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W S T Ę P . 

Już w r. 1 8 7 3 p. MARYJAN ŁOMNICKI, profesor gimnazyjalny w Stanisławowie, wezwany 
przezemnie do zbadania stosunków geologicznych dolnśj części doliny Złotćj Lipy, przesłał do 
zbiorów Komisyi fizyjograflcznej z owej okolicy okazy żółtawych po części dolomitycznych wa-
pieni , które dla ich położenia pod warstwami krćdowemi, uważał za należące do utworu 
dewońskiego '). 

Zaciekawiony tśm podaniem i nadesłanśmi okazami, udałem się w r. 1875 w towarzy-
stwie p. prof. ŁOMNICKIEGO i mego asystenta p. BIENIASZA W tamtejsze okolice, z którśjto wy-
cieczki osobne złożyłem sprawozdanie 2). W tśm sprawozdaniu krótko opisałem wówczas znane 
mi miejscowości, w których wapień ten się pojawia, a gdy wtenczas oprócz niektórych niewy-
raźnych odcisków i ośródek muszli i ślimaków znałem z niego tylko pojawiające się w nim 
W górze Tanutyćskiśj powyżśj Niźniowa Gyroporelle dla wapieni tryjasowych cechujące, policzy-
łem ten wapień także do utworu tryjasowego, do czego skłoniło mnie oprócz tych skamielin także 
wielkie podobieństwo niektórych jego warstw do krakowskiego wapienia muszlowego. 

Na; wiosnę 1 8 7 6 r. prof. ŁOMNICKI powtórnie zwiedził okolice Niźniowa. Wówczas badał 
on brzegi Dniestru nietylko poniżćj, ale także powyżśj Niźniowa leżące. Poniż śj Niźniowa te tu 
w mowie będące wapienie leżą bezpośrednio na piaskowcu dewońskim, i występują w czte-
rech jarach przerzynających tutejsze ścianki a nazywających się, zacząwszy od Niźniowa, Nastyn 
perewał, Olchowy perewał, Dymczyn perewał i Motuz perewał. Powyżśj Niźniowa zaś pojawiają 
się nasze wapienie we wszystkich ściankach leżących na prawym brzegu Dniestru aż naprzeciwko 
Uścia Zielonego, najważniejszemi są jednak warstwy w Bukównie nieco powyżśj tutejszego prze-

') Prof. MĄBYJANA ŁOMNICKIEGO sprawozdanie z badań geologicznych dokonanych w r. 1873 w dolinach Złotćj 
Lipy, Koropca, potoku Baryskiego i Strypy; w VIII tomie Sprawozdań Komisyi fizyjograficznśj Akademii umie-
jętności w Krakowie z r. 1874, str. (184)—(205). 

*) Sprawozdanie Dra ALOJZEGO ALTHA z podróży odbytój w r. 1875 w niektórych częściach Podola Galicyjskiego; 
w tomie XI Sprawozdań Komisyi fizyjograficznój z r. 1877, str. (198)—(218). 
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wozu przez Dniestr odkryte, bo obfitują w skamieliny. Gdy jednak w tych skamielinach bardzo 
rzadko zachowane są skorupy małż i ślimaków i widać tylko ośródki i odciski: przeto ani okazy 
przez prof. ŁOMNICKIEGO W r. 1 8 7 6 nadesłane, ani te, które sam zbierałem podczas kilkogodzin-
nego mego pobytu na miejscu w jesieni 1876 r . , nie zmieniły jeszcze mego pierwotnego przeko-
nania o geologicznym wieku tych wapieni; bo okazy, które wówczas posiadałem, nie dopuszczały 
dokładnego oznaczenia. 

Dopiero p. BIENIASZ, który w r. 1877 i 1878 ponownie zwiedził Bukównę, i nie zrażony 
niewygodnym pobytem w małój żydowskiej karczmie, bawił na miejscu przez dni kilka, pracu-
j ąc całemi dniami w tych tylko skałach, wyłamując co się tylko otrzymać dało, a ze skamielin 
i odcisków, nie dających się ze skały wydobyć, robiąc na miejscu odlewy gutaperchowe, dostar-
czył mi tak obfitego materyjału, że do dokładnego zbadania tych skamielin przystąpić mogłem. 

Wynikiem tych badań jest praca, którą Prześwietnśj Akademii obecnie przedkładam, 
a w której pićrwszej części opisałem stosunki geologiczne wapieni Niźniowskich, w drugiej zaś 
opisałem i oznaczyłem skamieliny w nich się znajdujące. 

Przedewszystkiem jednak niech mi wolno będzie, wyrazić p. FRANCISZKOWI BIENIASZOWI, 
który nie tylko na miejscu, jak już wspomniałem, niezmordowaną pracą swoją przysporzył mi 
paleontologicznego materyjału, ale i tu w Krakowie dopomagał mi w tych badaniach, robiąc 
ze wszystkich odcisków w skale znajdujących się odlewy gutaperchowe, jak najdokładniej odda-
jące dawną powierzchnię zniszczonych skorup, moje serdeczne za te jego trudy podziękowanie 1). 

Częśd pierwsza. 

Stosunki geologiczne wapienia Niźniowskiego. 

I. Granice utworu i przestrzeń, którą zajmuje. 

Gdy w r. 1875 zwiedzałem okolice Niźniowa, poznałem tu w mowie będące wapienie tylko 
na lewym brzegu Dniestru naprzeciwko i powyżej Niźniowa, tudzież w dolinie Złotej Lipy, gdzie 
one nietylko przy ujściu tśj rzeczki i nieco wyżej w Bobrownikach, ale także po pewnej przer-
wie jeszcze wyżej w Jarhorowie, Zubrzyku, Korzowej, Zawadówce i Markowój wyraźnie wystę-
pują. Zaraz powyżej Markowy i w Zaturzynie widać ten wapień tylko w poziomie rzeki , tu więc 
mamy najdalej ku północy położone miejscowości, w których on się pojawia. Prawdopodobnie ciągnie 
się ten wapień jeszcze dalój na północ; gdy jednak żadna dolina, żaden jar tu nie sięga do dosta-
tecznej głębokości, aby w nim i te jeszcze warstwy zobaczyć można; przeto powiedzieć trudno, jak 
daleko wapień ten pod przykrywającymi go nowszemi utworami rzeczywiście jeszcze się znajduje. 
Że i ten od głównej masy odosobniony płat ciągnie się jeszcze dalej na wschód, wynika ztąd, 
że pp. ŁOMNICKI I BIENIASZ znaleźli go także w Hucie Starej i Pokrzypywnój między Jarho-
rowem a Monasterzyskami, tudzież w Berezówce, Czechowie, Słobódce dolnśj, Dubienku i aż do 
Weleśniowa w dolinie Koropca. 

*) Nim niniejsza praca podaną być mogła do druku, zwiedził p. BIENIASZ na wiosnę 1879 jeszcze raz okolice 
Niźniowa, i nowego z wapieni tu w mowie będących dostarczył mi materyjału, co mnie postawiło w możności 
rozszśrzenia i uzupełnienia tej pracy, dodaniem na odpowiedniśm miejscu wszystkich nowych już po piórwszćm 
jćj przedłożeniu zrobionych spostrzeżeń. 
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W dolinie Dniestru na prawym brzegu tej rzśki składa nasz wapień powyżśj Niźniowa 
dolną część wszystkich ścianek i jarów między Niźniowem a Bukówną, gdzie w dwóch jarach: Lipiń-
ski perewał i Pidcerkiewny perewał pięknie jest odsłonięty, w Bukównie samśj tworzy on małe 
ścianki po obu stronach tutejszego przewozu przez Dniestr położone w miejscu na mapie „Buda" 
nazwanem, a nareszcie występuje także powyżej Bukówny we wszystkich ściankach znajdujących 
się tu na brzegu tutejszych lasów aż do okolicy Dołhego, gdzie, nieco poniżej tśj wsi, niknie 
w poziomie rzśki. I tu więc tylko brak głębszych odsłonięć przeszkadza dalszemu śledzeniu tej 
formacyi, która prawdopodobnie rozciąga się jeszcze dalśj na zachód; jak daleko, o tem nic 
nie wiemy. 

Gdy między Uściem Zielonśm a ujściem Złotej Lipy Dniestr tworzy wielki łuk na połu-
dnie wypukły, a całe wnętrze tego łuku aż do linii: „Uście Zielone — Nowosiółka" jest równiną 
tylko napływami Dniestrowśmi przykrytą, przeto odsłonięć naszśj skały tylko na północ od tej 
linii szukać należy, gdzie znowu wznoszą się pagórki. I rzeczywiście spostrzegł BIENIASZ tę 
formacyję w r. 1878 przy drodze od Petryłowa do Nowosiółki prowadzącej, i na wschód od tej 
wsi nad samym Dniestrem przy drodze do Lipy. 

Poniżej Niźniowa pojawia się nasz wapień wedle spostrzeżeń ŁOMNICKIEGO i BIENIASZA 
zaraz na wschód od miasta w ściankach na brzegu Dniestru położonych. Pojawianie się onego 
w cztśrech tutejszych wyżej wymienionych jarach czyli perewałach opisałem wedle spostrzeżeń 
prof. ŁOMNICKIEGO już na innem miejscu '). Jeszcze niżśj spostrzegł BIENIASZ tę formacyję po 
prawym brzegu Dniestru zacząwszy od pewnego punktu leżącego powyżej przewozu w Ostry aż 
do ścianki Delawskiej, a tu aż naprzeciw ujścia potoku Wadowy. Niemal w środku tśj prze-
strzeni pojawia się ona, jakkolwiek z nieco odmienną cechą petrograficzną, jednak z temi samemi 
skamielinami w dolinie potoku Kutyskiego w dolnej części tego jaru obok drogi z Kutysk do 
folwarku Chlebówka prowadzącśj, tudzież powyżej cerkwi Kutyskiśj, i w lesie na granicy między 
Kutyskami a Niźniowem. Poniżćj Kutysk powtarzają się w tym wapieniu znowu petrograficzne 
cechy okolicy Niźniowa, a taki wapień trwa odtąd, jak to już wyżej powiedziano, aż do ścianki 
Delawskiej, leżącśj naprzeciw miasteczka Koropca, a to aż do punktu położonego naprzeciw 
ujścia potoku „Wadowy". 

Na lewym brzegu Dniestru występuje ten wapień na tej przestrzeni tylko na końcu utwo-
rzonego przez tutejsze wielkie kolano Dniestru półwyspu, przy przewozie w Horyhladach, tudzież 
dalej na północ w ściance Koropieckiej poniżej przewozu w Budzynie, w samym Koropcu zaś 
go nie widać z powodu braku ścianek nad Dniestrem sterczących. 

Także w samej Delawie i w ściance naprzeciw tśj wsi leżącśj wapienia tego nie widać, 
a spotykamy się z nim dopiśro w jarach wpadających do Dniestru we wsi Dolinie. W ściankach 
wsi Piotrowa i Woziłowa nad Dniestrem wapienia tego także nie ma, bezpośrednio na wysoko 
tu sięgającym piaskowcu dewońskim leżą warstwy utworu krśdowego. 

Dopiśro pomiędzy Isakowem a Niezwiskami odsłaniają się znowu bardzo dobrze ścianki 
tego wapienia leżącego tu na piaskowcu dewońskim i przykrytego jużto zlepieńcem, już piasko-
wcem cenomańskim, z Niezwisk zaś ciągnie on się doliną potoku Czortowieckiego aż powyżśj Ha-
rasymowa. Niezwiska więc są punktem występywania tego wapienia najdalśj na wschód, a Ha-
rasymów jest punktem najdalśj na południe wysuniętym. 

W wyższśj części doliny Harasymowskiśj wskutek niedostatecznego odsłonięcia, nie się-
gającego głębiśj niż do górnych warstw krśdowych, wapienia tego już nie widać, co jednak nie 

') Die Gegend von Niźniów und das Thal der Złota Lipa in Ostgąlizien. Eine geognostische Shizze von Dr. 
ALOIS v. ALTH. W piśmie: Jahrbuch der k. k. geologischen Beichsansta.lt 1877. III Heft, pag. 319—340. 
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wyklucza możności znajdowania się onego pod pokrywą nowszych utworów jeszcze dalój na połu-
dnie i południowy zachód. 

Zestawiając na mapie te tu wymienione miejscowości, w których pojawiają się nasze wa-
pienie, przekonamy się, że takowe tworzą najprzód w okolicy Markowy, Zawadówki i Korzowy 
nad Złotą Lipą płat odosobniony, który jednak prawdopodobnie dawniśj połączony był z pasem 
Naddniestrzańskim, teraz zaś związek ten nie jest już widzialny, bo poniżej tych miejscowości, 
prawdopodobnie wskutek poprzedniego zniszczenia przez wodę wszystkich dawniejszych warstw, 
powstało w dolinie Złotej Lipy zagłębienie, w któróm osadziły się warstwy utworu kredowego 
teraz do samego dna doliny sięgające; może jednak wapień nasz jeszcze istnieje w pagórkach 
oddzielających dolinę Złotej Lipy od doliny potoku zwanego Lipą Horożanką, przy którego ujściu 
leży miasteczko Uście Zielone; ale i tu jest on przykryty nowszymi utworami, przez które krótki 
ten potok dotąd nie przetarł swego koryta. Od Dołhego i Uścia Zielonego zaś ciągnie się już 
nieprzerwany pas tych wapieni w kierunku południowo-wschodnim aż do Niezwisk i Harasy-
mowa, widzialny wszędzie, gdzie Dniestr, tworzący właśnie w tej okolicy największe swoje zagię-
cia, pas ten przerznął. 

Kierunek tego pasa wapiennego odpowiada mniej więcej głównemu kierunkowi Dniestru; 
w zachodnio-północnśj części tegoż pasa pomiędzy Dołhem a Niźniowem zajmuje nasz wapień oba 
brzegi Dniestru, poniżej Niżniowa trzyma się przeważnie brzegu prawego, bo go przy najdalój 
na północ wysuniętśj części tutejszego kolana Dniestrowego w jarze od miejscowości „Na Kri ju" 
spadającym już nie ma, i nie ma go także ani w Koropcu ani w Przewoźcu, a widać go tylko 
powyżój Przewoźca naprzeciw folwarku Brzeziny i we wsi Horyhladach; na prawym brzegu Dnie-
stru zaś w Kutyskach, w ściankach naprzeciw Horyhlad i naprzeciw Koropca leżących, naresz-
cie w Dolinie, tudzież powyżśj i poniżój tój wsi wyraźnie występuje. Od Doliny granica jego 
przybiera kierunek więcój południowy, gdyż wapień nasz, pominąwszy Siekierczyn i Piotrów, po-
jawia się dopiero w Isakowie, Podwerbcach i Niezwiskach. Poniżój Niezwisk wapienia tego 
w ściankach Dniestrowych już więcej nie widać. Południowe końce wszystkich tych zagięć Dnie-
strowych nie sięgają po za południowo-zachodnią granicę tego pasa wapiennego, którego przeto 
dostrzedz można także w dolinach potoków do Dniestru od strony południowśj wpadających, jako to 
Tłumackiego w Niźniowie, Kutyskiego w górnśj części wsi Kutysk, nareszcie potoku Czortowiec-
kiego w Harasymowie. Długość tego całego pasa od Dołhego aż do Niezwisk wynosi 35, sze-
rokość jego, o ile wapień jest odkryty, 4 do 5 kilometrów. 

Że powyżśj opisana północno-wschodnia granica naszego wapienia była nią i w chwili 
osadzania się onego, wynika ztąd, że tuż za tą liniją widać warstwy dewońskie sięgające wyżfij 
niż nasz wapień, a tylko przykryte nowszómi utworami, z czego widoczna, że podczas osadzania 
się wapienia Niźniowskiego istniał tu ląd stanowiący brzeg owej zatoki morskiej, w którój żyły 
zwiśrzęta, których szczątki napotykamy w wapieniu Niźniowskim. Południowo-żachodnia i zacho-
dnia granica tego morza zaś nigdzie dostrzedz się nie daje, bo warstwy naszego wapienia giną 
tu w poziomie dolin coraz wyżej się wznoszących. 

Bezpośredni pokład naszego wapienia, wszędzie gdzie takowy jest odkryty, stanowią war-
stwy dewońskie, występujące jednak w bardzo rozmaitym poziomie. W Zawadówce i Korzowśj 
bowiem widać czerwony piaskowiec i leżący na nim ciemny żywiczny dolomit jeszcze dosyć wy-
soko nad dnem doliny, jakkolwiek takowe leży tu już wysoko nad poziomem Dniestru, przy któ-
rym od Ujścia Złotej Lipy aż powyżój Niżniowa nie widać utworu dewońskiego. 

Poniżaj mostu Niźniowskiego, na Kiju i w Koropcu wznosi się piaskowiec dewoński coraz 
wyżój nad poziom Dniestru, który w miarę posuwania się ku południowemu wschodowi natural-
nie coraz więcej się zniża; wapienia naszego jednak tutaj nigdzie nie ma, a tylko naprzeciw Ostry 
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widać ów wapień leżący na piaskowcu dewońskim. Od tego miejsca zaś powierzchnia piaskowca, 
dewońskiego w miarę postępowania ku południowemu zachodowi nagle się obniża, tak, że w Ho-
ryhladach wapień nasz sięga już aż do samego poziomu Dniestru. Pomiędzy Horyhladami 
a, Koropcem, Dniestr płynie niemal prosto na północ, wskutek czego w tutejszych ściankach 
piaskowiec dewoński coraz wyżej się wznosi, a leżący na nim wapień coraz więcej niknie; we wsi 
Dolinie widać wyraźnie obie te skały, podobnie jak w Podwerbcach i w Niezwiskach, tu jednak pia-
skowiec dewoński sięga o wiele mniej wysoko, niż w Koropcu, w Rakowcu i w Kunisowcach. 

Z tego wszystkiego wynika, że powierzchnia dewońskiego piaskowca w kierunku połu-
dniowo-zachodnim coraz więcej się obniża, ale nietylko jego powierzchnia, lecz i warstwy jego, 
gdzie nie zachodzą miejscowe znaczniejsze podniesienia lub zapadnięcia, jak np. w Przewoźcu kot© 
Koropca, mają w tymże kierunku bardzo słabe nachylenie. 

Nadkład naszego wapienia stanowią warstwy utworu kredowego, zazwyczaj złepieniec albo 
piaskowiec cenomański, a gdzie tego nie ma, szare margle cenomańskie i turońskie, lub tóż biała 
kreda. Na powierzchni oddzielającej wapień Niźniowski od warstw cenomańskich widać często-
kroć wyżłobienia, pochodzące od działania wody w ruchu będącej, a wypełnione osadami utworu 
krśdowego; niekiedy, j ak np. w ściankach poniżej przewozu w Bukownie i w Niezwiskach w jarze 
koło kościoła, widać tu nawet wydrążenia pochodzące od skałotoczów (Pholas), a wypełnione bar-
dzo twardym ciemno-brunatnym piaskowcem cenomańskim. 

M i ą ż s z o ś ć naszej formacyi tam tylko da się dokładnie oznaczyć, gdzie na tern samem 
miejscu równocześnie podkład i nadkład jej są rozwinięte, i granica tych formacyj wyraźnie jest 
-odkryta; takich miejsc mamy jednak bardzo mało. W Korzowej odkryte są wprawdzie zielone 
dewońskie łupki, a na nich leżą bezpośrednio żółtawe łupki do naszego należące utworu; ale 
nie ma tu wyraźnie odsłoniętych warstw cenomańskich, a tak samo ma się rzecz w Zawadówce. 

Tylko poniżój Niżniowa istnieją takie miejsca, w których grubość tego wapienia ocenić 
można ; w jarze zaraz poniżej ujścia potoku Tłumackiego położonym oznaczył p. BIENIASZ miąż-
szość tę na 17—18 metrów, co jednak nie jest największą tego wapienia grubością, ta bowiem 
w innych miejscach, nawet takich, gdzie leżącego pod nim piaskowca dewońskiego nie widać, 
przenosi 20 metrów. 

Oznaczając nareszcie wysokość nad poziomem morza najwyższego i najniższego punktu, 
w którym formacyja nasza się pojawia, przekonamy się, że najwyższy punkt lećy między Zatu-
rzynem a Markową i ma 250 metrów, najniższy punkt zaś leżący w Niezwiskach ma 190 me- • 
irów wysokości. 

II. Stosunki petrograficzne. 

"Wapień Niźniowski w tak wielu i tak różnych występuje odmianach, że, chcąc go dokładnie 
poznać, trzeba koniecznie opisać przynajmniej kilka miejscowości, w których się pojawia. 

Otóż zaraz poniżej mostu N i ź n i o w s k i e g o znajdują się na lewym brzegu Dniestru k a -
mieniołomy w ściance nad Dniestrem położonej, w których występuje u samój góry zbity twardy 
jasny szarawo-żółty wapień o przełamie zadzierzysto muszlowym, pod którym leży jasno żółtawy 
ziemisty margiel dolomityczny; pod nim dymowo-szary cienko warstwowany zbity wapień, i szary 
tłusty ił z zaokrąglonemi bryłkami rdzawego limonitu i z okruchami zupełnie ziemistego węgla. 

Bezpośrednio pod tym iłem leżą znowu jasno żółtawe margle przechodzące u spodu w jasno 
-żółtawo szary dolomityczny wapień, którego szczelinki wyścielane bywają drobnemi kryształkami 
kalcytu, w tym wapieniu zaś około 9 metrów pod wierzchem ścianki znajduje się znowu warstwa 
t u nieco łupkowatego iłu. Niższe warstwy wapienia stają się nieco ciemniejszemi i krystalicznemi, 
niekiedy dziurzystemi, a niektóre z nich przedstawiają drobnoziarniste krystaliczne oolity, inne 
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znowu warstwy napełnione są drobnymi okruchami mało tylko zaokrąglonymi szarego dolomity 
leżącśmi w masie Jaśniejszego, żółtawego i mniój twardego dolo mitycznego wapienia. Między war-
stwami tych wapieni od kilku do 60 centymetrów grubemi widać cienkie warstwy żółtawo-sza-
rego, rdzawo nakrapianego, dosyć spójnego łupku marglowego. Warstwy są bardzo słabo ku Pn& 
nachylone; spód całej ścianki zasypany gruzowiskiem z kamieniołomu, w którym widać także 
bryły wapienia marglowego z ośródkami muszli gatunku Corbula inflexa A. ROM., cechującego-
dla wapieni płytowatych z okolicy Hanoweru, należących do ogniw Portland i Purbeck górnego 
białego Jura. 

W górze T a n u t y ń s k i ś j na zachód od doliny, którą prowadzi gościniec do Monaste-
rzysk, leżą na podobnym jasno szarym zbitym wapieniu warstwy więcej żółtawe i marglowo ooli-
tyczne, gdyż w masie nieco krystaliczno dolomitycznej znajduje się mnóstwo drobniutkich kuli-
stych albo jajowatych ziareczek twardego wapienia, po zwietrzeniu całej masy jeszcze wyraźniej 
występujących. W tśjto warstwie po raz pierwszy spostrzegłem owe drobne szczątki organiczne, 
należące do roznóżek z rodziny Dactyloporidae, które już na innem miejscu opisałem '). Nieco 
wyż&j w dolinie Dniestru, w środku pomiędzy górą Tanutyńską a ujściem Złotój Lipy, wapień 
ten jest marglisty, miękki i niemal piszący, jasno żółtawy, dokładnie warstwowany, a w nim znaj-
dują się do 10'/2 metra poniżej zlepieńca cenomańskiego liczne jajowato - stożkowate buły krze-
mienia wapnistego współśrodkowo ciemnićj i jaśniej szaro, niekiedy nawet czarno ubarwionego, 
pochodzące prawdopodobnie z gąbczaków. 

W okolicy E o r z o w y , Z a w a d ó w k i i M a r k o w y w dolinie Złotej Lipy widać między 
Jarhorowem a Korzową przeważnie już wyżej z okolic Niźniowa opisane ikrowcowe wapienie, 
w których w r . 1 8 7 5 nie znaleźliśmy żadnych skamielin, w okazach zaś przez p. BIENIASZA 

w r . 1878 przywiezionych spostrzegłem jednego drobniutkiego ślimaka (Turbo albo Ris$oa)> 
i ziarnka fasolkowate przypominające skorupy drobnych skorupiaków rodzaju Cytherina. 

Oolity zawiórają rzadko także zaokrąglone ułamki ciemnego zbitego wapienia i rogowca, 
w świeżym przełamie wyglądają jak drobnokrystaliczny dolomit, a dopićro przy wietrzeniu coraz 
wybitniej występują owe zaokrąglone ziarnka, gdy ich lepiszcze łatwiśj ulega zwietrzaniu. Pod-
rzędnie pojawiają się między niemi warstwy żółtawo-szarych zupełnie zbitych wapieni o przeła-
mie zadzierzystym i miękkie żółtawe dziurzyste margle. 

W Z a t « i r z y n i e spostrzegł już ŁOMNICKI W r. 1 8 7 3 2) pod warstwami utworu kródo-
wego nad samą rzeczką pokład na dwa metry graby żółtawego nieco dolomitycznego wapienia, 
zawierającego ułamki ciemno szarego dewońskiego dolomitu, albo próżnie po nich pozostałe, a BIE-
NIASZ w r. 1 8 7 8 te same widział warstwy, które, wedle składu swego petrograficznego, należą, 
do najdawniejszego ogniwa naszej formacyi. 

Powyżśj Zawadówki nad potokiem bocznym tu do Złotej Lipy wpadającym widział p. BIE-
NIASZ w r. 1878 przeważnie jasno żółtawo szare marglowe warstwy, zawierające wielką ilość wy-
dzielonych z tych margli buł ciemno szarawo żółtych zbitych dolomitycznych wapieni o przeła-
mie zadzierzysto muszlowym z drobnemi krystalicznemi blaszkami i drobnemi ciemno szaremi do 
dendrytów podobnemi plamkami, których barwa, tam gdzie przechodzą w otaczające marglowate 
wapienie, blednie, a cała masa staje się nieco marglowatą. W tej marglowatój odmianie poja-
wiają się niekiedy tylko pojedyńczo drobne zaokrąglone twardsze bryłki, których ilość niekiedy 

l) O galicyjskich gatunkach skamieniałych otwornie rodzaju Gyroporella; w V tomie Rozpraw Akademii umieję-
tności w Krakowie, wydanym w r. 1878, na str. 71 i n. 

') Sprawozdanie z badań geologicznych dokonanych w r. 1873 itd. w Sprawozdaniu Komisyi fizyjograficznój y 

t. VIII, str. (184). 



"WAPIEŃ NIŹNIOWSKI I JEGO SKAMIELINY. 7 
tak się powiększa, że powstaje formalny oolit; wyraźnych skamielin w tych warstwach dotąd nie 
znaleziono. Nieco wyżej przy dawnej gorzelni w Zawadówce występują te same warstwy, a oprócz 
nich widać u spodu także jasne żółtawo-szare drobnoziarniste wapienie, napełnione drobniutkiemi 
próżniami, przez co stają się one nader podobnśmi do tak zwanych wapieni pienistych (SchaumJcalk) 
z niemieckiego muszlowego wapienia. Jeszcze wyżej między Zaturzynem a Markową zdjął p. 
BIENIASZ W r. 1878 następny przekrój tśj formacyi. U samego spodu występują niekiedy żół-
tawe, niemal białawe, niekiedy zaś popielate, przeważnie miękkie i ziemiste margle, zawierające 
cienkie warstewki żółtawego miejscami pienistego wapienia; wszystkie te warstwy tworzą pokład 
"do 6 metrów gruby, przykryty do pół metra grubą warstwą jasno szarawo żółtego drobno ooli-
tycznego wapienia z ośródkami drobnych muszli; wszystkie ziarna oolitu są wewnątrz puste i sta-
nowią tylko skorupę wapienną, przez co cała skała staje się pienistą. Muszle należą do 2 albo 
3 gatunków, jednym z nich jest Corbula inflexa ROM. , niekiedy widać także małe serpule, NA 
tym wapieniu leży do 2 metrów gruby margiel po części żółtawy, po części szary, niekiedy po-
przerzynany cienkiemi szczelinami wypełnionemi krystalicznym wapieniem tak, że powierzchnia po 
wypłukaniu marglu staje się komórkowatą. Po tśj warstwie następuje bezpośrednio cienka war-
stwa zlepieńca cenomańskiego, zawierającego bryłki dolnego wapienia, a na niej leży piaszczysty 
margiel również cenomański. 

Także na wschód od doliny Złotej Lipy widział ŁOMNICKI ślady naszej formacyi w kilku 
miejscach. Już w Pałkiewiczowej dolinie, którą prowadzi droga z Zawadówki do Monasterzysk, 
widział on w Pokrzypywnej, przysiółku do Huty Nowej należącym, na ciemno brunatnym dolomi-
cie dewońskim leżący wapień żółty dolomityczny, zawierający ułamki owego dewońskiego dolo-
mitu, a na nim nieco krystaliczny wyraźniej żółty zbity i twardy wapień, tudzież wapień żółty 
drobno ikrowcowy, albo marglowy. 

W dolinie Koropca widział ŁOMNICKI naszę formacyję w następujących miejscach: w Be~ 
r e z ó w c e poniżej Monasterzysk widział on przy młynie małą ściankę złożoną z żółtych dolomi-
tycznych dosyć twardych nieco krystalicznych wapieni, podobnych do Zaturzyńskich i zawierają-
cych w niższym poziomie ułamki szarych dawniejszych skał, prawdopodobnie dewońskiego dolo-
mitu, podczas gdy górna warstwa okazuje dołki wypełnione piaskowcem cenomańskim. 

W C z e c h o w i e , leżącym w bocznej dolince od wschodu do Koropca wpadającej, leży pod 
piaskowcem cenomańskim, zawierającym zęby rybie, żółty wapień dolomityczny przez działanie 
wody wyżarty, a pod nim wapień żółtawo-szary nieco dolomityczny i twardy. 

Nareszcie na południe od D u b i e n k a znowu występują wyraźnie żółte nieco krysta-
liczne dolomityczne twarde wapienie, zawierające i tu ułamki szarych dewońskich dolomitów. 

Jeszcze niżej w dolinie Koropca tych wapieni już nie widać, i w tej dolinie więc, po-
dobnie jak w dolinie Złotej Lipy, ten północny płat naszej formacyi nie stoi w związku z większą 
j e j masą pojawiającą się w dolinie Dniestru. 

Przystępując teraz do opisania miejscowości, gdzie nasze wapienie występują po prawym 
brzegu Dniestru, zaczynam od Bukówny, tej dla obfitości tutejszych warstw w piękne skamie-
liny najważniejszej dla oznaczania wieku naszego utworu okolicy. 

W jarze przy przewozie w B u k ó w n i e leżą u spodu mocno margliste żółtawi wapienie 
o przełamie ziemistym, a na nich białawe, żółtawo plamiste margle miejscami oolityczne i zawiś-
rające niekiedy bryłki jasno szarego zbitego wapienia i mało szczątków organicznych, między temi 
Gyroporele i niekiedy ośródki Nerinei. Na tej dolnej warstwie, w tutejszym małym kamieniołomie 
w grubości 3 metrów odkrytej, leży druga, z poprzednią zrosła, a do 2 metrów gruba warstwa, 
zawierająca poziomo ułożone małe wydrążenia, pochodzące prawdopodobnie z wywietrzałych ska-
mielin; i tutaj jeszcze nie wiele znajduje się wyraźnych drobnych szczątków zwierzęcych. KIL 
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górze warstwy te stają się twardszemi, niekiedy nieco okruchowcowemi, gdyż ułamki jasnego 
wapienia mające powłokę rdzawą są ze sobą spojone mniej twardym wapieniem, a w tychto* 
warstwach, z któremi naprzemian leżą warstwy zbitego wapienia, najwięcej znajduje się skamie-
lin; warstwy te są przykryte wapieniem jasno żółtawym zbitym, poprzerzynanym szczelinkami 
wypełnionemi krystalicznym kalcytem. « 

Może na 1 kilometr poniżej przewozu leży tuż pod wsią Bukówną na wzgórzu położoną 
piękny jar, „Pidcerkiewny perewał" zwany, a nieco niżej drugi mniejszy jar, „Lipiński perewał% 
W którym wapień tu w mowie będący i leżące na nim warstwy kredowego utworu wyraźnie są, 
odsłonięte. U spodu przy samym Dniestrze widać grube popękane poziome ławice wapienia, w któ-
rym równolegle do poziomu występują wstęgowato ułożone i przerywane warstewki szarego je-
dnostajnego i twardego wapienia naprzemian z wapieniem żółtawym miękkim i więcej marglowym. Na. 
tym wstęgowatym wapieniu leży gruby pokład więcej wiotkiego żółtawego nieco ikrowcowego wapie-
nia, a na nim cienka warstwa szarego twardego zbitego wapienia, niekiedy zawierającego małe 
ułamki i zaokrąglone bryłki innego jaśniejszego wapienia, przez których wietrzenie skala staje 
się dziurzystą; w tymto twardym wapieniu widać niekiedy muszle, których skorupa wprawdzie-
jest zachowana, ale tak ścisłe ze skałą zrosła, że łatwiej wydobyć ośródkę, niż skorupę muszli. 

Wyżej leżą podobne zbite wapienie, ale już więcej żółtawe, naprzemian ułożone z takiśmiż. 
wapieniami miększómi marglowemi, w których raz tylko p. BIENIASZ znalazł ośródkę drobnej muszli 
delikatnie prążkowanej, należącej prawdopodobnie do rodzaju Lima. 

Powierzchnia tego wapienia leżąca bezpośrednio pod utworem cenomańskim jest zwietrzała, 
niekiedy wygładzona i zawiera wiele wydrążeń okrągłych, pochodzących od skałotoczów, i rurki 
z rurówek rodzaju Terebella. Tak owe wydrążenia, jak i te rurki wypełnione bywają bardzo 
twardym ciemno brunatnym piaskowcem gruboziarnistym, składającym się z ziarn zaokrąglo-
nych i błyszczących ciemnego kwarcu spojonych brunatnem wapnistóm lepiszczem, zawiśrającćm 
znaczną ilość fosforanu wapniowego. Ten sam piaskowiec tworzy niekiedy cienką warstwę nie-
regularną na wapieniu, a tu w nim pojawiają się, bryłki zaokrąglone czarnego rogowca, przez 
co przechodzi w wyraźny zlepieniec cenomański, zawierający skamielinę Ezogyra conica. 

Na tym cenomańskim zlepieńcu leży tu szary wapień marglowy, w którego dolnych war-
stwach znajdują się czarne bryłki rogowca i brunatne fosforytu, a ze skamielin widziałem tu zęby 
rybie z rodzajów Lamna i Oxyrrhina, małą gładką mocno wypukłą terebratulę, drobne belemnity 
i ośródkę gładkiego inoceramu, przypominającego Inoceramus concentricus. 

Eu górze ilość bryłek rogowca i fosforytu staje się coraz mniejszą, wapień zaś twardszym 
i szorstkim, a tu pojawiają się rzadkie skamieliny, mianowicie: Pecten laminosus, Janira ąrndri-
icosłata i Ehynchonella octoplicata, Spondylus cf. stńatus, mała płaska okrągła dosyć gruboskoru-
pna ostryga, niewyraźna Terebratulina może T. chrysalis SCHL., gruboskorupna obła Serpula 
i zęby rybie. 

Ku wiórzchowi wapień ten staje się miększym, wyraźnie marglowym i nieco łupkowym,, 
rdzawo wietrzejącym, i zawiera rzadko skamielinę Rhynchonella octoplicata. Margiel ten przykry-
wa biała kreda z bułami czarnego krzemienia, której wierzchnia warstwa do 30 centym, gruba 
tworzy gruzowisko kredowe, na którem leży pokład dyluwialnego żwiru, a na nim żółta glina. 

W d o l i n i e p o t o k u T ł u m a c k i e g o , kilkaset metrów powyżej jego ujścia, leży na wschód 
od wsi Niźniowa jar, dający wedle spostrzeżeń BIENIASZA następujący przekrój. Najgłębszą war-
stwę na tem miejscu stanowi jasno żółtawo szary miejscami krystaliczny wapień na 0,5 metra 
odsłonięty, zawiśrający pojedyńcze ułamki nieco zaokrąglone zbitego jasno-żółtawego wapienia,, 
i jeszcze rzadziej mniejsze ułamki ciemno brunatnego twardego dolomitu; na nim leży cienka, 
warstwa żółtego iłowatego marglu, a nad nim próg do 1 metra gruby z miękkiego ikrowcowego 
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wapienia, złożonego z drobniutkich zaokrąglonych ziarneczek kulistych albo owalnych, przy zwie-
trzeniu skały na piasek wapniowy rozpadających się, poczem następuje margiel żółtawy przecho-
dzący u góry w szarawo żółty zbity dolomityczny wapień, na którym znowu leży żółty dolomi-
tyczny margiel miejscowo jakby nasiekany, którego próżnie niekiedy wyścielane bywają kry-
ształkami kalcytu. Na tym dolomitycznym marglu spoczywa ciemno-szarawo-żółty zadzierzysty 
zbity wapień, przykryty wapieniem jasno żółtym pienisto marglowym, na którym znowu leży żół-
tawy dolomityczny margiel u góry mocno nasiekany. Szczelinę do 8 centym, grubą w tym mar-
glu powstałą wypełnia żółty krystaliczny kalcyt, zawierający ślady węglanu strontowego. Jeszcze 
wyżej leży warstwa jasno żółtawo-brunatnego zbitego wapienia o przełamie zadzierzysto-muszlo-
wym, na nim żółty twardy dolomityczny wapień niekiedy marglowy z kryształkami kalcytu wy-
śeielającemi szczeliny i inne próżnie jego. Skamielin w tym jarze naszej formacyi nie widać. Naj-
wyższa warstwa tego twardego wapienia częstokroć wydrążona jest przez skałotocze (pholas), a te 
wydrążenia również jak wszystkie szczeliny tego wapienia wypełnione bywają brunatnym piasko-
wcem, zawierającym znaczną ilość stoczonych ułamków czarnego rogowca, a stanowiącym najniż-
szą część zlepieńców i piaskowców cenomańskich. 

W p i ó r w s z y m j a r z e w y c h o d z ą c y m p o n i ż e j u j ś c i a p o t o k u T ł u m a c k i e g o 
w dolinę Dniestru u prawego tej rzeki brzegu, widział p. BIENIASZ W r. 1878 u samego spodu tu po 
raz pierwszy występujący zielonawo-szary dewoński piaskowiec sięgający do 8 metrów nad poziom 
doliny. Bezpośrednio na dewonie leży tu 6 metrów gruby pokład zlepieńca, złożonego z większych 
i mniejszych zaokrąglonych brył ciemnego krystalicznego dolomitu, zupełnie podobnych do dolomitu 
dewońskiego z koralami z Zawadówki, spojonych żółtym marglowym wapieniem naszej formacyi, 
a zawierającego nadto okruchy z ciemno szarych zbitych twardych wapieni i z zielonawo szare-
go i czerwonego dewońskiego piaskowca; ku górze bryły te stają się coraz mniejszemi i rzadszemi, a tym 
sposobem skała przechodzi w gąbczaste margle ułożone na przemian z żółtym drobnoziarnistym 
ikrowcem, złożonym z drobniutkich przeważnie kulistych ale i obłych ziarnek, niekiedy wewnątrz 
próżnych, a pod mikroskopem przedstawiających się jako z drobniutkich kryształków złożone. W jednej 
z tych oolitowych warstw znajdują się w znacznej ilości odciski i ośródki tych samych co w ja-
rze między Zaturzynem a Markową muszli (Corbula inflexa ROM.). Na tych oolitach leży cien-
k a warstwa żółtego i szarego miękkiego i ziemistego marglu do plastycznej gliny podobnego, a na 
nim jasno żółte niekiedy rdzawo zabarwione ziemiste margle, naprzemian ułożone z warstwami 
zbitego i twardego szarawo żółtego wapienia, wstęgowato jużto jaśniej jużto ciemniej ubarwio-
nego, tworzącego warstwy niekiedy do 2 metrów grubości dochodzące. Na tych warstwach leży do 0 75 
gruba warstwa żółtawo-szarego twardego jednak bardzo dziurzystego wapienia, a na tym wapieniu 
do 5 metrów gruby pokład margli żółtawych, po części miększych i ziemistych, po części zaś 
twardszych, a wtenczas bardzo porowatych. Całą formacyję zamyka jasno dymowo-szary zbity 
i twardy wapień o przełamie muszlo wy m, na którym leży już zlepieniec cenomański przykryty 
piaskowcem a dalej szarym marglowym wapieniem, który zwolna przechodzi w białą kredę. 

Jeszcze niżej w dolinie Dniestru już naprzeciw w s i O s t r y według p. BIENIASZA nie widać 
już piaskowca dewońskiego, owszem nasze wapienie wchodzą tu aż do samej wody. Na pół metra 
nad zwierciadłem wody leżą żółtawo-szare zbite wapienie, na których spoczywają inne, ciemniej 
szare także twarde wapienie, zawierające wiele mniejszych albo większych ułamków ciemno 
szarego zbitego prawdopodobnie dewońskiego dolomitu, i wapienia jaśniejszego prawdopodobnie 
należącego już do naszej formacyi, przezco ta skała sięgająca do przeszło 4 metrów nad wodą, 
przybiera wejrzenie jakby porfirowe. 

Na tym twardym wapieniu leży jasno żółtawy dolomityczny zbity margiel niekiedy dziu-
rzysty, a w nim jedna warstwa innego szarego bardzo miękkiego iłowatego marglu. Wydrą-

Wydz. matem.-przyr. T. VI. 2 
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żenią sprawiające dziurzystość tych margli sąto malutkie niekiedy obłe próżnie, których ściany 
bywają okryte ziemistą powłoką rdzawą. Próżnie te prawdopodobnie są pochodzenia organiczne-
go, nie można jednak bliżej oznaczyć ciał organicznych, po których one pozostały. 

Jeszcze wyż£j, 8ł/a metra od wody, leżą jasno żółtawo-szare twarde i zbite wapienie o prze-
łamie muszlowym, zawierające niekiedy, podobnie jak warstwy dolne, cząstki ciemniój szare z masą 
jaśniejszego wapienia ściśle zrosłe, tudzież rzadkie ośródki nieoznaczalnych muszli. Niektóre 
z tych warstw mają budowę drobno ikrowcową, która szczególnie po zwietrzeniu skały wyraźniej 
występuje. Wyższych warstw tego utworu w tym jarze nie widać, bo zaraz powyżej następuje 
piaskowiec cenomański zielony i silny. 

W K u t y s k a c h wszystkie widzialne warstwy według podań p. BIENIASZA są jednakowe, 
sąto jasno szare dolomityczno-marglowe wapienie częstokroć dziurzyste i zawierające także nie, 
mało skamielin, zawsze tylko w odciskach i ośródkach przechowane, a między niemi także Nerineae. 

W ściance położonej powyżej folwarku B r z e z i n a warstwy są do Kutyskich podobne, 
także dolomitowo-marglowe żółtawe, albo s ą t o wapienie twardsze i dziurzyste i zawierają rów-
nież ośródki i odciski muszli i drobnych ślimaków, między pierwszemi także Corbula inflexa R. 

