahrb. f. Min. 1834
str. 461.

— Goldfuss 1834. Petrefacta Germamae T. I.
str. 23. Tab. 81 lig 2 a—p.
Klooden, 1834. Dic Ycrstoinerungen der
Mark Brandmburg slr. l i" 5.

— Dufrenoy 1834 iWm. sur les caract. partie,
(/no prcsente le terruin de la craie dans le
sud de la France et particulierementsur les
pentes des Pyrenees w Mcm. sen. une de-

• script. yćol. ae France. T. 11. str. 34,45,146.
Jasików, 1839. Wiadomość o formacyi
kredy w Gub. Simbirskiei w Annalos des
Mines. T. VIII str. 303. 2V. Jahrb. f. Mm.
1839 str. 225.
Galeotti, 1835. Sur la constitulion gćost.
dc la, promnce du Jirabant w Buli. soc.
gdol.de France T, VI str. 209. 270.

— •— Buch 1835. Notę sur hiulrc, Gryphea,
Exogyra. Annales d. sciens. nat. Zool. T.
j N st. 2!)0 JV. Jahrb f. Min. 1836 slr. 251.

— — D'Orbigny, 1836. J\ote sur terram. nou-
tellemenl decoumrt a Meudon w Buli. soc.
geol. France T. VII str. 286. A". Jahrb /.
Min. 1837 str. 344.

Ostrea vesicularis Fitton, 1836. Obser. on the some strata
between thc Chalk and the Oxfortoolite m
southeast of England w Transact. ot geol.
soc. London T. IV str. 156. 203. 228. 258.
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Ostrca toesicularis Deshaycs, 1836. Lamark, llist. anim. sans
verl£b. Sec. Edit. T. VII. str. 261.

Gr. globosa T. VII str. 317, 370.
Gr. yciicularis Dubois do Mont[)croux 1837 Sur les prin-

cip. phaenom. du Caucase. Jhtll. soc. gćol.
France T. VIII str. 375. 385.

Ostrea — Hisinger 1837 Lclhca scucicn sive pe-
tri/icdta Sueciae str. 40 Tub. XIII. 2.

Gr. dilatata Pusch, 1838. Polens Palcont. str. 34.
Ontrcu vesicularis Dujardin, 1837. Mcm. sur les couches du

soi cn Touraine et deser, des coguilles de la
craie et des faluns. w Mcm. soc. gćol. de
France T II .str. 229.

«— — Archiac 1837 Metn. surlaformationcrMa-
ce"e du md-oeust de la France. T. II. str.
105. 108. 18p.
Verneuil, 1838. Mćmoire gćol. sur la
Crimóe w Mcm. soc. gćol. de France. T.
III str. 21. 33.

-"• ~ Quonstedt 1838 Ueber. die Gcschiebein
der llmgebung von Berlin w N. Jahrb. f.
Min. str. 151.

Gr. vcsicularis. Bouó 1838. Buli. soc. gćol. France T. IX,
str. 132.

— —' Iloffinann. 1839. Jlcricht iibur. die geogn.
Reiscvon Kijew nach Odessa und der siidl.
Krimm w liull. Acad. de Petersbourg. T.
str. 257. N. Jahrb. f. Mm. 1840 str. 709.

— T— Gcinilź, 1739. Charakteristilc der Schichten
wid Petre/acten des sdchsischen Kreide
Gebirges str. 19. 35. 30. 37. 38 XVI. N.
Jahr.b f. Min. 1840 str. 244. 1841 str. 122.

— • Bouć 1840 Esguisse geolog, de la Turynie
d'J?urope. str. 30, 37.

Gryphea ucsicularis. 1840. lleuss. Die Umgebung von Te-
plilz und liilin 65.

Ostrea vesicularis Loyincric, 1841. M6m. sur le lerrain
crelacó du J)i!p. de 1'Ąubc w Mim. soc.
gćol. France T. 111, str. 301. T. IV 1842,
str. 29.
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Gryphea vesicularis Buch, 1841. Beitriige żur Bestimmung
der Gelirgsformationen m Russland. Kar-
sień Archio T. XV.

Ostrea biauricularis Lcchatelicr, 1841. Course dc Saumur
el fioue w Jtull. soc geol T. XII str. 481.

Gryphea vesicularis llontncr, 1841 yerstein. dcsnorddeulsch.
Kreldegebirges str. 40.