W ściance K o r o p i e c k i 6j leżącej naprzeciw Budzyna po lewym brzegu Dniestru widać bez-
pośrednio na piaskowcu i łupkach ciemno czerwonych dewońskich zlepieniec cechujący najniższe 
warstwy naszego wapienia, t j . wapień jasno szary zawiśrający w znacznej ilości różnej wielkości 
zaokrąglone bryłki brunatnego dewońskiego dolomitu i ciemno szarego zbitego wapienia bardzo 
podobnego do niektórych wapieni sylurskich z doliny Zbrucza np. ze Skały albo Husiatyna. N a 
tym zlepieńcu leżą żółte zbite wapienie o przełamie zadzierzysto - muszlowym, tudzież wapienie 
nieco ziarniste dolomitowe, niekiedy dziurzyste, niekiedy marglowe, podobne do wapieni poniżćj 
Niźniowa występujących. Skamielin oprócz drobnych niewyraźnych odcisków i ośródek muszli 
tu nie ma. 

Zupełnie podobne stosunki istnieją także w ściance leżącśj na prawym brzegu Dniestrn 
n a p r z e c i w K o r o p c a , poczynającej się kilkaset metrów poniżej ujścia potoku Budzyńskiego 
i ciągnącej się aż naprzeciwko ujścia potoku Wadowa. 

Jeszcze niżej we wsi D o l i n i e nad Dniestrem żółty marglisty wapień naszśj formacyi 
tworzy, pomiędzy piaskowcem dewońskim a cenomańskim, pokład zaledwie kilka metrów gruby. 

Od Doliny ciągnie się granica naszej formacyi niemal prosto na południowy wschód na 
Isaków i Podwerbce do Niezwisk; dla tego w dużym kolanie Dniestru tu mocno na półuoc wy-
suniętym ani w Siekierczynie, ani w Piotrowie tśj formacyi nie widzimy, i spotykamy się z nią 
dopiero na granicy Piotrowa z Isakowem. W Podwerbcach sąto żółte dolomityczno - marglowe 
wapienie niekiedy nawet nieco ziemiste, niekiedy zaś twardsze i zbite, bez wyraźnych skamielin. 

We wsi N i e z w i s k a c h , ostatniej miejscowości gdzie ten utwór w dolinie Dniestru wystę-
puje, widać u spodu nad piaskowcem czerwonym dewońskim także w niektórych miejscach, miano-
wicie koło młynów, owe wyżój opisane zlepieńce, złożone z buł ciemnych wapieni i jasnych dewoń-
skich piaskowców spojonych żółtym marglistym wapieniem, po czśm następują ciemno albo jasno 
żółte dolomityczne wapienie niekiedy dziurzyste, rzadziej ikrowcowe, z jedną cienką warstwą jasno 
zielonego iłu. Skamielin z wyjątkiem rzadkich i niewyraźnych drobnych ślimaków tu niema. Na 
górnym końcu wsi leży, tylko cienką warstwą żółtego wapienia od warstw cenomańskich oddzie-
lony pokład, składający się niemal wyłącznie z samych zaokrąglonych na powierzchni zwietrza-
łych buł ciemno szarego niemal czarnego nieco krystalicznego wapienia, do niektórych warstw 
sylurskich bardzo podobnego, spojonych żółtym marglistym wapieniem. 
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Najwyższa warstwa naszego utworu także, w Niezwiskacli nosi ślady działania skałotoczów 
których pozostałe mieszkania w żółtym wapieniu wydrążone dochodzą tu niekiedy do 33 mm. śre-
dnicy i wypełnione są piaskowcem i zlepieńcem cenomańskim. 

W dolinie, przy którśj dolnym końcu leżą Niezwiska, utwór nasz także w H a r a s y m o w i e 
jest wyraźnie rozwinięty, szczególnie nad potokiem Czortowieckim. Po lewśj stronie drogi z Czor-
towca do Niezwisk prowadzącej występuje u spodu wapień jasno żółtawy marglowy, do Kuty-
skiego podobny. Nieco niżej na prawym brzegu potoku, wapienie te u dołu są najwięcej podobne 
do warstw leżących nad Dniestrem powyżej folwarku Brzezina, zawierają podobnie jak tamte 
Corbula inflexa ROM., a oprócz tego kilka innych gatunków muszli i ślady ślimaków. W górnych 
warstwach wapienie te stają się więcej marglisteini, a pośród nich widać często wapienie krze-
miste szare, żółto wietrzejące, w kształcie olbrzymich soczewek lub brył podobnych do kłód drze-
wnych ze Błojami współśrodkowemi. Wapienie te tworzą niejako przejście pomiędzy skrzemieniałym 
wapieniem a krzemieniem, gdyż tylko bardzo mało w kwasach się rozpuszczają. Przykryte one 
są i tu utworem cenomańskim. 

Z tego tu powyż£j przytoczonego opisu najważniejszych miejscowości, w których nasza 
formacya występuje, a których znajomość o ile je osobiście nie zwiedzałem, a wszczególności co do 
wszystkich oprócz Niezwisk miejsc poniżej Niźniowa położonych, zawdzięczam uprzejmości p. BIE-
NIASZA, który miejscowości te z polecenia Komisyi flzyjograficznej w r. 1878 i 1879 dokładnie 
zbadał, okazuje się, że, gdzie tylko poznano najniższą, bezpośrednio na utworze dewońskim le-
żącą warstwę, takową tworzy zlepieniec złożony z różnej wielkości zaokrąglonych brył najczę-
ściej ciemno brunatnego krystalicznego dolomitu dewońskiego, leżącego w Zawadówce bezpośrednio 
na piaskowcu dewońskim, tudzież z takichże brył szarego i czerwonego piaskowca dewońskiego, 
nareszcie z brył ciemno czarniawo-szarych zbitych wapieni prawdopodobnie sylurskich, spojonych 
ze sobą żółtawym zbitym, niekiedy nieco ziemistym wapieniem *). 

Na tym zlepieńcu leżą zbite szare albo żółtawe wapienie, niekiedy poprzegradzane war-
stewkami iłowatych margli, które, z wyjątkiem jednej warstwy marglowatego wapienia napełnio-
nej ośródkami drobnych muszli gatunku Corbula inflexa ROM., nie zawierają wcale żadnych 
lub tylko niewyraźne ślady skamielin. 

W jakim stosunku stoją rzeczone wapienie do żółtych, w części zbitych, w części ikrowco-
wych wapieni z Bukówny, bogatych w skamieliny, o tem trudno z pewnością powiedzieć, gdyż 
się ich nigdzie na jedn6m miejscu razem nie spotyka. Również nieznane jest względne poło-
żenie tych warstw w stosunku do pojawiających się w Kutyskach i w Harasymowie białawych 
marglowych wapieni, zawierających skamieliny nieco odmienne od tych, które w Bukównie się 
znajdują. 

Na samym wierzchu naszego utworu leżą zbite i twarde, w Harasymowie nawet krze-
mieniste wapienie, na swej powierzchni w skutek działania cenomańskich skałotoczów mnóstwo 
noszące wydrążeń, wypełnionych piaskowcem albo zlepieńcem cenomańskim. 

Wszystkie tu wymienione odmiany są dokładnie warstwowane, warstwy zwykle cienkie, 
rzadko dochodzą do jednego metra grubości, ich położenie, z wyjątkiem kilku lokalnych wznie-
sień, wydaje się w każdej ściance niemal poziomem, co jednak, gdy one nigdy nie są na większej 
przestrzeni odsłonięte, nie wyklucza bynajmniej możności słabego ogólnego nachylenia tego utworu, 

') Jedyny wyjątek stanowi jar kolo kościoła w Niezwiskach, gdzie tój warstwy nie ma, a bezpośrednio na piasko-
wcu dewońskim leżą żółtawe margliste wapienie. 



12 DE. ALOJZY ALTH. 

podobnie jak warstw dewońskiego piaskowca i leżących pod nim warstw sylurskich, które, jakkol-
wiek napozór poziome, mają bardzo słabe nachylenie ku południowemu zachodowi, o czem w roz-
ległych ściankach Naddniestrzańskich przekonać się można. 

C z ę ś ć d r u g a . 

Skamieliny wapienia Niźniowskiego. 

Jak już wyżej powiedziano, wapień Niźniowski z wyjątkiem jednój warstwy marglowatej, 
która, gdzie występuje, czyto w dolinie Złotój Lipy, czy w dolinie Dniestru, obfituje w ośródki 
i odciski muszli do kilku należących gatunków, tylko w Bukówny w bliskości tutejszego prze-
wozu przez Dniestr, i w Kutyskach zawiera znaczną ilość skamielin. Niestety wszystkie te 
szczątki organiczne z wyjątkiem tylko ostryg, przegrzebek i ramionopławów, pozbawione są śko-
rupy, która wszędzie znikła, zostawiając po sobie zaledwie cienką powłokę ziemistego limonitn. 
Okoliczność ta wielce utrudnia dokładne tych skamielin oznaczenie, i uczyniłaby takowe wcale 
niemożebnem, gdybyśmy nie mieli w surowej guttapersze doskonałego materyjału do odnawiania 
całego dawnego kształtu zniszczonych ślimaków i muszli. Guttapercha w wrzącćj wodzie staje 
się tak miękką i plastyczną, że, wciśnięta w zagłębienia po zniszczonej skorupie pozostałe oddaje 
nietylko cały kształt zewnętrzny, ale i wszelkie najdelikatniejsze ozdoby takowej. I pod tym 
względem wypowiedzieć tu muszę Panu FRANCISZKOWI BIENIASZOWI moje serdeczne za jego po-
moc podziękowanie, który nie szczędząc trudów, zaopatrzył mnie w piękne odciski guttaperchowe 
wszystkich oznaczyć się mających gatunków. 

Wszystkie dotąd znane z wapienia Niźniowskiego gatunki należą do istot morskich, jest-
to więc osad czysto morski. 

Z w i ó r z ę t a k r ę g o w e , nawet ryby, nie dostarczyły dotąd żadnych z tej formacyi skamielin, 
Z c z ł o n k o n o g ó w znane są dotąd tylko niewyraźne i bliżśj nie oznaczalne odciski części 

skorupy raków, których właściwej istoty tylko po zachowanych odciskach domyślać się można. 
Dla tego tćż w szczegółowych opisach tutejszych skamielin te szczątki pominąłem. 

Z r o b a k ó w mamy tylko kilka gatunków rurówek opatrzonych rurkowatą skorupą, bo 
nawet gromada m s z y w i o ł ó w , w innych warstwach tego samego wieku geologicznego niekiedy 
dosyć licznie reprezentowana, nie dostarczyła dotąd żadnego okazu. 

Bez porównania największa część tutejszych skamielin należy do typu m i ę c z a k ó w , ałe 
i w tym typie nie wszystkie gromady są jednakowo reprezentowane. Z g ł o w o n o g ó w znam 
dotąd tylko jeden gatunek łodzika, prawdopodobnie Nautilus Geinitzi OPP. , i to w jednym 
tylko i niezupełnym okazie z Bukówny; oprócz tego istnieje tylko niewyraźny ślad małego am-
monita, nie dający się bliżej oznaczyć; belemnitów nie ma wcale. 

P ł a s k o n o g i czyli ś l i m a k o w c e w bardzo licznych występują gatunkach; najważniej-
szym dla tego wapienia rodzajem jest rodzaj Nerinea D E F R . , Z którego oznaczyć i opisać mogłem 
15 gatunków; oprócz nich występują także rodzaje Bostellaria, Eustoma, Maria, Płerocera, Che-
nopus, Natica, Chemnitzia, Cerithium, Turritella, Scalaria, Solarium, Trochus, Pleurotomaria, Bir-
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mula, Acteonina i Bulla. Ślimak nareszcie olbrzymiej wielkości w kilku okazach w Bukówny 
znaleziony należy do rodzaju Purpurina. 

Nieco mniej liczne są m a ł ż e , a te należą do rodzajów Biceras, Opis, Cucullaea, Nucttla, 
Cyprina, Cardiła, Cardium, Ludna, Astarte, Mya, Modiola, Lima, Pecten, Hinnites i Ostraea. 

P ł a s z c z o s k r z e l i jest tylko kilka drobnych gatunków z rodzaju Terebratula. 
Z typu s z k a r ł u p n i znam dotąd tylko dwa gatunki jeżowców; rozgwiazd i lilijowców 

dotąd wcale nie znaleziono. 
Z typu j a m o c h ł o n ó w pojawiają się tylko korale, a to tylko w kilku gatunkach i w'nie-

licznych okazach. 
Nareszcie z typu p i e r w o s z c z a k ó w należy do tego utworu kilka gatunków roznóżek. 

najważniejszy między niemi jest rodzaj Gyroporella, który jednak wedle najnowszych badań p. 
MUNIER-CHALMAS ma należeć do wodorostów. Z tem zdaniem zgadza się także SCHIMPEB W opra-
cowanej przez siebie części botanicznej dzieła: Handbuch der Palaontologie, wydanego przez ZITTLA 1 ) ; 
rzecz jednak dotąd nie jest rozstrzygnięta. 

Wyraźnych szczątków roślinnych w naszych warstwach nie ma. 

Typ. Robaki. 
Gromada: JPierśc iennice (Annelidae). 

Rodzaj Serpula Ł. 
Szczątki tego rodzaju dosyć rzadko pojawiają się w wapieniu Niźniowskim; sąto niemal 

zawsze pozostałe w skale odciski, z których dopiero za pomocą guttaperchy pierwotny kształt 
Turki otrzymać można. 

Dotąd oznaczyć się dały następujące gatunki: 
1. S. coilformis Goldf. Tabl. V, fig. 1, 3. 
S. conformis Gr. Petref. Germaniae I , str. 228, tabl. 67, fig. 13. 

Skorupa wężowato, niekiedy nawet haczykowato pozaginana, mniej lub więcej szybko wzra-
stająca, w przekroju trójboczna, o dwóch bokach nieco wypukłych schodzących się na grzbiecie 
skorupy w wręgowato wystającą krawędź, tworzącą niekiedy nawet wyraźną listwę; trzeci bok 
jest płaski, zawsze do innych ciał, zwykle do skorupy małży lub ślimaka przyrośnięty. Powierz-
chnia rurki pokryta mało wydatnemi linijami przyrostu, bez wyraźnych obrączek lub żeber. 

Od rysunku, jaki podaje GOLDFUSS, okazy Niźniowskie różnią się tylko nieco wolniejszym 
wzrostem, wskutek czego rurka jest więcej wysmukła. 

Inne gatunki trójboczne, przez GOLDEUSSA , jako też przez ETALLONA, w wydanem i dokoń-
czonem przez niego dziele J . THURMANNA: Lethaea Bruntrutana, na str. 440 do 444 opisane, są 
wprawdzie do gatunku tu opisanego także podobne, a co do stosunku wzrostu niekiedy nawet 
podobniejsze niż gatunek S. conformis GOLDF.; mają jednak wszystkie mniej lub więcej wyraźne 
poprzeczne żeberka na całej rurce, albo przynajmniej w przedniej jej części, których na naszycŁ 
okazach nie widać. 

') Gyroporelle Niźniowskie opisałem w osobnćj rozprawce pod tytułem: „O galicyjskich gatunkach skamieniałych 
otwornic rodzaju Gyroporella11, wydrukowanej w Rozprawach Wydziału matematyczno - przyrodniczego Akade-
mii Umiejętności w Krakowie. Tom V, str. 71. 
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Serpulct conformis znajduje się bardzo rzadko w żółtawym zbitym wapieniu w Bukównyr 

-gdzie jej odciski znalazłem także na ośródce wielkiego ślimaka, Purpurina subnodosa ROM. sp.r 

mianowicie w takiem położeniu, że robak, ten musiał być przyczepiony wewnątrz skorupy tego 
ślimaka, a to niekiedy dosyć głęboko, gdzie dopiero po zgonie i wygniciu ślimaka mógł osiąść. 

Figura 1 na tablicy Y przedstawia okaz dorosły, któremu jednak zawsze jeszcze brakuje 
przedniego zakończenia, fig. 3 zaś przedstawia okaz młody i więcój wysmukły. 

Serpula conformis GF. znajduje się w tak zwanej folarce należącej do górnego ogniwa for-
macyi jurasowej, przy Buxweiler w Alzacyi. 

2. S. STlbflaccida Et. Tabl. V, fig. 4, 8. 
Serpula flaccida GF. wedle ROMERA, Versteinerungen des norddeutschen Oolithengebirges, str. 34 (non Mii., Qu.). 
Serpula subfiaccida ETALLON. Lethaea Bruntrutana, str. 437, tabl. 60, fig. 12. 

Rurka walcowata,.bardzo nieregularnie powyginana, miejscami wężowato wijąca się, o po-
wierzchni gładkiej, z niewyraźnemi i słabemi tylko śladami linii przyrostu. Średnica rurki tylko 
pomału się powiększa, rurka zwykle w jednćj płaszczyźnie leżąca, a nawet przyrosła, niekiedy 
nagle się podnosi tak, że jej koniec sterczy do góry. 

Nieregularność w wygięciach rurki, jej niemal jednakowa średnica i kolisty przekrój, tu-
dzież brak wszelkich wybitnych znamion na powierzchni rurki cechuje gatunek 8. flaccida 
Mu.; gdy jednak ten ostatni podany jest przez GOLDFUSSA tylko z brunatnego J u r a , przeto 
słusznie odłączył ETALLON formę znajdującą się w górnem ogniwie białego Ju ra , dając jej odrębną 
nazwę S. subfiaccida. 

8. subfiaccida znajduje się w żółtawym zbitym wapieniu w Bukównie, gdzie jest dosyć 
pospolita; według ROMERA pochodzi ona z górnego białego Ju ra (Coralrag) przy Hoheneggelsen 
i Linden, według STRUCKMANNA znajduje się ona także w górnej części utworu Kimmerigde t. j . 
w warstwach zawierających Pteroceras Oceani przy Yolksen i Ahlen w okolicy Hannoweru. 
ETALLON cytuje ten gatunek jako bardzo pospolity w ogniwie Eypocoralien z Caąuerelle i Calabri 
w okolicy Porrentruy. 

Rodzaj Spirorbis. 
i . Sp. clathratns Er. Tabl. v, fig. 
Sp. clathratus ETALLON. Lethaea Bruntrutana, str. 447, tabl. 60 , fig. 36. 

Skorupa mała, ślimakowato zwinięta, przyrosła, o 21/z skrętach do siebie zupełnie przy-
legających, których średnica dosyć wolno wzrasta, a których przekrój jest albo kolisty albo nieco 
krawędzisty. Powierzchnia skorupy ozdobiona równoległemi, podłużnemi mało wystającemi żeber-
kami, przerzynanemi licznemi nieco słabszemi linijami przyrostu, wskutek czego cała skorupa 
wygląda jakby bardzo regularnie kratkowana. 

Przyczepiony do skorup różnych muszli, znajduje się ten piękny gatunek bardzo rzadko 
w zbitym żółtawym wapieniu w Bukówny. 

"Według p. ETALLON pojawia on się bardzo rzadko w jego ogniwie Epicorallien w Laufon. 
Fig. 5 a. na naszój tablicy Y przedstawia ten gatunek znacznie powiększony, fig. 5 b . 

zaś w naturalnej wielkości na ośródce muszli. 

Rodzaj Terebella Cuv. 
I. T. galiciana ALTH. Tabl. V, fig. 2. 

W zbitym wapieniu z Bukówny natrafia się dosyć często na długie rurkowate wydrąże-
nia, niekiedy niemal proste, niekiedy bardzo mało wyginane, w których nigdy nie widać skorupy 
wapiennćj, ani żadnego śladu linii przyrostu na ścianach tego wydrążenia, tak, że przypuścić nie 
można, aby tu znajdowała się była kiedyś rurka wapienna prawdziwśj rurówki. Ściany tych. 
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wydrążeń owszem są nieregularnie szorstkie i zwykle powleczone warstewką ziemistego limonitu^ 
przestrzeń sama zaś wypełniona albo tym samym zbitym a twardym wapieniem, albo mnóstwem* 
-drobnych obłych ziarneczek wapiennych, podobnych do ziarneczek jajowatych, na które rozpadają 

* się wskutek zwietrzenia niektóre ikrowcowe odmiany tutejszego wapienia. 
Sąto więc wedle mego zdania rurki pozostałe po takich pierściennicach, które zamieszki-

wały tutejszy wapienny muł wówczas, kiedy się osadzał, a otoczone były nie skorupą wapienną, 
Ąle pokrywą zlepioną z .drobniutkich cząstek nieorganicznych obcych, a takiemi są właśnie rurki 
rodzaju Terebella. 

Rzeczą jest naturalną, że co do takich zwierząt, nie znając ich podczas życia, trudno 
wynaleść znamiona, któremi odciski ich pokryw w kamieniu pozostałe możnaby gatunkowo odróż-
nić; dla tego nie podaję tu żadnych szczegółowych cech gatunkowych, opisując je tylko ogółowo. 

Dosyć pospolita w zbitym wapieniu z Bukówny. 

T y p . Mięczaki (Mollusca). 

Typ mięczaków w wapieniu Niźniowskim najwięcej jest reprezentowany, a przeważnie 
działy ślimakowców (Gasteropoda) i małż (LamellibrancMa); głowonogów (Cephalopoda) i płaszczo-
skrzeli (Brachiopoda) jest nierównie mniej, jak to się poniżej okaże. Opisując Niźniowskie mię-
czaki, trzymałem się porządku przyjętego w trzecićm wydaniu dzieła WOODWAEDA: A mrnwA of 
the Mollusca wydanśm wraz z dodatkiem przez p. RALPH TATE, W Londynie 1 8 7 5 ; z małemi tylko 
odmianami, które mi się zdawały potrzebne. 

Dział I. Głowonogi (Cephalopoda). 
Rodzaj Nautilus L. 

1. N. Creinitzi OPP. Tabl. I, fig. 1 a, b. 
1865. N. Geinitzi OPPEL. Zeitschrift der deutschen geolog. Gesellschaft. XVII, p. 546. 
1866. N. aturioides PICTET. Etudes paleontologiqu.es sur la faunę ci Terebratula diphyoides de Berrias 

(Ardeche) w tegoż: Melanges paleontologiąues, 2 livrąison 1867, page 63, PI. 11, fig. 1, 2. 
1868 . N. Geinitzi OPPEL. Zob. OPPEL i ZITTEL Paleontologische Mittheilungen aus dem Museum des K. 

bayer. Staates. II. Band. Die Cephalopoden der Stramberger Schichten, p. 45, Tab. 2, fig. 1—7. 

Ze skamielin należących do rodzaju Nautilus znany mi dotąd jest tylko jeden ułamek bez 
skorupy, zanadto niezupełny, abym na tej podstawie podać mógł dokładny opis gatunku; z dru-
giej strony jednak tak wyraźne okazujący cechy, że nie zostawia żadnej wątpliwości nietylko co 
do rodzaju, do którego należy, ale nawet co do grupy gatunków do której policzonym być musi. 

Skorupa bardzo zwinięta, przekrój poprzeczny eliptyczny z zaokrąglonym grzbietem 
i mało wypukłśmi bokami. Przedziałki komórek, bardzo liczne i do siebie zbliżone, okazują na 
grzbiecie zatokę zaokrągloną, po bokach i po stronie wewnętrznej zaś zatokę bardzo głęboką 
i spiczasto zakończoną. Najgłębsze są zatoki boczne, ich tylny koniec bardzo mało jest za-
okrąglony. Rurka (sipho) jest wązka i leży nieco pod grzbietem, mniśj więcej w 4/5 wysokości 
skrętu. Zachowana ośródka przedstawia wprawdzie tylko część ostatniego skrętu bez komory 
mieszkalnej, gdy jednak brakuje odpowiedniej części przedostatniego skrętu: przeto widać na we-
wnętrznej stronie ostatniego skrętu wyraźnie, nietylko całą zatokę brzuszną ścianek przedzielają-
cych komórki, ale nadto także odcisk powierzchni grzbietu przedostatniego skrętu, z czego prze-
konać się można, że powierzchnia skorupy ozdobiona była delikatną siatką cienkich wklęsłych 

. linij z których jedne biegły równolegle do grzbietu skorupy, drugie zaś przecinały tamte p o i 
kątem do prostego bardzo zbliżonym. 
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Bardzo głęboka i kończasto zakończona zatoka boczna w połączeniu ze syfonem nie leżą-
cym* przy samym brzegu skorupy dowodzi, że nasz okaz należy do podradzaju Aganites Qu.» 
rurka leży tu bliżej wypukłego grzbietu skorupy. 

Od gatunku N. aganiticus SOHL. Z brunatnego Jura różni się nasz gatunek znaczniej-
szymi wymiarami, i więcój spłaszczonym kształtem, położeniem rurki od grzbietu więcej oddalo-
nym, i tóm, że zatoka boczna jest jeszcze głębsza i więcój kończysta. 

N. sinuatus Sow. 2) znajdujący się według SOWEEBYEGO W dolnym oolicie angielskim, według 
QUENSTEDTA W średnim i wierzchnim białym Jura w Niemczech, a według D' OEBIGNYEGO 8) w dol-
nym oolicie w Caen (Calvados), jest według opisu i rysunku SOWEEBYEGO wypukły z zaokrąglonym 
grzbietem i nieco spłaszczonemi bokami, jego grubość równa się połowie wysokości, otwór jest 
niewyraźnie strzałkowaty, a jego przedziałki mają głęboką jednak szeroką i na końcu mocno za-
okrągloną zatokę boczną, według rysunku D' OEBIGNYEGO zaś boki były prawie płaskie i tworzyły 
z grzbietem krawędź zaokrągloną, co wszystko nie zgadza się z okazem naszym, mającym boki 
nieco wypukłe, nieznacznie przechodzące w zaokrąglony grzbiet, a zatokę boczną z tyłu niemal 
ostro zakończoną. Nareszcie różni się nasz okaz od gatunku N. sinuatus Sow., jak go przedsta-
wia rysunek ^OEBIGNYEGO także tem, że powierzchnia jego ozdobiona jest nietylko linijamido 
grzbietu równoległemi, ale i poprzecznemi, tamte pod niemal prostym kątem przecinającemi, pod-
czas gdy na rysunku D' OEBIGNYEGO widać tylko linije współśrodkowe. 

O wiele podobniejszy jest okaz Niźniowski do gatunku N. aturioides PICTET, Z którym^ 
0 ile z niedokładnego okazu domyślać się można, zgadza się nietylko jego kształt zewnętrzny ale 
1 przebieg przedziałek, mianowicie zatoka boczna bardzo głęboka i ostro zakończona, nareszcie 
także położenie rurki, i wązka, głęboka lejkowata zatoka brzuszna. PICTET nic nie wspomina 
o rysunku powierzchni, jeżeli więc N. aturioides był całkiem gładki albo inaczej ozdobiony, wów-
czas nasz gatunek od niego się różni; dopóki jednak nie znana jest powierzchnia gatunku 
PICTETA, dopóty nasz podolski od tamtego odróżnionym być nie może. 

PICTET jest wprawdzie zdania, że w owem lejkowatem zakończeniu zatoki brzusznej 
znajdował się drugi syfon, z samych lejkowatych części w ten sposób złożony, że zawsze koniec 
lójka późniejszej komory stykał się z lejkiem poprzedniej. Z tego zachowania się nie wynika 
jednak bynajmniej, że to był syfon, w takim razie bowiem tylny koniec każdego lejka musiałby 
być otwarty; a przecież sam PICTET nadmienia, że nigdy widzieć nie mógł, czy ten koniec był 
otwarty, lub nie, a rysunek, który podaje z przekroju, przeciwko takiemu otwartemu zakończeniu 
przemawia, ile że ściana każdego lejka na tym tylnym końcu bezpośrednio przylega do poprze-
dniego skrętu bez żadnej przerwy. Dla tego według mego zdania lejki te nie są niczem innem,, 
jak tylko bardzo głębokiemi zatokami przedziałek po stronie brzusznej. ZITTEL, który w powy-
żej powołanem dziele dokładnie opisuje gatunek N. Geinitzi OPP. , podnosi tożsamość onego. 
z gatunkiem N. aturioides PICTET, przyznając pierwszeństwo nazwie danej przez OPPLA; a nawet 
PICTET sam mówi, że nie może znaleźć żadnej różnicy między temi dwoma gatunkami, z wyjąt-
kiem owej mniemanej drugiej rurki, którój, jak wyżej powiedziano, i jak już ZITTEL twierdził, wcale 
nie ma. ZITTEL także już spostrzegł, że skorupa była ozdobiona licznemi współśrodkowemi linijami, 
krzyźującemi delikatne linije przyrostu, przeto i pod tym względem okaz z Bukówny zgadza się; 
% gatunkiem N. Geinitzi OPP. 

') QUENSTEDT: PetrefaJcten Deutschlands. 1. Band. Cephalopoden. Str. 58, Tabl. 2, fig. 6. 
A) SOWEBBY Minerał Conchology of Greąt Britain. Tabl. 194. 
") Paleontologie frangaise. Terrains oolitigues. Tome 1. Page 157. PI. 32. 
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Jedyny okaz, który dotąd znaleziono, pochodzi z żółtego nieco ikrowcowego i kruchego 
zwietrzałego wapienia z Bukówny powyżej Niźniowa nad Dniestrem. 

N. atwrioides P ICTŁT pochodzi wedle tego autora z pokładu wapienia o Terebralula diphy-
oides z Berrias w depart. Arctóehe w południowej Francyi, policzonego przez PIOTETA już do 
utworu neokomskiego i leżącego między wapieniem jurasowym a marglami zawierającymi Bćl&-
mnites latus, które już bezsprzecznie do Neofcomu tócleżą. N. Geinitzii OPP. znajduje się według 
ZITTLA W wapieniu tithońskim ze Stramberg w Morawii. 

Nasza figura 1 na tabl. I daje pod a obraz naszego okazu z boku, a pod b od przodu 
widzianego; jeden i drugi jednak nie udały'się doterze, czego główną przyczyną jest niedokładność 
jedynego okazu, jaki znaleziono. Kształt przedziałek jednak, położenie syfonu i odcisk grzbietu przed-
ostatniego skrętu dobrze są oddane i wystarczają na objaśnienie tego, co tu powyżej powiedziano. 

Eodzaj ftmmonites BRUG. 

Do tego rodzaju policzyć należy ułamek małego gatunku mającego wyraźną krawędź 
grżbietną a po bokach silne zebra poprzeczne, w bliskości grzbietu najgrubsze, a tu okrągło za-
kończone. Ułamek ten wskazuje na skorupę mającą co najwięcej 10 milimetrów średnicy, jest 
on przytem zanadto niedokładny, aby dopuszczał bliższego oznaczenia lub opisu, a to tem mniej, 
gdy nie widać w ńim nawet wyraźnych przegródek oddzielających komórki skorupy. 

Pochodzi z żółtego wapienia z Bukówny. 

Dział II. S l i m a k o w c e (Gasteropoda). 

Do ślimakowców należy największa część skamielin z żółtego wapienia z Bukówny, zawsze 
znajdują się one tylko jako ośródki albo odciski; gdy jednak przy ostrożnem rozbijaniu skały 
wewnątrz odcisku znajdzie się i ośródka, a z odcisków niemal zawsze zrobić można bardzo pię-
kne odlewy guttaperchowe, oddające najdelikatniejsze nawet szczegóły powierzchni wywietrzałśj 
skorupy: przeto można było niemal wszystkie znalezione gatunki dokładnie oznaczyć i opisać. 

Trudu robienia tych odlewów podjął się mój asystent p. BIENIASZ, jemu więc zawdzięczam 
największą część materyjału dla obecnej pracy, za co mu serdecznie wdzięczny jestem. 

Tu poniżej umieszczam opis ślimakowców z wapienia Niźniowskiego dotąd poznanych; 
zanim jednak przystąpię do tego szczegółowego opisu, uważam wobec nieustalonej jeszcze ter-
minologii polskiej za rzecz konieczną, skreślić przede w szystkióm kilka uwag względem znaczenia 
użytych w moich opisach wyrazów, a to dla uniknienia wszelkich wątpliwości, które nasuwaćby 
się mogły czytelnikowi. 

Skorupa (testa) ślimakowców rzadko kiedy ma kształt m i s e c z k o w a t y , zwykle jest ona 
r u r k o w a t ą . Burka ta niekiedy jest tylko łukowato zagięta, zwykle zaś jest ona zwinięta, a to 
albo w jednej płaszczyźnie, tworząc k r ą ż e k ; albo jest ona śrubowato zwinięta, tworząc^skrę tkę 
(spira), a wtenczas kształt ogólny skorupy może być rozmaity. Rzadko kiedy zwinięta ta rurka 
ma w całćj swej długości jednakową średnicę, wtenczas skorupa jest w a l c o w a t a (t. cylindrica); 
zwykle jednak, rurka ta w miarę wzrostu zwierzęcia rozszerza się, a wtenczas cała skorupa 
ma kształt mniej więcej stożkowaty. Wysokość tego stożka, a więc odległość s z c z y t u czyli 
wierzchołka skorupy od jej końca dolnego czyli przedniego, nazywa się w y s o k o ś c i ą skorupy; 
jó j s z e r o k o ś c i ą zaś nazywa się średnica do linii wysokości prostopadła. 

Stosunek wysokości do szerokości może być bardzo rozmaity: miarą tego stosunku jest roz-
wartość k ą t a s z c z y t o w e g o albo w i e r z c h o ł k o w e g o (angulus spirae), t. j. kąta zawartego 

Wydz. matem.-przyr. T. VI. 3 
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między przeciwległemi stycznemi skorupy czyli linijami przyłożonemi w myśli do zewnętrznej części 
zawojów. Styczne te mogą być linijami prostemi a kąt szczytowy przez całą wysokość skorupy 
pozostaje niezmieniony, jeżeli szerokość skorupy od jej szczytu aż do podstawy ciągle jednakowo 
wzrasta. "Wtakich razach skorupa nazywa się s t o ż k o w a t ą (t. conica), jeżeli szerokość podsta-
wy w stosunku do wysokości skorupy jest dosyć znaczna, t. j. jeżeli kąt szczytowy, którego roz-
wartość mierzona być może osobnym przyrządem t. z. helikometrem, wynosi przynajmniej 25®. 

Przy mniejszym kącie szczytowym (aż do 15°), skorupa nazywa się w y d ł u ż o n o - s t o ż -
k o w a t ą (t. elongato-conica), a jeżeli przeciwnie kąt szczytowy wynosi więcój niż 90°, skorupa jest 
s p ł a s z c z o n o - s t o ż k o w a t a . Skorupa, której kąt szczytowy wynosi mniej niż 15°, nazywa się wie -
ż y c z k o w a t ą (t. turriła). Jeszcze dłuższe niemal walcowate skorupy nazywają się s z y d ł o w a -
tem i (t. subulata), jeżeli ich szerokość u samej podstawy jest największa. 

Częstokroć jednak styczne wszystkich zawojów są linijami krzywemi: a wówczas boki sko-
rupy nazywają się w y p u k ł e m i , jeżeli styczne są na zewnątrz wygięte; zaś w k l ę s ł e m i, jeżeli 
to wygięcie wchodzi na wewnątrz. Skorupa o bokach wklęsłych zawsze jest stożkowatą; z bo-
kami wypukłemi zaś ogólny kształt skorupy może być albo k u l i s t y (t. globosa), jeżeli wysokość 
mniej więcej równa się szerokości, a największa szerokość znajduje się niemal we środku skorupy; 
p ó ł k u l i s t y (t. semiglobosa), jeżeli największa szerokość znajduje się przy podstawie;-—skorupa 
0 bokach wypukłych nazywa się j a j o w a t ą (t. ovata), jeżeli wysokość skorupy ku obu końcom 
zwężonej nieco przewyższa jej szerokość; zaś w r z e c i o n o w a t ą (fusiformis), jeżeli długość skorupy 
jest o wiele większa od jej szerokości. Skorupa zwinięta podobną jest do śruby, od której 
różni się tem, że jej szerokość nie jest wszędzie jednakowa; jej całość nazywa się s k r ę t k ą 
(spira), którato nazwa używaną bywa także dla oznaczenia wszystkich skrętów z wyjątkiem 
ostatniego (n. p. spira elevata, depressa i t. p.), skrętom śruby zaś odpowiadają pojedyńcze skręty 
czyli z a w o j e skorupy (anfractus). 

Każda taka skorupa powstaje w ten sposób, że ślimak rosnąc osadza na brzegach otworu 
coraz to nowe warstewki wapienne, a to niemal zawsze tak, aby nowa część skorupy do dawnej 
przylegała, rosnąc więc kręci się naokoło idealnej linii środkowej czyli osi tej śruby, a to albo 
w prawo, albo w lewo. Największa część konchyliologów nazywa skorupę w p r a w o z w i n i ę t ą 
(t. dextrorsum imoluta), jeżeli ślimak rosnąć ma tę środkową liniję zawsze po prawój swej stronie 
1 obraca się naokoło niej podobnie jak skazówka zegarka; w przeciwnym razie zaś nazywają sko-
rupę w lewo z w i n i ę t ą (t. sinistrorsum imoluta). Tego sposobu pojmowania kierunku zawojów 
i ja się trzymam, jakkolwiek w nowszych czasach niektórzy uczeni wprost przeciwnie na tę rzecz 
się zapatrują. 

"Wedle naszego pojmowania rzeczy największa część ślimakowców ma skorupę w prawo 
zwiniętą, a tylko w niektórych rodzajach, n. p. w rodzaju Clausilia, przeważa zwinięcie przeciwne. 

Ślimakowce tu poniżej opisane wszystkie są w prawo zwinięte, dla tego o kierunku zwi-
nięcia w opisach poszczególhych gatunków nie będzie już żadnej wzmianki. 

Przy wzroście skorupy wszystkie jej zawoje albo sięgają aż do linii środkowej czyli osi 
skorupy, a wówczas oś ta jest stała wapienna i nazywa się s ł u p k i e m (columella); albo też za-
woje te w linii środkowej ze sobą się nie stykają, a wtenczas miejsce słupka zajmuje wydrąże-
nie niekiedy niemal walcowate, niekiedy zaś stożkowate, zwane p r ó ż n i ą o s iową , — t a k a sko-
rupa nazywa się b e z s ł u p k o w ą (t. perforata v. umbilicata). 

Zawoje skorupy mogą mieć rozmaity przekrój: niekiedy przekrój ten jest niemal kolisty 
albo eliptyczny, a wtenczas wystająca na zewnątrz ściana zawojów jest mniej więcój wypukła; 
takie zawoje nazywają się w y p u k ł e m i (anfractus convexi), a górna ich część jest ich g r z b i e -
tem, część zaś boczna ich b o k i e m ; — niekiedy zaś przekrój zawojów jest k r a w ę d z i s t y (angu-
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l o t u s ) , a wówczas ich ściana górna i boczna, t. j. ich grzbiet i bok są płaskie, a niekiedy nawet 
w k l ę s ł e czyli w y ż ł o b i o n e (anfr. excavałi). Zawoje wypnkłe, stykając się ze soba, tworzą 
wyraźną bruzdę, zwaną b r u z d ą s z w u (Nahtfurche); jeżeli przeciwnie zewnętrzne ściany za-
wojów są równe albo nawet wyżłobione, wtenczas ich szew przedstawia tylko liniję, mniej lub 
więcej wydatną. 

Zawoje w rozmaity sposób ze sobą się stykają: niekiedy płaszczyzna zetknięcia jest tylko 
bardzo wązka, a wówczas zawoje są mniej więcej w o l n e ; w wielu zaś razach każdy późniejszy 
zawój w mniejszej lub większej części przykrywa dawniejszy, wtenczas dawniejsze skręty czyli 
skrętka (spira) mniej lub więcej z ostatniego zawoju wystają, a s k r ę t k a j e s t w y s o k a (spira 
data), albo z n i ż o n a czyli s p ł a s z c z o n a (spira depressa); jeżeli zaś w takim razie znaczniejsza 
część każdego skrętu jest późniejszym skrętem zakryta wówczas skręty nazywają się o b e j m u -

j ą c y m i ; niekiedy nareszcie każdy późniejszy zawój tak dalece obejmuje poprzedzające skręty, 
że widać tylko ostatni zawój, wówczas skrętka nazywa się ukrytą lub z a k l ę s ł ą . 

Skorupę ślimaka ustawia się tak, aby jej oś była pionową, jej szczyt znajdował się u góry, 
a podstawa u dołu. Wskutek tego zawoje i ich szwy zawsze będą mniej lub więcej nachylone, 
a k ą t zawarty między linią przebiegu szwu a zewnętrzną styczną skorupy nazywa się k ą t e m 
s z w u (angulus suturalis). Rozwartość tego kąta także może być mierzona, do czego służy ten 
sam, co do mierzenia kąta szczytowego przyrząd zwany h e l i k o m e t r e m . 

Podstawa skorupy niekiedy jest niemal p ł a s k a , nawet w k l ę s ł a (basis piana vel concava), 
a to wtenczas, kiedy największa szerokość skorupy znajduje się przy jej dolnym końcu; jeżeli zaś 
przeciwnie skorupa ku swemu dolnemu końcowi znowu się zwęża, wówczas podstawa jest mniśj 
lub więcej wypukła (b. convex<i); skorupy wrzecionowate wcale nie mają podstawy. Wskutek nareszcie 
wypukłości dolnej ściany zawojów powstaje na środku podstawy dołek zwany p ę p k i e m (wmbilicus) 
istniejący niekiedy nawet w gatunkach mających stały słupek; dołek ten częstokroć jest otwarty, 
a brzegi jego czasem są ząbkowane, niekiedy zaś dołek ten środkowy zakryty jest rozszerzeniem 
wewnętrznego brzegu otworu skorupy. 

Kształt otworu skorupy może być bardzo rozmaity; jeżeli brzeg otworu czyli obujście (jpe-
ristcma) na około jest całki i wolny, otwór może mieć kształt k o l i s t y (apertura circularis) albo 
eliptyczny. Częstokroć jednak ściana ostatniego skrętu, wchodząc w obręb otworu, zwęża takowy 
od strony osiowej, i nadaje mu inny kształt, który przy nieznacznej wypukłości owego skrętu staje 
się p ó ł k o l i s t y m (ap. semicircularis), przy znaczniejszej wypukłości zaś p ó ł k s i ę ż y c o w y m 
(ap. lunata v. semilunaris). W jednym i drugim wypadku brzeg otworu może być p r z e r w a n y . 
Niekiedy otwór jest u góry z w ę ż o n y , u dołu r o z s z e r z o n y (ap. dilatata); może on być także 
u dołu, rzadziej u góry, w y g i ę t y a nawet w y c i ę t y (ap. incisa). 

Przy otworze odróżnić należy ścianę i brzeg zewnętrzny (labrum) od wewnętrznego (labium): 
ten ostatni niekiedy zupełnie przylega do skorupy; brzeg zewnętrzny zaś bywa niekiedy w tył 
odgięty czyli o d w i n i ę t y (labrumreflexum), z g r u b i a ł y (l. incrassatum), albę rozmaicie roz -
s z e r z o n y (l. dilatatum), niekiedy nawet s k r z y d l a t o (l. alatum), a to skrzydło może być nie-
kiedy p a l c z a s t o p o w y c i n a n e (ż. digitdtum). Odróżnić także należy górną czyli tylną część 

otworu od części dolnej czyli przedniej: jedna i druga może być niekiedy w y c i ę t a czyli w y ż ł o -
b i o n a , a spód może nawet być c e w k o w a t o w y d ł u ż o n y , rurkowato albo rynienko wato ota-
czając cewkę oddechową ślimaka. Wewnątrz zaś brzegi otworu mogą być albo g ł a d k i e , albo 
k a r b o w a n e , albo nawet z ą b k o w a n e , a w niektórych rodzajach mianowicie w rodzaju Neri-
fiea cała ściana skorupy wewnątrz opatrzona jest listwami wzdłuż skrętów bieżącemi, które na 
ośródkach pozostawiają swe ślady w kształcie bruzd albo szczelin. 
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Na powierzchni skorupy znajdują się niekiedy rozmaite ozdoby; najczęściej widać wyraźne 
l i n i j e p r z y r o s t u do brzegu otworu mniśj więcój, równoległe, oprócz nich istnieją ż e b e r k a 
(costąe), p r ą ż k i albo l i n i j e (lineae), l i s t e w k i , b r u z d y , albo r o w k i (suloi); ozdoby te nazy-
wają się pod łużnemu czyli p r o m i e n i s t e m i (hngiłudimies, rodiales), jeżeli mają kierunek od-
powiedni kierunkowi osi skorupy, a zatóm jeżeli idą z góry na dół; zaś p o p r z e c z n e m i cayM 
d;Qśrodkowemi (transversales, spirales), jeżeli ich kierunek przecina kierunek osi, a więc jeżeli 
biegną wzdłuż każdego skrętu. Skorupa okryta linijami, lub prążkami w dwóch krzyżującewi 
Się kierunkach, nazywa się k r a t k o w a n ą (t. cancellała); opatrzona mniej więcej okrągłemi wypu-
kłościami zowie się g u z o w a t ą (tuberculata); w razie zaś znaczniejszej wysokości tych gazów 
zamieniają się one na kolce, a skorupa staje się k o l c z a s t ą (t. muricatai). 

Poddział I. Przodoskrzelne (Prosobranchiata), 

R o d z i n a S t r o m b i d a e . 

WOODWARD ł) liczy wszystkie ślimaki, których skorupy mają brzeg zewnętrzny otworu 
skrzydlato rozszerzony, a przy końcu przednim blisko cewki oddechowej głęboko wycięty, do 
rodziny Strombidae, do którój wedle niego należą rodzaje Strombus L., Pterocerąs LAM., Rostellaria 
LAM., i Seraphs MONTF. (Terebellum LAM.). 

Z tych rodzajów dwa t. j. Pterocerąs i Rostellaria miały swych przedstawicieli w wapieniu 
Niźniowskim. ^ 

Rodzaj Pterocerąs LAM. 

i . Pt. granulatom ALTH. Tabi. IV, fig. 4 . 

Pt. testa fusiformi, anfractibus convexis, in media granulato-carinatis, spiratim striatis, em-
fractu ultimo globoso, granulate-striato, granulis duarum striarum majońbus et remotiusculis, labra 
dextro aleae mstar expanso, palmato, radiatim inaeąualiter striata, striis anfractus ultimi fortioribus 
super dla in breves processus digitiformes prodeuntibus. 

Wysokość dwóch ostatnich zawojów 14, wysokość ostatniego 9 mm., największa szerokość 
jego bez skrzydła 10, szerokość skrzydła 5 mm. 

Skorupa jajowato-wrzecionowata o zawojach piórwszych nieco krawędzisto wypukłych 
w znacznej części pod późniejszemi zawojami ukrytych. Zawoje te górą jednym szeregiem okrą-
głych guzów, tworzących jakby krawędź między górną a boczną ścianą zawoju, są zaopatrzone, 
zresztą poprzecznie prążkowane. 

Ostatni zawój wysokością swoją całość poprzednich zawojów niemal przewyższa, ma 
kształt jajowaty i jest współśrodkowo nierówno prążkowany; prążki te złożone z jednego szeregu 
wązkich wydłużonych guzów, dwa z pomiędzy tych szeregów mają guzy znacznie większe od 
tamtych, jeden z nich leży na krawędzi dzielącej górną od bocznej ściany zawoju, drugi zaś znaj-
duje się poniżej połowy wysokości tój ściany. Wargą zewnętrzna otworu mocno skrzydlato roz-
szerzona, tylko na swym brzegu nieco powycinana, promienisto prążkowana; prążki te są prze-
dłużeniem prążek samej skorupy, które tu na skrzydle wybitniej występują, tak dalece, że owe 
dwie najsilniejsze prążki skorupy, noszące największe guzy, tu na skrzydle tworzą już wyraźne 
żebra, po za brzeg jego nieco palczasto wystające. Skrzydło przylega do przedostatniego za -

') A manuał of the mollusca, being a treatise on recent ąnd fossil shells. 3 wyd., str. 210. 
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woja; jak daleko ono sięga, tego na naszych okazach nie widać, gdyż żaden nie posiada więcftj 
niż dwa ostatnie skręty. 

Pomiędzy dotychczas opisanymi gatunkami rodzaju Pteroceras nie znam żadnego, któryby 
da ł się porównać z naszym. 

Fig. 4 a. na tabl. IV przedstawia ten gatunek w wielkości naturalnśj, fig. 4 b . zaś 
znacznie powiększony. 

Znajduje się bardzo rzadko w wapieniu żółtawym powyżej przewozu u Bukówny. 

2. Pt. Oceani AL. BRONGN. sp. 

Strombus denticulatus. SCHL., Nachtrage, tab. XXXII, fig. 9. 
Strombus Oćeani. AL. BBONGN., Annales des mines, tom VI, tab. VII, fig. 2. 
Pteroceras Oceani. F. A. ROMEB, die Versteinerungen des norddeutschen Oolithen-Gebirges, str. 145, 

tab. XI, fig. 9. « 
Pteroceras Oceani. GOLDF., Petref. Germaniae, tom III, str. 15, tab. XIII, fig. 4. 
Pteroceras Oceani. BRONN, Leihaea geogn., str. 308, tab. XXI, fig. 7. 
Pteroceras Oceani. PICTET, Traite de paleontologie, 2me edit., tom III, str. 199, tab. LXIV, fig. 14. 
Pteroceras Oceani. THUBMANN et ETALON, Lethaea Bruntrutana, str. 133, tab. XII, fig. 110. 
Pteroceras Oceani. LOBIOL et PELLAT, Monographie paleontologique et geologique de l' etage portlandien 

$nvirons de Boulogne sur mer, str. 40, tab. IV, fig. 4, 5. 
Harpagodes Oceani. PUSTTE, Paleontologie franę. terr. jurass. Gasteropodes, tab. LXXX, fig. 1 , tab-

L X X X I , fig. 1 — 3 . 

Raz tylko znalazła się w zbitym żółtawym wapieniu powyżej przewozu w Bukówny część 
ośródki, która wedle swych wyraźnych znamion tylko do tego gatunku należeć może. Zachowane 
są tylko dwa ostatnie skręty, a to bez skrzydła; ostatni jest niemal kulisty i zwęża się ku do-
łowi, widać na nim owe poprzeczne żebra przechodzące w palce skrzydła; średnie żebro jest naj-
wyraźniejsze, oprócz niego jeszcze dwa inne, z których jedno leży nad, a drugie pod piśrwszem, 
są wydatniejsze od reszty, a pomiędzy temi większśmi widać po dwa pomniejsze żebra. 

G-atunek ten jest cechujący dla średniego ogniwa utworu Kimmeridge górnego białego J u -
ra , któreto ogniwo właśnie dla swej obfitości w te skamieliny nosi nazwę pasu o Pteroceras Oceam\ 
pojawia się on jednak także licznie w jeszcze wyżej leżącem ogniwie zwanem Portland. 

Rodzaj Rostellaria LAMK. 

l . R. semicostata ALTH. Tab. I fig. 14-

R. testa conica, spira angulo 30°, aufractibus numerosis (14) extrorsum planis, supra ad 
suturam fere usque ad medietatem anfractus longitudinaliter costatis, infra laevibus, anfractu idti-
mo prope basim una linea transversali exarata notato. Basi convexiuscula, laevi, apertura rhomboidali, 
•antke in brevem subrectum canalem producta, łabro apicem versus producto. 

Cała wysokość wynosi 20, wysokość zaś ostatniego zawoju wraz z przewodem końcowym 
12 mm.; szerokość 9 mm. 

Piękny ten gatunek ma skorupę regularnie stożkowatą, z kątem szczytowym wynoszącym 
30°, i licznemi (do 14) zawojami tylko w małej części poprzednie skręty przykrywającemi, i nad 
niemi nieco schodkowato wystającymi. Zęwnętrzna ściana każdego zawoju jest niemal płaska, tyl-
ko u góry bezpośrednio pod szwem ozdobiona 20 krótkiemi i ostremi podłużnemi żeberkami już 
powyżej połowy wysokości zawojów zanikającemi, tak że dolna połowa każdego zawoju jest zu-
pełnie gładka i tylko w jednym okazie delikatnie ukośnie prążkowana. Tylko na ostatnim skręcie 
widać w samym spodzie delikatny, ale wyraźny poprzeczny rowek, który prawdopodobnie znajdu-
je się także na wszystkich poprzednich skrętach, bywa tu jednak przykryty następnym skorupy 
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"zawojem. Pod tym rowkiem leży delikatna zaokrąglona krawędź odłączająca bok zawoju o& 
podstawy. Podstawa jest zupełnie gładka, z początku przy owej krawędzi tylko mało wypukła, 
później jednak nagle, niemal prostopadle, przechodzi w rurkowaty żłobek zakończający otwór sko-
rupy. Otwór ten jest niemal romboidalny, jego szerokość znacznie większa od wysokości, brzeg 
jego wznosi się nieco ku szczytowi skorupy, tak, że przy samym otworze zakrywa około połowy 
przedostatniego skrętu. Dalsze wykształcenie brzegu otworu nie jest dokładnie znane; jednak zu-
pełny brak żeber poprzecznych na ostatnim zawoju, tudzież brak wszelkiego śladu jeszcze więk-
szego wzniesienia się ku szczytowi zewnętrznego brzegu otworu przemawia za t£m, że tu nie 
było żadnego skrzydlatego rozszerzenia zewnętrznej wargi. Przewód końcowy jest dosyć krótki 
i niemal prosty. 

Gatunek ten nie dający się połączyć z żadnym z dotychczas znanych gatunków znajduje 
się dosyć rzadko w zbitym żółtawym wapieniu przy przewozie w Bukówny, a to nawet w war-
stwie najwyższej, zupełnie zrosłej z zlepieńcem cenomańskim. Rysunek na tabl. I wiernie oddaje 
kształt tej skorupy w wielkości naturalnej. 

R o d z i n a A p o r r h a i d a e . 

Rodzina ta przez p. GRAY W r. 1 8 5 6 ustanowiona dla rodzaju Chenopus PHILLIPI (Apor-
rhais ALDE.) i kilku jemu podobnych ślimaków, połączonych dawniej z rodzajem Bostellaria LAMK., 
przez późniejszych konchyliologów i paleontologów rozmaicie pojmowaną była. 

KEFERSTEIN ') liczy do tej rodziny, którą także stawia tuż obok rodziny Słrombidae, tylko 
dwa rodzaje: Aporrhais DA COSTA (Chenopus PHILL.) i Struthiolaria LAMK., nadmieniając, że skamie-
niałe z utworu jurasowego opisane gatunki rodzaju Aporrhais nie dają się od rodzaju Bostellaria 
odróżnić. 

TATE W dodatku do 3go wydania dzieła WOODWAEDA, już powyżej powołanego, na str. 
24, zalicza, opierając się na braku wyraźnej cewki oddechowej na przednim końcu skorupy, rodzi-
nę Aporrhaidae do działu Bezcewek (Holostomata), obejmując tą rodziną rodzaje Aporrhais, Pte-
rodonta, Struthiolaria, Kalia, Alaria, Diarthema i Bulimella. 

PIETTE nareszcie, jeden z tych uczonych francuskich, którzy po śmierci A . D' OBBIGNY 
wzięli na siebie dalsze wydawanie pięknego dzieła; Paleontologie franęaise, a który podjął się opi-
sania ślimakowców przez d' OBBIGNYEGO jeszcze nie opisanych, należących do dawnych rodzin 
Strombidae, Fusidae i Muricidae, zatrzymuje także rodzinę Aporrhaidae, licząc do niej te ślimaki 
morskie, których skorupa kształtu wieżyczkowatego ma otwór kończący się u przodu rurko-
watym przewodem, a mający brzeg zewnętrzny tak od przodu jak i od tyłu wycięty, zresztą zaś-
albo skrzydlato rozszerzony albo palczasto podzielony. 

Niestety z tej części paleontologii francuzkiej przez p. PIETTE opracowanej dotąd tylko 
kilka zeszytów wyszło, a od końca 1876 żaden więcej zeszyt się nie pokazał, tak, że mamy dotąd 
tylko opisy trzech rodzajów do rodziny Aporrhaidae przez niego policzonych, mianowicie: Alariay 

Diempterus i Chenopus, i nie wiemy czy on rodzaje Pteroeera, Spinigera, Diarthema, Eustoma, Har-
pagodes, Cuphosolenus i Malaptera, do których odnoszą się ryciny na tablicach dotąd wydanych 
razem z gatunkami Alaria i Chenopus podane, także do tej lub tóż do innej jakiej rodziny liczy. 

Ze skamielin wapienia Niźniowskiego policzyć można do rodziny Aporrhaidae gatunki na-
leżące do rodzajów Chenopus, Alaria i Eustoma. 

ł) W dziele: BKONN, Die Klassen und Ordnungen des Thierreiches, T. III. Malakozoa, fortgesetzt von KEFER-
STEIN 1862—1866, str. 1042. 
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Rodzaj Chenopus (PHILLIPI ) PIETTE. 

Rodzaj ten w granicach, jakie mu naznaczył P IETTE '), te obejmuje skorupy do rodziny* 
Aporrhaidae należące, które mają kształt wieżyczkowaty, i brzeg zewnętrzny otworu skrzydlato 
«Jbo palczasto rozszerzony a nadto u przodu wyraźnie wycięty. 

Do tego rodzaju liczę następujące gatunki: 
1. Oh. ezpansus ALTH. Tabl. I, fig. 2 . 

Ch. łesta conica, anfractibus angulosis, in medio carinatis, supra et infra carinam planis, spi-
ratim striatis, carina sulco Ićngitudinali divisa, in anfractu ultimo tuberculata, labro eocpanso alifor-
mi, bidactylo?, radiatim et concentrice striato, apertura?, canali ?. 

Jedyny okaz dotychczas znaleziony jest wprawdzie niezupełny, wystarcza jednak do prze-
konania, nietylko że on należy do tego rodzaju, ale nadto że jest gatunkiem jeszcze nie opisanym. 

Skorupa jest stożkowata, ostatnie trzy zawoje, jedynie znane, są krawędziste, powyżśj i po-
niżej krawędzi płaskie, krawędź delikatnym podłużnym rowkiem jest podzielona, na ostatnim skrę-
cie zaś oprócz tego w duże guzy zaopatrzona. Część zawojów leżąca powyżej krawędzi jest 
niemal gładka, gdyż widać na niej, a to jedynie w górnej jej połowie, tylko trzy delikatne, od 
siebie oddalone współśrodkowe prążki niewyraźnie ziarnkowane, część zawojów zaś leżąca poniżej 
krawędzi ozdobiona jest licznemi i wyraźnemi współśrodkowemi prążkami. 

Zawój ostatni już w pewnej odległości od otworu wznosi się coraz więcej ku wierzchoł-
kowi skorupy, tak, że tam, gdzie brzeg zewnętrzny otworu nagle skrzydlato się rozszerza, cała 
dolna część przedostatniego zawoju aż po wyżwspomnioną krawędź, skorupą ostatniego skrętu jest 
zakryta. Skrzydło, w które rozszerza się brzeg zewnętrzny otworu, jest promienisto i współśrod* 
kowo prążkowane, i w dwa wałkowate żebra zaopatrzone, z których jedno jest przedłuże-
niem guzowatej wręgi ostatniego zawoju, drugie zaś wprost do góry jest zwrócone i przylega d o 
poprzednich skrętów skorupy. 

Dolna część skorupy nie jest zachowana; dlatego powiedzieć nie można, ażali oprócz tych 
dwu żeber skrzydła po za jego brzeg palczasto wystających, istniało jeszcze trzecie, ani jak wy-
glądał przewód końcowy otworu, i jakie obok niego znajdowało się wycięcie skrzydła. 

Rysunek wyżej, powołany wiernie oddaje kształt jedynego dotąd znanego okazu i górnśj 
części jego skrzydła wedle odlewu gutaperchowego, w tem jednak jest niedokładny, że rysownik 
za mało uwydatnił prążki współśrodkowe skrzydła, i że przedstawił okaz tak, jak gdyby dolna 
granica ostatniego zawoju była rzeczywistem zakończeniem skorupy, tymczasem zaś odcisk na ka-
mieniu, z którego zdjęto odlew gutaperchowy, kończy się nieregularnie na otaczającym kamieniu, 
który tu jest złamany. 

Gatunek ten raz tylko pojawił się w żółtawym wapieniu przy przewozie w Bukówny. 

2. Oh. macrodactylus ALTH. Tab. V, fig. 17. 

Ch. testa turrita, anfractibus angulosis, transversim tenuiter lineatis, nodoso carinatis, nodis 
ud instar costaruin longitudinalium productis; anfractu ultimo ? Apertura? Labro evecto, digitato, di-
*gitis duobus praelongis, carinatis. 

Długość skorupy 45 mm., długość palców skrzydła do 35 mm. 
Skorupa wieżyczkowata, o 8 zawojach delikatnie poprzecznie prążkowanych i krawędzis-

tych, gdyż ściana boczna i górna każdego skrętu są niemal płaskie i schodzą się w krawędzi 
rozwartej i w guzy zaopatrzonej; guzy te również ku górze jak i ku dołowi wydłużone, a powoli 

') Paleontologie franęaise. Terrains jurassigues. T. HI, str. 228. 
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zanikające, tworzą tym sposobem na skorupie jakby przerywane żeberka podłużne. Wysokość 
każdego skrętu niemal w dwójnasób przewyższa wysokość poprzedzającego. Ostatni zawój aż po 
skrzydło nie jest znany, ściana zewnętrzna otworu jest palczasto rozszerzona, gdyż niemal przy 
samym początku skrzydła, takowe dzieli się na długie krawędziste palce, z których górny twov 
rzy z osią skorupy kąt około 45° wynoszący, drugi zaś kąt niemal prosty; czy jeszcze więcSj 
istniało takich palców, nie wiadomo. 

Zawoje skorupy nieco podobne są do gatunku Cuphosolenus tetracer D' OBB. sp.'), z wa-
pienia koralowego we Francyi; guzy i powstające z nich żeberka jednak są tu wydatniejsze, bieg 
zachowanych dwóch palców inny, niż w gatunku francuskim, którego opisu nie ma jeszcze w po-
wołanćm dziele. Palce galicyjskiego gatunku są w nasadzie grubsze, a jakkolwiek końce ich 
są spiczaste, to ich grubość tylko powoli się zmniejsza. 

W wapieniu zbitym żółtawym przy przewozie w Bukówny raz znaleziony. 
W tym samym wapieniu znaleziono także odciski skrzydeł dwóch innych gatunków rodzaju 

Chenopus, których ryciny podane są na tabl. V fig. 7 i 10. Należą one oczywiście do dwóch 
odmiennych gatunków; gdy tu jednak brakuje całej skorupy a nawet skrzydła nie są zupełne,, 
przeto dokładne oznaczenie tych szczątków nie jest możliwe, i ograniczam się do podania rycin, 
z których znamiona tych skrzydeł i ich różnice od innych już opisanych gatunków i bez opisu 
poznać można. 

Rodzaj Alaria MOBBIS et LYCHTT. 

Rodzaj ten pierwotnie ustanowiony został przez powyżój wymienionych autorów 2) dla śli-
maków wieżyczkowatych, z brzegiem otworu skrzydlato rozszerzonym i u dołu Wydłużonym, nie-
kiedy palczasto podzielonym, nie zgrubiałym, a u góry nigdy żłóbkowato nie wydłużonym, ani nie 
sięgającym po za skręt przedostatni; których przeto główną różnicę od rodzajów Strombus, Ho-> 
stellaria i Pterocera stanowił ów brak wyżłobienia u góry otworu. Inaczej określił go PIETTE^ 

który3) do tego rodzaju te tylko liczy gatunki, których skrzydło u dołu nie ma wyraźnego 
wycięcia, A które różnią się od rodzajów Chenopus PHILL. i Pterocera LAMK. głównie brakiem tego 
wycięcia, tudzież tśm, że kanalik jest w tył zagięty, a skrzydło nie ma więc£j jak dwa palce i przy-
lega tylko do ostatnich dwóch skrętów skorupy. 

Opisuje on w dopiero powołanem dziele 83 gatunków rodzaju Alaria z warstw jurasowych 
francuskich, z których niektóre poprzednio sam liczył do rodzaju Pterocera LAMK.) a E. DESLONG-

CHAMPS do rodzaju Bostellaria LAMK. 

Do tego rodzaju należą następujące skamieliny z wapienia Niźniowskiego: 

l. A. nodoso-carinata ALTH. Tab. I, fig. 3. 
A. testa elongato ovata, anfractibus 6 transversim striatis, primis convexis, ulterioribus angu-

losis, carina nodosa instructis, nodulis carinae elongatis, anfractu ultimo altitudine sua spiram aequante> 

infra carinam convexo. Apertura?, labro ? 
Długość 20, wysokość ostatniego skrętu 10, jego szerokość 11 mm. 
Skorupa wydłużono jajowata, o 6 zawojach, z których pierwsze są tylko zaokrąglono wy-

pukłe, trzy ostatnie zaś składają się z dwóch ścian mni£j więcej płaskich, schodzących się w kra-
wędzi, wskutek występujących bezpośrednio pod nią guzów nieco falisto powyginanej; spód każdego 

') PiisTTE w dziele: Paleontologie franęaise, terr. jurass. T. III, tab. 43, fig. 6, 7 i tab. 60 i 61. 
*) A Monography of the mollusca from the Greąt Oolite etc. London 1850, str. 15. 
") Paleont. franę., terr. jurass. T. III, str. 11. 
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zawoju jako objęty następującym, tylko na ostatnim zawoju jest widzialny i dosyć regularnie 
wypukły; wszystkie zawoje są poprzecznie delikatnie i regularnie prążkowane. Otwór skorupy 
nie zachowany. Ogólny kształt tego gatunku, pomimo niedokładnego zachowania, przemawia za 
przynależytością onego do rodzaju Alaria; brak żeber poprzecznych na ostatnim skręcie dowodzi, 
że ściana otworu nie kończyła się palczasto. 

Z dotąd opisanych gatunków rodzaju Alaria żaden nie da się porównać z naszym gatun-
kiem, który przedstawiony jest na tabl. I fig. 3 w naturalnej wielkości. 

Raz tylko znaleziony w zbitym żółtawym wapieniu przy przewozie w Bukówny. 

2. A l a r i a sp. indet. Tab. V, fig. 22. 

Skorupa wrzecionowata o 6 nieco wypukłych zawojach, ostatni z nich zajmuje połowę 
długości całej skorupy, jest odwrotnie stożkowaty, i kończy się u spodu prostym i długim żłób-
kowatym przewodem. Cechującym jest kształt otworu, który był wysoki i wązki o bokach nie-
mal równoległych, u góry zaokrąglony. Warga zewnętrzna . była skrzydlato rozszerzona, jednak 
tylko na jednym okazie odcisk jej o tyle się zachował, że widać, iż na takowej zaraz od jej po-
czątku znajdowały się dwa promienisto rozchodzące się żebra, które w dalszym swym biegu pra-
wdopodobnie tworzyły palcowate wydłużenia skrzydła, czego jednak z pewnością stwierdzić nie 
można; a gdy powierzchnia tego odcisku jest zwietrzała, przeto także wiedzieć nie można, jakie 
inne jeszcze miała ó îa ozdoby. 

Znajduje się bardzo rzadko w żółtawym zbitym wapieniu przy przewozie w Bukówny. 

Rodzaj Eustoma P I E T T E . 

Rodzaj ten, w młodych okazach do rodzaju Cerithium bardzo podobny, a przez T A T E ' ) 

do rodziny Gerithiadae policzony, w stanie dorosłym bardzo od niego się różni. Skorupę ma wie-
życzkowatą o zawojach licznych, otwór u przodu w przewód cewkowaty wydłużony, i różni się 
głównie tem, że w dorosłych okazach oba brzegi otworu nieco skrzydlato się rozszerzają. 

W warstwach Niźniowskich dotąd odróżnić się dały następujące gatunki: 

1. E. Puschi ALTH. Tab. I, fig. 8 ; Tab. V, fig. 6, 12, 14 ; Tab. VII, fig. 2 ; Tab. VIII, fig._ 1. 

E. testa conica, spira angulo 30°, anfractibus numerosis subplanis, transversim słriatis, supra 
ad suturam tuberculatis, anfractu ultimo infra carinam tuberculatam transverse striato, apertura ex-
pansa, labro incrassato supra auriformi usque ad carinam anfractus penultimi producto, labio ei op-
posito minori subaliformi, canali recto subclauso. 

Długość 50, wysokość ostatniego skrętu 25, szerokość 23 mm. 
Skorupa stożkowata z kątem wierzchołkowym wynoszącym 30°, o 12 do 14 zawojach 

zewnątrz niemal płaskich i znacznie się obejmujących. Zawoje te tylko u góry bezpośrednio pod 
szwem opatrzone są jednym szeregiem silnych guzów, które osadzone są wzdłuż słabo wystające-
go zaokrąglonego wałka, ciągnącego się wzdłuż szwu. Na pierwszych skrętach są one w kierun-
ku osi skorupy wydłużone i wązkie, przestrzeń między niśmi leżąca jest gładka, a tylko dolna 
pod ich szeregiem leżąca część zawoju słabo poprzecznie prążkowana. Na ostatnim zawoju zaś 
wałek ten i jego guzy są silniejsze, pierwszy w blizkości brzegu otworu zamienia się na ostrą 
wręgę, guzy zaś nie są już podłużne, owszem w kierunku tej wręgi są wydłużone i dosyć ostre, 
a leżąca poniżej ich szeregu część zawoju opatrzona jest licznemi poprzecznemi prążkami mniej 
więcej jednakowemi, aż nareszcie jedna z nich występuje silniej, tworząc jakby żeberko poprzecz-

') WOODWABD, A Manuał of the mólluscą, 3 edit. App. str. 22. 

Wydz. matem.-przyr. T. VI. 4 
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ne odgraniczające bok skorupy od jej wypukłej podstawy. Na podstawie wszystkie te prążki 
są już wydatniejsze, co druga jest silniejsza i żeberkowato wystaje, a leżąca między takiemi dwie-
ma znowu jest słabsza i węższa. Takich silniejszych żeberek jest 5; dalsza, już w postaci cewki 
zwężona część skorupy nosi tylko jednakowe, ale dosyć silnie występujące prążki; a oprócz tego 
widać na ostatnim skręcie liczne i wyraźne linije przyrostu. 

Blizko otworu rozszśrza się cały skręt ku górze, wznosząc się powoli aż do górnego szwu 
poprzedniego skrętu; to jego r zszśrzenie tworzy właśnie owo uchowate rozszerzenie górnego 
brzegu otworu, o którem zaraz poniżej będzie mowa. 

Otwór skorupy jest ukośno jajowaty, jego brzeg zewnętrzny czyli lewy jest u góry nieco 
po za szew ostatniego skrętu wyciągnięty i tu uchowato rozszerzony, na boku zaś 'wałkowato 
zgrubiały. Brzeg osiowy czyli prawy z początku zupełnie do skorupy przylega, następnie zaś 
wznosi się w postaci cienkiej, jednak dosyć szerokićj, do małego skrzydła podobnój, od strony 
otworu wklęsłej listwy, która, u spodu skorupy coraz więcej zbliżając się ku lewemu brzegowi, 
razem z tym cały otwór skorupy od spodu otacza, a następnie, łącząc się z brzegiem lewym, two-
rzy krótką, nieco wtył zagiętą, niemal w zupełności zamkniętą rurkę oddechową. 

Gatunek ten na pierwszy rzut oka jest podobny do gatunku Eustoma tuberculosa PIETTE ') 
ze średniego Jura (Grandę Oolithe) we Francyi, od którego różni się krótszym i nieco wtył zagię-
tym przewodem końcowym, guzami więcej od siebie oddalonemi i mającemi wcale inny kształt, 
brakiem tak wyraźnych prążek poprzecznych, liczniejszemi i niższemi skrętami, nareszcie zaokrą-
glonym u góry rozszerzeniem zewnętrznego brzegu otworu, nie sięgającem po za szew przedosta-
tniego zawoju. 

Rysunek fig. 8 na tabl. I przedstawia całość skorupy: pręgi poprzeczne ostatniego skrętu 
są o wiele za słabo oddane; rysownik opuścił tu także guzy znajdujące się na ostrej wrędze 
ostatniego skrętu, będącej dalszym ciągiem na poprzednich skrętach tylko słabo wystającego wał-
ka , na dawniejszych zawojach wzdłuż szwu ciągnącego się. 

Fig. 14 na tabl. Y daleko lepiej przedstawia tę część ostatniego skrętu i prążki ją 
ozdabiające. 

Fig. 6 i 12 na tabl. Y przedstawiają otwór i jego brzegi na dwóch odmiennych okazach: 
widać tu owo cechujące uchowate wydłużenie brzegu lewego i brzeg prawy, który na fig. 12 do-
kładniej jest oddany; a widać tu także, jak oba brzegi, schodząc się, tworzą nareszcie owę krótką 
cewkę końcową. Na fig. 6 brzeg lewy otworu za daleko w dół jest wyciągnięty i u dołu za-
nadto rozszśrzony. 

Fig. 2 na tabl. YI I wcale się nie udała: ma ona przedstawiać skorupę naszego gatunku 
od strony odwrotnej nakreśloną, po prawej stronie ślad skrzydła przedstawiać przeto ma odwrotną 
stronę prawego brzegu otworu; jednak tak kierunek, jak i kształt jego źle jest oddany, i nie ma 
w naturze także owej linii od tego skrzydła ku lewej stronie ciągnącej się, która może tylko błędne 
wzbudzić mniemanie, że i tu mamy do czynienia z brzegiem lewym otworu i że tu cewka koń-
cowa w odwrotną stronę jest zagięta. 

Z tych tedy przyczyn podaję na tabl. YII I fig. 1 dwie ryciny przedstawiajace cały okaz 
naszego gatunku tak, że widać oba brzegi otworu i podstawę. 

Eustoma Puschi znajduje się rzadko w żółtawym zbitym wapieniu przy przewozie 
w Bukówny. 

') Paleontologie franę., terr. jurass., III, tab. 25. 



WAPIĘŃ NIŹNIOWSKI I JEGO SKAMIELINY. 27 

2. E. tyraicum ALTH. Tab. I, fig. 16. 

E. tesla conica, spira angulo 30°, anfractibus 10 transversim striatis nodosis, nodis elongatis 
approximatis, series longitudinales inclinatas formantibus, striis transversis in interstitiis nodorum 
visibilibus, basi coneentrice striata, apertura ovata, labro incrassato, postice usque ad suturam pro-
ducto, labio brevi, erecto; canali brevissimo retrorsum inflexo. 

Cała długość 20, wysokość ostatniego skrętu 8, szerokość wraz z brzegiem otworu 10 mm. 
Skorupa stożkowata z kątem szczytowym 30°, o 10 zawojach nieco wypukłych w połowie 

ukrytych, poprzecznie prążkowanych, u góry guzowatych; guzy te, których na przedostatnim skrę-
cie jest 12, są obłe i w kierunku wysokości skorupy wydłużone, są one nadto ukośne i w ukośne 
podłużne szeregi uszykowane. W dawniejszych zawojach sięgają te guzy niemal aż do szwu od-
dzielającego każdy zawój od następującego, na ostatnim zaś zawoju zajmują one nie więcej jak 
'/s wysokości onego, reszta tego zawoju jest wypukła i podobnie jak cała skorupa poprzecznie 
prążkowana, najsilniejsze prążki znajdują się na samym spodzie, żadna jednak nie występuje 
żeberkowato. Prążki poprzednich zawojów najwyraźniejsze są w dołkach oddzielających guzy, 
ale nawet na stokach guzów jeszcze widać ich ślady. Otwór jest ukośno jajowaty, brzeg jego 
zewnętrzny aż do szwu wyciągnięty zgrubiały, przeciwny brzeg zaś jest krótki i niemal pod 
kątem prostym od skorupy odstaje. Oba te brzegi, schodząc się u dołu, tworzą krótki, zupełnie 
w tył zagięty przewód. 

Od poprzedniego gatunku różni się ten o wiele mniejszemi wymiarami i zawojami wypu-
kłemi, tudzież tćm, że guzy na zawojach są więcej zbliżone, obłe i stósunkowo dłuższe, gdyż się-
gają na każdym zawoju na dół aż do szwu, podczas gdy u gatunku E. Puschi dolna połowa 
każdego zawoju jest gładka. Nareszcie górna część otworu nie jest tu tak uchowato rozszśrzona, 
i sięga tylko do szwu ostatniego skrętu. 

Powołana powyżej figura dobrze oddaje cały kształt i szczegóły skorupy z wyjątkiem po-
przecznych prążek powierzchni, które, jakkolwiek miejscami zatarte, są w ogólności wyraźne, 
a które rysownik opuścił. 

W zbitym żółtawym wapieniu przy przewozie w Bukówny raz tylko znaleziony. 

R o d z i n a B u c c i n i d a e . 

Rodzaj Purpurina D'OEB. (Purpuroidea LYCETT). 

Rodzaj ten utworzony został dla niektórych skorup, pierwotnie, mianowicie przez BUVIG-

NIEEA W dziele: Statistigue geologiąue du departement de la Meuse (1843), do rodzaju Purpura 
LAMK. policzonych, i innych im podobnych, i otrzymał od D'OEBIGNYEGO nazwę Purpurina, od 
LYCETTA zaś nazwę Purpuroidea. 

Nie wdając się tu w rozstrzygnienie kwestyi dotąd spornej, któremu z tych dwóch nazwisk 
należy przyznać pierwszeństwo, przyjmuję tu nazwę Purpurina, jako już więcej rozpowszechnioną, 

Skorupy do tego rodzaju należące znane są dotąd tylko z utworu jurasowego i należą 
do najdawniejszych przedstawicieli rodziny Buccinidae, która dopiero w epoce trzeciorzędnej 
i teraźniejszej o wiele ważniejszą dla fauny morskiej odgrywała i odgrywa rolę. 

Cechy tego rodzaju nie są dotąd dokładnie oznaczone, a wskutek tego widzimy w nim* 
umieszczone skorupy bardzo od siebie się różniące. 

D'OBBIGNY daje tylko następującą krótką charakterystykę rodzaju: „Ouverture large. pourvue 
seulement en avant d'un tres etroit sillon, ąui remplace Techancrure des Purpura. Bord columeUaire 

') Prodrome de paleontologie stratigraphigue itniverselle, I, str. 270. 
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non aplati" Słowa te zdają się więc tylko wyrażać, czem rodzaj Purpurina różnić się ma od 
rodzaju Purpura już dawno znanego; opis ten przeto bynajmniej nie wystarcza do orzeczenia, czy 
pewna skamielina do tego należy rodzaju, lub nie. Pierwsze opisanie LYCETTA jego rodzaju Pur-
puroidea, wydane w r. 1848 nie jest mi znane, w dziele zaś wydanem pod tytułem: A Monograph 
of the mollusca from the great oolite, chiefly from Minchinhampton and the coast of Yorkshire, 
przez pp. J . MORRIS i JOHN LYCETT, znajdujemy na str. 2 5 następujący opis rodzaju: „Testa 
turbinata, spira elevata apertura non longiori, apice subacuto; anfractibus convexis, in medio tuber-
culatis, anfractu ultimo ventricoso; basi truncata, apertura subąuadrata, superne acuta, inferne trun-
cata, lata; canali lato, recurvato, columella armata, rotundata, laevi, basi acuminata, incurvata; labio 
effuso, in medio subdepresso, labro tenui et sinuato, umbilico obtectoDo tego dodają autorowie, 
że skorupa młodszych okazów jest delikatnie prążkowana, dorosłych zaś głębiej zmarszczkowana, 
później zmarszczki te stają się nieregularnemi, w części zanikają, a częstokroć widać przyczepione 
do skorupy tego gatunku skorupy innych drobniejszych muszli. 

BRONN '), który przyjął nazwę Purpuroidea, mówi, że w tym rodzaju mieszczą się wszy-
stkie do rodzaju Buccinum podobne skorupy od epoki trzeciorzędnej dawniejsze, mające otwór 
dosyć rozszerzony z osią nieco wygiętą, a zamiast krótkiego kanalika na przednim swym końcu 
mają tylko bardzo wązki w tył nie zagięty żłobek. Brzeg zewnętrzny otworu jest ostry, nieco 
łukowaty, a u góry łączy się pod kątem ostrym z zawojem przedostatnim. 

PICTET 2) także przyjął nazwę Purpuroidea i wspomina, że skorupy do tego rodzaju nale-
żące stoją pośrodku pomiędzy rodzajem Purpura i Buccinum. Mają one ogólny kształt pierwszych 
i ich mocno rozszerzony otwór, różniąc się od nich tem, że nie mają spłaszczonego słupka; pod 
tym względem więc zachowują się jak Buccinum, od którego różnią się otworem u przodu o wiele 
więcej rozszerzonym i słupkiem łukowato wygiętym. WOODWARD i TATE 3) opisują ten rodzaj 
pod nazwą Purpurina, a ostatni, odwołując się do badań pp. DESLONGCHAMPS i PIETTE, zalicza 
ten rodzaj do rodziny Cancellaridae i podaje dosyć obszerny opis onego. 

Mówi on, że skorupa jest owalna i gruba, zawoje wypukłe albo krawędziste przez to, że 
ich górna część jest wklęsła, powierzchnia zaś jest ozdobiona podłużnemi żebrami, przez które 
przechodzą liczne poprzeczne pręgi, otwór jest rozszerzony i od przodu słabo wycięty, słupek okrą-
gły, dołek osiowy głęboki i wązki, jednak wyraźny. 

Zastanawiając się nad temi opisami znacznie od siebie się różniącćmi, przychodzimy do 
przekonania, że do tego gatunku liczono dotąd wszystkich w utworze jurasowym poznanych przed-
stawicieli rodziny Buccinidae, a zatem skorupy należące do cewiaków i nie mające skrzydlato 
rozszerzonego zewnętrznego brzegu otworu. Cewka jednak, czyli żłobek zakończający u spodu 
otwór skorupy, jest tu częstokroć bardzo krótka, a właśnie dlatego TATE, jak wyżej nadmieniono, 
liczy ten rodzaj do rodziny Cancellaridae, a więc do działu Bezcewek. 

W tem tylko tu powyżej przytoczonym znaczeniu pozostawiam gatunek tu poniżej opisany 
przy rodzaju Purpurina; gdyż niektóre jego własności nie zgadzają się bynajmniej z cechami 
przez różnych uczonych dla tego rodzaju przyjętemi, t ak , że może najlepiejby było utworzyć 
dla niego osobny rodzaj, ile że łączy w sobie rzeczywiście niektóre cechy różnym rodzajom 
przypisywane. 

') Leihaea geognostica, wydanie 3cie, 1851—1852, t. II, cz. IV, str. 310. 
s) Traite de paleontologie, t. III, (1855), str. 250. 
8) WOODWARD, a manuał of the mollusca, wydanie 3cie, str. 222, i dodatek napisany przez R. TATE, str. 18. 
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1. P. silbnodosa ROM. sp. Tab. VII, fig. 1, 2. 
Naticą (?) subnodosa A. ROMER, die Versteinerungen der norddeutschen Oolithengebirges, I, str. 157, 

tab. 10, fig. 10. * 
Natica (?) subnodosa KOM., H. CHKDNBE, liber die Gliederung der oberen Juraformation und der 

Wealdenbildung im nordwestlichen Deutschland, str. 29. 
Natica subnodosa RÓM., H. CREDNEB, die Pteroceraschichten der TJmgebung von Hannover, str. 31. 
Purpurina subnodosa BRATJNS, der obere Jurą im nordwestlichen Deutschland, str. 169. 
Purpurina (Natica) subnodosa A. ROM. sp., STRUCKMANN, der obere Jura der Umgegend von Han-

nover, str. 54. 

Okazy galicyjskie tego gatunku tak olbrzymiej są wielkości, że, nie znając oryginałów 
przez ROMERA, CREDNERA i BRAUNSA opisanych, trudno się przekonać, że mamy przed sobą 
właśnie ten gatunek, a to tśm bardziej, że ROMER, dając rycinę zmniejszoną, nadmienia tylko, 
że gatunek ten jest więcej niż dwa razy większy od ryciny, coby odpowiadało wysokości 140 — 
150 mm.; okazy galicyjskie zaś dochodzą do wymiarów nierównie większych, bo do wysokości 360 mm. 
Gdy jednak już H. CREDNER (Obere Juraf. str. 29) wspomina, że gatunek ten dochodzi do 
wielkości 9 cali (220 mm.); a prof. FERDYNAND ROMER Z Wrocławia, który pierwszy policzył 
ten gatunek do rodzaju Purpurina, widząc u mnie nasze okazy, zaraz objawił swe zdanie, że 
takowe do tego należą gatunku; a nareszcie także p. STRUCKMANN Z Hanoweru, tak doskonale 
znający tamtejszą faunę jurasową, któremu w skutek owej wzmianki prof. ROMERA posłałem opis 
i rycinę, również przekonany jest o przynależności naszych okazów do tego gatunku: przeto, po-
legając na zdaniu tych uczonych, pozostawiam takowe przy gatunku przez ROMERA ustanowio-
nym. Gdy jednak opisy jego przez ROMERA i BRAUNSA podane nie dają dosyć jasnego o tym ga-
tunku wyobrażenia, przeto umieściłem tu poniżej dokładny opis podolskich okazów. 

P. testa maxima, globoso-conica ventricosa wmbilicata, spira elata, anfractibus 8 angulosis, 
supra planis, infra convexis, apertura oblonga subobliqua supra truncata infra rotundata, labro et 
labio subparallelis, columella uniplicata, pliea in suprema parte anfractus prope suturam sita eigue 
parallela; umbilico magno. 

Wysokość całej skorupy 360, wysokość ostatniego skrętu 200, największą szerokość nie-
co poniżej połowy wysokości ostatniego skrętu 240 mm., wysokość otworu 200, jego największa 
szerokość 70 mm. 

Skorupa kulisto-stożkowata, bezsłupkowa, o 8 zawojach krawędzistych u góry płaskich, 
o ścianie górnej bardzo mało nachylonej, ściana boczna zaś poniżej owej krawędzi z początku 
jest równa i niemal prostopadła, a dopiero od połowy wysokości zawoju łukowato odwraca się 
ku dołkowi osiowemu, w skutek czego podstawa skorupy jest mocno wypukła; dołek osiowy 
obszerny i głęboki. Wysokość każdego zawoju bardzo szybko się wzmaga, tak, że wysokość 
otworu jest 2'/z razy większa od wysokości przylegającego doń początku ostatniego skrętu. 