Ostrea — llngenow, 1842. Monogr. der Riigenschen.
Kreide-Vcrslein.\vN.Jahrb.f.Min.str.S48.
Lc l'lay, 1842. Exploration des terrains
carbonifćrcs du Donelz \v dziele: Yoyage
dans la Russie mćridionale et la Crimde
sous la direlion du Demidoff' T. IV str.
130,133,148.

— lluot, 1842. Yoyage geoloyiąue cn Crimće.
w Yoy. Russie mćrid. et Crimće T. 11 str.
445. 005.

— MurcLison, 1 842. N. Jahrb f. Min. str. 93.
— Archiae, 1843. Etude sur la format.

crflacće des wrsants sud-ouesl el nord-uitest
du plateaux central de la France w Annales

• des sciens. (idol. T. II, str. 172, 174, 181,
188, 189. "

— — Duboisde Montpcreux, 1843. Yoyage au-
tours. dwCawctufff. VIstr.350. 355.303.

Ostrea vesicularis Miclielin. 1843. Buli. soc. gćol. France T.
XIV str. 540.

— — Archiae, 1843. Dćscr. geol du Dćp. de
FAime w Mcm, soc. gćol. Firance. T. l V 329.

— — Archiae, 1843. Buli. soc. geol. de. France
— biauriculata T. XIV str. 540. 547.

Gr. vcsicularis. Pintcville, 1843. Sur le termin gipseux de
la Sidle w Buli. soc. yćol. France T. XIV,
str. 551.

Oslrea Desicularis Houilant 1843. Gćologie str. 228. fig. 301.
'• — Geinitz, 1843. Gcavon Sachsen str. 128.

— biauriculata l)'OrbiKiiy, 1843. Quelq. consid. sur les
Rudistes. w Buli. soc. gćol. de France T.
XIV, str. 155.
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Gry.biauriculata — — Buli. soc. T. XIV str. 358.
Gr.vesiculosu Murchison. Ycrneuil, Keysorlins, 1843.

London Philos. Magazine T. XXIII, str.
57. N. Juhrl,. f. Min. 1844 str. 85.

Pycnodonta radiula Fischer, 1843.'JBu//. soc. de Moscou Vol.
VIII str. 1.

Ostrca vesicularis Ueuss, 1844. Das Kreide-gebilde des wesl-
lichen Boehmenstr. 29, 38,39. 44, 45,64,

. flfl, 71, 80, 90 f MaurieularisJtdŻ, 99,102,
105, 123, 120,143.
Pilla 1845. On ihe true geol. position of
the Jl/acigno formation in Italy and south
Europę w Lond. Edimb. Dublin Philosoph.
Magazine. N. 173. Apńl str. 278.

— — Murcbison 1845. We'geologu of Kussia
in Europę. Vol. l str. 2(52, 200, 273.

— D'0rbigny, 1845. Geologie de la Rustie
d'Europę Vol. II str. 491.

Wymiary.
Odmiana ro ilćbkicm

wyraźnym n i e w y r a ź n y m
Długość 102 millirnctrów. 122 : 100 — 100
S/erokość 100 „ 103 : 98 — 84
Grubość 50 , 55: 55 — 50
Kijt wićrzchołkowy 80° „ 80°

Kształt bardzo zmienny, owulno półkulisty, albo owalny.
Skorupa prawa większa, pótkulista albo owalna, mocno
wypukła; cz^śćprzodku oddziela mnićj więcćj głęboki rowek,
czasem go brnknic i ledwie ślad dostrzedz można Tab. XII
lig. 1. na przeciwnej czyli tylnej stronic ślad rowku pokazuje
się. Kr\;g nieco w tył skrócony, powszechnie ma blizny,
któr;j przyrastał do ciał twardych. Skorupa lewa zupełnie
wklęsła; w miejscu odpowiednióm przedniemu rowkowi
rna niewydatnq, podłużną nabrzmiałość; od kręgu powsze-
chnie owalnego -wychodzi k i lka promienistych prążków;
niekiedy ich nie masz. , Skorupa prawa pospolicie kręgiem
przyrasta do obcych ciał; miejsce przyrośnięcia bardzo
zmienno co do wielkości, niekiedy połowę szerokości zaj-
muje; jeżeli jest mniejszóm otacza je nabrzękłość, mająca
budowę podobną do części komórkowatćj kości.
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Odmiany mające kręg mocno ścięty uważał Lamark za
oddzielny gatunek, i nazwał go Ostrea Uauriculata. Część
ta którą przyrastała skorupa rozszerzając się znaczniej l)ywa
pospolicie gładką, ma krawędź zawiasową bardziój długą.
Kanał w którym się znajdował ściągacz głęboki, oddzielo-
ny dwoma habrzękłościami trójkątpemi, pokrywają równo-
odległe linie. Goltlfuss odróżnia trzy odmiuny: pićrwszn.
majijca. kri jg zachowany nazywa: Ostrea roslrala; druga
ścięty Oslr. tnmcata; trzecia, otrzymującą uszy po ścięciu
kre«u Ost. auricu/ata.