Krawędź łącząca górną i boczną ścianę ostatniego skrętu jest zaokrąglona i nosi tylko 
liczne nieregularnie rozłożone linije przyrostu; a blisko otworu widać kilka do linij przyrostu 
równoległych słabych fałd, ściana górna zawojów zaś okazuje niekiedy także liczne współśrodko-
we prążki. Na zawoju ostatnim widać, tuż pod krawędzią, słabą, wzdłuż tej krawędzi ciągnącą 
się wklęsłość, która na ośródce jeszcze wyraźniej występuje. Zawoje przykrywają się więcej niż 
do połowy swej wysokości, tak , że wysokość ostatniego zawoju niemal dwa razy przewyższa 
wysokość wszystkich poprzednich razem wziętych. Sama skorupa była, o ile po ośródkach sądzić 
można, dosyć cienka; a przestrzeń wolna między zawojami, zastępująca dawną skorupę, jest 
stosunkowo ciasna, gdyż nawet na ostatnim skręcie największego okazu nie ma więcej niż 3 mm. 
rozwartości. Otwór jest nieco ukośny, wydłużony, o ścianach bocznych niemal równoległych, 
u góry odpowiednio do górnej ściany zawoju prosto ścięty, u dołu nieco zwężony i zaokrąglony; 
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po jego stronie osiowej widać na ośródkach u góry tuż pod ścianą górną zawoju wązki dosyć 
głęboki żłobek, ciągnący się przez wszystkie skręty jako odcisk listwy, która znajdowała się tu 
wewnątrz skorupy, i przypomina nam bardzo listwy skorup gatunku Nerinea. Listwa ta miała 
na ostatnim skręcie 3 — 4 mm. szerokości i tyleż wysokości, a leżała około 7 milimetrów pod 
górną ścianą zawoju. 

O obszerności dołka osiowego świadczą wymiary ośródki powstałej z wypełnienia onego 
masą kamienia; średnica tego dołka u podstawy ślimaka wynosiła do 90 mm. Z tych ośródek 
widać, że linije przyrostu na wewnętrznśj ścianie zawojów nie tylko były o wiele więcej zbliżone, 
ale i o wiele silniejsze od tych, które widać na powierzchni skorupy, i tworzyły same wystające 
równoległe blaszki. 

Nie posiadam wprawdzie dotąd zupełnego okazu; z okazów jednak, które otrzymałem, dała 
się całość, na tablicy VII oddana, zestawić. Już w roku 1877 przywiózł mój asystent p. BIENIASZ 

ośródkę, jakkolwiek nie zupełną, trzech ostatnich skrętów, którą znalazł na miejscu w skale leżącą, 
a nie mogąc zabrać całego kamienia, w którym ta ośródka leżała, zrobił na miejscu odcisk gu-
taperchowy jćj łożyska, otrzymując tym sposobem także odcisk powierzchni skorupy zupełnie 
wywietrzałej. 

W r. 1878 znalazł on drugi okaz niemal tej samej co pierwszy wielkości, mający dolną 
część jeszcze lepiej zachowaną, i drugi okaz mniejszy, któremu brakowało właśnie ostatniego za-
woju; za to poprzednie były nie tylko w ośródce, ale i w odcisku dobrze zachowane, tak, że 
z tych okazów całość zestawić się dała. 

Tym sposobem doszedłem także do wniosku co do ilości skrętów; albowiem na najmniej-
szym okazie widać 6 pierwszych zawojów, z których ostatni odpowiada co do swoich wymiarów 
zupełnie pierwszemu z trzech zachowanych skrętów największego okazu, co usprawiedliwia twier-
dzenie, że okazy zupełnie dorosłe miały 8 zawojów. ROMER podaje wprawdzie tylko 4 do 5 zawojów; 
ale jego okazy były, jak się już z ich wymiarów okazuje, oczywiście nie dorosłe, brakowało im 
ostatnich, albo przynajmniej ostatniego skrętu. 

W ośródce największego z moich okazów widać, a to w przedostatnim zawoju, poprzecznie 
leżącą ośródkę i odcisk małego okazu tego samego gatunku, którego podstawa przylegała do we-
wnętrznej ściany skorupy większego okazu. Na tym małym okazie, mającym 50 mm. wysokości, 
widać 4 zawoje, a pierwszego zarodkowego zawoju brakuje; i na tej małśj ośródce widać odcisk 
owej listwy ciągnącśj się wewnątrz skorupy tuż pod górną ścianą zawojów. 

Na tablicy YII fig. 1 przedstawia uzupełniony okaz dorosły w największej części sko-
rupą okryty, fig. 2. zaś ośródkę mniejszego okazu z otworem, w którym widać u góry owo wy-
żłobienie odpowiadające istniejącej na skorupie w tem miejscu listwie. 

Z tego tu podanego opisu wynika, że nasze okazy zgadzają się z opisanym przez RÓMEEA 

jako Natica (?) subnodosa gatunkiem co do kształtu ogólnego skorupy i jej otworu; gdy zaś po-
siadam tylko ośródki i odciski, przeto stwierdzić nie mogę zdania ROMERA, że dołek osiowy zdaje 
się być zakryty zgrabieniem skorupy; o wewnętrznej listwie ROMER nie wspomina wcale, wedle 
listownych doniesień p. STRUCKMANNA jednak znajduje się ona także na okazach hanowerskich. 

Wątpić przeto nie można, że mamy tu ten sam gatunek, co w Hanowerze, i również 
pewną jest rzeczą, że gatunek ten nie należy do rodzaju Natica; czy jednak umieszczenie jego 
w rodzaju Purpurina jest właściwem, to jest pytanie inne, które w tej chwili nie może być sta-
nowczo rozstrzygnięte. Jak już wyżej nadmieniłem, cechy tego rodzaju przez różnych autorów 
podane bardzo się różnią. LYCETT, pierwszy autor rodzaju Purpuroidea, przypisuje onemu zawoje 
wypukłe w połowie ich wysokości guzowate, a takie guzy stosunkowo wielkie widzimy rzeczy-
wiście we wszystkich gatunkach przez niego, jakoteż w gatunkach przez p. ETALLON pod 
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nazwą Purpurina opisanych. W gatunku P. sudnodosa zaś znajdują się zaledwie ślady takich 
guzów; zato całe zawoje są krawędziste, jakby owe guzy w jednę połączyły się krawędź; nie ma 
tu także owych podłużnych żeberek cechujących gatunek Purpurina Bellona D'ORB., zamiast 
których znajdują się tu blisko otworu tylko nieregularne i bardzo słabe podłużne zmarszczki. 
Z drugiej strony u żadnego z dawniejszych autorów nie znajdujemy żadnej wzmianki o owej 
listwie wewnętrznśj, tak, że przynależenie naszego gatunku do rodzaju Purpurina czyli Purpuroidea 
zawsze jeszcze jest wątpliwóm. 

Gatunek ten z warstw Niźniowskich dopiero w kilku okazach jest znany, pochodzących 
ze zbitego żółtego wapienia powyżej przewozu w Bukównie. 

Purpurina subnodosa znajduje się wedle ROMERA W wierzchniem ogniwie wapienia koralo-
wego (im oberen Coralrag) góry Lindnerberg koło Hanoweru, gdzie wedle CREDNERA leży w bia-
łym miękkim oolitycznym wapieniu, zawierającym także liczne Nerinee i Corbis decussata Buy. 
"Wedle BRAU#SA jest to gatunek cechujący dla grupy Kimmeridge, w której warstwach średnich, 
a wedle STRUCKMANNA W pasie o Płeroceras Oceani znajduje się nie rzadko na górze Tonniesberg 
koło Hanoweru, przy Ahlem, L immer, Oker i Schlewecke, nareszcie na górze Wintjenberg i przy 
Wendhausen niedaleko miasta Hildesheim. 

R o d z i n a N a t i c i d a e . 

Rodzaj Natica LAMK. 

I. N. Dejanira D'ORB. Tab. II, fig. 5. 
D'OBBIGNY, Paleontologie franęaise, terrains jurassigues, t. II, str. 209, tab. 296, fig. 1, 2. 

Jedyny okaz tego ślimaka, który otrzymałem z wapienia Niźniowskiego, różni się od okazów 
przez D'ORBIGNYEGO opisanych tylko nieco mniejszemi wymiarami, gdyż wysokość jego wynosi 
tylko 42 mm. Zresztą zupełnie odpowiada owemu gatunkowi, ile że skorupa jest wydłużono-
jajowata z kątem szczytowym wynoszącym 65° i ma 6 regularnie wypukłych przy szwie nie-
spłaszczonych zawojów z powierzchnią gładką, i wązkim dołkiem podstawowym. 

Okaz który posiadam, pochodzi z wapienia żółtawo-szarego, miękkiego, nieco ikrowcowego 
z Petryłowa powyżój Niźniowa nad Dniestrem. 

Według D'ORBIGNYEGO znajduje się N. Dejanira w wapieniu koralowym (etage corallien) 
białego Jura w la Rochelle, Dijon, St. Mihiel, Yerdun, Oyomax, Chatel-Censoir, la Chapelle, 
Sauce aux Bois i Grandę Combę des Bois, jest więc we Francyi dosyć pospolitym. 

Według CREDNERA ') gatunek ten znajduje się w jasno-szarym wapieniu zawierającym 
mnóstwo skorup ślimaków rodzaju Nerinea, a należącym do najwyższych ogniw białego Jura 
(grupy Kimmeridge) przy Linden w Hanowerze. 

Według BRAUNSA 2) jest to tylko odmiana gatunku N. turbiniformis AD. ROMER , na co-
bym się jednak zgodzić nie mógł, bo nietylko kształt, ale i wymiary obu gatunków bardzo się 
różnią. Większe daleko podobieństwo istnieje między N. Dejanira a gatunkiem N. JEudora D'ORB. 3), 
mającym się różnić głównie tylko zupełnym brakiem dołka osiowego, który jednak i w tamtym 
gatunku jest mało widzialny, a w naszym okazie wyraźny; dla tego tśż nasz okaz liczę do ga-
tunku N. Dejanira D'ORB. 

*) CBEDNEB, ilber die Gliederung der oberen Jura und Wealden-Bildung im nordwestlichen Deutschland, str. 23. 
S) BBATJNS, der obere Jura im nordwestlichen Deutschland, str. 173. 
s) Paleontologie franę., terr. jurass., tom II, str. 211, tab. 297, fig. 1—3. 
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2. N. amata D'OEB. Tab. II, fig. 15. 
D'OEBIGNY, Paleontologie franęaise, terr. jurassiąues, tom II, str. 205, tab. 294, fig. 4 , 5. 

Skorupa wydłużono jajowata o zawojach bardzo mało nad ostatnim wystających, gdyż 
wysokość poprzednich zawojów wynosi tylko 2/6 do 2/5 wysokości całej skorupy. Pomimo 
to każdy z tych zawojów jest dosyć wypukły, bruzda szwu głęboka, dołek osiowy nie obszerny, 
jednak wyraźny. 

Okazy galicyjskie, tylko jako ośródki zachowane, nie zgadzają się wprawdzie we wszyst-
kich szczegółach z gatunkiem D'ORBIGNYEGO, różnice między niemi są jednak tak nieznaczne, że 
trudno je od tego gatunku odłączyć. 

Wysokość wynosi do 22, największa szórokość do 16 mm., wysokość ostatniego zawoju 
przy otworze skorupy 18 mm. Okazy młode są jeszcze znacznie więcśj wysmukłe. Znajduje się 
rzadko w żółtawym zbitym wapieniu z Bukówny i w białawym marglowym wapieniu z Kutysk. 

Według D'OEBIGNYEGO pochodzi N, amata z wapienia koralowego (terrain corallien) z Yau-
ligny przy Tonnerre (Yaucluse). 

Według p. ETALLON opisana przez p. THUKMANN na str. 1 1 6 pod nazwą N. albella Th. 
skorupa, na tabl. IX fig. 73 odrysowana, jest tylko młodym okazem gatunku N. amata D'ORB. ' ) 

i znajduje się w wapieniu koralowym, zawierającym Nerinee z pasma góry Mont Terrible w Ca-
ąuerelle, Tareche i Courroux. 

3. N. allica D'ORB. Tab. II, fig. 12. 
D'OBBIGNY, Paleontologie franęaise terr. jurassigues, tom II, str. 207, tab. 295, fig. 4 , 5. 

Jakkolwiek w wapieniu Niźniowskim znajdują się tylko ośródki i odciski, na których ani 
kształt otworu, ani dołek osiowy dokładnie rozpoznanym być nie może, okazy te nietylko swemi 
wymiarami, ale i kształtem swych wypukłych zawojów mało nad ostatnim wystających, nareszcie 
wielkością ostatniego zawoju tak się zgadzają z rysunkiem i opisem D'ORBIGNYEGO, że ich od te-
go gatunku odłączyć nie mogę. Największy z tutejszych okazów ma 38 mm. wysokośći, z których 
30 przypada na ostatni skręt przy otworze skorupy. Na powierzchni widać tylko bardzo deli-
katne lmije przyrostu. 

Znajduje się tylko rzadko w żółtawym wapieniu z Bukówny. 
N. allica pochodzi według D'ORBIGNYEGO Z wapienia koralowego z Blamont. 

4. N, turbiniformis A. ROM. Tab. II, fig. i i , 13. 
A. ROMER, die Yersteinerungen des norddeutschen Oolithengebirges, str. 157, tab. X, fig. 12. 
D'ORBIGNY, Paleontologie franęaise, terr. jurassigues, tom II, str. 213, tab. 298, fig. 1. 
THUBM ANN-ETALLON, Lethaea Bruntrutana, str. 117, tab. IX, fig. 74. 
D. BRAUNS, der obere Jura im nordwestlichen Deutschland, str. 173. 

Skorupa jajowata, o 4 — 5 regularnie wypukłych zawojach, bardzo mało ukośnych, 
ostatni nie ma nawet podwójnej wysokości poprzednich. Ką t szczytowy, wynosi 75 do 85°. 
Z opisem ROMERA okazy podolskie zgadzają się zupełnie, są jednak zwykle mniejsze, niż na ry-
cinach ROMERA i D'ORBIGNYEGO, pospolicie wysokość bowiem ich nie przechodzi 1 2 — 1 4 mm., 
rzadko zaś dochodzi do 24 mm. 

Znajduje się nie rzadko w żółtawym wapieniu z Bukówny i w białawym marglowym 
wapieniu z Kutysk. 

Według ROMERA znajduje się ten gatunek w wapieniu piętra Portlandzkiego przy Wend-
hausen i Goslar na Harcu, według BRAUNSA sięga on od wapienia koralowego, gdzie jeszcze jest 

') Zob. THURMANN-ETALLON , Lethaea Bruntrutana, str. 117. 
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rzadki , przez dolny Kimmeridge aż do średniego ogniwa tego ostatniego piętra; we Franeyi 
znajduje on się w kilku miejscach w piętrze Kimmeridge, mianowicie także w okolicy miasta 
Porrentruy, gdzie nawet w górnej części piętra Kimmeridge się pojawia. 

Według DOLLFUSSA ') jest ten gatunek bardzo pospolitym w marglach zawierających Ptero-
ceras przy Cap de la Heve we Franeyi. 

5. N. lineata AŁTH. Tab. II, fig. 7. 

N. tesła ovata , depressa, umhilicata, anfractibus 4 convexis, spira brevissima apice promi-
nała, angulo apicali circiter 90°, anfractu ultimo maximo, regulariter tenuissime longiiudmaliter lineato, 
apertura ?. 

Wysokość skorupy 8, szerokość 9 mm. 
Skorupa poprzecznie-jajowata, z wyraźnym dołkiem osiowym, o 4 wypukłych zawojach, 

z których pierwsze tylko mało wystają; ostatni zawój, którego szerokość przewyższa jego wyso-
kość, jest przytem o wiele szerszy od poprzednich; powierzchnia skorupy delikatnie* ale bardzo 
regularnie jest podłużnie linijowana. Delikatny rysunek powiórzchni i kształt skorupy poprzecznie-
jajowaty, z mało występującymi skrętami odróżnia ten gatunek od wszystkich innych. 

Raz tylko znaleziony w żółtawym zbitym wapieniu w Bukównie. 

6. N. pulohella AŁTH. Tab. II, fig. 10. 

N. testa parva ovata, subumbilicata, spira angulo 80*, anfractibus 4 convexiusculis, supra 
applanatis, labro externo supra protracto, labio spirae adnato rnbtus inerassato. 

Wysokość 8, szerokość 6 mm., szórokość ostatniego zawoju 5, wysokość otworu 4 mm. 
Skorupa mała, jajowata, z kątem szczytowym wynoszącym 80°, pierwsze skręty mało są 

•wystające, tak, że ich łączna wysokość wynosi tylko 2/4 wysokości całej skorupy, ostatni zawój 
jest duży. Zawoje są wypukłe, z góry nieco spłaszczone, głęboką bruzdą oddzielone; warga ze-
wnętrzna u góry, podobnie jak u rodzaju Rostelaryi, jest, nieco w górę wyciągnięta i przylega 
do przedostatniego zawoju; warga wewnętrzna u spodu przy dołku osiowym zgrubiała. 

Bardzo rzadkie w białawym dolomitycznym marglu w Kutyskach. 

7. N. piliła ROMEK. Tab. U, fig. 6. 
A. ROMEB, die V&rsteinerungen des norddeutschen Oolitkengebirgem. Nachtrag (1839), str. 46 , 

tab. XX, fig. 15. 

Wysokość i szerokość skorupy 4 mm. 
Skorupa, bardzo mała, niemal kulista, gdyż ostatni zawój więcej niż 6 razy jest wyższy 

od całości poprzednich. Zawoje są gładkie, pierwsze bardzo mało z ostatniego wystające, od 
którego jednak głęboką bruzdą wyraźnie są oddzielone. Ostatni zawój stosunkowo bardzo duży 
i wypukły, jednak tak, że u góry jest więcej równo spadzisty. Otwór i spód skorupy nie wi-
dzialny, a gdy posiadam tylko ośródki, przeto także nie mogę powiedzieć, czy na tutejszych oka-
zach znajdują się owe krzyżujące się prążki, o których wspomina ROMER. 

Znajduje się bardzo rzadko w żółtawym zbitym wapieniu w Bukównie w odciskach, na 
których jeszcze część skorupy bywa zachowaną. 

N. pulla ROM. znajduje się według ROMERA W wapieniu zawierającym Monotis z Hildesheim, 
według STRUCKMANNA W warstwach o Nerineach i w warstwach o Pteroceras Oceani należących 
do ogniwa Kimmeridge, w Ahlem i na górze Tonjesberg, w Hanowerze. 

J) A. DOLLFUSS, la faume Kimmeridienne du Cap de la Heve, str. 16. 
Wydz. matem.-przyr. T. VI. 

4 
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R o d z i n a N e r i t i d a e . 

Rodzaj Nerita LAIK. 

1. N. laevis ALTH. Tab. n, fig. 9. 
N. testa exigua, ovata, imperforata, laevi, spira angulo 80° brevissima, anfractibus subplanis, 

ultimo ad suturam piano, subtus convexo, sutura vix conspicua. Apertura wata. 
Wysokość 5, szerokość 4 mm. 
Skorupa jest szśroko jajowata, pierwsze zawoje, mające ścianę zewnętrzną niemal płaską, 

w jednę spływającą płaszczyznę, bardzo mało wystają, szew mało wydatny. Ostatni skręt u góry 
blisko szwu jest równy, nawet niemal wklęsły. Skorupa zwykle dobrze zachowana ma po-
wierzchnię zupełnie gładką. 

Dosyć rzadko w żółtawym zbitym wapieniu w Bukównie. 

2. N. podolica ALTH. Tab. VII, fig. 18. 

N. testa ovata, vix umbilicata, spira angulo 70anfractibm convexiusculis, ad suturam fera 
planis, ultimo maximo, apertura ovali. 

Wysokość całej skorupy 7 mm. szerokość 5 mm. wysokość ostatniego skrętu 5 mm. 
Skorupa jajowata, z niewyraźnym dołkiem osiowym i z kątem szczytowym wynoszącym 

70°, składa się z 4 zawojów mało wypukłych, mianowicie pod szwem niemal płaskich i mało nad 
szwem wystających, ostatni zawój 2'/a razy jest wyższy od dawniejszych razem wziętych. Otwór 
nie jest dokładnie odkryty, był on według kształtu całej skorupy jajowaty, u góry mocno zwężo-
ny; obok niego widać tylko ślad małego dołku osiowego. Powierzchnia gładka, tylko w bliskości 
otworu widać delikatne linije przyrostu. Gatunek ten, kształtem swoim najwięcej zbliżony do 
gatunku N. Elea D'ORB. '), jest jednak przy równej ilości zawojów nierównie mniejszy, ma za-
woje mniej wypukłe, a ostatni zawój jest stosunkowo wyższy. 

Bardzo rzadki, raz jednak ze skorupą znaleziony w zbitym żółtawym wapieniu przy 
przewozie w Bukównie. 

Te tu powyżej wymienione dwa gatunki policzyłem do rodzaju Nerita, jakkolwiek najwa-
żniejsze cechy tego rodzaju, t. j. kształt otworu i blaszka ząbkowana otwór ten zwężająca, nie są 
w moich okazach widzialne. Uczyniłem to dla tego, bo już ogólny kształt skorupy więcej przy-
pomina rodzaj Nerita aniżeli Natica, a po drugie, że właśnie te gatunki zachowane są ze skorupą, 
podczas gdy właściwa Natica w naszych warstwach zawsze skorupę straciła, zkąd wnosić można 
nietylko, że skorupa u okazów przezemnie do rodzaju Nerita policzonych była grubsza, co właśnie 
odpowiada cechom tego rodzaju, ale nadto że musiała powstać z innśj odmiany węglanu wapnio-
wego, aniżeli skorupa u rodzaju Natica. 

Rodzaj Pileolus J . Sow. 
1. P . clathratus ALTH. Tab. VII, fig. 1. 

P. testa depresse-conica, radiatim costata, costis numerosis rotundatis, inaeąualibus, apicetn 
versus evanescentibus, et striis elevatis, illas decussantibus ornata. Basi circulari; apertura? 

Długość i szerokość skorupy 5, wysokość 4 mm. 
Skorupa nisko-stożkowata o podstawie niemal kulistej i wierzchołku nieco zagiętym. 

Powierzchnia skorupy licznemi żebrami zaokrąglonemi i nie jednakowemi, promienisto rozchodzą-

') Paleontologie franęaise, terr. jurassiąues, tom II, str. 212, tab. 297, fig. 4 , 5. 
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eemi się ozdobiona, które kn wierzchołkowi skorupy zanikają. Oprócz tych żeber widać mniej 
liczne i słabsze prążki współśrodkowe, które razem z żeberkami stanowią wyraźną kratkę. 

Znany mi jest tylko odcisk skorupy na wapieniu, dlatego o kształcie otworu nic powiedzieć 
nie mogę. Od gatunku P. costałus D'ORB. ł) z wapienia koralowego okolicy St. Mihiel (dep. Meuse) 
we Francyi różni się nasz gatunek nieco mniej szómi wymiarami, podstawą kolistą i swemi ozdobami. 

Raz tylko znaleziony w zbitym żółtawym wapieniu z Bukówny. 

Rodzaj Neritopsis Sow.? 
1. N. ? podolica ALTH. Tab. VIII, fig. 9. 

N. łesta wata, transversa, spira brevissima, anfractibus convexiusculis, longitudinaliter costa-
tis, mterstitiis costarum series fossularum ąuadrangularium postice profundiorum formantibus, apertura t 

Długość 7, szerokość przy otworze 4 mm. 
G-dy jedyny okaz tego gatunku, który posiadam, znaleziony został tylko jako odcisk na 

wapieniu, którego odlew gutaperchowy przedstawia rysunek: przeto nie mogę nawet z pewnością 
twierdzić, że okaz ten rzeczywiście do tego należy rodzaju, z którym łączę go dla jego ogólnego 
kształtu i dla ozdób powierzchni, które najwięcej są podobne do ozdób niektórych gatunków tego 
rodzaju z warstw jurasowych francuskich. 

Skorupa jajowata, bardzo spłaszczona, tak że jój pierwszy skręt bardzo mało wznosił się 
nad resztą skorupy, szczyt sam jest odłamany, rozwartość skorupy bardzo szybko się powiększa. 

Powiórzchnia skorupy podłużnie żeberkowana, żeberka większe od rowków między niemi 
pozostałych i nie jednakowe, rowki te przez nizkie poprzeczne wałeczki na same czworograniaste 
dołki podzielone, których dno od strony szczytu zawsze jest głębsze niż od przeciwnej strony. 

Te ozdoby odróżniają nasz gatunek dostatecznie od wszystkich innych dotąd opisanych. 
Raz tylko znaleziony w żółtawym zbitym wapieniu z Bukówny wraz z Cerithium Pauli 

i Scalaria podolica. 
Tabl. VIII fig. 9 przedstawia ten gatunek w wielkości naturalnej i znacznie powiększonej. 

R o d z i n a P y r a m i d e l l i d a e D'OBB. 

Rodzaj Chemnitzia D'OBB. 

Paleontologowie nie są w zgodzie co do znamion tego rodzaju. D 'OBBIGNY pierwszy 
nstanowił go dla tych gatunków z dawnego rodzaju Melania LAMK. które żyły w morzu. Nie 
wiadomo mi, jak określił D'OEBIGNY ten gatunek przy pierwszem jego ustanowieniu; gdyż dzieło 
jego, w któróm to uczynił, mające tytuł: „Mollusąues des Canaries", nie jest mi przystępem. 
Znam tylko opis umieszczony w dziele: Paleontologie franęaise, wydawanem w dwóch oddziałach, 
terrain cretace i terrains jurassiąues; tu jednak umieszczony w oddziale: terrain cretace, opis naszego 
rodzaju różni się od opisu, który autor daje w oddziale: terrains jurassiques. 

W pierwszym z wymienionych działów rzeczonego dzieła (T. I I str. 69) wspomina D'ORBIGNY, 

że zawoje są zazwyczaj żeberkowane (le plus soment costules), czśm właśnie według niego ma się 
różnić rodzaj Chemnitzia od rodzaju Eulima; o wardze zaś mówi on, że jest: „prolongee en avantu 

dodając oprócz tego: columelle legerement encroutee ou pourvue d'une dent. W dziale zaś terrains 
jurassiąues nie znajdujemy pierwszych dwóch uwag i czytamy (T. II stron. 69): „columelle lege-
rement encroutee sans dents ou plis". Nadto mówi D'OBBIGNY W oddziale terrain cretace o po-

') Paleontologie franęaise, terr. jurassiqv.es, tom II, str. 241 , tab. 3 0 4 , fig. 5—81 
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czątku skorupy „Nueleus; Dam l'ełał embryonnaire, Vaxe spiral esi transversal a Faze spiral des 
adulłes. II en remlte que la coąuille du jeune dge est placie a Vextremite de la spire de la coąuUh 
adulte, comme une partie que le hasard y aurait fixeeW oddziale o formacyi jurasowej zaś mówi 
D'OBBIGNY (T. I I str. 31): „sans nueleus distmet", a tamże na str. 75 odłącza on właśnie gatunki, 
mające początek skorupy różniący się od jej dalszych zawojów, od innych, i zalicza je do rodzaju 
Turbonilla Risso. 

W obec takich sprzeczności trudno trzymać się opisów D'ORBIGNYEGO , szukałem więc tychże 
u innych autorów. 

BBONN w 3-iem wydaniu swego dzieła: Lethaea geognostica (część I I I str. 75) pozostawia 
przy rodzaju Twrbonilla Risso właśnie te gatunki ślimaków morskich dawniej do rodzaju Melania 
liczonych, których skorupa nie posiada żadnych wybitniejszych cech, gatunki zaś mające skorupę 
nie błyszczącą a zazwyczaj guzowatą, opatrzoną wierzchołkiem (inueleus) ukośnie osadzonym, do 
rodzaju Chemnitzia D'ORB. ; jakkolwiek wówczas D'OBBIGNY już odstąpił był od tego swego pier-
wotnego zdania i właśnie tę cechę ustanowił dla rodzaju Turbonilla. Nieco później nadmienia 
BBONN W TEM sam6m dzjele swojem (Część IY stron. 294) że D'ORBIGNY chciałby obecnie połączyć 
rodzaj Turbonilla ze swoim później ustanowionym rodzajem Chemnitzia, mającym się odznaczać owym 
nigdy nie dostrzegalnym ukośnym wierzchołkiem, któreto twierdzenie BEONUA jednak nie zgadza 
się z wyżej przytoczoną treścią dotyczącego ustępu z dzieła D'ORBIGNYEGO. 

PICTET *) podaje dla gatunku Chemnitzia D'ORB. następujący opis: Coąuille allongee, non 
ombiliquee, bouche ovale, large en avant et acuminee en arriere, labre mince et tranchant, columeUe 
droite, legerement eneroutee. PIOTET łączy z tym rodzajem także rodzaj Loxonema PHILLIPS, i ró-
wnież jak D'OEBIGNY liczy do rodzaju Turbonilla wszystkie gatunki mające wierzchołek od reszty 
skorupy odmienny. 

KEFEESTEIN 2) łączy wszystkie trzy rodzaje: Turbonilla, Chemnitzia i Loxonema w jeden 
tylko rodzaj Turbonilla Risso, licząc odmiennie wykształcony wierzchołek skorupy nie tylko do zna-
mion tego rodzaju, ale nawet całej rodziny Pyrcmidellidae, do którśj i ten rodzaj należy. "Według 
niego wszystkie gatunki tego rodzaju mają mieć skorupę wieżyczkowatą; D'OBBIGNY przeciwnie 
liczy do niego także gatunki mające kształt więcej jajowaty. 

WOODWABD 3) także uważa rodzaje Chemnitzia i Turbonilla za identyczne, wyłącza jednak 
rodzaj Loxonema. On również bierze odmienne zawijanie się pierwszych skrętów, stanowiących 
wierzchołek skorupy, za cechę tego rodzaju, dodając jeszcze i to, że zawoje są fałdowane, otwór 
jajowaty, a brzegi jego nie zupełne. 

W obec tej chwiejności przyjętych dla tego rodzaju granic i ze względu na to, że W na-
szych wapieniach znajdują się tylko odciski i ośródki nie dozwalające przekonać się o szczegółach 
początku skorupy, opiszę pod nazwą. Chemnitzia ślimaki, które dla swej wydłużonej skorupy bez 
szczególniejszych ozdób i dla swego jajowatego żadnóm wyżłobieniem nie zaopatrzonego otworu 
do tego należeć się zdają rodzaju; nie chcę jednak bynajmniej twierdzić, że ślimaki te, gdyby ich 
skorupy były dokładnie przechowane, nie musiałyby być policzone do innego rodzaju. 

Odróżniam następujące gatunki: 

i. CL Cornelia X>'OEB. Tab. vii, fig. 
Ch. Cornelia D'OBBIGNY, Prodrome de paleontologie stratigraphiąue. T. II, pag. 2, etage 14. n. 21. 

') Traite de paleontologie, tom III, str. 75. 
S) BBONN'S ̂ Klassen und Ordnungen des Thierreiches fortgesetzt von WILHELM KEFEBSTEIN, III Sa,nd} Mata-

cozoa, str. 1054. 
®) WOODWABD, a manuał of the mollusca, 3 edit. with an appendix by RALPH TATE. London, 1875 (star. 839). 



WAPIEŃ NIŹNI0W8KI I JEGO SKAMIELINY. 37 

Ch. Comelia D'ORBIGNY, Paleontologie franęaise, terr. jurąssigues, tom II, str. 60 , tab. 245, fig. 2, 3 -
Ch. Comelia D'ORBIGNY, THUBMĄNN-ETALLON, Lethaea bruntrutana, str. 30, tab. VII, fig. 34. 
Melania Comelia BUYIGHIER , Siatistigue geologigue, minśralogigue et palćontologigue du dipartemenł 

«de la Meuse, str. 28, tab. XXII, fig. 36, 37. 

Skorupa jest wydłużono-jajowata, gładka, ma 6 mało wypukłych zawojów, pooddzielanych 
tylko nieznacznie zagłębionemi bruzdami, ostatni zawój zajmuje więcej niż połowę wysokości 
•cał6j skorupy. Otwór jest jajowaty, u dołu rozszerzony, zaokrąglony i nieco naprzód wyciągnięty, 
n góry spiczasty, bez żadnych fałdów. Powierzchnia zupełnie gładka, nawet bez wyraźnych 
linij przyrostu. 

Cała wysokość 40, największa szerokość 20, wysokość ostatniego zawoju 28, wysokość 
otworu 22, największa szerokość otworu 13 mm. 

Posiadam dwa okazy, różniące się od okazu przez D'OBBIGNYEGO opisanego tylko nieco 
znaczniejszą wielkością, stojącą w pośrodku między Ch. Comelia i Ch. Calypso D'OBB., któreto 

'•dwa gatunki nie zdają mi się być różnemi. Gatunek ten pochodzi ze zbitego wapienia przy 
i poniżej przewozu w Bukównie. 

We Francyi znajduje się Ch. Cornelia w wapieniu koralowym w Chatel-Censoir, w Tonnerre 
(Yonne) i Oyonax (Ain), a wedle THURMANNA W tem samem ogniwie w Laufon. 

Fig. 4 na tabl. I V przedstawia ten gatunek pod a według odlewu z odcisku na kamienia 
pozostałego, a pod b oddaje kształt ośródki. 

2. Oh. scalariaeformis ALTH. Tab. IV, fig. 13. 

Ch. testa elongato-turrita, spira angulo 15anfractibus numerosis convexiusculis, longitudi-
naliter costata, costis acutis, ob]iquis, remotis. Apertura? 

Długość 25, największa szerokość 3 mm. Wysokość ostatniego skrętu 2 mm. 
Skorupa wydłużono-wieżyczkowata, o zawojach licznych (do 15) mało wypukłych, których 

wysokość tylko pomału wzrasta, ozdobiona około 10 ostremi i ukośno przebiegającemi podłużnemi 
żeberkami, tworzącemi na całśj skorupie dosyć regularne ukośne szeregi. Żeberka te na ostatnim 
jzawoju stają się mniej wyraźnemi, a nawet niemal w zupełności zanikają. 

Gatunek ten zbliża się nieco do gatunku Ch. Peńniana D'OBB. ') z lijasu francuskiego, 
jest jednak o wiele wysmuklejszy, żeberka są ostrzejsze, więcej ukośne i nie są falisto powygi-
nane, podstawa nie ma żadnych linij współśrodkowych. 

Pojawia się dosyć rzadko w zbitym żółtawym wapieniu przy przewozie w Bukównie. 
Fig. 13 na tabl. 1 7 dobrze przedstawia cały kształt tego gatunku, tylko kształt otworu 

j e s t dowolnie dorobiony. 

3. Oh. minuta ALTH. Tab. VII, fig. 7. 

Ch. testa minuta, elongato-turrita, spira angulo 10anfractibus 12 convexiusculis, laembus, 
una solum Unea spirali infra suturam notatis, apertura ovali. 

Wysokość całej skorupy 9, wysokość ostatniego zawoju wraz z otworem 2, szerokość 1.3 mm. 
Skorupa mała, wydłużono wieżyczkowata, z kątem szczytowym 10°, złożona z 12 zawojów 

-dosyć wysokich, mało wypukłych i gładkich, jedną tylko wklęsłą liniją poniżej szwu znaczonych, 
o t w ó r owalny u dołu wydłużony. 

Drobna ta skorupa ma ogólny kształt wydłużonych Chemnitzij, np. gatunku Ch. Delia D'OBB., 
ale jeszcze jest ostrzejsza, bo ką t szczytowy wynosi tylko 10°, i jest nierównie mniejsza, tak, że, 
ani z tym, ani z żadnym innym ze znanych gatunków porównywaną być nie może. 

*) Paleontologie franęąise, terr. jurąssigues, II, str. 36, tab. 243, fig. 1, 2. 
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Bardzo rzadko w zbitym żółtawym wapieniu przy przewozie w Bukównie. 
N a rysunku (tabl. V I I , fig. 7) rysownik opuścił wyż wspomnianą wklęsłą liniję wzdłuż 

•szwu bieżącą. 

4. Ch. obtusa ALTH. Tab. vn, fig. 21. 

Ch. iesta ovato - turrita, imperforata, vertice obtuso rotundato, anfractibus 6 applanatis longi-
łudinaliłer striatis, apertura subovata antice rotundała, producta, postice acuta. 

Długość 14, szerokość 4 mm. 
Skorupa mała, jajowato -wieżyczko wata, podłużnie nieregularnie prążkowana, ze szczytem 

zaokrąglonym, o 6 zawojach niemal płaskich, szwem nie głębokim pooddzielanych. Otwór wy-
dłużono jajowaty, u przodu wydłużony i zaokrąglony, u tyłu zwężony i ostro zakończony. 

Bardzo rzadka w wapieniu żółtawym z Bukówny. 
Eysunek na tabl. VII fig. 21 przedstawia ten gatunek dwukrotnie powiększony; zgadza 

się on z rzeczywistością, tylko wklęsłość podstawy przy dolnym końcu otworu nie jest w natu-
rze tak znaczna. 

5. Ch. laevis ALTH. Tab. VIII, fig. 4. 

Ch. testa elongato - conica, spira angulo 20°, anfractibus extus planis, laevigatis, sutura vix 
conspicua, apertura ovali, ad columellam limbata. 

Długość 10, wysokość ostatniego skrętu wraz z otworem 2 mm. 
Skorupa wydłużono• stożkowata, z kątem szczytowym 20° wynoszącym, o 6 zawojach 

zewnątrz niemal płaskich i zupełnie gładkich, szwem zaledwie dostrzegalnym pooddzielanych, 
otwór jajowaty, brzeg jego wewnętrzny u dołu nieco odgięty. 

Gatunek ten jest bardzo podobny do rysunku gatunku Melania subulata BOM. '), który 
jednak wedle BRAUNSA ma przedstawiać tylko młody okaz gatunku Ch. Bronni ROMER sp., 
różniącego się od naszego gatunku znacznie większemi wymiarami i o wiele mniejszym kątem 
szczytowym. Dla tego w owym rysunku ką t szczytowy musiał wypaść za wielki, co już i ztąd 
wynika, że w tekście stoi: Biese kleine Art ist thurmfórmig, fast pfriemenformig. Z innych mi 
znanych gatunków tego rodzaju żaden nie może być porównywany z naszym gatunkiem, mają-
cym wiele podobieństwa z trzeciorzędnymi gatunkami rodzaju Eulima. 

Rzadki w żółtawym wapieniu z Bukówny. 

R o d z i n a N e r i n e i d a e ZITTEL. 

Miejsce przynależne skorupom rodzaju Nerinea DEFR. W szeregu ślimakowców nie jest 
jeszcze z pewnością oznaczone, owszem zdania paleontologów pod tym względem bardzo się różnią. 
Tłómaczy się to po części tóm, że nie znamy miękkich części zwierzęcia, które zamieszkiwało te 
skorupy w warstwach ziemi przechowane, i poznać ich nie możemy, ponieważ zwierzęta te już 
dawno wymarły, a w ogólności byt ich na ziemi był stósunkowo krótki ; pierwsze z pewnością 
tu zaliczyć się dające skorupy bowiem widzimy w warstwach epoki jurasowej, a ostatnie w po-
kładach utworu kródowego; w epoce trzeciorzędnej zaś nie masz już ani śladu tych ślimaków, 
a przynależność do tego rodzaju gatunków przez niektórych paleontologów, np. przez p. STOPPA-
NiEoo z warstw epoki tryjasowej, cytowanych jest bardzo wątpliwa. 

') ROMER, Yersteinerungen des norddeutsehen Oolithengebirges. Nachtrag, tab. XX, fig. 13. 
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Stanowcze rozstrzygnięcie tój powyżej wymienionej kwestyi staje się tóm trudniejszym 
w obec tego, że w tych skompach widzimy ze sobą połączone cechy skorupom różnych działów 
właściwe, co jest właśnie przyczyną, że co do umieszczenia tego rodzaju nie ma jeszcze zgody 
pomiędzy paleontologami. 

BRONN ') liczy ten rodzaj do rodziny Actaeonea, prawdopodobnie dla znajdujących się t a 
fałd wewnątrz skorupy, jednak tylko mała część Nerynej ma ów krótki wypukły kształt skornp do 
rodzajów Aeteon, Acteonella i t. p. należących. 

Skorupy rodzaju Nerinea są przeważnie wydłużone, wieżyczkowate, a że mają podobne 
j a k skorupy rodzaju Cerithium wycięcie i krótki żłobek na dolnym końcu otworu, a zresztą u nie-
których gatunków tego ostatniego rodzaju znajduje"się jedna wręga wewnątrz skorupy od strony 
osiowój: przeto już RANG liczył te skorupy do rodzaju Cerithium, nim DEFRANCE zrobił z nich 
osobny rodzaj. 

Na zasadzie tego podobieństwa, wielu uczonych jak np. WOODWARD 2) i KEEERSTEIN 3 ) 
liczy rodzaj Nerinea do rodziny Ceńthidae. Francuscy paleontologowie nareszcie jak D'ORBIGNY 4 ) 
i PICTET 5) łączą takowy z rodziną Pyramidellidae, którą pojmują bardzo obszernie, licząc do niej 
także te ślimakowce krótkie i więcej wypukłe, które BRONN, jak wyżej nadmieniono, włącza do 
rodziny Acteonea, a które wedle nowszych badań nie należą nawet do działu przodoskrzelnych, ale 
do tyłoskrzelnych (Opistobranchiata). 

Przy braku znajomości miękkich części zwierząt, które zamieszkiwały skorupy liczone do 
rodzaju Nerinea, pytanie, do której ze znanych rodzin ten rodzaj należał, nie da się z pewnością 
rozstrzygnąć; według tego jednak, co wyżej powiedziano, zdaje mi się, że najlepiej utworzyć dla 
nich osobną rodzinę: Nerineidae, jak uczynił ZITTEL ®). Znamiona tej rodziny byłyby następne: 

Zwierzę nieznane, skorupa różnego kształtu, wieżyczkowata, stożkowata, albo jajowata, 
opatrzona słupkiem osiowym albo bezsłupkowa, o zawojach rozmaitego przekroju, niekiedy niemal 
wolnych, niekiedy mniej lub więcej obejmujących, opatrzonych wewnątrz, zazwyczaj tak od strony 
osiowej, jako też przy zewnętrznej ścianie skorupy listwami w rozmaitej ilości i różnego kształtu, 
ciągnącemi się przez całą skorupę. Otwór różnego kształtu kończący się u dołu wyżłobieniem, 
a niekiedy także krótkim kanalikiem, u góry zaś mający brzeg zewnętrzny wycięty, któregoto 
wycięcia ślady widać częstokroć na całej skorupie. 

Skorupy te należą prawdopodobnie do kilku rodzajów i już SHARPE utworzył z rodzaju 
Nerinea 4 podrodzaje: Nerinea, Nerinella, Trochalia i Ptygmatis, do których później dodano jeszcze: 
Itieria, Itrmia, Aptyxis i Cryptoplocus. Odgraniczenie jednak tych podrodzajów nie jest dokładne, 
tak, że na teraz jeszcze stosowniejszą wydaje się rzeczą, wszystkie te jakkolwiek znacznie 
różniące się formy w jeden zebrać rodzaj: Nerinea DEFR. 

Rodzaj Nerinea DEER. 

Rodzaj ten ślimaków jest dla wapieni Niźniowskich najważniejszy; gdyż szczątki do 
niego należące we wszystkich miejscowościach, z których dotychczas skamieliny są znane, w prze-

') Lethaea geognostica, wyd. 3cie, 1851, tom II, część IV, str. 206. 
2) A manuał of the mollusca, wyd. 3cie, str. 244. 
*) BRONN'S Klassen und Ordnungen des Thierreiches, tom II, część 2 , str. 1053. 
4) Paleontologie franęaise, terr. jurassiąues, tom II, str. 75. 
6) Traite de paleontologie, tom III, str. 88. 
"*) Die Gasteropoden der Stramberger Schichten, w dziele: Palaeontologische Mittheilungen aus dem Muteum 

des kSnigl. bayenschen Staates, tom II, część III, str. 336. 
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ważnej znajdują się ilości. Niektóre z tutejszych gatunków zgadzają się w zupełności z gatun-
kami z innych miejscowości już znanómi, a dla tego rodzaj ten także dla oznaczenia względnego-
wieku naszej formacyi jest ważny. Dotąd odróżnić mogłem następujące gatunki. 

i . N. tyraica Alth. Tab. ra, fig. 1—8, tab. iv, fig. 1, 7. 
N. testa conica, wmbUicata, spira angufo 25 — 30longiłudinaliter irregulariter costulatar 

łransversim striata, anfractibus excavatis, infra tuberculato- carinatis, basi parurn declivi, spiratim 
striata, apertura rhomboidea, labro solum inflexo, columella biplicata. 

Wysokość skorupy 70 mm., szórokość podstawy 34 mm., wysokość ostatniego skrętu 12 mm. 
Skorupa foremnie stożkowata, słupka osiowego pozbawiona, złożona z około 12 dosyć 

nizkich zawojów, których wysokość zwolna się wzmaga, a których szerokość więcej niż dwa razy 
przewyższa ich wysokość. Zawoje te na powierzchni skorupy są siodłowato wyżłobione i kończą 
się u dołu krawędzią zaokrągloną, wałkowato wystającą, a opatrzoną około 16 zaokrąglonemi gu-
zami, które niekiedy silnie, niekiedy zaś tylko bardzo mało się rozwinęły. Górny brzeg następnego* 
skrętu pokrywa po części guzy poprzedniego, w skutek czego leżąca nieco poniżaj środka tych 
guzów linija szwu okazuje się lekko falisto powyginaną. 

Wewnątrz skorupy ściana zewnętrzna każdego zawoju powstaje z dwóch pod rozwartym 
kątem stykających się płaszczyzn, co na ośródkach wyraźnie spostrzedz się daje; pod tym wzglę-
dem więc ośródki tego gatunku bardzo są podobne do ośródek gatunku Nerinea Gosae ROMER 
z tą różnicą, że wklęsłość zawojów tym sposobem utworzona, w naszym gatunku nie jest t ak 
głęboka jak w tamtym, a na ostatnim skręcie zamienia się w nieznaczne siodłowate zagłębienie. 
Z dwóch płaszczyzn na każdym zawoju ośródki widzialnych dolna zawsze jest szersza od górnej, 
a gdzie obie ze sobą się stykają, widać jeszcze drobną bruzdę, a takąż bardzo delikatną bruzdę 
widać także bezpośrednio pod szwem. 

Ką t szczytowy skorupy wynosi od 25 do 30°, kąt szwowy około 112°. 
Podstawa jest mało wypukła i tworzy z zewnętrzną powierzchnią stożka kąt niemal prosty, 

tylko ku środkowi podstawy nachyla się ona nieco więcej i otacza tu krótki kanalik otworu. 
Otwór skorupy jest nieco ukośnie czworoboczny, jego brzeg zewnętrzny nie fałdowany, brzeg 
słupkowy zaś okazuje dwa ostre fałdy, z których dolny leży niemal w połowie wysokości zawoju, 
górny zaś leży w górnej nachylonej jego ścianie, jest głęboki i ukośnie na zewnątrz zwrócony. 

Na powierzchni skorupy widać poniżej szwu drugą wklęsłą i również jak on falisto po-
wyginaną liniję: tym sposobem powstaje wązki pasek szwowy, przy którym delikatne linije przy-
rostu skrętu, niemal prosto bieżące, pod kątem dosyć ostrym w tył się zaginają. Oprócz tych 
linij przyrostu widać zazwyczaj 4 mało wyraźne wązkie pręgi, wzdłuż każdego skrętu, a zatem, 
względem całej skorupy śrubowato bieżące, które jednak niekiedy zupełnie zanikają. 

Jeżeli krawędź dolna zawojów wałkowato wystaje, a przytem nosi silne guzy, te ostatnie-
wydłużają się ku górnej krawędzi zawoju, tworząc tym sposobem nieco ukośne podłużne żeberka. 

Jeżeli przytóm także linije przyrostu stają się silniejszemi, a pręgi poprzeczne skorupy 
także ostrzejszemi, cała powierzchnia skorupy jest wyraźnie kratkowana, a w punktach krzy-
żowania się tej kratki występują nawet niekiedy drobne guzki. 

W takich przypadkach powierzchnia skorupy tak dalece się różni od skorupy okazów więcej 
gładkich, że taki okaz zdaje się należeć do zupełnie odrębnego gatunku. Pomimo to między 
takiemi skrajnemi formami istnieją tak liczne i wyraźne przejścia, że muszę je wszystkie do-
jednego tylko policzyć gatunku (zobacz fig. 3 i 5 na tabl. III). 

*) R6MEE, die Yersteinerungen des norddeutschen Oolithengebirges, tab. XI, fig. 27. 
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Podstawa skorupy zazwyczaj ozdobiona jest wypukłemi pręgami (w liczbie do 9), współ-
środkowo bieżącemi, a poprzerzynanemi licznemi iinijami przyrostu, niekiedy zaś te linije są tak 
niewyraźne, że podstawa wydaje się niemal gładką. 

Gdy każdy późniejszy skręt skorupy tylko do dolnój ściany poprzedniego przylega, a we-
wnętrzne ściany jego z sobą się nie stykają, przeto słupek osiowy, w innych ślimakach wystę-
pujący, zastąpiony tu bywa wydrążeniem osiowćm kończącśm się wśród podstawy zagłębieniem 
zajmującym około '/» części średnicy tejże. 

Gdy w wapieniu Niźniowskim skorupa tego ślimaka nigdy się nie zachowała, przeto znaj-
dują się w nim tylko odciski onśj, z których łatwo zrobić można odlewy gipsowe albo gutaper-
chowe, oddające wszystkie szczegóły jój powiśrzchni, mianowicie wtenczas, kiedy przed sporzą-
dzeniem takiego odlewu usuniemy cienką warstewkę nacieku wapniowego, takie odciski zwykle 
wyścielającą, jakkolwiek i ta warstewka, mając wszędzie jednakową grubość, jeszcze dosyć wyraźnie 
oddaje dawną powierzchnię skorupy. W takich wydrążeniach częstokroć tkwią także ośródki 
skorupy, oddające znowu całą wewnętrzną onej powierzchnię, a więc i cechujące dla tego rodzaju 
fałdy, a w tycb ośródkach widać niekiedy jeszcze drugą ośródkę będącą rdzeniem kamiennym 
osiowego wydrążenia skorupy. Rdzeń ten kamienny jest śrubowato zawinięty, a w górnej części 
każdego skrętu okazuje tam, gdzie skręty skorupy się stykały, ostrą nieco w górę skierowaną 
wręgę jako odlew szwu skorupy, a nad tą wręgą silne śrubowate zagłębienie jako ślad dolnój 
ściany poprzedniego zawoju. Z tego zagłębienia wznosi się ku wrędze poprzedniego skrętu ściana 
zewnętrzna ośródki niemal pionowo, na dowód że i ściana wewnętrzna każdego skrętu skorupy 
była pionowa i tylko u dołu opatrzona silnie wystającym wałkiem, odpowiadającym dolnemu wy-
gięciu brzegu otworu skorupy. Cały taki rdzeń kamienny ma przeto wielkie podobieństwo do 
kręconych wschodów; jego powierzchnia pokryta jest silnemi wklęsłemi Iinijami z góry na dół 
bieżącemi na dowód, że i wewnętrzna ściana skorupy okryta była wyraźnemi Iinijami przyrostu, 
które tu nawet silniśj występowały, niż na zewnętrznej ścianie. Linije przyrostu jednak nie 
okazują tu owego w tył zagięcia poniżej szwu, który widać na powierzchni skorupy. 

Raz tylko natrafiłem w najwyższej, bezpośrednio pod piaskowcem cenomańskim leżącej 
warstwie wapienia na szczelnie z nim zrosłą ośródkę ostatniego zawoju, gdzie przestrzeń, dawniśj 
skorupą zajęta, wypełniona jest spójnym ciemno-brunatnym piaskowcem bardzo podobnym do pia-
skowca wypełniającego wydrążenia wywiercone na powierzchni tych skał wapiennych przez skało-
tocze (folady) podczas epoki cenomańskiej żyjące. Ośródka skorupy i rdzeń kamienny wydrążenia 
osiowego powstały z tego samego co otaczająca skała białego zbitego wapienia, i zawierają odciski 
i ośródki drobnych ślimaków i muszli znajdujących się także w otaczającym wapieniu. 

Wapień ten od piaskowca zastępującego zniszczoną skorupę oddzielony jest cienką war-
stewką nacieku wapniowego. Po rozbiciu tfej bryły więc okazał się przekrój skorupy jako ciemny 
rysunek na tle jasnóm, z którego widać, że okaz ten przedstawia ostatni, jakkolwiek większy 
od zwykłych okazów, zawój właśnie tego ślimaka, o którym tu mowa, mający ścianę zewnętrzną 
skorupy tylko bardzo mało wklęsłą i bez śladu fałdu, podczas gdy ściana wewnętrzna okazuje 
te same co inne okazy tego gatunku fałdy po stronie osi, z których górny sięgał niemal aż do 
połowy otworu. (Zob. fig. 6 na tabl. III). 

Z całego tego okazu widoczną jest rzeczą, że ta nerinea żyła już ku końcowi formacyi, 
że jój skorupa otoczona została osadzającym się mułem wapiennym, który po stwardnieniu two-
rzył podczas osadzania się piaskowca cenomańskiego powierzchnię skał przybrzeżnych ówczesnego 
cenomańskiego morza, tak, że osadzający się z tego morza delikatny piasek najwęższe nawet 
części wydrążenia po zwietrzeniu skorupy pozostałego mógł wypełnić. 

Wydz. matem.-przyr. T. VI. 6 
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Rozmiary tego okazu są wprawdzie znacznie większe od wymiarów innych okazów tego 
gatunku, zgadzają się jednak z niemi we wszystkich innych cechach, dla tego t£ż i ten okaz 
tylko do tego gatunku należeć może. 

Forównywając tu opisany gatunek z innemi już opisan§mi, przekonamy się, że z żadnym 
z już znanych gatunków połączyć się nie da. 

Z pomiędzy gatunków bez słupka, a o takich tylko tu mowa być może, ma opisana przez 
PUSCHA *) i BBONNA 2 ) N. triplicata PTJSCH wedle BRONNA podobną płaską podstawę i podobny 
ogólny kształt, ma ona jednak pięć fałdów. Według PUSOHA gatunek ten, który on opisuje z bia-
łego wapienia jurasowego z Piekła pod Inowłodzią w Królestwie Polskiśm, ma podstawę więcfej 
wypukłą, niż według BEONNA , który go łączy z gatunkiem N. Brmtrutana THUBMANN; ten 
ostatni jednak jest więcśj wydłużony i ma podstawę znacznie więcój wypukłą. 

Z gatunków przez GOLDFUSSA opisanych N. pyramidalis MUNST. 3) ma kształt do naszego 
gatunku podobny, jednak o wiele liczniejsze i niższe zawoje, dołek osiowy szerszy, i tylko jeden 
fałd od strony osi, leżący przy górnym brzegu otworu, nareszcie nie ma on żadnych guzów na 
skorupie. 

Z pomiędzy gatunków przez d' OBBIGKNYEG-O opisanych N. Casłor D'OEB. Z francuskiego 
wapienia koralowego 4) ma także podobny kształt, jednak nie ma żadnego śladu guzów i poprzecz-
nych linij, zresztą podstawa jest mocniej wypukła, a brzeg zewnętrzny ma jeszcze przed samym 
otworem skorupy wyraźny fałd. N. dilatata D'OBB. 5) ma podobne fałdy od strony słupka, 
a N.. Defrancei DESH. 6) posiada także podobne jak nasz gatunek guzy przy dolnym brzegu za-
wojów; oba gatunki jednak mają podstawę znacznie więcśj wypukłą, a N. Deśhayesii jest przytśm 
o wiele więcej wydłużona od podolskiego gatunku. 

Także żaden z gatunków przez ZEISZNEBA 7) i PETEBSA 8) opisanych nie może być po-
równany z naszym gatunkiem. 

Największe jeszcze podobieństwo co do ozdób powierzchni mają okazy, których guzy 
mało są wykształcone, z rysunkiem gatunku N. Visurgis ROM. U GOLDFUSSA 9), różnią się jednak 
zawsze kształtem i znacznie mniejszą pochyłością podstawy. 

N. tyraica jest pospolita w żółtawym zbitym wapieniu przy przewozie w Bukównie. 
Rysunki fig. 1 do 6 na tablicy 331 przedstawiają różne odmiany tego gatunku, fig. 7 część 

ośródki, a fig. 8 ułamek rdzenia kamiennego wydrążenia osiowego; fig. 1 na tab. IV przedstawia 
dobrze zachowany okaz wraz z obrazem podstawy, nareszcie fig. 7 na tśjże tablicy podaje pod 
a odcisk gutaperchowy całego okazu, a pod b część ośródki wraz z tkwiącym w niśj rdzeniem 
kamiennym wydrążenia osiowego. 

Ł) PUSCH, Polens PalUontologie, str. 1 1 3 , tab. X, fig. 16 . 
s) W czasopiśmie LEONHAKD und BRONN, Neues Jahrbuch fttr Mineralogie etc. Rok 1836, str. 544 i nas i , tab. 

VI, fig. 18. 
8) GOLDEUSS, Petrefacta Germaniae III, str. 4 5 , tab. 176 , fig. 11 . 
*) Zobacz także opis i wizerunek tego gatunku w dziełku H. CREDMERA : Ueber die Gliderung der oberen Jura-

formation und der Wealdenbildung im nordwestlichen Deutschland, str. 158, tab. I, fig. 1. 
E) D'OBBIGNY, Paleontologie franęaise. Terrains jurassiques, t. II, str. 109, tab. 262, fig. 3, 4. 
ł) 1. c. str. 1 4 6 , tab. 2 7 8 , fig. 1 — 3 . 
' ) D'OBBIGNT 1. c . s tr . 1 0 8 , t a b . 2 6 2 , fig. 1 , 2 . 
8) ZEISZNER, geognostische Seschreibung der Gegend von Inwald und Iloczyny, w HAIDINGERA Naturwissen-

schaftliche Abhandlungen, t. III, część I, str. 133 etc. 
PETERS, die Nerineen des oberen Jura in Oesterreich, 1855. 

10) Petrefacta Germaniae HI, tab. 176, fig. 6. 
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2. N. Strttckmanni ALTH. Tab. ni, fig. 9—13. 
N. tesla twrrita, non umbilicata, angulo apicali 20°, anfractibus 12 excavatis, infra et supra 

nodulosis, medio cingulatis, cingulis 3 ad 5 subnodosis. Basi declwi, apertura elongato rhomboidali, 
subtus in canalem brevem rectum prodeunte. Labro uniplicato, plica infra medietatem anfractus 
siła, ante aperturam evanescente, columella biplicata. 

Długość dorosłych okazów mających 12 zawojów wynosi 80 mm., wysokość ostatniego 
skrętu bez podstawy 12, wysokość podstawy 14, szerokość ostatniego skrętu, tam gdzie przechodzi 
w podstawę, 25 mm. 

Skorupa wieżyczkowata, bez dołka osiowego, z kątem szczytowym wynoszącym zwykle 
20°; przy początku skorupy kąt ten jest większy, tak, że okazy o 8 tylko zawojach mają nie-
kiedy ką t szczytowy wynoszący do 30°; dorosłe okazy mają 12 zawojów, a wtenczas kąt szczy-
towy wynosi 20°. Innej -różnicy między t6mi okazami dopatrzeć się nie mogłem, ozdoby powierz-
chni są jednakowe, a odmiany mające prążki poprzeczne mniój wyraźne, znajdują się zarówno 
między okazami krótszćmi, jak między dłuższ&mi. 

Pierwsze zawoje są niskie, wyżłobione i u spodu ostro krawędziste, późniejsze są dosyć 
wysokie, także wyżłobione, a w okazach dobrze zachowanych u dołu i u góry jednym rzędem 
mało wystających jednak dosyć ostrych guzów opatrzone, a nadto ozdobione od 3—5 wyraźnemi 
wązkiemi wypukłemi prążkami poprzecznemi, z których środkowe zwykle wydatniejsze od tamtych. 
Oprócz tego każdy skręt opatrzony jest bardzo licznemi i wyraźnemi linijami przyrostu, w skutek 
których prążka środkowa a niekiedy i inne stają się niekiedy nieco guzowatemi. Linije przy-
rostu mają, zacząwszy od spodu każdego zawoju, bieg dosyć prosty mniej więcej do 3/* wysokości 
onego, tu zaś nagle łukowato w tył się zaginają i przechodzą w wyraźną wklęsłą liniję do linii 
szwu równoległą, a tworzącą wraz z takową wązki ale wyraźny wypukły pasek szwowy, na 
którym w okazach dobrze zachowanych widać osobne ku tyłowi łukowato zagięte linije przyrostu, 
na dowód że bezpośrednio pod szwem zewnętrzny brzeg otworu miał wyraźne wązkie wycięcie. 

Guzy dolne każdego skrętu, których zazwyczaj widać po 16, są większe i więcej zaokrą-
glone od górnych; te ostatnie zaś zwykle są w kierunku osi wydłużone, a przeważnie na da-
wniejszych skrętach są wyraźne, na późniejszych zaś niekiedy zanikają. 

Na ostatnim skręcie także dolne guzy powoli się zacierają, i pozostaje tylko mało wysta-
jący wałek, którym bok tego skrętu przechodzi w podstawę. 

Podstawa skorupy jest pod kątem 130° ku jśj bokom nachylona, a przytem wypukła, 
jest ona dosyć wysoka i przechodzi nareszcie w krótki kanalik oddechowy nieco w tył zagięty. 
Podstawa ozdobiona jest dosyć licznemi wypukłemi współśrodkowemi prążkami poprzerzynanemi 
licznemi linijami przyrostu, przez co stają się one także niekiedy słabo guzowatemi. 

Otwór skorupy jest ukośny i wydłużono romboidalny tak , że jego wysokość trzy razy 
przewyższa szerokość; u dołu kończy się on krótką, nieco w tył zagiętą cewką oddechową. 

Ściana zewnętrzna zawojów okazuje wewnątrz jeden tylko dosyć silny fałd położony po-
niżej połowy wysokości zawoju, a blisko otworu nieco zanikający. Fałd ten dzieli owę ścianę na 
dwie nierówne części, z których dolna, o połowę węższa od górnej, jest mocno wklęsła, górna zaś 
niemal równa, a tylko ku górze bardzo słabo wypukła. Tym sposobem widać na ośródkach na 
każdym skręcie mni6j więcej w 73 jeS° wysokości mocną brózdę, poniżej którśj skręt jest wał-
kowato wypukły, nad nią zaś niemal równy. 

Na wewnętrznej ścianie skorupy widać dwa fałdy jednakowo od siebie i od górnego i dol-
nego końca otworu oddalone; przestrzeń między niemi jest wklęsła, a więc na ośródce walcowato 
wypukła, poniżej dolnego fałdu zaś ściana ta jest niemal równa. 
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Od gatunku N. tyraica różni się N. Struckmanni kształtem więcej wydłużonym, skręta-
mi mniej wyżłobionymi, ozdobami swej powierzchni, podstawą o wiele więcej nachyloną i wypu-
kłą , nareszcie otworem dłuższym a węższym, i wyraźnym fałdem na zewnętrznej ścianie skrętów 
umieszczonym. Od gatunku N. tuberculosa ROM., mającego również jak N. Struckmanni szereg 
wyraźnych guzów u dołu każdego skrętu, a niekiedy, przynajmniej w piśrwszych zawojach wedle 
rysunku CREDNERA ') i opisu BRAUNSA 2), także u góry podobny szereg słabszych guzów, różni 
się nasz gatunek już większym kątem szczytowym i obecnością wyraźnych prążek poprzecznych. 
Gatunek N. Visurgis ROM. nareszcie, który ma podobny kąt szczytowy, przez różnych autorów 
tak różnie bywa opisywany, że trudno przeprowadzić porównanie z naszym gatunkiem, który 
wedle opisu BRAUNSA dobrze zgadzałby się z gatunkiem N. Yisurgis ROM., od którego wedle 
innych opisów i rycin znacznie się różni. Z tego powodu udałem się z tą sprawą do p. STRUCK-
MANNA w Hanowerze, który po porównaniu z licznemi okazami tamtejszych warstw oświadczył 
mi, że nasze okazy nie należą do gatunku N. Visurgis; dla tego utworzyłem z nich nowy gatu-
nek, który nazwałem N. Struckmanni. 

N. Struckmanni jest pospolita w wapieniu żółtawym zbitym koło przewozu w Bukównie ; 
jeden tylko ułamek ośródki znalazł się także w białym miękkim wapieniu z góry Tanutyńskiój 
leżącej na lewym brzegu Dniestru nieco powyżej Niźniowa. 

Ryciny na tablicy YIII fig. 9 , 10, 11 przedstawiają różne odmiany naszego gatunku, 
a fig. 12 i 13 dwie ośródki, z którychto rysunków cechujące własności onego i różnice od innych 
tutejszych gatunków łatwo poznać można. 

3. N. constricta ROM.? Tab. III, fig. 14. 
N. constricta ROM., Die Versteinerungen des norddeutschen Oolithen-Gebirges, str. 143, tab. XI, fig. 30-
N. constricta ROM., BRONN, Uebersicht der bis jetzt bekannten Nerineaarten, W czasopiśmie: LRONHABD 

und BBONN Jahrbuch fiir Mineralogie etc. 1836, str. 550, tab. 6, fig. 4 . 
N. constricta ROM., GOLDFUSS, Petrefacta Germaniae III, str. 41, tab. 175, fig. 11. 
N. unilineata ALTH, in litt. 

Gatunek ten utworzył ROMER tylko na podstawie ośródek znalezionych w wapieniu port-
landzkim góry Langenberg przy Goslar na Harcu, odznaczających się tóm, że zewnętrzna ściana 
zawojów jest krawędzisto wklęsła i złożona z dwóch płaszczyzn, schodzących się nieco poniż6j 
połowy wysokości zawoju, tworząc tu na ośródce głęboką brózdę, szew zaś leży na wysokości 
krawędzi utworzonej przez ściany przyległych do siebie dwóch zawojów, na której występuje 
w postaci małego ale wyraźnego rowka. 

Także BRONN znał tylko te ośródki, a dopiero GOLDFUSS podaje rysunek powierzchni 
ułamka skorupy, z dwóch tylko zawojów złożonego, na którym cechującą ten gatunek wklęsłą 
liniję i guzy u spodu każdego zawoju występujące wyraźnie widać. Z wapienia Niźniowskiego 
posiadam kilka odcisków, z których dobre dały się zrobić odlewy gutaperchowe, dla tego dla 
uzupełnienia opisów ROMERA i GOLDFUSSA podaję tu dokładniejszy opis gatunku wedle okazów 
Niźniowskich. 

Długość największych okazów wynosi 40mm., szerokość 12mm., stosunek między wyso-
kością a szerokością skrętów jak 4 : 2 . 

Skorupa jest wieżyczkowata z kątem szczytowym 10 — 12° wynoszącym, składa się z 9—10 
siodłowato wyżłobionych skrętów, z których każdy po za poprzedni schodkowato wystaje, gdyż 

l ) TJeber die Gliederung der oberen Juraformation im nordwestlichen Deutschland, tab. II, fig. 5 c. d. 
ł ) Der obere Jura, str. 205. 
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największa nabrzmiałość każdego zawoju znajduje się bezpośrednio pod szwem, gdzie tworzy 
silny, niekiedy niewyraźnymi guzami opatrzony wałek. Bezpośrednio nad szwem, a Więc u dołu 
poprzedniego skrętu znajduje się szereg małych od siebie oddalonych guzów, około 16 na ka-
żdym skręcie. Kąt szwowy wynosi około 110°. 

Wysokość zawojów tylko pomału się wzmaga i zawsze jest mniejsza od szerokości, wklę-
sła część zawojów jest gładka i tylko w środku każdego skrętu widać jednę wązką, ale wyraźną 
wklęsłą liniję. Podstawa, otwór i wnętrze okazów, których powierzchnię tu powyżej opisałem, 
nie są mi znane; łączę je więc z gatunkiem ROMERA tylko na podstawie rysunku GOLDFUBSA, 

z którym bardzo się zgadzają. 
Rysunek na tabl. I I I fig. 14 podaje obraz okazu wprawdzie niezupełnego, na którym 

jednak cechy gatunkowe wyraźnie poznać można. 
N. constricta ROM., która według ROMEBA i GOLDFUSSA należy do wapienia portlandzkiego 

z Goslar na Harcu, pojawia się bardzo rzadko w zbitym żółtawym wapieniu przy przewozie 
w Bukównie. 

4. M. Credneri ALTH. Tab. I, fig. 17, 18. Tab. III, fig. 15, 16. Tab. IV, fig. 8. 

N. Caecilia var. CBEDNEB , Obere Juraformation str. 171, tab. IV, fig. 8 e, f (non N. Caecilia D'OBB.), 

N. testa turrita, gradata, spira angulo 10°, imperforata, anfractibus excavatis, superne infla-
tis, non aut vix tuberculatis, inferne una serie tuberculorum evanescentium instructis, transverse stria-
łis, in medio una linea spirali nodulosa notatis, apertura angusto-rhomboidali, labro uniplicato, colu-
mella biplicata. 

Skorupa wieżyczkowata, z kątem szczytowym 10° i kątem szwu 110° wynoszącym. Okazy 
100 mm. długie mają 14 zawojów, z których ostatni wzdłuż górnego wałka ma 24, wzdłuż wklę-
słego środka zaś tylko 18 mm. szerokości przy 15 mm. wysokości. To jednak nie są jeszcze naj-
większe rozmiary, do których gatunek ten dochodzi, gdyż znajdują się także ułamki jeszcze 
większe, pozwalające przypuścić, że dorosłe okazy miały do 18 i 20 zawojów, z których ostatni 
miał przeszło 26 mm. szerokości i 18 mm. wysokości. 

Zawoje są siodłowato wyżłobione, jednak w taki sposób, że największa ich nabrzmiałość, 
wałkowato wystająca, znajduje się, podobnie jak w poprzednim gatunku, bezpośrednio pod szwem, 
co nadaje całej skorupie kształt bardzo przypominający krętowschody. Bezpośrednio nad tym wał-
kiem widać u spodu poprzedniego skrętu szereg słabo wystających guzów, które niekiedy zupeł-
nie się zacierają. 

Szew występuje jako linija wklęsła, pod którą, jednak już na spadzistości wałka nastę-
pującego zawoju, widać drugą do tamtej równoległą liniję wklęsłą; stąd powstaje wyraźna wstęga 
szwową. 

Powierzchnia skorupy pokryta jest delikatnemi linijami przyrostu, które od spodu każdego 
skrętu biegną nieco ukośnie w tył aż do 3/4 jego wysokości, poczem nagle w tył się zwracają 
i kończą się przy wstędze szwowej, której linije przyrostu mają kierunek wcale odmienny, bo są 
łukowate, wypukłość tych łuków jest w tył zwrócona. Nieco nad połową wysokości każdego za-
woju widać liniję spiralną, z jednego szeregu podłużnych guzów złożoną; oprócz tego widać 
jeszcze dwie słabsze i nie guzowate linije nad i pod tą środkową liniją, mniej więcej w połowie 
ustępu między nią a szwem leżące. 

Podstawa jest pod kątem 120° ku linii bocznej skorupy nachylona i nieco wypukła, otwór 
wązki. Wewnątrz skorupy znajdowały się podobnie jak u N. Struckmanni trzy fałdy, których 
położenie jednak różni się od tamtych, jak to na ośródkach wyraźnie widać. Fałd zewnętrznej ściany 
skorupy bowiem leży nieco wyżej i jest więcej wypukły, niż w tamtym gatunku, a leżąca nad 
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nim część ośródki nie jest jak tam płaska, ale także wypukła. Z obu fałdów wewnętrznej ściany 
dolny leży tu bliżej podstawy, jak w N. Strućkmanni, górny zaś ma położenie do fałdu tamtego 
gatunku podobny, przy górnej ścianie otworu; wzajemne oddalenie obu fałdów jest tu stosunkowo 
większe niż w tamtym gatunku, a przestrzeń między niemi leżąca jest płaska. Porównywając ten 
gatunek z innemi już znanśmi gatunkami, przekonamy się, że zgadza się z gatunkiem przez 
CEEDNEEA pod nazwą N. Caecilia D'OBB. var. opisanym, od właściwej N. Caecilia D'OBB. jednak 
bardzo się różniącym, tal^, że do niśj należeć nie może. Przekonałem się o tem z okazu, który 
gabinet tutejszego Uniwersytetu zawdzięcza p. STRUCKMANNOWI, a dla tego na uczczenie pamięci 
zmarłego już geologa W- CBEDNEBA nadałem temu gatunkowi dla naszych warstw cechującemu 
nazwę N. Credneri. 

N. Credneri jest dosyć pospolita w żółtawym wapieniu przy przewozie w Bukównie, we-
dle CBEDNEBA i STRUCKMAHNA znajduje się ona w średniem ogniwie utworu Kimmeridge (Ptero-
cerasschichten) z góry Tonnis w okolicy Hannoweru. 

Na tablicach podałem kilka rycin dla poznania odmian, niekiedy dosyć od siebie się ró-
żniących. 

Na tablicy I. widzimy w fig. 17 obraz dobrze zachowanej ośródki, w fig. 18 zaś okaz, 
w którym górna część przypadkowo tak jest przełamana, że przedstawia wyraźny przekrój po-
dłużny ślimaka. 

Fig. 15 i 16 na tablicy I I I przedstawiają inne okazy dorosłe, a to fig. 15 część górną, 
fig. 16 zaś część dolną, i wykazują, że obok jednego środkowego szeregu ziarn, znajdującego 
się w okazach młodych, później pojawiają się także linije poprzeczne mniej wyraźne, niekiedy 
całkiem zatarte; fig. 8 na tab. IV nareszcie przedstawia ułamek mniejszy, na którym jednak 
wyraźnie widać cechujące silne wyżłobienie zawojów i środkowy szereg guzów. 

5. N. impresse-notata ALTH. Tab. III, fig. 17 i 18. 

N. testa elongato-turrita, anfractibus altis medio excavatis, infra nodoso-carinatis, tribus cin-
gulis fossularum impressarum notatis; basi declivi; apertura elongata, canaliculata; loihro miplicato, 
plica prope aperturam evanescente, cólumella biplicata. 

Wysokość ostatniego skrętu wraz z podstawą 80, bez podstawy 13, szerokość 22 mm. 
Z tego gatunku, odróżniającego się swemi cechami od wszystkich dotąd opisanych, znalazłem 

dotychczas tylko jeden ułamek przedstawiający ostatni skręt, nie tylko w odcisku, ale i w ośródce. 
Ośródka ostatniego skrętu dowodzi, że skorupa była wieżyczkowata, zawoje były stosunkowo 
wysokie, siodełkowato wyżłobione (w ostatnim skręcie wysokość ma się do szerokości jak 9 :10) . 
Największa szerokość znajduje się przy samej podstawie i wynosi 22 mm., brzeg podstawowy 
ostatniego skrętu jest ostry, wręgo wato wystający i opatrzony na swój górnśj spadzistości 20 
niskiśmi guzami, oddzielonymi od siebie wyraźnemi brózdami, wskutek czego wręga podstawowa 
wygląda jakby zaokrąglono ząbkowana. Nad tą wręgą leżą we środku zawoju trzy spiralne rzędy 
okrągłych dołków, których jest około 24 w każdym rzędzie. Podstawa jest mocna nachylona 
i ozdobiona 4—5 współśrodkowemi wstęgami i licznemi linijami przyrostu. 

Na ośródce (fig. 17) widać trzy pojedyńcze fałdy, z których jeden leży przy zewnętrznej, 
a dwa przy osiowej ścianie skorupy. Pierwszy jeszcze na początku ostatniego skrętu znajduje 
się niemal we środku wysokości onego, stąd ku otworowi zaś szybko zniża się ku podstawie 
skorupy, a przed jej otworem w zupełności zanika. Z dwóch fałdów położonych od strony osi, jeden 
leży nieco niżej od naprzeciw niego znajdującego; się fałdu zewnętrznej ściany skorupy, i, także 
zaciera się już przed jej otworem; drugi zaś umieszczony jest przy górnej ścianie, jest ostry, 



WAPIĘŃ NIŹNIOWSKI I JEGO SKAMIELINY. 47 

i znacznie wchodzi w kierunku niemal poziomym do wnętrza skorupy, którój ściana górna ze 
ścianą zewnętrzną schodziły się pod kątem dosyć ostrym. 

Gatunek ten, który już ozdobami swej skorupy zupełnie się różni od wszystkich innych, 
r az tylko znaleziony został w żółtawym zbitym wapieniu przy _przewozie w Bukównie. 

6. N. Mariae D'OBB. Tab. IV, fig. 11, 12, 14, 15, i tab. V, fig. 16. 
N. Mariae D'OBBIGNT, Paleontologie franęaise. Terr.juras., t. II, str. 138, tab. 275, fig. 1, 2. 
N. Mariae D'OBB., H. CBEDNEB, uher <Me Gliederung der óberen Juraformation und der Wealdenbildung 

im nordwesUichen Deutschland, Prag 1863, str. 171, tab, 4, fig. 9. 
N. Mariae D. BBAUNS, der obere Jura im nordwestlichen Deutschland, str. 207. 
N. Mariae K. STETJCKMANN, der obere Jura der Umgegend von Hannover, str. 56. 

Skorupa wydłużono-wieżyczkowata z kątem szczytowym zaledwie 10® wynoszącym, z ką-
tem szwu 104°. Zawoje są stosunkowo wysokie, gdyż wysokość ostatniego skrętu bez podstawy 
ma się do jćj szórokości mierzonej wzdłuż szwu jak 16:22. Zawoje są bardzo mało wyżłobione, 
n ich spodu widać bezpośrednio nad szwem około 20 niekiedy bardzo wyraźnych, niekiedy zaś 
dosyć zatartych guzów, a nad ich szeregiem kilka (3 do 6) delikatnych poprzecznych prążek 
niekiedy nieco guzowatych. Oprócz tych prążek widać liczne delikatne linije przyrostu, nieco 
poniżej szwu ostro w tył zagięte, a kończące się w linii wklęsłój do linii szwu równoległej, tak, 
że i w tyra gatunku istnieje wąski ale wyraźny pasek szwowy. Na jednym okazie nieco wię-
kszym od tamtych, z którego jednak posiadam tylko ułamek obejmujący trzy zawoje, a który 
odrysowany jest na tab. IV fig. 12, nie widać już ani śladu guzów, których szereg zastępuje 
wąska i wypukła prążka tuż nad szwem leżąca, a zawoje są jeszcze mniśj wyżłobione niż na 
innych okazach; nie jestem przeto pewny, czy ten okaz rzeczywiście do tego samego należy ga-
tunku. Brzeg podstawowy ostatniego zawoju jest zaokrąglony, podstawa mocno nachylona i nieco 
wypukła kończy się u dołu krótkim prostym żłóbkiem oddechowym i znaczona jest 6—9 wyraź-
nemi prążkami współśrodkowemi, poprzerzynanemi delikatnemi linijami przyrostu. 

Otwór jest romboidalny, na ścianie zewnętrznej skrętów widać jeden silny fałd, leżący 
poniżćj połowy wysokości tej ściany; położona poniżej tego fałdu część tej ściany była wyżło-
biona, w skutek czego na ośródkach dolna część skrętów okazuje się wypukłą, jednak mniej 
wybitnie niż w gatunku N. Credneri, i jest nieco szerszą niż tam; leżąca nad tym fałdem część 
ośródki przeciwnie jest niemal płaska, a ściana górna mocno nachylona. Od strony osiowej 
znajdują się dwa silne fałdy, z których górny leży właśnie tam, gdzie ściana górna łączy się 
ze ścianą osiową, drugi zaś leży blisko niego, przez co przestrzeń między tómi fałdami staje się 
wąską i wypukłą, czóm ośródki tego gatunku różnią się od ośródek gatunku N. Credneri ALTH. 

Okazy Niźniowskie tak dobrze zgadzają się z opisem i rycinami przez D'ORBIGNYEGO po-
danemi, że o tożsamości onych wątpić trudno, jakkolwiek zawoje galicyjskich okazów zazwyczaj 
są mnićj wyżłobione niż na rysunku D'ORBIGNYEGO. 

N. Mariae znajduje się wedle D'ORBIGNYEGO W wapieniu koralowym (jego 14me etage) 
przy Vauligny niedaleko Tonnerre (Yonne) i przy Verdun (Meuse); wedle BRAUNSA jest ona 
dosyć rzadka w średnich warstwach piętra Kimmeridge przy Linden, Limmer i na górze Tonnis 
w Hanno werze; według STRUCKMANNA pojawia się ona także w lesie Ahlemskim (Ahlemer Holz) 
w warstwach pasu o Nerinea tuberculata, i w pasie o Pteroceras Oceani. W okolicy Niźniowa 
gatunek ten znajduje się rzadko w żółtawym wapieniu w Bukównie. 

Figury przedstawiają kilka okazów: fig. 12 na tab. IV różni się od innych znacznie, a to 
tak wysokością i mniejszą wklęsłością zawojów, jako tśż brakiem guzów u dołu każdego; gdy 
jednak dotąd tylko ten jeden ułamek znaleziono, przeto waham się, na tój podstawie nowy utworzyć 
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gatunek. Okaz ten wprawdzie wielce przypomina gatunek N. elongata YOLTZ, jak go narysował-
D'OBBIGNY '), ma jednak kąt szczytowy większy i prążki poprzeczne nieco guzowate. 

Na tab. V, fig. 16 znajduje się rycina okazu, z którego widać tylko pierwsze zawoje 
a który porównany z fig. 8 na tab. IV, przedstawiającą tej samej wielkości okaz gatunku N. Cred' 
neri, daje dobre wyobrażenie zachodzących między obu gatunkami różnic. 

7. N. Cynthia D'OBB. Tab. V, fig. 11. 
N. Cynthia D'ORB., Pal. f ranę., terr. jur., t. II, str. 134, tab. 273, fig 4—6. 

Skorupa wieżyczkowata z kątem szczytowym około 14° wynoszącym, o licznych (do 15) 
zawojach u góry i u dołu nabrzmiałych tak, że linija szwu przebiega środkiem wałka; środek 
zawojów jest nieco, a to nierównie wyżłobiony, tak, że najgłębsza część znajduje się tuż nad 
wałkiem szwu. Na każdym zawoju znajdują się dwie do siebie zbliżone nieco ziarniste linije po-
przeczne, a obok nich niekiedy kilka innych zaledwie dostrzegalnych i liczne delikatne, u góry. 
w tył zagięte linije przyrostu. Podstawa jest mało wypukła, otwór spłaszczono romboidalny,, 
fałdów 8, z których jeden prawie zatarty przy ścianie zewnętrznej, a dwa wyraźne przy ścianie 
wewnętrznej czyli osiowej otworu. Cała długość 40, wysokość ostatniego skrętu bez podstawy 5,. 
szerokość przy podstawie 10 mm. " 

W białym dolomityczno-marglowym wapieniu z Kutysk bardzo, rzadka. Według D'OEBI-

GNYEGO występuje ten gatunek w piętrze koralowym (et. 14 corallien) w Chatel-Censoir (Yonne). 
Rycina przedstawia okaz zwykłych wymiarów, na którym ostre nie guzowate wałki szwu 

i cechujące dwie linije poprzeczne wyraźnie występują 

3. N. decussata ALTH. Tab. V, fig. 9. 

N. testa elevato-conica, spira angulo 20anfractibus subexcavatis, subtus carinatis, lineis 
guatuor spiralibus elevatis numerosisgue lineis accrescendi ornatis, priores decussantibus. Basi decliviy 

radiatim crebristriata. Apertura depressa, labro uniplicato, columella biplicata. 
Długość 16, szerokość ostatniego skrętu przy podstawie 5 mm., cała wysokość tego skrętu 

wraz z podstawą 5 mm., z których połowa przypada na podstawę. 
Skorupa wydłużono stożkowata, z kątem szczytowym wynoszącym 20°, o 10 zawojach 

siódełkowato wyżłobionych, u spodu wręgowanych, a ozdobionych około 4 równo od siebie od-
dalonemi delikatnemi lecz ostremi prążkami poprzecznemi, poprzerzynanemi licznemi linijami przy-
rostu, z których niektóre są wyraźniejsze od innych, w skutek czego powstaje delikatna kratka 
prostokątna. 

Linije przyrostu, z początku proste, od najwyższej prążki nagle w tył się zaginają. Linija 
szwu leży niemal na krawędzi wręgi zawojów. Podstawa jest dosyć nachylona i pokryta bardzo 
licznemi, delikatnemi iecz ostremi promienisto rozbiegającemi się linijami. Otwór jest romboidalny, 
brzeg jego zewnętrzny ma jeden fałd leżący poniżej połowy wysokości zawoju, na ścianie słupko-
wej widać dwa fałdy, z których żaden nie leży w wysokości ściany górnśj zawoju. 

Wymiary skorupy, brak guzów i żeberek, tudzież regularne kratkowanie powierzchni Od-
różniają ten gatunek od wszystkich już opisanych; większy kąt szczytowy zaś, mniejsze wyżło-
bienie zawojów i brak dwu prążek poprzecznych cechujących gatunek N. Cynthia D'OEB. różni 
go od tej ostatniej. 

Dosyć rzadka w żółtawym zbitym wapieniu w Bukównie. 

') Paleont. franę., terr. jurass., t. II, tab. 268, fig. 1, 2. 
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9. N. sublaeyis ALTH. Tab vni, fig. 3. 

N. testu turrita, spira angulo 10ąnfractibus 15 elevatis, antice et postice ad suturam lim-
bątis, medio planis, sublaevibus, lineis accrescendi vix conspicuis solum ornata, basi declivi, apertyra 
elevata, labro vix plicąto, columella triplicata, plicis simplicibus. 