Podobieństwo i różnice. Odróżnia się się bardzo dobrze
kształtom ostrygowym, większa, grubością, skorupy, mniej
ściętym kręgiem, od jurassowych (Jryfeów, które miewać
zwykły kręg spiralnie zakręcony. Gr. dilalata. Buch odróżnia
się brakiem tylnego ucha, lewa skorupa zaś obydwa gatunków
jest wklęsła, promienistemi prążkami, i to główny powód
dla którego uważają, ten gatunek za należący do podrodzaju
Gryfea, a nie Ostrea. Sowerby pomieszał dwa odmienne
gatunki różnych formacyj, t j. należące do średniego ogniwa
lormacyj Jura i kredy i uważa je za jeden, t. j. Gr. dilalala.
Błąd ten wyświecony na nowo popełnił P. Pusch w swój
Paleontologii, przez oznaczenie tcgo.gatunku jako Gr.dilutala,
Miejscowość. Jesllo najpospolitsza skamieniałość opoki.
Nadzwyczajnie obficie nagromadziłsię ten gatunek w bardzo
wielkich exemplarzach z grubą skorupą przy Nadachowie
dwie mile od Lwowa. W nierównie mniejszych cxcmpla-
rzuch znajduje się w opoce przy Wloszczowej, Wodzislawiu,
Kazimierzu, Lublinie,

' Inne miejscowości. Znajduje się w bardzo wielu miej-
scach w ibrinacyi krćdowćj w Europie i Ameryce pólnocnćj.
*WAnglii w bialćj krćdzie wLewcs w hrabstwie Susscx, bar-
dzo licznie w Lyme Regis w hr. Dorsetsfrire na .wyspie
Wight; w pokładzie zwanym Gault w Cambridge i lluston
w hr. Norfolk; wo wierzchnich pokładacli zielonego pia-
skowca (Grccnsand) w dolinie Wardour, pomiędzy BullJnn,
i Sutton, Castle ditcfies, Fovant, Ridge Dinton i Warminstcr
w południowćj części hr. Wiltshire, Swanugebay poniżćj
Sallnrddhill, llilllrop, Osmingtonmil w hr. Dosetshir?, Ilam-
pshire. Wo Francyi w białej krćdzie Meudon i liougioal



11. 19* Formacya kredowa.