Okazy dorosłe są 50 mm. wysokie i mają 15 zawojów, z których ostatni jest 6 mm. wy-
soki i 9 mm. szeroki. Skorupa wieżyczkowata o kącie szczytowym wynoszącym 10°, i zawojach 
dosyć wysokich i niemal gładkich, tylko u spodu i u góry wzdłuż szwu delikatnie wręgowanych. 
Wręga górna zawsze jest nieco silniejsza od przyległej dolnej wręgi poprzedniego zawoju i nieco, 
jednak bardzo mało, schodkowato wystaje. Między temi wręgami zawoje są płaskie, a nawet 
we środku nieznacznie wypukłe. Powierzchnia ozdobiona jest tylko delikatnemi i licznemi linijąmi 
przyrostu, które u góry poniżój szwu nagle w tył się zaginają. Podstawa jest mocno nachylona, 
otwór wysoki, kończący się u spodu krótkim żłóbkiem; na ośródce widać na zewnętrznej ścianie 
tylko jeden niewyraźny fałd, na ścianie osiowej zaś trzy fałdy, z których najwyższy jest 
najwybitniejszy i leży na ścianie górnej zawoju. Ozy gatunek ten posiadał słupek osiowy, lub nie, 
0 tem dla niedokładności okazów nic powiedzieć nie można. 

Gatunek ten na pozór bardzo podobny do gatunku N. jurensis D'OEB. ' ) , pochodzącego 
z dolnego Oolitu z St. Andre przy Salins (Jura), mianowicie co do ozdób powierzchni, różpi 
się od niego t£m, że jest o wiele mniejszy, kąt szczytowy ma nieco mniejszy, zawoje liczniejsze 
1 niższe, a fałdy wcale inne. 

N. Clio D'OEB. 2) z wapienia koralowego z St. Mihiel (Meuse), i Chatel Censoir (Yonne), 
także jest o wiele większa, zawoje ma liczniejsze, we środku regularnie chociaż tylko mało wy-
żłobione ; N. cylindrica YOLTZ 3) nareszcie także jest o wiele większa i ma kąt szczytowy zna-
cznie mniejszy. 

N. sublaevis jest pospolita w szarawych dolomitycznych marglach z Kutysk nad Dniestrem, 
raz tylko pojawiła się ęna także w białym miękkim wapieniu z gyroporellami z góry Tanutyń-
skiój powyżćj Niźniowa. 

10. N. galiciana ALTH. Tab. V, fig. 15, i tab. VIII, flg. 2. 

N. testa elongato-conica imperforata, spira angulo 15°, anfractibus in medio pla/nis, transverse 
lineatis, supra nodoso carinatis, infra subcarinatis; apertura elata rhomboidali, columella triplicata, 
plicis simplicibus. 

Wysokość dochodzi do 40 mm. a wówczas wynosi wysokość ostatniego skrętu bez podstawy 
5 mm., z podstawą 10 mm. Takie dorosłe okazy są jednak rzadkie; pospolicie pojawiają się okazy o 9 
tylko zawojach mające 20 rnip. długości, a u tych ostatni skręt bez podstawy jest 3 mm. wysoki. 

Skorupa wydłużono-stożkowata z kątem szczytowym wynoszącym 15u, zawoje są we śro-
dku tylko u góry i u dołu opatrzone zaokrągloną wręgą, wręga dolna jest wąska i ostra, wierz-
chnia jest wydatniejsza ale zaokrąglona i, mianowicie w okazach młodszych, wyraźnie guzowata, 
guzów jest po 12—14, są one zaokrąglone, ich wzajemna odległość równa sie ich średnicy. Na 
okazach młodych widać we środku każdego skrętu także delikatną liniję, niekiedy tych linij jest 
2, a nawet 3, są one jednak zawsze bardzo słabe. 

') Paleontologie franęctise, terr. jurass., t. II. str. 80, tab. 251, fig- 1 (tu oznaczony nazwą N. Maucousana). 
2) 1. c. str. 139, tab. 275, fig 3—5. 
s) Zob. LEONHARD, Jahrbuch filr Mineralogie 1836, str. 542, i 552, tab. 6, fig. 16, tudzież D'OBBIGNY, Pale-

ontologie frang., terr. jurass., t. II, str. 152, tab. 282, fig. 4, 5. 
Wydz. matem.-przyr. T. VI. 7 
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Brózda szwu jest wprawdzie wąska, jednakże wyraźna, i przebiega bezpośrednio nad guzami 
górnśj wręgi. Na późniejszych skrętach zacierają się przede wszy stkiem pręgi poprzeczne, nastę-
pnie zniża się górna wręga i zaciórają się jój guzy, zato pojawiają się delikatne mało wydatne 
linije przyrostu. Podstawa jest dosyć nachylona, gładka, otwór romboidalny, jego ściana osiowa 
zaopatrzona trzema fałdami; na ścianie zewnętrznej zaś widać tylko jeden fałd tuż nad podstawą, 
reszta ściany zaś jest płaska i niemal prostopadła. 

Umieszczony na tab. X fig. 15 rysunek przedstawiać ma ten gatunek, rycina jednak nie 
udała się. Kąt wierzchołkowy jest za nadto rozwarty, zawoje za nadto wyżłobione, otwór stosun-
kowo za szśroki, i nie ma śladu owych linij poprzecznych, które, jakkolwiek słabo, jednak zawsze 
są widzialne. Dlatego umieszczoną została na tab. VIII fig. 2 druga rycina lepiej odpowiada-
jąca rzeczywistości. 

N. galiciana ma wielkie podobieństwo z gatunkiem N. Calypso D'OBB. 1), Z którym zgadza 
się j6j kształt ogólny, kąt wierzchołkowy i górna guzowata wręga, nareszcie i ilość fałdów na 
ścianie słupkowej widzialnych. N. Calypso jednak ma tak według D'OBBIGNYEGO, jak i według 
BRAUNSA 2) zawsze także dosyć silną poprzeczną i guzowatą pręgę na środku zawojów; BRAUNS 
podaje nawet trzy takie pręgi, z których środkowa jest najwydatniejsza, a z bocznych jedna 
się zaciera, tak, że zwykle dwie tylko pozostają; zresztą na wszystkich rycinach, podanych przez 
D'OBBIGNYEGO, a nawet na okazach, które zawdzięczam p. STEUCKMANNOWI Z Hanoweru, zawsze 
widać szereg wyraźnych guzów na środku zawojów, tych zaś pręg ani guzów na naszych oka-
zach nie ma, i widać na ich miejscu tylko delikatne listewki, których rzadko kiedy śpostrzedz 
można dwie, zwykle tylko jednę. Nadto i górny wałek guzowaty, którego guzy na dawniejszych 
zawojach zawsze są wyraźne, niekiedy na późniejszych traci swą guzowatość i staje się gładkim. 
Dlatego pomimo zachodzącego podobieństwa, o którem powyżśj wspominałem, uważam nąsz ga-
tunek za odmienny, zawsze jednak bardzo spokrewniony z gatunkiem N. Calypso D'ORB., i z tą 
częścią gatunku N. nodosa VOLTZ, którą opisał pod tą nazwą CREDNER 3), nie zaś D'ORBIGNY 4 ) . 
Skorupa bowiem opisana przez D'OBBIGNYEGO pod nazwą N. nodosa VOLTZ, a znajdująca się 
w ogniwie Oxfordzkiem, jest według STBUCKMANNA 5) gatunkiem wcale odrębnym. 

N. galiciana jest dosyć pospolita w dolomityczno-marglowym wapieniu z Kutysk. N. Ca-
lypso D'OEB. znajduje się według D'OBBIGNYEGO W wapieniu koralowym z St. Mihiel i Verdun 
(Meuse), według BBAUNSA W dolnym Kimmeridge z Linden i Limmer w Hanowerze, a według 
STBUCKMANNA wraz z gatunkiem N. nodosa VOLTZ (non D'OBB.) także w Ahlem. 

1 1 . N . nodosa VOLTZ. Tab. V N , fig. 3 , 4 . 

N. nodosa VOLTZ, Ueber dasfossile Genus Nerinea DEFB. Jahrbuch fur Mineralogie. 1 8 3 6 , str. 538—543. 
N. nodosa BBONN, Uebersicht und Abbildungen der bis jetzt bekąnnten Nerinea-Arten. Tamże, str. 561. 
N. nodosa GOLDF., Petref. Germ. Część III , str. 4 4 , tab. 1 7 6 , fig. 8 . 

N. nodosa CBEDNEB, Ueber die Gliederung der oberen Juraformation, str. 176, tab. V, fig. 13. 
N. nodosą D'OBB., Pal. fr., terr. jur., str. 95, tab. 254, fig. 3—5. 

Co do skorup należących do wymienionego tu gatunku nie ma zgody między paleontologami. 
W tym samym roku, w którym VOLTZ utworzył, a BBONN także opisał ten gatunek, t. j. w. r. 

*) PaUont. franę., terr. jurass., t. II, str. 136, tab. 274, fig. 4—6. 
ł ) Der obere Jura im nordwestlichen Deutschland, str. 210. 
*) Ueber die Gliederung der oberen Juraformation etc., str. 176, tab. V, fig. 13. 
4) Paleont. franę., terr. jurass., t. II, str. 95, tab. 254, fig. 3—5. 
e) Der obere Jura der Umgegend von Hannover, str. 58 i 116. 
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1 8 3 6 , wymienił go także RÓMEB W swojem już kilkakrotnie powołanem dziele '), później zaś 
w dodatku do tego dzieła wydanym w r. 1839 (str. 58) od tego sam odstąpił i połączył opisaną 
i wyrysowaną przez siebie skorupę z gatunkiem Cerithium excavatum Sow. sp. 

Opisując gatunek N. nodosa Y O L T Z , RÓMEB nadmienia, że okazy francuskie z okolicy 
Yerdun są 2—3 razy większe i mają znacznie wydatniejsze guzy u górnej krawędzi zawojów. 
Otóż właśnie dla tych okazów utworzył D'ORBIGNY nowy gatunek N. Calypso, dawną nazwę zaś 
zatrzymał dla skorup pochodzących z górnego Oxfordu mianowicie z rud żelaznych z Neuyisi 
(Viel-Saint-Remy w dep. Ardennów), które są od tamtych większe, mają z początku kąt szczy-
towy większy, później mniejszy, a guzy jeszcze wybitniej występujące. Jeden i drugi gatunek 
ma według niego od strony osiowćj otworu 3 fałdy; w tem więc pomylili się YOLTZ i RÓMEB, 

twierdząc, że tu nie ma żadnych fałd. 
ETALLON 2) i OBEDNEB 3) połączyli na nowo gatunek N. Calypso z gatunkiem N. nodosa, 

a CBEDNEB nadmienia, że Nerinea znajdująca się w okolicy Hanoweru różni się od N. Calypso 
tylko mniejszymi wymiarami, gdyż nie dochodzi nawet do 20mm. długości, i tem, że na ze-
wnętrznej ścianie późniejszych zawojów nietylko jeden lecz dwa widać szeregi perełek; dlatego 
nie widzi on między tómi gatunkami żadnój istotnśj różnicy, i wspomina nareszcie, że wałek 
dolny każdego zawoju niemal w zupełności przykryty bywa wałkiem górnym wyraźnie guzo-
watym następnego skrętu. 

BBAUNS 4) także łączy obie formy w jeden gatunek, któremu jednak daje nazwę N. Ca-
lypso D'OBB., zachowując nazwę M. nodosa dla gatunku z warstw ogniwa oxfordzkiego i nad-
mienia, że tylko część gatunku N. nodosa, jak go pojmuje ETALLON, należy do właściwćj N. no-
dosa, druga część zaś do N. Calypso. 

Nareszcie twierdzi STBUCKMANN 5), że w warstwach niższego utworu Kimmeridge okolicy 
Hanoweru obok N. Calypso znajduje się i ten mały gatunek, który OBEDNEB oznaczył jako N. 
nodosa Y O L T Z , i że oba te gatunki stanowczo się różnią od siebie, gdyż N. nodosa ma tylko 
połowę długości tamtej, wałki szwowe są u niśj grubsze tak dalece, że szew w zupełności za-
krywają, a guzy ma bardzo do siebie zbliżone, w skutek czego zawoje schodkowato wystają. 
STBUCKMANN dodaje przytśm, że gdy gatunek przez D'OBBIGNYEGO pod nazwą N. nodosa opi-
sany jest z pewnością od gatunku Hanowerskiego odmienny, wypada jednemu z tych gatunków dać 
inną nazwę, czego sam uczynić nie chce, nie posiadając okazów oryginalnych, a więc nie wiedząc, 
czy gatunek D'OBBIGNYEGO , czy zaś CBEDNEBA odpowiada piśrwotnemu gatunkowi YOLTZA. 

Uważałem za potrzebne przytoczyć ten krótki pogląd historyczny dla wytłómaczenia, dla-
czego okazy z wapienia Niźniowskiego tą nazwą naznaczyłem. Otóż okazy te rzeczywiście 
bardzo dobrze zgadzają się z okazami, które mi przesłał STBUCKMANN pod nazwą N. nodosa 
YOLTZ (non D'OBBIGNY), a to nietylko co do wymiarów, ale też co do ogólnego kształtu. 

Długość naszych okazów wynosi do 12 i 15 mm., z których nieco mniśj niż połowa przy-
pada na ostatni skręt wraz z otworem; szerokość ostatniego skrętu zaś wynosi 4 mm. Zawoje 
są mało wyżłobione, tylko u góry i u dołu wyraźnym wałkiem opatrzone, górny wałek jest wy-
raźnie guzowaty i przykrywa w całości wałek dolny poprzedniego skrętu, dlatego każdy późniejszy 
skręt po za poprzedni schodkowato wystaje, a dolny wałek widać tylko u spodu ostatniego zawoju, 

») Verst. der nordd. Ool. Geb., str. 144, tab. XI, fig. 18. 
s) Lethaea bruntrutana, str. 106. 
®) TJeber die Gliederung der oberen Juraformation, str. 176. 
*) Der obere Jura im nordwestlichm Deutschland, str. 210. 
*) Der obere Jura der TJmgegend von Hannover, str. 116. 
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gdzie przekonać się można, że on Zazwyczaj także był guzowaty. Oprócz tych Wałków widać 
n i każdym skręcie mniej więcśj 3 poprzeczne listewki, ź których jedila jest wyraźniejsza od 
tamtych i guzowata, a ta znajduje się zwykle w dolnej połowie skrętu. 

Podstawa jest mocno wypukła i niewyraźnie prążkowana, u dołu W krótki nieCó w tył 
wygięty kanalik wydłużona. Otwór wysoki i dosyć wąski. Na ośródkach widać od strony osio-
wśj trzy fałdy jednakowo od siebie odległe, od strony zewnętrznej zaś jedert tylko fałd blisko 
podstawy umieszczony. Gatunek ten różni się od naszego gatunku N. galiciana nie tylko zna-
cznie mniejszymi wymiarami, ale nadto tśm, że u tśj ostatniej guzy wałka pod szwem są jeszcze 
Wyraźniejsze, a środek zawoju gładki, beż żadnego szeregu guzów; także rozpołożenie fałd jest inne. 

N. nodosa (YOLTZ) CEEDNEE znajduje się'według CEEDNEEA W pokładzie iłu bezpośrednio 
nad warstwą z nerineami, przy dolnej granicy ogniwa Kimmeridge, według STEUCKMANNA W dol-
nym Kimmeridge (pas o N. tuberculosa) w Ahlem, Limmer i Linden w okolicy Hanoweru. 

Rysunki na tab. VII przedstawiają dwa okazy różnych wymiarów: mniejszy (fig. 4) 
we wszystkiśm odpowiada okazom z Hanoweru i tylko dolny koniec i otwór są źle oddane; 
większy (fig. 3) różni się tylko tśm, że guzy górnego wałka są nieco w dół wyciągnięte, co na 
rysunku zanadto wybitnie przedstawiono, w skutek czego rzecz tak wygląda, jak gdyby tu ist-
niały wyraźne podłużne żeberka łączące górne z dolnemi guzami, których żeberek jednak na 
okazach nie ma; a guzy tuż pod szwem zawsze są wyraźniejsze, niż na tej figurze podano. N. no-
dosa znajduje się dosyć rzadko w białawym wapieniu u przewozu w Bukównie i poniżśj. 

12. N, Strigillata CREDNEB. Tab. VIII, fig. 1. 
N. strigillata H. CEEDNEB. Ueier die Gliederung der oberen Juraformation und der Wealdenbildung im 

nordwestlichen Deutschląnd, 1863, str. 169, tab. III, fig. 7. 
N. strigillata H. CBEDNEB. LOBIOL et PELLAT, Monogrąphie paleontologique et geologique des etages 

superieurs de la formation jurassique des enmrons de Boulogne sur mer, 1874, str. 51 , tab. VI, fig. 26—27. 

Skorupa wydłużono wieżyczko wata o zawojach niemal płaskich, szwem mało wyraźnym 
od siebie odłączonych, u góry bardzo mało nad poprzednim zawojem wystających, których wyso-
kość powoli się wzmaga. Każdy zawój ozdobiony jest u góry pod szwem licznemi (przeszło 20) 
krótkiemi i delikatnemi, bardzo prędko zanikającemi żeberkami, reszta zawoju jest niemal gładka 
i tylko bardzo delikatnemi i licznemi linijami przyrostu zaopatrzona. Odciski z naszego wapienia 
zgadzają się bardzo dobrze z rysunkami CEEDNEEA i LOEIOLA. 

Gatunek ten według CEEDNEEA znajduje się w warstwie obfitującśj w nerinee przy dolnśj 
granicy ntworu Kimmeridge przy Limmer w Hanowerze, według LOEIOLA zaś w oolicie należącym 
do jego etage seąuanien w Bellebrune. W okolicy Niźniowa znajduje on się dosyć rzadko w żół-
tawym zbitym wapieniu przy przewozie w Bukównie. Rysunek na tab. VIII fig. 1 daje obraz 
nieco powiększony. 

13. N. uniserialis ALTH. Tab. VII, fig. 8. 

N. tesla turrita, spira angulo 15°, anfractibus elevatis, excavatis, infra subnodosis, in medio 
ma serie fossularum notatis. Apertura rhomboidea, labro uniplieato, columetta biplicata. 

Wysokość ostatniego skrętu 8 , szerokość jego przy podstawie 11 mm. Stosunek wyso-
kości do szerokości skrętów niespełna jak 2 : 3. 

Dotychczas wprawdzie tylko jeden ułamek tego gatunku tak w odcisku jak i w ośródce 
znaleziono, ozdoby skorupy jednak są tak odrębne od ozdób wszystkich dotąd opisanych gatun-
ków, że podaję tu ten gatunek jako nowy. 

Skorupa wieżyczkowata z kątem szczytowym około 15° wynoszącym, o zawojach stosun-
kowo wysokich wyżłobionych, u góry i u dołu nieco krawędzistych, u dołu także ozdobionych 
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jednym szeregiem małych guzów, które" na ostatnim skręcie zanikają. Najważniejszą cechą tego 
gatunku jednak jest znajdujący się w środku każdego zawoju szereg małych ale wyraźnych 
dołków, które na odcisku w kamieniu występują jako małe brodaweczki. 

Ilość skrętów i kształt otworu nie jest znany; z zachowanśj wraz z odciskiem ośródki tego 
ślimaka jednak widać, że miał na zewnętrznej ścianie otworu jeden dosyć nisko położony fałd, 
na ścianie osiowśj zaś dwa fałdy. 

Raz tylko znaleziony w żółtawym zbitym wapieniu przy przewozie w Bukównie. 
Rysunek na tab. YII fig. 8 dobrze oddaje kształt tego ślimaka i jego ośródki. 

14. N, lineata ALTH. Tab. IV, fig. 9 . 

N. testa elevato-conica, spira angulo 20°, anfractibus numerosis, depressis, admodum excava-
łis, carinatis, transversim Uneatis, basi haud declwi, apertura rhomboidea, labro uniplicato, colu-
mella tńplicata. 

Długość 14, szerokość przy podstawie 4, wysokość ostatniego skrętu 2 mm. 
Skorupa wysoko stożkowata z kątem szczytowym 20° wynoszącym, o licznych (do 14) 

żawojach. Zawoje są niskie i siodełkowato-wyżłobione, brzegi ich u góry i u dołu wręgowato 
sterczące, ich szerokość wzdłuż szwu ma się do wysokości jak 2 : 1 . Wręga górna każdego za-
woju jest ostra, linija szwu znajduje się bezpośrednio nad nią, na każdym skręcie widać trzy 
albo cztery prążki niekiedy nieco ziarnkowane. Podstawa z początku mało, potem ku środkowi 
znacznie nachylona, otwór niemal równobocznie rombowy, z krótkim żłobkiem oddechowym. 
Ośródki tego gatunku okazują na każdym zawoju od strony zewnętrznej dwie nieco wypukłe 
płaszczyzny, schodzące się w połowie wysokości zawoju, tworząc tym sposobem dosyć głęboki 
rowek, któremu wewnątrz skorupy odpowiadał fałd zajmujący całą wysokość zawoju. Ośródki te 
są więc zupełnie podobne do ośródek gatunku N. gosae ROM. ') z warstw o Pteroceras w okolicy 
Hanoweru, są jednak, jak cały nasz gatunek, o wiele mniejsze od tamtych, a nadto okazują na 
ścianie osiowej trzy wyraźne fałdy pojedyncze i do siebie zbliżone. Także ozdoby skorupy ga-
tunkn N. gosae są wcale inne. 

Gatunek ten, od wszystkich dotąd znanych^zupełnie różny, jest dosyć pospolity w żółta-
wym i białawym wapieniu w Bukównie. 

15. N . car inata ALTH. Tab. IV, fig. 6. 

N. testa pana, coniea, umbilicata, anfractibus numerosis, depressis, excavatis, supra et infra 
carinatis, transnersim subtiliter unilineatis, basi haud declivi, apertura depressa, labro laevi, colu-
mella biplicata. 

Długość do 16, szerokość do 7, wysokość ostatniego skrętu 2 mm.; stosunek wysokości 
<do szórokości zawojów jak 1 : 3. 

Skorupa mała bez słupka o licznych (do 18) niskich zawojach siodełkowato wyżłobionych, 
u góry i u dołu ostro wręgowanych, tak, że późniejsze skręty nad poprzednie nieco schodkowato 
wystają. Kąt szczytowy wynosi z początku 30, później 25°. Powierzchnia zawojów jest gładka, 
niekiedy widać w środku jednę delikatną liniję spiralną. Podstawa nachylona ku bokom skorupy 
pod kątem niemal prostym i tylko linijami przyrostu ozdobiona, otwór niski rombowy, u spodu 
z krótkim żłobkiem pionowym. 

Ośródki mają w pierwszych zawojach ściany zewnętrzne wypukłe, w późniejszych ściana 
t a jest niemal równa i tylko u dołu zaraz nad szwem widać wąską linearną brózdę; od strony 

*) RÓMEB, Ool. Geb., tab. XI, fig. 27 i GOLDFUSS, Pe.tr. Gertn., tab. 175 , fig. 9. 
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osiowej zaś, czyli od strony zastępującego w tym gatunku słupek, wydrążenia osiowego, widać dwa 
wyraźne fałdy, z których dolny leży bardzo blisko powyżej szwu, górny zaś w ścianie górnej zawoju. 

Pospolita w białym i żółtawym wapieniu z Bukówny przy przewozie, raz także w białym 
miękkim wapieniu na lewym brzegu Dniestru między Niźniowem a Lipą znaleziona. 

16. N . coniformis ALTH. Tab. V , fig. 2 1 . 

N. testa conica, umbilicata, spira concava angulo 40°, anfractibus gradatis parum excavatis, 
supra et infra carinatis, anfractibus prioribus in medio una linea spirali elevata signatis, ultimo 
supra noduloso, infra nodoso - carinato, basi declwi spiratim striata, in canalem rectum producta, 
columella biplicata. 

Cała długość 16 mm., wysokość aż do podstawy 11 mm., szerokość przy podstawie 9 mm., 
wysokość ostatniego skrętu bez podstawy 3 mm., z podstawą 8 mm. 

Skorupa jest nisko stożkowata z kątem szczytowym przy samym wierzchołku mniejszym, 
później zaś wynoszącym 40°, tak, że stycznie całej skorupy przedstawiają linije wklęsło łuko-
wate. Przy długości 14 mm. widać 9 mało wyżłobionych, schodkowato jeden nad drugi wystają-
cych zawojów, których wysokość z początku tylko powoli, później zaś szybko wzrasta. "Wyso-
kość ostatniego skrętu wraz z podstawą wynosi połowę, wysokość samej podstawy zaś '/» część 
wysokości całej skorupy. Na każdym skręcie widać u góry tuż pod szwem, jeden szereg guzów, 
a podobne guzy znajdują się także u dołu; gdy jednak każdy zawój w części przykrywa poprze-
dni : przeto widać ten dolny szereg guzów wyraźnie tylko na ostatnim zawoju na krawędzi, która 
go oddziela od podstawy. Na pierwszych zawojach widać oprócz tego także we środku ich wy-
sokości liniję spiralną nieco ziarnkowaną, która na późniejszych zanika. Podstawa z początku 
tylko mało, później zaś znaczniej jest nachylona i przechodzi w krótki prosty kanalik, którym 
kończy się u dołu skorupy. 

Podstawa ozdobiona jest kilkoma prążkami współśrodkowemi, na ośródce widać przy otwo-
rze tylko dwa od siebie oddalone fałdy na ścianie osiowej. 

Gatunek ten nie daje się połączyć z żadnym z dotąd opisanych gatunków. Nerinej o tak 
rozwartym kącie szczytowym dotąd w ogólności nie znamy wiele. W dziełach i rozprawach BEONNA, 
ROMERA i GOLDEUSSA nie ma żadnej; w dziele DORBIGNYEGO tylko jego N. pupoides D'OEB. ' ) 
i N. subpyramidalis MUNST. 8) mają podobny kąt szczytowy, pierwszy gatunek jednak ma zawoje 
wypukłe, wcale gładkie, drugi zaś ma zawoje bardzo niskie, których wysokość tylko mało wzra-
sta, i tylko jeden fałd, zresztą inaczej położony. 

Od gatunku N. conulus PETERS 3) z wapienia z góry Plassen w Alpach Górnej Austryi 
różni się nasz gatunek kształtem więcej wysmukłym, podstawą mocniej nachyloną, znajdującymi 
się u wierzchu zawojów guzami, tudzież ilością i kształtem fałdów. 

N. coniformis znajduje się rzadko w wapieniu żółtawym przy przewozie w Bukównie. 

17. N. angulosa ALTH. Tab. VII, fig. 1 6 i tabl VIII, fig. 

N. testa brevi, conica, umbilicata, spira angulo BOanfractibus angulosis, supra et lateraliter 
planis, tran$versim noduloso-lineatis, apertura rhomboidali, columella biplicata. 

') Paleontologie franęąise, terr. jurassiques, t. II, str. 103, tab. 258, fig. 4, 5. 
s) l. c., str. 148, tab. 279. 
8) PETEBS, die Nerinem des oberen Jura in Oesterreich (Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaft-

lichen Classe der k. k. Akademie der Wissenschaften zu Wien, t. XVI, str. 350, tab. II, fig. 10, 11). 
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Wysokość całej skorupy 8, szerokość 3,5 mm., wysokość ostatniego 2 mm. 
Skojmpa mała stożkowata z kątem szczytowym 30° wynoszącym, bez słupka, o 10 zawo-

jach krawędzistych, od góry i od boku płaskich, których wysokość powoli się wzmaga, a których 
ściany schodzą się pod kątem niemal prostym, tak, że przedstawiają wyraźne schodki. Powierz-
chnia zawojów poprzecznie delikatnie linijowana, linije te poprzerzynane prostemi i licznemi lini-
jami przyrostu, w skutek czego stają się one ziarnkowanemi. Oprócz tego widać niekiedy (zob. 
tab. VII fig. 16) także przy górnej krawędzi zawojów szereg króciutkich żeberek. Podstawa 
mało pochyła, otwór romboidalny, na ośródce widać od strony osiowej dwa delikatne fałdy, z któ-
rych jeden znajduje Bię na ścianie górnśj, drugi poniżej połowy wysokości zawoju; na ścianie 
zewnętrznej zaś widać jeden słaby fałd poniżej połowy wysokości tej ściany położony. 

Bardzo rzadko w żółtawym wapieniu przy przewozie w Bukównie. 

18. N. OValis ALTH. Tab. I, fig. 4. 
N. testa pana ovata, umbilicata, spira brevi angulo 50°, anfractibus laevibus, ultimo altis-

$imo medietatem totius testae superante convexiusculo, apertura alta angustata, labro biplicato, colu-
mella triplicata, plicis columellaribus prima et tertia furcatis. 

Wysokość całej skorupy 11, ostatniego zawoju 6 mm.; największa szerokość przy szwie 
ostatniego skrętu 5 mm. 

Skorupa jajowata, bez słupka, u góry i u dołu zwężona, bez osobnej podstawy, o 4 nie-
wyżłobionych zawojach, z których każdy późniejszy zakrywa największą część poprzedniego 
i nieco schodkowato wystaje, ostatni jest najwyższy nieco wypukły, i zajmuje więcej niż połowę 
wysokości całej skorupy. Powierzchnia gładka bez żeberek i guzów. Otwór półksiężycowy bardzo 
wąski i wysoki, z pięcioma fałdami na ośródce, z których dwa leżą na ścianie zewnętrznej i są 
pojedyńcze, a z nich dolny leży w tej samej wysokości co średni fałd osiowy, górny zaś blisko 
górnego końca otworu. Przy ścianie osiowój jest fałdów trzy, z których średni jest pojedyńczy 
i najsłabszy, górny i dolny zaś są szersze i wyższe, i dzielą się na dwa mocno rozchodzące 
się ramiona. 

Już ogólny kształt różni ten gatunek od wszystkich innych dotąd opisanych. N. Caba-
nettiana D'ORB. l), która zresztą jest o wiele większa, ma na piór wszy rzut oka kształt nieco po-
dobny, jednak nie jest tak wypukła, a poprzednie zawoje są przez ostatni zupełnie zakryte, tak, 
że zamiast z niego wystawać, tworzą tu wklęsłość; nareszcie i fałdy zupełnie się różnią od fał-
dów naszego gatunku. 

Nerinea (Acteon) Staszycii ZEJSZ. a) z wapienia białego z Inwaldu w Galicyi, ze Stram-
bergu i Eicbalitz w Morawii, tudzież z gór Plassen i Sandling w Alpach Górnej Austryi, ma 
podobny kształt jajowaty i mało wystające zawoje; nasz gatunek jednak jest mniejszy, przy obu 
końcach więcej zwężony, ostatni skręt więcej wypukły, a fałdy nie są tak skomplikowane jak 
w gatunku ZEJSZNERA. 

Dotąd znalazły się tylko dwa okazy tego gatunku w żółtawym wapieniu przy prze-
wozie w Bukównie. 

*) PaUonł. franę., terr. jurass., t. II, str. 99, tab. 255, fig. 4 i tab. 256. 
*) ZEJSZNEB, Geognostische Beschreibung des Nerineenkalkes von Inwald und Roczyny, W HAIBINGBBA Natur-

wissenschaftliche Abhąndlungen, t. III, cz. II, str. 139, tab. XVII, fig. 16—19; PBTEES, l. c., str. 350, 
tab. II, fig. 6—9 i ZIITEL, die Gastropoden der Stramberger Schichten, str. 341 , tab. 40 , fig. 19—27 
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R o d z i n a C e r i t h i d a e . 

Rodzaj Cerithium B E U G . 

1. 0. Pauli ALTH. Tab. IV, fig. 3 . 

C. testa turrita, spira angulo 15°, anfractibus numerosis convexis noduloso 3—4 striatis, 
lineis elevatis nodulos striarum vicinalium angulose jungentibus. Basi concentrice striata, aper-
tura ignota. 

Cała wysokość 14 mm., największa szerokość 2,2 mm., wysokość ostatniego zawoju 2 mm.; 
takie dorosłe okazy jednak rzadko się znajdują, najczęściej widać okazy mające 6—8 mm. długości. 

Skorupa wydłużono wieżyczkowata, z kątem szczytowym 15° wynoszącym, o licznych 
(do 20) zawojach wypukłych, których wysokość powoli się wzmaga, a które głębokiemi szwami 
od siebie są oddzielone. Każdy zawój ozdobiony jest trzema szeregami guzków, w taki sposób 
uporządkowanych, że guzki średniego szeregu leżące we środku zawoju są największe, guzki naj-
wyższego szeregu zaś najmniejsze. Te ostatnie niekiedy nawet zanikają, wtenczas widać tylko 
dwa szeregi wyraźnych guzków, a zamiast najwyższego szeregu widać tylko delikatną liniję; 
niekiedy przeciwnie widać oprócz trzech szeregów guzków także jeszcze delikatną liniję niekiedy 
drobjićmi guzkami opatrzoną tuż pod szwem. Guzki odrębnych szeregów połączone bywają za-
zwyczaj cienkiemi linijami, mającemi od najwyższego do średniego szeregu guzków kierunek w tył 
odwrócony, łącząc zawsze guzek najwyższego z poprzednim guzkiem średniego szeregu, odtąd zaś 
odwraca się ta linija pod kątem rozwartym na przód ku trzeciemu szeregowi, w którym guzki 
niekiedy także tak są słabe, że pozostaje tylko wypukła linija; na podstawie widać tylko kilka 
współśrodkowych prążek, kształt otworu nie jest dokładnie znany. 

Od gatunku C. limaeforme ROM. *) mającego nieco podobne ozdoby, różni się nasz gatu-
nek kształtem więcej wysmukłym i linijami łączącemi w tak szczególny sposób guziczki róż-
nych szeregów. 

Gatunek ten jest dosyć pospolity w zbitym żółtawym wapieniu z Bukówny. 
Rysunek na tab. IY fig. 3 podaje obraz dwa razy powiększony okazu należącego do naj-

większych, a mającego tylko 3 szeregi guziczków, na rysunku nieco za wiele od siebie oddalo-
nych, gdyż znajduje się ich w istocie w każdym szeregu niekiedy do 26. 

2. 0 . INAEIJUALE ALTH. Tab. IV, fig. 1 0 . 

C. testa elęyoto-canica, spira angulo 25°, anfractibus numerosis, convexiusculis, depressis, pri-
mis inoduloso bilmeaUs, ulterioribus transversim striatis, in medio una serie nodorum majorum et re-
motorum, infra ad suturam una linea nodulosa ornatis, apertura ignota. 

Długość 8 mm., wysokość ostatniego skrętu 1,25 mm., jego szerokość 2 mm. 
Skorupa wydłużono-stożkowata, z kątem szczytowym 25° wynoszącym, o licznych niskich 

i mało wypukłych zawojach, których wysokość bardzo pomału wzrasta. Najdawniejsze skręty 
okazują tylko dwie ziarnkowane linije, w późniejszych zaś ziarnka górnśj linii stają się coraz 
większemi i zamieniają się na stosunkowo duże, zaokrąglone i od siebie oddalone guzy, których 
10—12 widać na każdym zawoju, reszta zawoju jest delikatnie poprzecznie prążkowana i tylko 
u dołu nad samym szwem widać jednę bardzo cienką ziarnkowaną liniję. Podstawa i kształt 
otworu nie są znane. 

') ROMEB, Ool. Oeb., tab. XI, fig. 19. 
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Bardzo rzadki w zbity,m żółtawym wąpieniu przy przewozie w Bukówj^e. 
Rysunek na ,tab. i y fig. 19 podąje obraz bardzo powiększony i wierny tego .gatunku. 

3. 0. podoljęwp ALTH. Tab. IV, fig. 5 i tab. X I , ^G. 3. 

a testa turrita, spira angulo 20°, anfyactibw su^p\ąnis, depressis, paulatipp increscentifyus, 
nodosis, nodis totius testae in septem series longtyudinales flexuosą$ dispositis, rołundatis, in anfractu 
ultimo prope aperturam evanescentibus; tota , testa striis spiralibus inaequ,alibus} etiam nojżlos obtegen-
tibus ornata; basi spiratim fasciata; apertura ovata, subtus emarginata. 

Długość 42 mm., szćrokość 16 mm., wysokość ostatniego skrętu wraz z otworem 12 mm. 
Skorupa nisko wieżyczkowata z kątem szczytowym 20° wynoszącym, złożona z około 12 

zawojów nie wypukłych, a tylko mąło wyraźnym szwem od siebie oddzielonych i poprzednie 
prążkowanych. Na każdym skręcie widać tuż pod szwem siedm dużych, zaokrąglonych, w kięi^unjłu 
osi skorupy nieco wydłużonych guzów, Jktóre tworzą siedm podłużnych, jędnak nieęp przerwanych 
szeregów, a na ostatnim skręcie blisko otworu zanikają, prążki poprzeczne skorupy są na 
pierwszych zawojach niemal jednakowe, tak rzadko kiedy jedna z tych prążek jef t dwa razy 
szersza od reszty ; prążki te .w kształcie wklęsłych linij także przez owe guzy wyraźnie prze-
chodzą. Na ostatnim skręcie, a po części już na przedostatnim, cztery,z tych (prążek .stają,się 
o wiele wybitniej szemi od reszty prążek pomiędzy pierwszemi leżących, i również «ilne prą,żki 
widać na podstawie skorupy, gdzie jednak wszystkie ;są iqni6j więcej jednakqwe. Otwór jest ja-
jowaty, u góry zwężony, u dołu .wyżłobiony i ,kończy się króciutkim kanalikiem. 

Od poniżój opisanego gatunku C. septemplicatum ROM. różni się C. podolicum nie tylko 
swśmi wymiarami, bo jest niemal cztery razy większe, i kształtem więcej wysmukłym, ale i tem, 
•że ma zawoje liczniejsze i niższe, guzy na zawojach są tu .krótsze, zajmują tylko góyną część 
zawojów, i nie tworzą więc żeber podłużnych na całej skorupie. 

Bardzo rzadki w żółtawym zbitym wapieniu przy przewozie .w Ęftkównie. 
Rysunek na tab. IV fig. 5 przedstawia okaz w więlkości naturalnej nie zupełny, gdyż 

otwór nie był wyraźnie zachowany, dlatego jego kształt nie jest (dokładnie oddany. Dopióro po 
odbiciu tśj tablicy znaleziono. okaz inny, w którym właśpie ostatni zawój dokładnie był zacho-
wany, na którym więc i powyżśj podany kształt .otwęru; i .zanikanie ;guzów przód otworem (.s^o-
rupy, nareszcie i owa niej edną^wość prążek p.oprzec?iiy«ih v na , ęstatuim skręcie wyr^inje. ,wjg£ę-
pują. Rysunek , tego okazu podaję na tab. X I , fig. 3. 

4. 0.. aeptempUcatum(RoM. Tab. V, fig. | 3 . 
C. ęeptemplięatum A. R^M., Vęręt. des nffldd. Oęl. Geb., str. {142, tab. XI, fig. 16. 
C. septemplicatum, A. RSM., GOLDFUSS, Petref. Germ., str. 3 3 , tab. 173, fig. 1 8 . 

C. septemplicatum A . R6M., P . de LOBIOL et PELLAT, Monographie paleontologigue et gśologigue de l'śtage 
portlandien des enmrons de Boulogne sur mer, 1867, str. 17, tab. II, fig. 15, 16. 

C. septemplicatum, A . ROM., P . de LOBIOL et COTTEAU, Monographie paUontologique et gćologigue de 
Pitage portlandien du departement de 1'Yonne, 1868, str. 23, tab. II, fig. 4. 

C. septemplicatum R6JI., BBAOTS, der obere Jv,ra, str. 1 9 4 . 

Okazy galicyjskie tego gatunku odpowiadają we wszystkićm opisowi i rysunkowi LOĘIOLA, 
• który jest dokładniejszy od opisu i rysunku RÓMEBA. I Są . one wydłużono-stożkowate, o bokach 
nieco wypukłych, do 10mm. długie i do 4mm. szerokie, złożone z 6—8 mało wypukłych za-
wojów, przez które przechodzi siedm silnych i ostrych żeber podłużnych, na wszystkich zawojach 
sobie niemal odpowiadających. Oprócz tego widać na każdym zawoju także wyraźne prążki po-
przeczne przez owe żebra także przechodzące, które na ostatnim skręcie stają się wyraźnięjszemi, 
a najsilniój występują na dolnym końcu skorupy. 

Wydz. matem.-przyr. T. VI. 8 



58 DR. ALOJZY AIiTH. 

C. septemplicatum znajduje się według ROMERA i G-OLDFUSSA W marglu góry Lindner-
Berg niedaleko Hanoweru, według LORIOLA W dolnym Portlandien z Therlincthum i w departa-
mentach Meuse i Haute-Saone, tudzież w okolicy Auxerre i Tonnerre w departamencie 1'Yonne; 
według BRAUNSA W oolicie koralowym z Hoheneggelsen i w dolnym Kimmeridge okolicy Hano-
weru, a rzadko także w średnim Kimmeridge przy Ahlem i Fallersleben. 

"W okolicy Niźniowa gatunek ten jest dosyć rzadki w białawym zbitym wapieniu z Bukówny. 
Rysunek na tab. V fig. 13 podaje obraz tego gatunku znacznie powiększony. 

5. C. suprajurense AŁTH. Tab. VII, fig. 14 . 

C. testa elevat0'c0nica, spira angulo 25—30°, anfractibus convexis, transversim striata, striis 
regularibus, medianis tribus nodulosis, nodulis transversis, m serie mediana maxime conspicuis. 
Aperłura ? 

Cała długość 6 mm., wysokość ostatniego skrętu wraz z otworem 1,8 mm., szerokość 2 mm. 
Skorupa wydłużono stożkowata z kątem szczytowym 25—30o wynoszącym, poprzecznie 

prążkowana, o 9 zawojach mocno wypukłych, około 5 prążkami zaopatrzonych, z których środ-
kowe trzy ozdobione są poprzecznie wydłużonemi guziczkami. Guziczki średniśj prążki, znajdu-
jącej się na największej wypukłości skorupy, są najwyraźniejsze. Ostatni skręt nieznacznie prze-
chodzi w wypukłą podstawę, także współśrodkowo prążkowaną. Otwór nie widzialny, sądząc 
jednak po zakończeniu ostatniego skrętu, musi on być do otworu skorup rodzaju Cerithium podobny. 

W żółtawym zbitym wapieniu z Bukówny bardzo rzadko się pojawia. 

6. C, tyraicum ALTH. Tab. XI, fig. 9. 

C. testa parva, elevato-conica, spira angulo 20°, anfractibus convexis, longitudinaliter oblique 
costulata transversim striata, costulis remotiusculis, supra ad suturam maxime prominentibus, nodu-
losis, in anfractu ultimo evanescentibus, apertura rotundata, snpra et infra emarginata. 

Długość 10 mm., szerokość 8 mm., wysokość ostatniego skrętu 2,5 mm. 
Skorupa mała, wydłużono stożkowata z kątem szczytowym 20° wynoszącym, podłużnie 

żeberkowana, o 10—12 zawojach ostremi prążkami ozdobionych, które i przez żeberka przecho-
dzą, żeberka których bywa od 10 do 12 na każdym zawoju, są najwyraźniejsze u góry zaraz 
pod szwem, gdzie tworzą wyraźne guziczki, stąd ku dołowi stają się one coraz mniej wybitnemi 
i zanikają przed ostatnią prążką powyżej szwu następnego zawoju; na ostatnim zawoju całe żeberka 
stają się mniej wyraźnemi i zanikają. Prążki poprzeczne są naprzemian silniejsze i mniej wydatne. 
Podstawa jest wypukła, także współśrodkowo prążkowana, otwór okrągła wy, u góry i u dołu wycięty. 

Pomiędzy mi znanemi gatunkami jurasowemi nie ma żadnego, z którym nasz gatunek 
mógłby być połączonym. 

Znajduje się bardzo rzadko w szarawym dolomitycznym wapieniu w Harasymowie. 

7. 0. supranodosum ALTH. ^ Tab. VII, fig. 25. 

C. testa conica, spira angulo 30anfractibus 8—10 subconvexis, una serie nodorum infra 
suturam positorum instructis, nodis remotiusculis, subrotmdis; basi convexa laevi; apertura?. 

Długość przy 8 zawojach 12 mm., szerokość 5 mm., wysokość ostatniego skrętu 4mm. 
Skorupa stożkowata z kątem szczytowym 30° wynoszącym, o 8—10 zawojach, zewnątrz 

nieco wypukłych, jednym szeregiem dużych zaokrąglonych guzów zaopatrzonych. G-uzów tych na 
każdym zawoju jest 8—10, leżą one bezpośrednio przy szwie, po nad który nawet nieco wystają, 
w połowie wysokości każdego skrętu zaś zanikają; prążek poprzecznych nie widać, podstawa 
jest wypukła, gładka, kształt otworu nie znany. 
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Gdy otwór skorupy nie jest znany, przeto tylko dla jój ogólnego kształtu liczę ten gatunek 
do rodzaju Cerithium. Na piśrwszy rzut oka jest on podobny do gatunku C. septemplicatum 
ROM., od którego się jednak różni brakiem poprzecznych prążek, tudzież tem, że zamiast żeber 
podłużnych skorupy, ma on tylko mocne zaokrąglone guzy, we środku wysokości zawojów zani-
kające, co na rysunku źle oddano, gdyż rysownik zrobił te guzy do żeberek podobne. 

Bardzo rzadki w żółtawym zbitym wapieniu z Bukówny. 

8. 0. uniseriale ALTH. Tab. VII, fig. 9 

G. testa pana, elata, spira angulo 20°, anfractibus numerosis, convexis, transversim lineatis, 
tmaąue serie granulorum in medio anfractuum posita omatis; basi concentrice striata, apertura rotwndata. 

Długość 9 mm., szśrokość 2,5 mm., wysokość ostatniego skrętu 2 mm. 
Skorupa mała, wieżyczkowata, z kątem szczytowym 20°, o licznych (do IB) mocno wypu-

kłych zawojach, poprzecznie delikatnie prążkowana i jednym szeregiem delikatnych ale wyraź-
nych guzów we środku każdego zawoju położonym ozdobiona. Podstawa współśrodkowo prążko-
wana, otwór okrągławy, jednak u dołu wyraźnie wyżłobiony. 

Mały ten gatunek, różniąc^ się swemi ozdobami od wszystkich dotąd poznanych, znajdu-
je się bardzo rzadko w żółtawym wapieniu przy przewozie w Bukównie. 

9. C. turbinoideum ALTH. Tab. VI, fig. 8. 

C. testa turbiniformi, anfractibus angulosis bicarinatis, longitudinaliter costata, transversim 
striata, costis angustis, remotiusculis; basi convexa, apertura depressa, infra emarginata. 

Wysokość 10 mm., szerokość 7,5 mm., wysokość ostatniego skrętu wraz z podstawą 6 mm. 
Jakkolwiek ogólny kształt skorupy bardziej przypomina rodzaj Turbo niż Cerithium, bo 

ona jest niska i składa się tylko z małej ilości zawojów (5—6), połączyłem ją z tym ostatnim 
rodzajem, bo wyraźne wycięcie, znajdujące się przy dolnym końcu otworu, nie dopuszcza połą-
czenia tej formy z rodżajem Turbo, w którym nigdy nie znajduje się podobne wycięcie czyli 
kanalik u spodu otworu. Tak krótkie skorupy w rodzaju Cerithium wprawdzie bardzo rzadko 
się znajdują, jednak ich nie brakuje zupełnie. I tak BUVIGNIEE opisuje dwa gatunki, G. bucci-
noideum i G. binodum, wcale nie wyższe od naszego gatunku, a w każdym razie obecność owego 
wycięcia przy otworze jest cechą ważniejszą, niż większa albo mniejsza wysokość skorupy. 

Skorupa jest nisko stożkowata, z kątem szczytowym 50°, ma 5—6 zawojów krawędzi-
stych, górna ściana ich jest wprawdzie nieco, ale bardzo nieznacznie wypukła, ściana boczna 
czyli grzbiet zawojów jest zupełnie płaska i tak od górnśj, jak i od dolnśj ściany oddzielona wy-
raźną krawędzią. Z góry na dół ciągną się na wszystkich zawojach wyraźne, szerokie i od siebie 
oddalone żeberka, które przy dolnej krawędzi nagle zanikają, tak, że ich na podstawie skorupy 
zupełnie brakuje. Oprócz tego widać na całej skorupie poprzeczne prążki także przez owe żeberka 
przechodzące. Prążek tych bywa na bocznej ścianie każdego zawoju po dwie do trzech, na gór-
nśj ścianie zaś po 3 do 4, prążki te krzyżują się z bardzo delikatnemi i licznemi linijami przyrostu. 

Podstawa jest mało wypukła i okryta tylko kilkoma prążkami współśrodkowemi, które 
w skutek krzyżowania się z delikatnemi linijami przyrostu są nieco ziarnkowane. Otwór jest 
ukośnie jajowaty, u spodu nieco wyciągnięty i opatrzony wyraźnym wycięciem. 

Raz tylko znaleziony w żółtawym wapieniu z Bukówny. 
W tym samym wapieniu znalazł się jeszcze drugi odcisk [wskazujący skorupę do tego 

gatunku bardzo podobną, różniącą się jednak znaczniejszą wysokością a więc mniejszym kątem 
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sźćzytoWym i ostremi żeberkami. Gdy jednak okaż1 ten jest bardzo niedokładny, podaję tylko 
ryćirię ńa tab. V i fig. 12, nile chcąc wcale rozstrzygać pytania, czy ta forma należy do gatunku 
tu opisanego, lub nie. 

Eodzaj Ceritella MOBBIS et LYCETT. 

Rodzaj ten ustanowili MOBBIS i LYOETT *) dla skorup stojących pośrodku między rodza-
jem Cerithium a rodzajem Acteonina. Według tych autorów skorupa ma być wieżyczko wata o za-
bojach zewnątrz płaskich, przy brzegach zazwyczaj brózdowanych; zawój ostatni jest duży, otwór 
^d łużony ukośny, u dbłu nieco w tył wygięty, bez fałd na słupku. 

Do tego rodzaju liczę ja tu poniżaj opisane dwa gatunki z Wapienia Niźniowskiego; są to 
sk8riipy drobne, przypominające rzeczywiście z jednej strony rodzaj Cerithium, jednak zawsze 
krótsze; z drugićj strony obszernością ostatniego zawoju zbliżają się one dó rodzaju Acteonina,, 
a zgadzają się ze skorupami rodzaju Ceritella płaskością zawojów i brózdą pod szwem, w skutek 
którćj brzeg górny zawojów występuje wałkowato. 

Według autorów MoitŁis i LYCETT jest to wprawdzie rodzaj cechujący* dla średniego 
Ju ra , gatunki doń należące jednak znajdują się także w wyższych jurasowych warstwach, 
a ZITTEL 2) opisuje jeden gatunek z najwyższych warstw jurasowych t. j. z wapienia nerineo-
wego ze Stramberg w Morawii. 

i . 0. suprajurensis ALTH. Tab. VII, fig. 15. 

C. testa turrita, anfractibus 7, extus planis ad śuturam limbatis, laevigatis, ultimo maximo; 
Bfiertilrh ovali, subtus in brevem canalem producta. 

Cała długość 6 mm., wysokość ostatniego skrętu 3 mm. 
Skorupa wieżyczkowata z kątem szczytowym 30° wynoszącym, o 7 zawojach z zewnątrz 

płtókich, schodkowato jeden nad drugim wystających, u góry przy szwie poprzeczną brózdą opa-
trzonych; ft śkiitek czego górny brzeg żawoju nieco Wałkowato, jednak bardzo słabo nad resztą 
ścikhy jest wzniesiony. Wysokość ostatniego skrętu wraz z podstawą wynosi połowę całej dłu-
gości skorilpy, między ;jego śbianą boczną a podstawą znajduje się także słabo wystająca wręga. 
Podstawa z początkii nachylona, przechodzi później w prostopadl i słupek osiowy. Otwór jest 
jajbwaty ukośny, u spodu wzdłuż słupka wydłużony. 

Gatunek ten również jak i następny różnią się od gatunków przez pp. MOBBIS i LYOETT 
ojrfsstnych tśm, że ściana Zewnętrzna zawojów, tam nieco wypukła, jest tu całkiem płaska, a za-
wóje wyraźnie schodkówato jeden nad drugi wystają. 

Bardzo rzadko w żółtawym zbitym wapieniu w Bukównie. 
Rysunek przedstawia ten gatunek dosyć dobrze, tylko otwór jest zanadto wysoki, bo w na-

tufee dolny brzeg jego nie sięga aż do dolnego końca słupka, który owszem tworzy tu krótki 
nieco w tył wygięty kanalik. Widać także niekiedy na pierwszych zawojach słabe prostopadłe 
"żeberka, które na dwóch ostatnich zawsze są zatarte. 

') A Monograph of the mollusca frorn the Great Oolite chiefiy from Minchinhampton and the coąst of 
Yorkshire, 1850. 

*) Dr. KABL ALIEBD ZITTEL, pąlaontologische Studien ilber die Grenzschichten der Jurą-und Kreide-Forma-
tion im Gebiete der Karpaihen, Alpen und Apenninen. 3te Abth. Die Gastropoden der Stramberger 
ScMchten. 
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2. 0 . scalata ALTH. Tab. VII, fig. 12. 

C. testa parva conica scalaeformi, anfractibus supra excamtis, ad sutwam rotundato-cari-
natis, infra carinam una serie nodorum ornatis; anfractu ultimo maximo, extus aliąuantum excavato, 
infra convexo, in brevem reflexum eanalem producto. 

Cała długość 5 mm., wysokość ostatniego skrętu wraz z podstawą 3 mm. 
Skorupa bardzo mała, o 5 zawojach zewnątrz nieco wyżłobionych, u góry wałkowatą wręgą 

zaopatrzonych, w skutek czego każdy późniejszy zawój schodkowato nad poprzedni wystaje. 
Na przedostatnim zawoju widać, mniej więcej w połowie jego wysokości, jeden szereg okrągłych 
guziczków. Ostatni zawój jest wyższy od reszty skorupy, górna jego część jest wyżłobiona, dolna 
nieco wypukła i przechodzi w wypukłą podstawę; w części wyżłobionej widać kilka krótkich pro-
stopadłych żeberek, które jednak nie sięgają ani górnego ani dolnego wałka ograniczającego tę 
wyżłobioną część zawoju. Otwór zakryty, widać tylko, że u dołu był wydłużony, tworząc krótki 
w tył zagięty kanalik. 

Bardzo rzadki w białawym zbitym wapieniu z Bukówny. 

R o d z i n a T u r r i t e l l i d a e . 

Rodzaj Turritella LAMK. 

Jakkolwiek niektórzy paleontologowie, między nimi także D'OKBIGNY, są zdania, że pierw-
sze gatunki rodzaju Turritella pojawiły się dopiero z początkiem epoki kredowej, muszę tu poniżej 
opisany gatunek do tego policzyć rodzaju, gdyż według swoich własności tylko tu umieszczonym 
być może. Zresztą u wielu innych paleontologów znajdujemy rzeczywiście opisy gatunków rodzaju 
Turritella z warstw jurasowych a nawet jeszcze dawniejszych, dlatego owego zdania D 'ORBI-

ONYEGO nie można brać za pewnik naukowy. 

1. T. baoilks ALTH. Tab. V, fig. 18. 

T. testa elongato - turrita, subcylindrica, anfractibus numerosis, altitudine fere aegualibus, 
extus planis, ad suturam subcarinatis, cingillatis, cingillis 7 majoribus et minoribus alternantibus; 
basi convexiuscula, apertura rotundata. 

Największa długość 20 mm., największa szerokość 1,5 mm., a w takich dorosłych okazach 
wysokość ostatniego skrętu wynosi także 1,5 mm. 

Skorupa niemal walcowata, o licznych (do 16) zawojach zewnątrz niemal płaskich i także 
wewnątrfc, jak to ośródki wykazują, tylko mało wypukłych, których wysokość tylko bardzo po-
woli się wzmaga. Zawoje te ozdobione są 7 wyraźnemi linijami poprzecznemi na przemian więcej 
i mni6j wydatnemi, obok szwu ciągnie się jakby słaba wręga. Podstawa jest mało wypukła, otwór 
okrągławy, jednak u góry zawsze węższy niż u dołu. 

Gatunek ten różni się od wszystkich innych dotąd znanych gatunków rodzaju Turritella, 
przypomina on wprawdzie kształtem swoim niektóre Nerinee, mianowicie N. vallonia DE LOEIOL 

( L O R I O L i COTTEAU, Monographie paleontologiąue et geologiem de Tetage portlandien du departe-
ment de VTonne, str. 20, tab. IV, fig. 7 i 8, tudzież tab. XI fig. 2), nie ma jednak na ośródce 
żadnych fałd, a dla tego nie może należeć do rodzaju Neńnea. T. bacillus jest dosyć pospolita 
w żółtawym wapieniu przy przewozie w Bukównie, znajduje się jednak zazwyczaj tylko w ułamkach. 

Rysunek podaje znacznie powiększony obraz okazu niemal w całości zachowanego, tudzież 
kawałek ośródki również powiększony. 
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R o d z i n a S c a l a r i d a e . 

Rodzaj Scalaria LAMK. 

I . Sc. podolica ALTH. Tab. VI, fig. 2. 

Sc. tesła conica, spira cmgulo 30°, umbilicata, longitudinaliter ad umbilicum usque acute costata> 
spiratim striata, anfractibus 6 convexis sutura profunda separatis; basi convexa, apertura circulari. 

Długość 8 mm., szćrokość 3 mm., wysokość ostatniego skrętu także około 3 mm. 
Skorupa stożkowata z kątem szczytowym 30°, złożona z 6 bardzo wypukłych tylko mało 

ze sobą się stykających, a więc głębokim szwem od siebie oddzielonych zawojów, przez które 
przechodzi 10 silnych i ostrych podłużnych żeberek, które na każdym zawoju u góry i u dołu 
stają się słabszemi. Żeberka różnych zawojów co do położenia swego nie odpowiadają sobie 
w zupełności, a między niemi widać niekiedy po jednej o wiele słabszśj. Przez te żeberka prze-
chodzą delikatne jednak wyraźne linije poprzeczne, z których na każdym zawoju jest 4—5 sil-
niejszych od reszty. Linije te mianowicie w ustępach międzyżeberkowych ostro występują, jednak 
i ńa samych żeberkach są wyraźne. Żeberka ciągną się także przez podstawę aż do dołka środ-
kowego, przed którym powoli zanikają, linije poprzeczne także i na podstawie są wyraźne, a tu 
nawet nieco silniejsze niż na górnej powierzchni zawojów. Otwór jest wyraźnie kolisty o brzegu 
całkim, bez żadnego wcięcia ani wyżłobienia. 

Gatunek ten nieco podobny do gatunku Sc. Miinsteri ROM. ') z górnego wapienia koralo-
wego z Hoheneggelsen w Hanowerze, różni się od niego tćm, że jest mniejszy i mniśj wydłużony, 
tudzież tćm, że jego żeberka u spodu się nie rozszerzają i nie zanikają przed podstawą, owszem 
ciągną się aż do dołka środkowego tśjże. 

Sc. podolica znajduje się dosyć rzadko w żółtawym wapieniu przy przewozie w Bukównie. 

B. testa óblonga, longitudinaliter costata, spira angulo 35°, anfractibus convexiusculis, cosłis 
simplicibus, apertura ovali subtus sinuata. 

"Wysokość 2,5 mm., szerokość 1,25 mm., wysokość ostatniego skrętu 1,25 mm. 
Skorupa mała, wydłużono-stożkowata, u spodu wypukła, podłużnie żeberkowana, złożona 

z 5 do 6 zawojów dosyć wypukłych, głęboką bruzdą szwu od siebie oddzielonych; żeberka te są 
węższe od bruzd między niemi leżących, jest ich po 18—20 na każdym zawoju; otwór jest jajo-
waty, u spodu jak w rodzaju Chemnitzia wygięty. 

Drobna ta skorupa, podobna do niektórych trzeciorzędnych skorup rodzaju Bissoa, zna-
chodzi się bardzo rzadko w zbitym szarawym wapieniu poniżśj przewozu w Bukównie. 

Rodzaj Solarium LAMK. 

Znamiona temu rodzajowi przez różnych autorów przypisywane tak różnie są pojmowane, 
że częstokroć trudno orzec, czy pewna skamielina do niego należy, lub nie. 

R o d z i n a L i t o r i n i d a e . 

Rodzaj Rissoina D'ORB. 

I . R. minuta ALTH. Tab. VII, fig. 13. 

R o d z i n a S o l a r i d a e KEFEBSTEIN. 

ł) A. KÓMEB, die Yersteinerungen des norddeutschen Ooliihen-Gebirges, str. 147, tab. XI, fig. 10. 
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SOWERBY ') opisuje ten gatunek jak następuje: skorupa spłaszczono stożkowata, niemal 
krążkowata, z dołkiem osiowym obszernym, mającym brzegi ząbkowane, otwór niemal czworo-
boczny, ukośny. 

D'ORBIGNY mówi2): Goguille orbiculaire, deprimee, a ombilic tres-ouvert, permettanł d'aper-
cevoir les tours de spire. Spire tres-reguliere, formee de tours cmguleu% ou arrondis. Bouche qua-
drangulaire, arrondie ou triangulaire. U ombilic esł souvent crenele au pourtour. Opercule corne, 
formę de peu de tours de spire et orne en dedans d'un tubercule eleve. Różnicę między rodzajami 
Solarium i Trochus widzi D'ORBIGNY W tern, że w pierwszym dołek osiowy podstawy jest tak 
obszerny, że w nim wszystkie zawoje zobaczyć można; różnicę ustanowionego przez MONTFORTA 
rodzaju Straparollus zaś, do którego D'ORBIGNY liczy także rodzaje Euomphalus Sow., Maclurea 
i Ophileta HALL, znajduje on w tem, że brzegi dołka osiowego w rodzaju Solarium są ząbkowane. 

'MORRIS i LYCETT 3) zgadzają się w zupełności z opisem SOWERBYEGO. 
BRONN 4) uważa owo wyż wspomniane ząbkowanie wewnętrznego brzegu zawojów w dołku 

osiowym widzialne, za cechę istotną tego rodzaju, stanowiącą różnicę od rodzaju Euomphalus, 
i opisuje kształt otworu jako niemal ukośnie czworoboczny. 

PIOTET 5) znajduje istotną różnicę rodzaju Solarium tylko w skorupie mocno spłaszczonej 
i w bardzo obszernym dołku osiowym, i łączy z tym rodzajem także rodzaje Emmphalus Sow. 
i Straparolus MONTE., dodając, że brzeg ząbkowany zawojów znajduje się niemal tylko w gatun-
kach epoki trzeciorzędnej, w kredowych zaś pojawia się on tylko bardzo rzadko, a w dawniejszych 
wcale się nie zdarza. PICTET łączy z tym rodzajem nawet rodzaje Maclurea HALL, Ophileta YANUKEM, 
i Platyschisma M'COY. 

QUENSTEDT ®) widzi cechę rodzaju Solarium tylko w obszernym dołku osiowym i w kań-
czastych zawojach skorupy. 

WOODWARD 7) nie wspomina wcale o ząbkowanym wewnętrznym brzegu zawojów i znaj-
.duje cechę tego rodzaju tylko w spłaszczonej skorupie, obszernym dołku osiowym i romboidalnym 
otworze. WOODWARD sam liczył rodzaj Solarium do rodziny IAtorinidae, TATE zaś w dodatku do 
powołanego dzieła (str. 33) ustanowił osobną rodzinę Solaridae, do której liczy oprócz rodzaju 
Solarium także rodzaje Girrus, Euomphalus, Maclurea i kilka innych. 

KEFERSTEIN 8) także przyjmuje osobną rodzinę Solaridae, opierając się na kształcie zwie-
rzęcia i ząbkowaniu tarełka, i liczy do tej rodziny także rodzaje Torinia GRAY i Bifrontia DESH. 
Rodzaj Solarium odróżnia on skorupą niemal krążkowatą, ostatnim zawojem kańczastym, obszer-
nym i ząbkowanym dołkiem osiowym, otworem skośno-czworobocznym, i wieczkiem płaskiem, 
twierdząc że rodzaj ten dopiero w epoce trzeciorzędnej się pojawił. 

NICHOLSON 9) nareszcie także mówi, że dołek osiowy w rodzaju Solarium jest ząbkowany 
i że rodzaj Straparolus bardzo jest spokrewniony z rodzajem Euomphalus, od którego odróżnia go 
t£m, że ma dołek osiowy wąski, i zawoje poprzednie stożkowato wystające. 

') SOWEBBY, Minerał Conchology of Great Britain, tłómaczenie francuskie wydane przez L. AGASSIZ, 1845, str. 24. 
2) Paleontologie franęaise, terrains cretaces, t. II, str. 193. 
8) A Monograph of the mollusca frorri the Great Oolite. Part. I. Univalves 1850, str. 69. 
4) Lethaea geognostica, wydanie trzecie, t. III, 1853—1856, str. 483. 
B) Traitś de Paleontologie, seconde edition, t. III, 1855, str. 153. 
6) Handbuch der Petrefąktenhunde, wydanie drugie H 1867, str. 504. 
') A manuał of the mollusca, trzecie wydanie przez R. TATE, 1875, str. 253. 
8) BBONN'S Klassen und Ordnungen des Thierreiches, fortgesetzt von KEEEKSTEIN, t. III, Malacozoa, 1862— 

1866, część druga, str. 1052. 
A manuał of paleontology, second edition, 1879, voI. II, str. 22. 
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Zastanawiając się nad wszystkiemi temi opisami i uwzględniając piśrwotnie przez LA-
TARKA* ustanowione cechy rodzaju Solarium, przywodzimy do przekonania, że obecność alfco 
nieobecność ząbkowania na wewnętrznym brzegu zawojów nie" wystarcza na rozdzielenie ty<jh 
skorup dawniej do rodzaju Solarium policzonych na dwa lub kilka odrębnych, <na połączenie 
według BKONNA wszystkich nie ząbkowanych gatunków z rodzajem Euomphalus. Na tćj zasadzie 
więc liczymy następujące tu poniżej opisane gatunki do rodzaju Solarium. 

1. S. bifidum ALTH. Tab. vn, fig. 22. 

S. testa depressa, spira vix prominula, anfractibus latis, supra vix convexis, acute margi-
natis, radiatim subtilissime striatis, striis ad marginem bifidis; basi convexiuscula, radiatim striata, striis 
radicmtibus usąue ad marginem umbilici conspicuis, umbilico lato. 

Szórokość skorupy wynosi 10 mm, szerokość ostatniego skrętu przy otworze 4 mm., cała 
wysokość 3—4 mm. 

Skorupa jest mocno spłaszczona, zwiśrzchu tylko mało wypukła, tak, że, dawniejsze, jak-
kolwiek wyraźnym szwem oddzielone zawoje zaledwie wystają nad wewnętrzny brzeg ostatniego 
skrętu, który je w połowie przykrywa; ostatni zawój z wiórzchu tylko mało, u podstawy zaś 
•nieco więcej jest -Wypukły, a brzeg jego zewnętrzny ma kształt delikatnej, na wypukłśj skorupie 
osadzonej wręgi. Powierzchnia skorupy ozdobiona jest licznemi zaokrąglonemi, promienisto -roz-
chodząeemi się prążkami, pooddzielanemi bardzo wąskiemi rowkami. Ilość tych prążek niemal 

<0fl środka szerokości zawoju przez pojawianie się nowych prążek pomiędzy dawnemi się powięk-
sza; prążki te występują także na podstawie skorupy, gdzie zostają wyraźne aż do brzegu(doł-

>ka osiowego. Dołek osiowy zajmuje niemal ł/s część średnicy podstawy, widać w nim wewnętrzne 
ściany zawojów, które są gładkie i nieco wklęsłe. 

Rozmiary tego gatunku, jego kształt i ozdoby powiśrzchni przypominają najwięcój gatu-
nek S. Dupinianum D 'ORB . ') z dolnego Neokomu z Marolle (Aube), który jednak ma skorupę 
u góry i u dołu wklęsłą, nieco mniej zawiniętą i nie wręgowaną. 

S. bifidum znajduje się dosyć rzadko w żółtawym zbitym wapieniu z przewozu w Bukówiye. 
Rysunek przedstawia ten gatunek znacznie powiększony i jest dokładny, tylko na fig. 22 b 

dołek osiowy wypadł nieco za wąski, jak to się okazuje z porównania z fig. 22 d,; przed stawiającą 
odcisk skorupy z ośródką dołka osiowego. 

V 
2. S. laeTigatumrALTH. Tab. VII, 
S. testa depressa, spira -mix prominula, wifraetibus rotmdatis, ad marginem carma^is 

bus, basi comexmso«ła, apertura rotwrtdaio-guandrcmgulari, umbilico mediom. 
Szerokość skorupy wynosi do 10 mm., jej wysokość około 6jjam. 
Skorupa z wierzchu jest bardzo mało wypukła, tak że dawniejsze zawoje zaledwie jpajo-

szą się nad poziom ostatniego, z boku są one zaokrąglone z wyraźną krawędzią brzężną, szew 
mało widzialny, powierzchnia całkiem gładka. Podstawa nieco więcśj wypukła, dołek osiowy zaj-
muje około l/i jej szśrokości, jest głęboki o brzegach ostrych, gdyż wewnętrzna ściana zawojów 
jest wklęsła. 

Jeszcze rzadszy od poprzedniego żnajduje się ten gatunek także w żółtawym-wapieniu 
przy przewozie w Bukównie. 

l ) Palśont. franę., łerr. crćtaces, t. II, str. 194, tab. 178, fig. 10—13. 
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3. 8. eupraplannm ALTH. Tab. VII, fig. 23. 

8. testa depressa, spira vix prominula, anfractibus supra planis, a latere et łasi contiezis, 
transversim subtilissime striatis, supra tribus lineis c&ncentricis ornatis, lineis interna et externa gra-
wulatis, mediana simplici; latere anfractus tricarinato, basi duabus lineis nodulosis ornata, prima in 
medio baseos, altera ad limitem umbilici sita, apertura rotundato-guadrata, umbilico maximo. 

Szerokość skorupy 5 mm., wysokość 2 —3 mm. 
Ten mały ale piękny gatunek ma 4 zawoje u góry całkiem płaskie, u boku i u dołu zaś 

mocno Wypukłe, z których dawniejsze bardzo mało wznoszą się nad ostatnim. Zawoje są bardzo 
delikatnie i regularnie promienisto i współśrodkowo linijowane, oprócz tych linij znajdują się 
na górnej powierzchni każdego zawoju trzy dosyć od siebie oddalone spiralne pręgi, z których 
wewnętrzna leży tuż przy szwie, zewnętrzna zaś tam, gdzie płaska ściana górna przechodzi 
w wypukły grzbiet zawoju; te dwie pręgi są ziarnkowane, mianowicie na prędze zewnętrznej 
widać szereg ostro wyskakujących podługowatych guzków, pręga środkowa zaś jest słabsza 
i gładka. Na boku czyli grzbiecie zawoju widać trzy ziarnkowane spiralne wręgi, z których środ-
kowa, zajmująca środek grzbietu, jest najwydatniejsza. Podstawa mocno wypukła z dużym i głę-
bokim dołkiem osiowym, tu na podstawie występuje na środku każdego zawoju szereg drobnych 
okrągławych ziarnek w kształcie delikatnej wręgi, a w samym dołku osiowym widać jeszcze jednę 
delikatną i mało ziarnkowaną liniję. Otwór skorupy jest zaokrąglono-czworoboczny o bokach 
niemal jednakowych. 

Gatunek ten pojawia się bardzo rzadko w żółtawym wapieniu przy przewozie w Bukówńie. 
Rysunki na tab. YII fig. 23 przedstawiają ten gatunek dosyć dobrze, tylko górna strona 

skorupy (fig. 23 a) nie jest dobrze oddana, bo w rzeczywistości nie ma tu tak szerokich promie-
nisto się rozchodzących prążek ; dlatego nie ma także owej kratki jaką przedstawia rysunek, 
owszem widać tylko bardzo liczne i delikatne promieniste kreski przez owe współśrodkowe że-
berka przechodzące, i podobne do kresek podstawy. 

Tr. testa conica, imperforata, spira angulo 70°, anfractibus complanatis, ad ma/rginem den-
tato carinatis, ad suturam rotundato nodosis, inter suturam et marginem lineis spiralibus aeąualibus 
ornatis', apertura rhomboidea, basi convexiuscula. 

Wysokość i szerokość 10 mm., wysokość otworu 3 mm. 
Skorupa jest nisko stożkowata, z kątem szczytowym 70° wynoszącym, nie ma dołku osio-

wego i składa się z 4—5 zawojów u góry niemal płaskich, na zewnętrznym brzegu wręgowa-
nych. Wręga ta jest ząbkowato powycinana, ząbki (których widać 12—14 na każdym zawoju) 
są w kierunku wręgi wydłużone, a szczególnie na ostatnim zawoju dosyć wysokie i mają ostre 
brzegi, na ścianie zewnętrznej zawoju ząbki te przechodzą w żeberka zwolna zniżające się, a do-
piero w połowie górnej ściany zawoju zanikające. U spodu tej ząbkowanej wręgi widać na ze-
wnętrznym brzegu podstawy z każdego ząbka wychodzące króciutkie, niemal okrągłe żeberka, 
bardzo prędko zanikające, tak, że właściwa podstawa jest zupełnie gładka. Zazwyczaj widać pod 
ową ząbkowaną krawędzią jeszcze dwie współśrodkowe pręgi przechodzące przez dolne końce 
wspomnionych żeberek, w skutek czego te dwie pręgi wyglądają jakby ziarnkowane. Nareszcie 

WydŁ mateni.-prayr. T. VI. 9 

R o d z i n a T r o c h i d a e KEF. 

Rodzaj Trochus L I N N E . 

I. Tr. dentatus ALTH. Tab. VI, fig. 11. 
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widać w dobrze zachowanych okazach poniżej szwu a zatem na górnym brzegu zawojów jeszcze po 
jednym szeregu niewyraźnych drobnych guzów. Reszta górnej ściany zawojów okryta 6 delikatnemi 
wystającemi spiralnemi linijami przez owe żeberka także przechodzącemi i nieco ziarnkowanemi. 

Podstawa jest słabo wypukła, otwór ukośno-czworoboczny. 
Pomiędzy dotąd znanśmi gatunkami nie znajduję żadnego, z którym ten tu powyżej opi-

sany mógłby być połączony. 
Znajduje się nie bardzo rzadko w żółtawym wapieniu przy przewozie w Bukównie. 
Rysunki na tab. VI fig. 11, przedstawiają ten gatunek znacznie powiększony i są dosyć 

dokładne, tylko na fig. 11 a żeberka są za nadto daleko aż pod sam szew poprowadzone, a znajdu-
jące się pod krawędzią ostatniego zawoju dwie spiralne pręgi, zostały przez pomyłkę opuszczone. 

2. Tr. nodosocostatus ALTH. Tab. vi, fig. 17. 

Tr. testa conica, spira angulo 55°, anfractibus excavatis, longitudinaliter costata et spiratim 
striata, costis versus basim cujusąue anfractus fortioribus nodulosis, striis spiralibus simplicibus, costas 
decussantibus, basi concentrice striata. 

Wysokość całej skorupy 15 mm., wysokość ostatniego skrętu 5 mm., największa szerokość 
przy podstawie 12 mm. 

Skorupa stożkowata z kątem szczytowym 55°, o 4—5 zawojach wklęsłych, z których 
każdy nosi około 20—24, na każdym skręcie ku dołowi mocniej występujących żeber podłużnych, 
przez które przechodzi 5—6 zaokrąglonych współśrodkowych prążek, na owych żebrach mocniśj 
występujących, w skutek czego żebra te wyglądają jakby guzowate. Podstawa jest płaska, ozdo-
biona również silnemi, jednak nie guzowatemi prążkami spiralnemi. 

Gatunek ten przypomina swemi ozdobami gatunek Tr. Niortensis D'OEB. ') z dolnego jura 
(piętra z Bayeux) z okolic Niort (dep. deux Sevres), jest jednak o wiele niższy od niego, ma pod-
stawę mniej wypukłą, a żeberka jego właśnie przy brzegu podstawowym każdego zawoju naj-
mocniej występują, ku górze zaś niemal zanikają; żebra gatunku Tr. Niortensis wprost przeciwnie 
się zachowują. 

Bardzo rzadki w żółtawym wapieniu przy przewozie w Bukównie. 

3. Tr, basinodosus ALTH. Tab. VII, fig. 6. 

Tr. testa pana, conica, spira angulo 60°, anfractibus angulosis ad basim carinatis, tribus 
seriebus granulorum ornatis, granulis elongatis, anfractu ultimo in carina basali sulcato et 9 nodis 
majoribus et remotiusculis instructo. Apertura depressa. 

"Wysokość 6 mm., szerokość przy podstawie 5 mm. 
Skorupa mała, regularnie stożkowata z kątem szczytowym 60° wynoszącym, o 6 zawojach 

zewnątrz płaskich, u spodu krawędzistych i szwem bardzo mało wyraźnym od siebie oddzielo-
nych. Każdy zawój ozdobiony jest 8 szeregami delikatnych w kierunku tych szeregów wydłużo-
nych ziarnek, oprócz których widać na ostatnim zawoju delikatną wzdłuż wręgi podstawowej 
ciągnącą się brózdę, a oprócz tego 9 większych, okrągłych, od siebie oddalonych guzów, przez 
które owa brózda nie przechodzi. 

Podstawa jest płaska, otwór spłaszczono czworoboczny; czy się tu znajduje dołek osiowy, 
tego dostrzedz nie można. 

Bardzo rzadki w żółtawym zbitym wapieniu z Bukówny. 
Gatunek ten na tab. VII fig. 6 dokładnie jest przedstawiony, obraz znacznie powiększony. 

') Pąleont. franę., terr. jurassiques, t. II, str. 282, tab. 315, fig. 5—8. 
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4. Tr. lineatus ALTH. T A B - FIS- 7 -

Tr. testa parva, conica, spira angulo 70anfractibus 5 angulosis ad basim cańnatis, spi-
ratim quinque striatis, striis subaequalibus, subnodulosis, basi piana, aperłura qmdrangulari. 

Wysokość i szerokość skorupy 3 mm. 
Skorupa mała, stożkowata, z kątem szczytowym 70°, o 4—5 zawojach, zewnątrz płaskich 

u dołu wręgowanych, ze szwem bardzo mało wyraźnym, tak, że powierzchnia skorupy przedsta-
wia niemal regularną powierzchnię stożka. Każdy zawój ozdobiony 5 delikatnemi i jednakowemi 
niewyraźnie ziarnkowanemi linijami spiralnemi. Podstawa jest płaska, otwór ukośno czworobo-
czny; czy na środku podstawy znajduje się dołek osiowy, tego widzieć nie można. 

Bardzo rzadki w żółtawym wapieniu przy przewozie w Bukównie. 

5. Tr. obtusatus ALTH. Tab. XI , fig. 19. 

Tr. testa conica apice óbtusata et rotundata, spira angnlo 50°, primis duobus anfractibus 
depressis convexis, ulteńoribus extus planis sutura vix conspicua separatis, subtus cańnatis, concentrice 
subtilissime lineatis, supra suturam una serie nodulorum transversim elongatorum ornatis, basi vix 
cmvexa; apertura? 

Wysokość i szerokość 2,5 mm. 
Drobniutka ta skorupa jest stożkowata z kątem szczytowym wynoszącym 50°; wierzcho-

łek tego stożka jednak jest jakby ucięty i zaokrąglony, bo pierwsze dwa zawoje są bardzo spła-
szczone i zaokrąglone, dalsze trzy zawoje zaś mają ścianę zewnętrzną niemal płaską aż do szeregu 
guzów znajdujących się nieco powyżej szwu, wązka dolna część zawojów zaś między tym szeregiem 
a szwem leżąca jest nieco wyżłobiona, tak że tuż przy szwie znajduje się bardzo delikatna wręga. 

Powierzchnia skorupy jest bardzo delikatnie poprzecznie linijowana, a zresztą tylko dopiero 
wspomnionym szeregiem drobnych poprzecznie wydłużonych guzów zaopatrzona, których bywa do 
14 na jednym zawoju. Podstawa jest niemal płaska, kształt otworu nieznany. 

Gatunek ten znalazł się tylko raz w żółtawym zbitym wapieniu w Bukównie. 

6. Tr. costellatus ALTH. Tab. VII, fig. 11. 
Tr. testa minuta, depresso-conica imperforata, anfractibus applanatis, carinatis, supra costulis 

longitudinalibus acutis, in medio anfractus evanescentibus ornatis, infra laembus, unaque linea im-
pressa carinae adjacente munitis; basi convexiuscula, laevigata; apertura depressa. 

Wysokość i szerokość 4 mm. 
Skorupa drobna, nisko stożkowata, z kątem szczytowym 80° wynoszącym, o zawojach ze-

wnątrz płaskich, u spodu krawędzistych, którato krawędź w każdym zawoju po nad brzeg na-
stępującego skrętu wystaje. W górnej części każdego zawoju widać około 12—15 ostrych a krót-
kich żeberek, które, tuż pod szwem najsilniej występując, ku spodowi zwolna słabną i w połowie 
wysokości zawoju w zupełności nikną. Dolną część zawoju zajmuje gładka szeroka wstęga, 
u spodu której, tuż nad krawędzią dolną zawoju, widać brózdę ciągnącą się naokoło skorupy. 
Podstawa jest mało wypukła i gładka, otwór spłaszczony. 

Mały ten gatunek nieco podobny jest do gatunku Turbo dispar D'OBB. ') nie o wiele 
większego, z warstw należących do utworu gaultu z Ervy (Aube), którego żeberka jednak się-
gają niemal aż do dolnej krawędzi zawojów, pozbawionej owej w naszych okazach wyraźnej po-
przecznej brózdy, a który ma podstawę więcej wypukłą, współśrodkowo prążkowaną. 

Tr. costellatus znajduje się bardzo rzadko w żółtawym zbitym wapieniu w Bukównie. 

') Paleont. franę., terraim cretaces, t. II , str. 2 2 1 , tab. 1 8 5 , fig. 4—6. 
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7. Tr. Betancourti DE LOBIOL. 

P. DE LOBIOL et E. PELLAT, MonograpMe pąleontologiąue et geologigue des etages superieurs de lafor-
mation jurassigue des environs de Boulogne-sur-mer, 1874, str. 125, tab. IX, fig. 28—29. 

W wapieniu żółtawym zbitym z Bukówny znajdują się niekiedy bardzo drobne, bo tylko 
do 2 mm. wysokie ślimaczki, które, wyjąwszy ich jeszcze mniejsze wymiary, nie różnią się niczem 
od wyż wymienionego gatunku dochodzącego do 4 i 4,5 mm. 

Skorupa jest stożkowata z kątem szczytowym wynoszącym około 40°, o 4 zawojach mało 
wypukłych, z których ostatni ma więcej niż połowę wysokości całój skorupy, powiśrzchnia jest 
gładka, podstawa wypukła, między nią a ścianą boczną zawoju nie ma żadnój krawędzi. 

Tr. Betancourti znajduje się we Francyi w warstwach utworu Portland w Ningle nie-
daleko Boulogne. 

Rodzaj Turbo L. 

1. T. tuberculato-costatus ALTH. Tab. v i , fig. i . 

T. testa trochiformi, imperforata, anfractibus subangulatis, longitudinaliter late nodoso-costata, 
transversim striata, costis ad marginem cujusąue anfractus maxime elevatis, in anfractu ultimo pau-
latim emnescentibus, anfractu ultimo dilatato; basi convexa, concentrice rugosa; apertura subrotunda. 

Wysokość skorupy 36 mm., szerokość 32 do 45 mm., wysokość ostatniego zawoju przy 
otworze 15 mm. 

Skorupa stożkowata, bez dołku osiowego, o 7—8 zawojach, pierwsze zawoje tworzą ką t 
szczytowy 50°, ostatni nagle się rozszerza. Na każdym zawoju widać około 10 szśrokich żeber 
od szczytu skorupy ku jej podstawie schodzących, a nieco powyżej szwu w postaci guzów na-
brzmiałych, w skutek czego powstaje tu ząbkowana wręga, poniżej której żebra te prędko się 
zniżają, a przez nie przechodzą dwie bardzo wyraźne współśrodkowe pręgi, z których dolna, nieco 
wręgowato wystająca, tworzy krawędź oddzielającą ostatni zawój od podstawy skorupy. Także 
w górnej części każdego zawoju widać kilka jednak mniej wyraźnych współśrodkowych prąg, 
również przez żebra przechodzących. Takie same, jak tu powyżój opisane, żebra, widać także 
na początku ostatniego zawoju, który później rozszerza i spłaszcza się, żebra zaś stają się coraz 
mniej wyraźnemi. 

Podstawa jest wypukła, widać na niej tam, gdzie się kończą żebra skorupy, dosyć szeroką 
współśrodkową brózdę, reszta podstawy jest niemal gładka, a tylko opatrzona prążkami współ-
środkowemi i linijami przyrostu. 

Otwór jest ukośno jajowaty, brzeg jego zewnętrzny jest ostry, ośrodka skorupy dowodzi, 
że wszystkie zawoje były wewnątrz okrągłe, a dlatego liczę ten gatunek, pomimo postaci do ro-
dzaju Trochus podobnej, do rodzaju Turbo. 

Na jednym, zresztą nie zupełnie zachowanym odcisku, ostatni zawój jeszcze więcej niż 
zazwyczaj się rozszerza, i ma żebra o wiele słabsze i znacznie od siebie oddalone, tak że na 
widzialnej połowie tego zawoju znajduje ich się tylko trzy, które coraz więcej zanikają. 

Znajduje się bardzo rzadko w żółtawym wapieniu przy przewozie w Bukównie. 
Gatunek ten na tab. VI fig. 1 przedstawiony jest wraz z ośródką w wielkości naturalnej. 

2. T. variecinctus ALTH. Tab. VI, fig. 15 i tab. VII, fig. 17. 

T. testa subglobosa, spira angulo 90—100°, anfractibus convexis, spiratim striatis, ultimo glo-
boso, striis spkralibus ornato, striis elevatis, superne debilioribus, medianis tribus magis conspicuis, 
basi inflata, striis concentricis ornata, apertura rotunda. 

Wysokość 2 mm., szerokość 2,5 mm. 
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Drobna ta skorupa jest niemal kulista o 3—4 zawojach mało wystających, w bardzo 
znacznśj części pokrywających się, w skutek czego zawoje z wyjątkiem ostatniego wydają się 
mało wypukłśmi, znaczonemi kilkoma współśrodkowemi prążkami, z mało wyraźnym szwem. Osta-
tni zawój jest mocno wypukły i także współśrodkowo delikatnie prążkowany, tylko na jego 
grzbiecie widać 3—4 silniejszych i więcej od siebie oddalonych prążek; na podstawie prążki te 
znowu słabną i przybliżają się do siebie. 