przy Paryżu; przy Dieppe; Mans; Dierry w Dcp. f Aule;
w Dcp. Bouche du Rlione; w wapieniu zawiśraja.cym Ba-
kulity w Cotcnlin; w tuflie krćdowyni przy Perigeaux, Sou-
laines, Chaumellc; we wierzchnich pokładach kredy: Roche
Corbon, Chanęofj. W Belgii w ninrglu kredowym w górze
zwanej Pcterslwrg przy Mastricht; w białćj kredzie przy
Akiotsgranie, Vaels; w Niemczech w opoce (yerharteler
Kreidemcrgel) w Osnabriick, Quedlinghurg; w kredzie 6ocs-
fcld w Westfalii; w hiałćj krćdzie wyspa lliigen; Limfiirde
i llaldem w Westfalii. W wapierniach Ibnnncyi krćdowej
w Alpach zachodnich. W rumowisku pod Berlinem, Span-
dau, Polsdam. W Danii w krćdzie w Miien. W Szwecyi
w tuflie kredowym Kjugo; w zielonym piaskowcu: Ktipinge
w prowincyi Schoencn. We wszystkich ogniwach formacyi
krćdowej' w Czechach według Ueusa w opoce: Iłundorf,
Kystra, Panzncrhiigel, Sauerbrunn, liorzcn, Kossitz; w opo-
ce inarglowej Luschitz, Priesen; w konglomeracie liippury-
lowym Tripcll/crg przy Kuczlinie; piaskowiec Iworzijcy
pokład w opoce: Ilradek, Trziltlits, Lobositz; piaskowiec
nazywany Unterer Quadersandst<)in Melnits, Neuschlosser
Schlossberg, Czenczicz, Dreiumseln Tcltonitz, Lobkowitz,
GrossdorfcNeratowilz. \V SaKonii w opoco Nicderschiina
Sancwilz, Koschiitz Kauscha, Dolina, Zokowitz. W Ros-
syi w kredzie w guhernii Simbirskidj nad Wolgą', w krć-
dzie nad Donem pomiędzy Warknie i Podgornoi; w bia-
łej krćdzie Tuzlów pomiędzy Łysogórskoj a Mikolajewskoj,
w hiałćj krćdzie w Krymie liakczysaraj , Simferopol,
Karasubazar. W Turcyi pod Szumią. W Ameryce półno-
cn/?j w zielonych mnrglacli wJlufflestoion; w brunatnym że-
Iczislym piaskowcu w Woodtown; w zielonym piaskowcu
JV«o figypl', w żółtych stwardłych marglach Glouc.e.ster Co.
Wszystkie te miejsca znajdują, w prowincyi Mtc Jersey.

Opis figur. Tablica XI. Fig. 1. Skorupa prawa. Odmia-
na z wydatnym żłóbkiem, zmniejszona do trzech czwartych
wielkości naturalnej. Mój zbiór.

Fig. 2. Skorupa lewa.
Tab. XII. Fig. l Skorupa prawa, odmiany niemającej pra-

wie zlćbka, zmniejszona do 3/4 wielkości naturalnej. Mój
zbiór.

Fig. 2. Skorupa lewa.



.'K l«l. B oriki;8<'vn Jura.

TEREBRATULA LACUNOSA, Schlotheim.
^mMMMOłOMMMkMMHM-

(Terolirntula fulil/.lHta, Z.)

Tab. XIII fig. 1—10.

Anomia trilola Fabio Colonna, 1016. Ecphasis stirpium mi-
nus cognitarum.

Terelralulites lacunosus Schlolheim, 1813, Mineratogisches
Taschenbuchvon Leonhard'f.Vl\,T. l, fig. 2.

— hefoeticus Schlolhcim, 1813. Alin. Taschenbuch Le-
onhard. VII, Tab. l fig. 1.

— lacunosits Schlotheim, 1820. Petrefactenkunde I,
str. 268.
Haussinan, 1824. -Uebersieht derjungern
Fliilzgebilde m Flussgcbiet der Wcscr, str.
334.

— Uumboldl, 1826. Essai gćogn. sur le gi-
sement des rochcs, str. 278.

Terebratula lacunosa, 1829. Verxcich. der im Heidelberger min.
Comptoir vorhandenen Yersteinerunyen.
w Zeitschrift f. Mincral, T. l, str. 78.

— multiplicata Ziulhcn, 1830. Yent. Wiirtem., slr 55,
Tab. 41, fig. 5. T. mudia T. 41, fig. !.•

•— inaeauilalera Zietlien, 1830. Verst. Wiirtem., str. 56,
T. 42, fig. 4, 6.

— lacunosa Strombeck, 1831. Ucler den friinkitcfien
Jura w Karstcna: Archw fiir Miner. T. III,
str. 537.

— HOhningshaUS; J831. Ycrsuch einer geogn.
Einlheilung seiner Yersteinerung Samml.
\v Jahrb. fiir Miner. str. 156.

— — T h u r i n a n n , 1832. Essai sur les toulćv.
jurass. du Porrcntnnj, str. 34.

— Miinstcr, 1833. Yerzciclmiss der Yersteiner.
in der Krcis - Naturalien Sammlung xu
lia;/reitt/i, slr. 4(i.

_ — L. Buch] 1834. Ueber Terebrateln, Tab. l,
fig. 24.
Rocirier, 1835. Vertteitier. det norddeuts.
Oolit., str. 43.
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Terebr. lacunosa Quoiistodt, 1835. Ueber die Identitiit der
Pelri/icute des thiiringischen und englischen
Zechsteines w Wiegmana: Archiv /'tir Na-
turgescnichteT. l, str. 75; N. Jahrb. Leon-
harda, 1830, str. 241.
Quensledl, 1830. Scricht ueler die Lei-
stungen im Fclde der Vcrsteinenmqskunde.
Wiegman: Archw. T. II, str. 345, Ń. Jahrb.
Leonharda 1837, str. 370.
L. Buch, 1830. Ueber das Gcnus Dclthyris.
Leonhard: Jahrb, f. Min., slr. 170.

— — Pusch, 1837. Polens Paleont. str. 14, Tab.
VII, fig. O, 8.
Bronn, 1837. Lethea geoynostica, T. I, slr.
295. T. 18, fig. 1.

— — Puscli, 1838. Ueber die geogn. Yerhdlt.
von Polon nach neueren Beobachtnngen,
w Karslena: Archw. T. Xli str. 173.

— Quenstedt, 1838. N. Jahrb. f. Miner., str.
100.
Gressly, 1838. Obscrv. sur le Jura so-
leurois str. l J l w Ncue Denkschriflen der
allyem, schweitzer. Gcnell. f. die gcsammlen
Nuturwissenschaflen, T. II, str. 101.

— — Yerneuil 1838. null.soc. gdol. de France,
T. IX, str. 187.
(?) Colta, 1839. Gcognostische Wanderun-

gen, T. H str. 28.
— — — 1839. dnleitung zum Studium des

Geognosie, str. 213.
— L. Buch, \ 839. Ueber den Jura in Dcutsch-

land, str. 73. Leonharda N. Jahrb. f. Min.
344.
Zcjszncr, 1841. O form. Jura nad brzegami
Wisły, str. 20. Annales des Mines. 4 Serie
T. II, str. 507. Karsten. Archw T. XIX, str.
020.

Glocker, 1842. Ueber einc ncue rdlhselhafte
Yerslcinerung der Karpathensandsteinfor-
mation, slr. 12.



. 1"! l't. Fornmcy a Jura.

Terebr. lacunom Quenstcdt, 1842. N. Jahrb. f. Min. str. 308.
— 1843 Fliitzgeb. Wirtemb. str. 431.

— — Bouć, 1843. Httll. de la soc. giiol. France,
T. XIV, str. 28.

— Portlock, 1843. Report on thc geology of
the county of Londondery, str. 7(50.

— gra/lana Uoyricb, 1844. Uebcr die Entwicklung
des Fliitzgebirges m Schlesien. Karsten.
Archio f. Alin., T. XYUI, str. 60.

Wymiary.
Odmiany cieńsze. grulisia.

Długość . . . . 29 millimot. 29 — 29 : 100 — 100 — 100
Szerokość . . . 29 „ 30 — 30 : 100 — 103 — 100
G r u b o ś ć . . . . 18 „ 18 — 20 : 62 — 62 — 68
Szerokość zatoki 22 „ 25 — 21: 75— 86— 72

Kształ pięciokątny, krawędzie zawiasowo schodzi} pod
kątem prostym, co do długości prawie równe bocznym;
krawędź spodnia znacznie krótsza. Do tego gatunku pod-
ciągam odmiany grubsze i cieńsze, przez nieskończone przej-
ścia jak niljściślćj połączone, mające zatokę mniej albo więcćj
zagłębiona, i wyniesiono wygięcie; tym sposobem przechodzi
do oddziału Pugriaceów. Skorupa lewa pospolicie ma nie bar-
dzo zagłębioną zatokę, i ta bywa albo zupełnie nieznaczną, le-
dwie jćj dostrzedz; w odmianach grubych s tu j e się bardzo głę-
boką. Skrzydeł wydatność zawisła od głębokości zatoki; w od-
mianach z płytkij zatoką sij niewyraźne, ku bokom lekko
spadają; w odmianach zaś z zatoką głęboką , są bardzo wy-
datne, sterczące. Fałdy dacliowate, w końcu spodnim bardzo
szerokie, zwężają i zaokrąglają się coraz bardziej ku wierz-
chowi , nietworząc nigdy zupełnie ostrćj krawędzi: mniej
jest onych przy dziobku, aniżeli w spodku, albowiem zwy-
kle się rozszczepiają w połowie długości, i lak pr/y dziobku
hywa 4 — 5 przy spodku 12 — 17; w spodku zatoki hywa
fałdów 3 — 7, a w dziobku tylko l — 2; ua skrzydłach zaś
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5—?,• fałdy Icżijco na zewnętrzu mało co wyraźne. Na fał-
dach pierścienic przyrostu gzygzakowate, najlepiej szkłem
powiększającym okazują się, rzadziej' gołemu oku okazują
się; gdzie głębsza, jest zatoka, tam powstaje wielka i gładka
płaszczyzna, oddzielająca ją od skrzydeł. Dziobek mocno
ścieńczony, okrągławy, zakrzywiony; dziura owalna, śre-
dnićj wielkości, stoi prostopadle; dellidium obejmujące;
pole małe, nic wydatne przez niewyraźnie zakrzywioną li-
nią oznaczone. Skorupa lewa w !/3 długości najbardziej
wypukła, spada naglćj ku krawędziom zawiasowym, a wol-
nićj ku spodkowi, przy kręgu mocno ścieńczona; im głębsza
zatoka tym wygięcie wydatniejsze; fałdy mianowicie przy
wićrzcbu rozszczćpiają się; na skrzydłach są m n i o" j więcej
zakrzywione. Leop. Buch czysto znajdował kształty w środ-
ku pokrzywiono i z nich zrobiono właściwe gatunki, nazy-
wane T. diflbrmis, dissimilis. Są to jednakże przemiany,
którym niekiedy ulegają gatunki Tercbralul, alboli tćż przez
mechaniczne działania przełamane. Takiego wyboczenia nie-
spostrzeglern nigdy w tym gatunku znajdującym się w Polsce.

Podobieństwo i różnice. Gatunek ten ma wielkie podo-
bieństwo do T. sttbsimilis, od którego grubszemi fałdami
i mniejszą ich liczbą odróżnia się. Inne cechy prawie mają
spoinę, i dlatego możnaby je uważać za dwie odmiany ma-
jące szerokie i ważkie fałdy. Pierwsza odmiana znajduje się
w niższym pokładzie, to jest w białych marglach; druga
w wyższym, to jest w wapieniu korallowym.

Miejscowość. W biatych marglach pod wapieniem koral-
lowym leżących dosyć obficie w górze Ponellicy przy Krze-
szowicach , przy Sance, Sklarach, w Klobucku przy Często-
chowie.

Inne miejscowości. Obficie znajduje się w Niemczech,
w wapieniu korallowym w Bawaryi: Streilberg, Aichslcdl,
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Staffellicrg nad Menom, Kchlheim nad Dunajom; w Wir-
tembergii w bialych marglach, podobnych zupełnie do Sanko-
wycli, które lir. Mandelslohe policzył do Oxfortclay w Al-
tenstadt, Neuffcn, Hohenzollern i Dettinyen nad rzeką Erms;
dalej Lohenberg przy Bahlingen, Goppingen, Gingen, Fur-
ttenberg; w Szioajcaryi w Aargau, Ldgcrberg i Ran$en pr/y
Szafusie, Gansingen w warstwie zwanćj od szwajcarskich
geologów Terrain d chailles i Ozfortclay w Porrentruy;
w Niemczech północno - zachodnich Galgcnberg przy 7/i7-
dcsheim, Klippe przy Rinteln; w wapieniu litograficznym
w Solcnhofcn; w wapieniu zawićrajarym Polipity Ranoille
przy Cticn. Prof. Glocker odkrył niedawno len gatunek
w białym wapieniu w Nesseldorf przy Slramlerg w Szhjsku
górnym. Według L. Buch znajduje się. w dawniejszej nie-
równie formacyi w Magnesianlimestone w Anglii w Hum-
bcrton w hrabstwie Yorkshire. Aulorowie szwedzcy i za
niemi idący nazywają T. Wilsoni, znajdującą sig w wapieniu
przcchodowyrn, nazwij T. lacunosa pierw jednakże Schlot-
hcim gatunkowi jurassowcmu.

Opis figur. Tablica XIII. Fig. I Odmiana cieńsza. Sko-
rupa prawa. Mój zbiór.

Fig. 2. Skorupa lewa.
Fig. 3. Widok z boku.
Fig. 4. — wierzchu.
Fig. 5. — spodku.
Fig. G. Odmiana grubsza z głęboka, zutokij. Skorupa

prawa. Mój zbiór.
, Fig. 7. Skorupa lewa.

Fig. 8. Widok z boku.
Fig. 0. — wierzchu.
Fig.10. — spodku.