Otwór jest okrągły; czy znajdował się tu dołek osiowy, nie wiadomo. 
Gatunek ten nieco jest podobny do gatunku T. Eryx D'ORB. ') z wapienia koralowego przy 

St. Mihiel (Meuse), mającego także tylko z boku podobne poprzeczne prążki, a u góry gładką 
wstęgę, w którśj jednak widać tylko jednę delikatną spiralną liniję, podczas gdy w gatunku T. 
mriecinctus znajduje się na tem miejscu kilka takich delikatnych linij. Oprócz tego T. varie-
cinctus jest jeszcze o wiele mniejszy od tamtego i więcej spłaszczony, a na boku widać tylko 3 
wyraźniejsze prążki; u T. Eryx zaś cała skorupa z wyjątkiem owego gładkiego pasa pokryta jest 
jednakowemi współśrodkowemi prążkami. 

Bardzo rzadki w żółtawym wapieniu z Bukówny. 
Rycina na tab. VI fig. 15 podaje obraz powiększony i szkic naturalnej wielkości okazów 

zazwyczaj pojawiających się; niekiedy znajdują się także okazy dwa razy tak wielkie, jak ten 
szkic, które zresztą co do swego kształtu i co do ozdób powierzchni nie różnią się od owych 
mniejszych okazów. Taki większy okaz przedstawia rycina na tab. YI I fig. 17. 

3. T. SlllcatuS ALTH. Tab. VI, fig. 5. 

T. testa ovato-conica, spira angulo 70anfractibus ąuatuor convexis, sutura profmda sepa-
ratis, transversim striatis, striis subaeąualibus granulatis, interstitiis striarum latitudine sua illas 
aeąuantibus; basi convexa, granulato striata, apertura rotunda. 

Wysokość i szerokość około 5 mm., wysokość ostatniego skrętu wynosi przeszło połowę 
wysokości całej skorupy. 

Skorupa jajowato-stożkowata,' z kątem szczytowym mającym około 70°, z 4 mocno wypu-
kłych zawojów złożona, które tylko mało się przykrywają; zawój ostatni niemal dwa razy wyższy 
od przedostatniego, podstawa również wypukła jak boki zawojów. 

Powierzchnia ozdobiona licznemi (na ostatnim skręcie widać około 14), wyraźnie ziarnko-
wanemi prążkami współśrodkowemi, których wklęsłe ustępy mają niemal tę samę co prążki sze-
rokość. Na ostatnim zawoju widać także ślady kilku płaskich ale szerokich prostopadłych żeber, 
pomiędzy któremi leżą węższe i mało wyraźne brózdy. Podstawa okryta jest gęstą kratką utwo-
rzoną z delikatnych wklęsłych linij współśrodkowych, krzyżujących się z linijami promienisto się 
rozchodzącemi, z czego powstają bardzo liczne drobne ale wyraźne ziarnka. 

Ogólny kształt przypomina bardzo gatunek T. clathratus Qu. 2), od którego różni się nasz 
jeszcze mniejszemi wymiarami tudzież tem, że prążki są wprawdzie ziarnkowane, jednak nie krat-
kowane, nareszcie obecnością owych szerokich żeberek ostatniego skrętu. 

Od gatunku T. Eryx D'OEB. 3) różni się nasz gatunek brakiem gładkiego pasku pod szwem, 
od gatunku T. globatus D'ORB. 4) mniejszemi wymiarami, mniejszym kątem szczytowym i prąż-
kami nie łuskowemi. 

Rzadki w żółtym wapieniu przy przewozie niedaleko Bukówny. 

') PaUont. franę., terr. jurassiąues, t. II, str. 366 , tab. 3 3 8 , fig. 4—7. 
2) QUBNSTBDT, der Jura, str. 7 7 2 , tab. 9 5 , fig. 8. 
') l. c., str. 366, tab. 338, fig. 4—7. 
*) l. c., str. 358, tab. 336, fig. 1—4. 
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4. T. tyraicus ALTH. Tab. VI, fig. 3. 

T. testa depresso-conica, longitudinaliter plicata, anfractibus subangulosis, transversim granu-
lato-striatis, basi convexa, granulato-clathrata, apertura"? 

Szerokość ostatniego skrętu 10 mm., jego wysokość 4,5 mm. 
Skorupa nisko-stożkowata, prostopadle szeroko fałdowana, a oprócz tego podłużnie i po-

przecznie prążkowana, prążki te są wklęsłe i sprawiają, że cała skorupa wygląda jak kratkowa-
no-ziarnkowana. Zawoje, których było prawdopodobnie 4 , są krawędzisto wypukłe, ich grzbiet 
jest niemal prostopadły, ściana górna i dolna także niemal płaskie. Na ścianie górnśj widać 3 
wyraźnie ziarnkowane poprzeczne pręgi, potem przychodzi tępa krawędź brózdami prostopadłych 
fałd skorupy przerywana, na której owe ziarnka mniej wyraźnie występują; na grzbiecie czyli 
ścianie bocznej zawoju widać także 3 ziarnkowane poprzeczne pręgi, z których środkowa jest 
najsłabsza; krawędź oddzielająca grzbiet zawoju ostatniego od podstawy skorupy jest zupełnie 
podobna do krawędzi górnej; podstawa jest wypukła, linijami wklęsłemi poprzecznemi tudzież pro-
mienisto od osi skorupy rozchodzącemi się bardzo wyraźnie kratkowana. Kształt otworu nieznany; 
również nie widać, czy skorupa miała otwarty dołek osiowy, lub nie. 

Gatunek ten, którego dotąd jeden tylko a to niezupełny posiadam okaz, jest podobny do 
gatunku powyżej pod nazwą T. sulcatus A L T H , opisanego, a może wypadłoby obie te formy w je-
den gatunek połączyć. Zważywszy jednak, że T. tyraicus jest zawsze większy od tamtego, że jego 
zawoje są wyraźnie krawędziste, fałdy pionowe skorupy liczniejsze i wyraźniejsze: dałem mu oso-
bną nazwę, zostawiając przyszłości ostateczne rozstrzygnięcie, czy te dwie formy do jednego tylko, 
czy też do dwóch należą gatunków. 

Okaz opisany pochodzi z żółtawego zbitego wapienia z Bukówny. 

5. T. pusillus ALTH. Tab. VII, fig. 20 . 

T. testa minuta, ovata, umbilicata laevi, anfractibus guinąue convexis, suturis distinctis. 
Gatunek ten tylko 1,5 mm. wysoki, a około 1 mm. szeroki, ma 5 zawojów bardzo wypu-

kłych zupełnie gładkich a pooddzielanych szwem głębokim. "Wysokość ostatniego zawoju wynosi 
około połowy wysokości całej skorupy. 

Dla drobności skorupy i braku wybitnych cech, trudno ten gatunek porównać z innemi 
również gładkiemi skorupami. Niektóre okazy są zupełnie podobne do gatunku T. gregarius SCHL. 

z wapienia tryjasowego okolicy Krakowa, a to tak dalece, że pierwotnie uważałem je za tożsame, 
a nie mając wówczas innych wyraźnie jurasowych skamielin, uważałem wapień Niźniowski 
za tryjasowy. 

Otrzymawszy jednak w r. 1877 i 1878 liczne skamieliny, które, mianowicie różne neri-
nee, nie pozwalały już uważać owego wapienia za tryjasowy, musiałem opuścić owo pierwotne zda-
nie, a w skutek tego i tej drobnej skorupie nadać inną nazwę, na którą tem bardzićj zasługuje, 
ile że właściwy T. gregarius SCHL. jest o wiele większy, a tylko w Krakowskim tryjasowym wa-
pieniu znajdują się okazy zgadzające się co do wymiarów z Niźniowskiemi. 

T. pusillus jest dosyć pospolity w szarawo białym wapieniu z góry Tanutyńskiej naprze-
ciwko Niźniowa, zawierającym Gyroporele; pojawia się jednak także w Bukównie. 

6. T, nodoso-costatus ALTH. Tab. VI, fig. 4 i 9. 

T. testa conica, longitudinaliter costata, spira angulo 55°, anfractibus convexis, sutura profunda 
separatis, costis remotis acutis, in medio anfractus nodorum instar maxime elevatis, in basi paulatim 
evanescentibus; lineis accrescendi crebris, costas óblique\ decussantibus; apertura rotundata. 
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Cała wysokość 23mm., wysokość ostatniego zawoju przy otworze 12mm., największa 
szerokość 18 mm. 

Skorupa stożkowata z kątem szczytowym 55° wynoszącym, prostopadle żebrowana, o 6 
zawojach wypukłych, głębokim szwem od siebie oddzielonych. Żebra dopiero na przedostatnim 
zawoju wyraźnie występują (na ostatnim zawoju jest ich około 9), wznoszą się od szwu dosyć 
ostro, w połowie zawoju są najwyższe i nabrzmiewają w postaci guzów, a dopiśro na podstawie 
zniżając się zanikają. Oprócz tych żeber widać liczne ostre linije przyrostu przez owe żebra 
ukośnie przechodzące, które przez pomyłkę na rysunkach opuszczono; otwór okrągły. 

Gatunek ten znajduje się rzadko w zbitym żółtawym wapieniu przy przewozie w Bukównie. 

7. T. elatus ALTU. Tab. VI, fig. 6. 

T. testa elato-ovata, spira angulo 40°, anfractibus comeocis, primis laevibus, duobus ultimis 
costatis, costis remotiusculis, acutis, in margine baseos evanescentibus; apertura ovali, supra angustata. 

"Wysokość 20 mm., szerokość 12 mm., wysokość ostatniego skrętu także 12 mm. 
Przynależność tego gatunku do rodzaju Turbo jest niepewna, bo nietylko kształt wysmu-

kły skorupy jest dla tego rodzaju niezwykły, ale i kształt otworu różni się od pospolicie w sko-
rupach rodzaju Turbo występujących, bo jest u góry zwężony. Gdy jednak D'ORBIGNY W swojśm 
już kilkakrotnie powołanem dziele opisuje jako do rodzaju Turbo należące także skorupy dosyć 
wysmukłe i mające otwór u góry zwężony, przeto i ja gatunek ten z tym łączę rodzajem, a to 
tśm bardziej, ile że granicy rodzaju Turbo nie są jeszcze dokładnie oznaczone i wielka pod tym 
względem między paleontologami panuje dowolność. 

Skorupa jest wysmukło jajowata z kątem szczytowym wynoszącym dla pierwszych zawo-
jów tylko 40°, później zaś rozszerzającym się; o 8 zawojach wypukłych głębokim szwem od sie-
bie oddzielonych. Pierwsze zawoje są zupełnie gładkie, na dwóch ostatnich zaś widać ostre i od 
siebie oddalone z góry na dół idące żebra (po (J na jednym zawoju), które na ostatnim zawoju 
przed podstawą nagle się kończą, tak, że ta ostatnia jest zupełnie równa, a przytćm mocno na-
chylona i współśrodkowo prążkowana. Otwór jest owalny u góry krawędzisto zwężony. 

Od poprzedniego gatunku różni się obecny nietylko swoją wysmukłością i kształtem otwo-
ru, ale i t6m, że żebra ostatniego zawoju zanikają przed podstawą, która także nie jest wypukła, 
ale nawet pomimo swej pochyłości nieco wklęsła. 

Bardzo rzadki w żółtawym zbitym wapieniu w Bukównie. 

8. T. Durni DE LOBIOL. Tab. VII, fig. 19. 
LOKIOL et COTTEAU , Monographie paleontologique et geologiąue de l'etage portlandien du departement 

de 1'Yonne, 1868, str. 48, tab. III, fig. 10. 

Skorupa nisko-stożkowata z kątem szczytowym około 90° wynoszącym, o trzech zawo-
jach wypukłych, szybko rosnących, prawie gładkich; gdyż licznych prążek poprzecznych, które 
podaje DE LORIOL, na naszych okazach nie widać. Prążki te zresztą i wedle LORIOLA mają być 
bardzo delikatne. Cechujące ten gatunek dwie spiralne do słabych wręg podobne ostre pręgi 
ostatniego skrętu, także na naszych okazach wyraźnie występują, które we wszystkióm dobrze 
się zgadzają z opisem i rysunkiem LORIOLA, i mają również wypukłą podstawę. Otwór, którego 
DE LORIOL na okazie przez niego opisanym dostrzedz nie mógł, jest na tutejszych okazach okrą-
gły i stosunkowo obszerny, podstawa we środku znacznie zagłębiona. 

Turbo Burui znajduje się według LORIOLA bardzo rzadko w utworze portlandzkim, a to 
w pasie o Pinna suprajurensis, t. j. w białawych marglowych wapieniach należących do wierzch-
niej części tego utworu w Yenoy, blisko miasta Auxerre we Francyi. 
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Gatunek ten jest także bardzo rzadki w żółtawym zbitym wapieniu przy przewozie w Bukównie. 

9. T. simple* ALTH. Tab. VI, fig. 16. 

T. testa pana conica, spira angulo 60°, anfractibus paucis convexis supra subapplanatis, sw-
tura profunda separatis, transversim subtilissime lineatis, duabus solim lineis magis conspicuis orna-
tis; basi convexa, apertura rotundata. 

Wysokość 5 mm., szerokość 4 mm., wysokość ostatniego zawoju 2 mm. 
Skorupa drobna, stożkowata, z kątem szczytowym 60° wynoszącym, złożona z 5 zawojów 

wypukłych, tylko u góry poniżej szwu nieco spłaszczonych, głębokim szwem od siebie oddzielonych, 
z powierzchnią bardzo delikatnie poprzecznie linijowaną; dwie z pomiędzy tych linij spiralnych do 
siebie zbliżone, z których jedna leży bezpośrednio nad szwem, są nieco wyraźniejsze od tamtych. 
Drobny ten gatunek jest nieco podobny do poprzedniego, od którego różni się mniejszym kątem 
szczytowym, większą ilością zawojów mocniej wypukłych, powierzchnią bardzo delikatnie linijo-
waną, i tem, że owe dwie wyraźniejsze linije spiralne, na zawojach znajdujące się, są tu więcej 
do siebie zbliżone, a jakkolwiek słabsze, przecież także na poprzednich zawojach widzialne. 

Rzadko w żółtawym zbitym wapieniu w Bukównie. 
Rysunek na tab. VI, fig. 16 nie zupełnie się udał, kąt szczytowy bowiem jest nieco za 

mały, i nie widać owego spłaszczenia górnej części zawojów, w skutek którego wyglądają one 
w istocie jeszcze więcśj wypukłe, niż na rysunku, i nieco schodkowate. 

R o d z i n a P l e u r o t o m a r i d a e KEF. 

Rodzaj Pleurotomaria DEFE. 

1. PI. Laubei ALTH. Tab. VI, fig. 13. 

PI. testa depresso-conica, umbilicata, anfractibus convexis, superne striis spiralibus subaeąua-
libus, lineisąue valde obliąuis illas decussantibus ornatis; striis marginalibus binis fortioribus fasciam 
mar ginąłem haud profundam, in medio striis duabus nodulosis ornatam includentibus, epiphragmate 
angusto striae marginali superiori adjacente; basi convexiuscula laevi. 

Wysokość 6 mm., szerokość 8 mm , wysokość ostatniego skrętu 3 mm. 
Skorupa bardzo nisko - stożkowata, bezsłupkowa, o 4 zawojach, z których ostatni jest 

o wiele większy od poprzedniego. Zawoje u wierzchu są wypukłe i znaczone licznemi i delikatnemi 
współśrodkowemi linijami, przez które przechodzą również liczne bardzo ukośnie od przodu w tył 
bieżące linije tworzące tym sposobem ukośną kratkę. 

Bok czyli grzbiet zawoju stanowi wstęga płaska, obwiedziona dwiema wydatniejszemi po-
przecznemi pręgami, na którśj widać jeszcze dwie inne linije o wiele słabsze. Bezpośrednio nad 
tą wstęgą leży wąska szczelina później zarosła, której obecność zdradzają liczne i nieco wyra-
źniejsze półksiężycowe linije przyrostu. 

Podstawa jest mało wypukła, gładka, bez wyraźnych linij spiralnych, z obszernym i głę-
bokim dołkiem osiowym. Otwór skorupy niedostrzegalny. 

Pomiędzy znanemi mi gatunkami rodzaju Pleurotomaria nie znajduję żadnego, z którymby tu 
opisany gatunek połączonym być mógł. Tylko PI. Calypso LATTBE *) z warstw tryjasowych z St. 
Oassian w Tyrolu ma podobny ogólny kształt i podobne ozdoby, nie ma jednak owej wstęgi 

') Die Fauna der ScMcMen von St. Cassian, III. Abth., Gasteropoden, erste Haelfte; w piśmie: Denkschriften 
der Wiener li. k. Akademie der Wissenschaften, T. 28 , część 2, str. 86, tab. 28, fig. 2. 
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grzbietnśj leżącej między dwiema wyraźniejszemi linijami spiralnemi, i ma podstawę także współ-
środkowo linijowaną, podczas gdy gatunek podolski ma podstawę zupełnie gładką. 

Bardzo rzadko znajduje się ten gatunek w żółtawym wapieniu powyżej przewozu 
w Bukównie. 

2. PI. Ulineata ALTH. Tab. Vffl, fig. 10. 

PI. testa cónica, spira angulo 80imperforata, transversim subtilissime striata, anfractibus 6 
convexis, duabus lineis transversis fortioribus ornatis; epiphragmate linea superiori subtus adjacente, 
basi convexa, apertura rotundata. 

Wysokość 6 mm., szerokość 5 mm., wysokość ostatniego skrętu 3 mm. 
Skorupa stożkowata z kątem szczytowym wynoszącym 66°, złożona z 6 zawojów mają-

cych przekrój niemal kolisty i oddzielonych od siebie głęboką brózdą szwu. Powierzchnia jest 
delikatnie współśrodkowo linijowana, dwie z tych linij są znacznie wyraźniejsze od reszty, szcze-
lina oddechowa jest wąska i ciągnie się bezpośrednio popod wyżej położoną z tych dopićro wspo-
mnionych dwóch linij. Podstawa jest mocno wypukła, otwór okrągły. 

Bardzo rzadka w żółtawym wapieniu powyżej przewozu w Bukównie. 

R o d z i n a F i s s u r e l l i d a e . 

Rodzaj Emarginula LAMK. 

1. E. podolica ALTH. Tab. VII, fig. 10. 

E. testa minuta, conica, apice reclinata, lateraliter compressa, costis ex apice radiatim prode-
untibus, fortioribus et debilioribus alternantibus, striis acutis concentricis illas decussantibus, fissura 
angusta, elongata; apertwa ovali. 

Wysokość skorupy 5 mm., długość podstawy 5 mm., jej szerokość 4 mm. 
Skorupa mała, stożkowata, z wierzchołkiem w tył zagiętym, z boków spłaszczona, pro-

mienisto żeberkowana, żeberka ostre naprzemian silniejsze i słabsze, listewki ostre do brzegu sko-
rupy równoległe krzyżują się z owemi żeberkami, przez nie także przechodząc, z czego powstaje 
piękna kratka. 

Szczelina jest tak szeroka jak bruzdy między żeberkami leżące, wydłużona i zaczyna się 
dopiero w ostatniej czwartej części skorupy. Szczelina ta zostaje aż do brzegu skorupy otwarta, 
tworząc wąskie i głębokie wycięcie tego brzegu. 

Skorupa nie jest gruba, silniejsze żebra także na ośródce są widzialne. 
Gatunek ten kształtem swoim podobny jest do gatunków: Bimula multistriata interposita i alter-

nicostata przez ZITTLA z wapienia neryneowego ze Stramberg opisanych, nie zwęża się jednak 
tak szybko ku szczytowi, owszem ma boki skorupy niemal równoległe i wierzchołek nie tak 
ostry jak tamte, nareszcie ma szczelinę aż do brzegu skorupy otwartą. Ozdoby powierzchni 
najwięcej przypominają gatunek M. alternicostata, żeberka są jednak więcej regularne, listewki 
współśrodkowe więcej do siebie zbliżone, niż w gatunku ZITTLA , i przechodzą nieprzerwanie także 
między szczeliną a wierzchołkiem. 

Emarginula podolica jest dosyć rzadka w żółtawym wapieniu z Bukówny. 

') ZITTEL, die Gasłropoden der Stramberger Schichten, 1873, tab. 51, fig. 6, 7, 8. 

Wydz. matem.-przyr. T. VI. 10 
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Poddział II. Tyłoskrzelne (Opisthobranchiata). 

R o d z i n a A c t a e o n i d a e v. T o r n a t e l l i d a e . 

Rodzaj Acteonina D'ORB. 

1. A. impresse-notata ALTH. Tab. V I , fig. 14. 

A. łesta ovata laevi, spira subacuta, angulo 55°, anfractibus angulatis, infra suturam trans-
verse unilineatis, imague serie fossularum óbliąuarum notatis, ultimo maximo. Apertura angusta 
inferne dilatata. 

"Wysokość 6 mm., szerokość 4 mm., wysokość ostatniego skrętu 4 mm. 
Skorupa jajowata z powierzchnią gładką, o 7 zawojach w znacznej części się przykrywa-

jących, tak, że wysokość ogólna dawniejszych skrętów równa się tylko połowie wysokości ostat-
niego, kąt szczytowy wynosi 55°. 

Wszystkie zawoje są u góry krawędziste, ściana ich górna jest wąska a przytem nieco wy-
żłobiona, wskutek czego powstają tu dwie równoległe do siebie listewki. Ściana boczna jest 
u góry znaczona około 14 nieco ukośnśmi dołkami, które najwyraźniej występują na ostatnim 
skręcie tuż poniżej krawędzi, leżącej między górną a boczną jego ścianą. Bok tego ostatniego 
skrętu jest nieco wypukły, spód nieco wyciągnięty, a na końcu zaokrąglony. Otwór jest długi 
a wąski, tylko u spodu rozszerzony i zaokrąglony. 

Gatunek ten, swoim kształtem i swemi ozdobami wielce różniący się od wszystkich dotąd 
znanych, znajduje się bardzo rzadko w jasno żółtawo-szarym dolomitycznym wapieniu z Hara-
symowa i Brzeziny. • 

2. A. sca lata ALTH. Tab. V I , fig. 1 0 

A. testa ovata, spira subacuta, angulo spirae 50°, anfractibus angulosis, laemgatis, supra pla-
nis, ad suturam una linea excavata ornatis, ultimo magno, supra anguloso, lateraliter convexiusculo. 
Apertura elongata, inferne dilatata. 

Cała wysokość 5 mm., wysokość ostatniego zawoju B mm., sz6rokość poniżej krawędzi osta-
tniego zawoju 3 mm. 

Skorupa mała, jajowata, z kątem szczytowym 50° wynoszącym, o 6 zawojach krawędzi-
stych, mało nad ostatnim wystających, schodkowatych, bo górna i boczna ściana poprzednich za-
wojów są zupełnie płaskie, ostatnia nawet nieznacznie wyżłobiona i zawsze węższa od sterczącej 
części ściany bocznej; zawój ostatni jest wyższy od wszystkich innych razem wziętych, boki jego 
są płaskie i dopiero tam, gdzie przechodzi w podstawę, jest on nieco wypukły. 

Powierzchnia zawsze jest gładka, niekiedy widać na ostatnim zawoju delikatne linije przyro-
stu. Otwór nie jest bardzo wąski, ku dołowi się rozszerza, a u samego spodu jest zaokrąglony. 

Gatunek ten, co do kształtu swego bardzo podobny do poprzedniego, jest nieco mniejszy 
od niego i nigdy nie okazuje owych dołków tamten cechujących. 

Nie bardzo rzadki w żółtawym zbitym wapieniu z Bukówny. 

3. A. d e c l m s ALTH. Tab. V, fig. 20 . 

A. testa ovata, spira elevata, angulo 40°, anfractibus angulosis, laevigatis, supra declwibus, 
ultimo magno supra declivi, lateraliter convexiusculo; apertura ovata, superne angustata. 

Cała wysokość 2—2,5 mm., wysokość ostatniego Skrętu 1,25 mm., szerokość 1,25 mm. 
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Skorupa jajowata, z kątem szczytowym 40°, o 5 zawojach krawędzistych, których boki 
jednak nie tworzą ze sobą, jak w pierwszych dwóch gatunkach, krawędzi prostokątnej, ale owszem 
ką t rozwarty, w skutek czego ściana górna każdego zawoju jest pochyła. Ostatni zawój jest 
wyższy od wszystkich poprzednich razem wziętych, ściana jego boczna jest nieco wypukła. Po-
wierzchnia całej skorupy jest gładka, otwór szerszy niż u poprzednich gatunków, zawsze jednak 
u góry zwężony. 

Gatunek ten, najmniejszy z tutejszych, znajduje się bardzo rzadko w żółtawym zbitym 
wapieniu z Bukówny. 

Rysunek na tab. Y , fig. 20, przedstawia okaz niezupełny w wielkości naturalnej i zna-
cznie powiększony, przytem w takiem położeniu, że otworu nie widać, który jednak znam z in-
nego okazu. 

A. triticum ALTH. Tab. V, fig. 19 i tab. XI, fig. 6 . 

A. testa elongato ovata, spira angulo 40°, anfractibus elevatis, convexiusculis, non angulosis, lae-
vibus, ultimo maximo, ąpertura angusta. 

Cała wysokość 6 mm., wysokość ostatniego zawoju 3,5 mm., szerokość 2 do 2,25 mm. 
Skorupa wydłużono jajowata, z kątem szczytowym 40° wynoszącym, o 5 zawojach sto-

sunkowo wysokich, mało wypukłych, niekrawędzistych, gładkich; wysokość ostatniego zawoju, 
który zajmuje więcej jak połowę całej długości skorupy, jest większa od jego szerokości, jest on 
także bardzo mało wypukły, otwór jest wąski, Kształt ośródki o tyle niezupełnie odpowiada ze-
wnętrznej postaci skorupy, że na ośródce zawoje u góry są zaokrąglone, krawędziste i nieco schod-
kowato jeden nad drugi wystają, podczas gdy na powierzchni skorupy wszystkie zawoje są tylko 
mało a to bardzo łagodnie wypukłe, i pooddzielane tylko płytką brózdą szwu. 

A. triticum ma kształt podobny do gatunku Orthostoma Mariae Buv. *), jest jednak wię-
cej jajowata i krótsza, u dołu więcej zaokrąglona niż tamta. 

Rysunek na tab. Y, fig. 19, przedstawia ośródkę, tab. XI, fig. 6 zaś całą skorupę tego 
ślimaka, który znajduje się nie zbyt rzadko w wapieniu zbitym żółtawym z Bukówny i w t6m 
stanowi wyjątek, że przy zwietrzeniu otaczającej skały częstokroć zachował skorupę. 

Odciski małych ślimaków przypominających ten gatunek, ale nie dające się stanowczo 
oznaczyć, znajdują się także w szarawym nieco ikrowcowym wapieniu z Tanutyńskiej góry, leżącej 
na lewym brzegu Dniestru nieco powyżej Niźniowa. 

5. A. elongata ALTU. Tab. VIII, fig. 7. 

A. testa elongata fusiformi, spira elevata angulo 40anfractibus 8 supra angulosis, laevi-
gatis, ultimo convexiusculo, apertwa ? 

Cała wysokość 9 mm., wysokość ostatniego zawoju 4 mm., szerokość 3 mm. 
Skorupa wydłużono jajowata, wrzecionowata, o 8 zawojach niskich u góry krawędzistych, 

jednak tylko mało jeden nad drugim wystających, z powierzchnią gładką; ostatni zawój nieco 
wypukły, zajmuje nie spełna połowę całej skorupy. Otwór nieznany. 

Gatunek ten jest nieco wyższy od dopiero opisanych, od których różni się także znacz-
niejszą ilością krawędzistych zawojów i tem, że ostatni zawój nie dochodzi do wysokości ogółu 
poprzednich skrętów. Od gatunku A. pupoides D'OEB . 2) z wapienia koralowego z okolicy la Ro-

') BUTIGNIEE, Statistique rnineralogiąue etc. du departement^de la Meuse, str. 32, tab. 24, fig. 19 i 20. 
s) Paleont. franę., terr. juras. t. II, str. 176, tab. 288, fig. 1, 2. 
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chelle różni się nasz gatunek kształtem jeszcze więcej wydłużonym, przy mniejszej ilości zawojów, 
od gatunku Tomatella carinella BUY. *) z wapienia ikrowcowego utworu Ooralrag ze St. Mihieł 
zaś brakiem wręgi poniżej szwu położonej. 

Znajduje się bardzo rzadko w zbitym wapieniu z Bukówny. 

6. A.? volutaeformis ALTH. ' Tab. v m , fig. 8. 
( 

A. testa elongato-ovata, longitudinaliter striata, anfractibus anguloso-scalatis subexcavatis, an-
fractu ultimo supra ad sulwram excavato, inferne convexiusculo, ad basim rotundato, apertura? 

Wysokość całej skorupy 6 mm., wysokość ostatniego skrętu 3 mm., przedostatniego 1 mm., 
szerokość 2,5 mm. 

Skorupa ta, którą tylko z powątpiewaniem do tego liczę rodzaju, a która poniekąd kształ-
tem swoim przypomina skorupy rodzaju Voluta, od którego jednak różni się brakiem wycięcia 
przy dolnym końcu otworu, ma ogólny kształt wydłużono-jajowaty i składa się prawdopodobnie 
z 6 zawojów stosunkowo wysokich i nieco schodkowato wystających, u góry krawędzistych, z bo-
ku zaś nieco wyżłobionych, wskutek czego górna krawędź zawojów nieco wręgowato wystaje. 
Ostatni zawój jest wysoki i obszerny, tuż pod krawędzią wyżłobiony, potem zaś nieco wypukły, 
u spodu zaokrąglony. Cała powierzchnia pokryta jest licznemi i wyraźnemi linijami podłużnemi, 
we środku ostatniego skrętu nieco naprzód wygiętemi, z czego wnosić można, że i warga zewnę-
trzna otworu była u góry nieco zagięta. Otwór nieznany. 

Raz tylko znalazł się odcisk tego gatunku, i to niezupełny, w wapieniu zbitym żółtawym 
z Bukówny. 

R o d z i n a B u l l i d a e . 

Rodzaj Bulla LAMK. 

i . B. cylindrella BUY. Tab. VII, fig. 5. 
Bulla cylindrella BUVIGNIEE, Statistigue minerąlogigue etc. du departement de la Meuse. Atlas, str. 

28. tab. 21, fig. 37—40. 
Tornatina cylindrella PICTET (BUV.), LORIOL et COTTF.AU , Monographie paleontologigue de l'etage port-

landien du departement de 1'Yonne, str. 15, tab. I, fig. 3. 

Wysokość 8 mm., szerokość 4 mm. 
Skorupa cienka, bardzo mało wypukła, niemal walcowata, w zupełności zwinięta tak, że 

ostatni zawój zupełnie ukrywa poprzednie i że na górnym końcu skorupy zamiast wystających 
dawniejszych zawojów znajduje się wklęsłość, w której widać górne ściany trzech poprzednich 
zawojów. U spodu skorupa jest nieco ukośnie zwężona, powierzchnię ma gładkę, otwór bardzo 
wąski, także na dolnym końcu nierozszerzony. 

Okazy galicyjskie zgadzają się tak co do ogólnego kształtu skorupy i jćj powierzchni, jak 
i co do otworu bardzo dobrze z gatunkiem przez BUYIGNIEEA i LORIOLA opisanym; LORIOL jed-
nak i już przed nim PICTET, liczą takowy' do rodzaju Tornatina, a to na tćj zasadzie, że przy 
otworze ma się znajdować jeden słaby i ukośny fałd. Tego fałdu ja dostrzedz nie mogłem, dlatego 
obstaję przy dawnej nazwie przez BiraGNiERA danśj. 

') BUVIGNIBB, Statistigue mineralogiem et paleontologique du departement de la Meuse, 1852, str. 33 , tab. 
2 3 , fig. 2 5 , 26 . 
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B. cylindrella BUY. znajduje się według BUYIGNIERA W wapieniu utworu Portland przy 
Bar i Dammarie, a według LOEIOLA W pasie małży Pinna suprajurensis w okolicy Auxerre i Tonnerre. 

Rysunki na tab. YI I fig. 5, przedstawiają ten gatunek pod 5 a ze skorupą, pod 5 6 zaś 
jako ośródkę, oba obrazy są znacznie powiększone. 

D o d a t k i do Ś l i m a k o w c ó w . 

Do rodzaju Pileolus str. 35. 
2 . P. acutecostatus ALTH. Tab. XII, fig. 1 0 . 

P. testa parva conica, radiatim costata, vertice acuto, subcentrali, reclinato, costis acutis, di-
stantibus, subaeąualibus; basi subcirculari, convexa; lamina convexa, semicirculo majore, apertura 
angusta, lunata. 

Wysokość 2,5 mm , długość 4 mm. 
Skorupa mała, ukośnie stożkowata, o szczycie ostrym, niemal środkowym, w tył zagię-

tym; na powierzchni widać około 14 ostrych i delikatnych, od siebie oddalonych, promienisto roz-
chodzących się żeberek, pomiędzy które wsuwa się niekiedy po jednem słabszem żeberku. Pod-
stawa jest niemal kolista, nieco wypukła, blaszka podstawowa także jest wypukła, przykrywa 
więcój niż połowę podstawy i ma brzeg nieco łukowato wygięty, otwór jest wąski półksiężycowy. 
Ozy brzegi otworu były ząbkowane, lub nie, tego dostrzedz nie można. 

Ostre, delikatne i od siebie oddalone żeberka, tudzież kształt otworu, odróżniają nasz ga-
tunek od wszystkich dotąd opisanych. 

Raz tylko znaleziony w żółtawym zbitym wapieniu z Bukówny. 

Do rodzaju Nerinea str. 55. 
19. N. subpyramidalis MUNST. Tab. VIII, fig. l i . 
GOLDFUSS, Petrefacta Gernianiae, str. 40, tab. 175, fig. 7. 
N. subpyramidalis MUNST. CREDNER, der óbere Jura, str. 158 , tab. I, fig. 1. 
N. subpyramidalis STRDCKMANN, der obere Jura der Umgegend von Hannover, str. 56. 
Trochalia subpyramidalis SHARPE, W LORIOLA Monogr. paleont. des /'tages superieurs de la formation 

jurass. des environs de Boulogne sur mer, str. 63, tab. VII, fig. 3. 

Do tego gatunku liczę ułamek znaleziony w żółtawym wapieniu z Bukówny, przedsta-
wiający tylko trzy bardzo niskie zawoje, należące oczywiście do okazu bardzo młodego, na którym 
jednak dwie główne cechy tego gatunku, t . j . liczne i niskie zawoje z obszernym dołkiem osio-
wym, tudzież jedyny fałd leżący przy górnej ścianie zawojów, są widzialne. 

Niedokładność znalezionego okazu nie dozwala bliższego zastanawiania się nad takowym, 
dlatego ograniczam się do podania rysunku i tych kilku słów. 

N. pyramidalis jest gatunkiem cechującym dla najwyższych warstw utworu jurasowego, 
i znajduje się według GOLDFUSSA W wapieniu utworu Portland z Kellheim nad Dunajem, według 
LOEIOLA W piętrze sekwańskiem w Alincthum w okolicy Boulogne, według STRUCKMANNA W Ton-
nies i Ahlem w okolicy Hanoweru. 
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Dział III . M a ł ż e (LamellibrancMata, ElatobrancMata lub Conchifera). 

Po ślfeiak owcach najważniejszą rolę w faunie wapienia Niżniowskiego odgrywają małże. 
Małże także zazwyczaj pozostawiły po sobie tylko odciski i ośródki, przeto i tutaj trzeba 

"było chwycić się środka, przy ślimak owcach używanego, t. j. odlewów gutaperchowych, oddają-
cych nie tylko cały kształt ale i wszystkie ozdoby powierzchni, a z równą dokładnością także 
wszystkie wypukłości i wklęsłości zawiasy, z której pozostały tylko odciski na dobrze zachowa-
nych ośródkach. Mała tylko część małż zatrzymała swoję skorupę, a mianowicie wszystkie 
Ostrygowate (OstraceaJ, tudzież niektóre Perłówkowate (Aviculacea) i Omułkowate (Mytilacea); 
jednak i w tych gatunkach skorupa niekiedy tak szczelnie z otaczającym wapieniem jest zro-
sła, że i takie skorupy nie mogą być w całości ze skały wydobyte. 

Opisując tu poniżej gatunki małż dotąd z wapienia Niżniowskiego poznane, trzymać się 
będę układu przyjętego przez BRONNA W dziele: „Bie Klassen und Ordnungen des Thierreiches 
któreto dzieło po śmierci BRONNA dalej prowadzi KEEERSTEIN wraz z kilku innymi uczonymi. 
Gdy jednak część tego dzieła odnosząca się do małż wyszła już w r. 1862, przeto dla umiesz-
czenia rodzajów tam brakujących uwzględnić musiałem także niektóre nowsze dzieła, powyżej przy 
ślimakowcach już powołane. 

BRONN liczy do małż także tak zwane rudisty dotąd tylko w stanie skamieniałym znane, 
z których utworzył osobny dział małż pod nazwą Endocardines, któregoto działu jednak tu 
wcale nie uwzględniamy, ponieważ w naszym wapieniu nie ma żadnego śladu tych skorup, dopiero 
w warstwach epoki kredowej się pojawiających. 

Drugi dział małż Exocardines, obejmujący właściwe małże, rozpada się według BRONNA 

na dwie gromady: Monomya i Bimya. Pierwsze mają tylko jeden, drugie mają dwa wciski mięś-
niowe w skorupie, drugie uważane są powszechnie za wyższe i umieszczane bywają zaraz po śli-
makowcach, dla tego o nich przedewszystkiem tu mowa będzie. 

f 
G r o m a d a p i e r w s z a , 

Dimya (Dwuwciskowe). 
A. Isomya (Równowciskowe). 
I. Sinupallia (Zatokopłaszczowe). 

Grupa Pholadacea. 
R o d z i n a G a s t r o c h a e n a n a . 

Rodzaj Gastrochaena SPENGLER. 

1. G. striata ALTH. Tab. IX, fig. 12 . 

G. testa ovata, antice et subtus hiante, concentrice striata, antice et postice rotundata, adhae-
rente tubae calcareae testa longiori. Umbones ? 

Długość 12 mm., szerokość 8 mm., długość rurki wapiennej 16 mm. 
Skorupa jajowata od przodu i od strony brzusznej otwarta, współśrodkowo prążkowana, 

prążek tych jest tylko niewiele i są od siebie dosyć oddalone. Za skorupą leży rurka.wapienna 
zgnieciona półtora razy tak długa jak skorupa, której zgniecenie nastąpiło prawdopodobnie w sku-
tek bocznego ciśnienia mułu wapiennego, w którym gatunek ten się ukrywał wyścielając otwór 
przez siebie wywiercony cienką rurką wapienną. Rurka ta zachowała się w pierwotnym stanie,. 
z małży samej zaś pozostał tylko odcisk w wapieniu i część skorupy. 
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Gdy jedyny okaz, który posiadam, w taki .sposób jest przełamany, że widać tylko dolną 
brzuszną część skorupy, przeto wiedzieć nie mogę, jakiego rodzaju były szczyty skorupy. 

Kształt skorupy jest nieco podobny do kształtu gatunku G. Boucardensis LORIOL 1), od któ-
rego nasz gatunek różni się tóm, że nie jest z boku tak ściśniony, i jest wyraźnie prążkowany. 

Rurka wapienna była prawdopodobnie cienką, i jeszcze wówczas, kiedy obecny wapień byt 
jeszcze mułem, w skutek silnego bocznego ciśnienia została zgniecioną. 

Raz tylko znaleziona w jasno żółtawo-szarym zbitym wapieniu z Bukówny. 

Grupa Myacea. 

R o d z i n a C o r b u l a n a . 

Rodzaj Corbula BRUGUIERE. 

1. C. i{lflexa A. ROM. sp. Tab. VIII, fig. 13, 14. 
Nucula infiexa A. ROM., Versteinerungen des norddeutschen Oolithen-Gebirges, 1836, str. 100, tab. VI, fig. 15. 
Corbula (Nucida) infiexa DUNKEE und KOCH, Beitrage zur Kenntniss des norddeutschen Oolithen-Ge-

iirges, 1837, tab. 5, fig. 6 c. 
Corbula inflexa DUNKER, Monographie der norddeutschen Wealden-Bildung, 1846, str. 46, tab-13, fig. 16 ,17 . 
Corbula injlexa ROM., BRAUNS, der obere Jura im nordwestlichen Deutschland, str. 245, tab. II, fig. 10—13. 
Corbula injlexa ROM. DE LORIOL, ROTER et TOMBECK, Monographie paleont. et geol. des etages superie-

urs de la formation jurassique du departement de la Haute-Marne, str. 152, tab. 9, fig. 19—22. 

Pod nazwą Nucula inflexa opisał A . ROMER W powyżśj powołanem dziele ośródki małćj 
muszli z ciemno-szarego, nieco w żółtawą barwę wpadającego, zbitego łupku marglowego z Klein-
Bremen niedaleko Rinteln w Hanowerze. W tym opisie nie uwzględnił on zawiasy tych muszli, 
którój prawdopodobnie nie znał; bo inaczej nie mógłby ośródki te policzyć do rodzaju Nucula, 
co zapewnie uczynił tylko na podstawie podobnego ogólnego kształtu i uważając obie skorupy 
tśj muszli ża równe. 

DUNKER znalazłszy liczne okazy w górze Kappenberg w Hanowerze i poznawszy także 
zawiasę, przekonał się o mylności zdania ROMERA i umieścił tę skamielinę w rodzaju Corbula, 
co też powszechnie przyjęto. 

Gdy oba dzieła DUNKERA nie były mi przystępne, znałem tylko ryciny podane przez ROMERA 
i przez BRAUNSA, CO nie wystarczało do dokładnego oznaczenia tej w niektórych warstwach 
wapienia Niźniowskiego w niezmiernśj ilości znajdującej się muszli; udałem się przeto do J P . K. 
STRUCKMANNA W Hanowerze, znającego doskonale tamtejsze warstwy, który oznaczył tutejsze okazy 
jako Corbula inflexa ROM. -sp., i przesłał mi kilka okazów Hanowerskich, z których przekonać 
się mogłem o prawdziwości jego oznaczenia. Na zasadzie tego podaję tu poniżój opis tutejszych 
-okazów, przyczem nadmieniam, że odciski i ośródki pojedynczych połów skorupy są u nas bardzo 
pospolite, nader rzadko jednak otrzymać można okazy, przedstawiające obie skorupy w ich natu-
ralnym położeniu. 

Okazy Niźniowskie są poprzeczno jajowate, u przodu krótsze i zaokrąglone, od tyłu wy-
dłużone i zwężone; brzeg tylny jest także zaokrąglony i tworzy z brzegiem zawiasowym ką t 
również zaokrąglony. Linija poprowadzona od końca szczytów skorupy prostopadle na brzeg dolny, 
•dzieli całą skorupę na dwie nierówne części, bo część tylna jest dwa razy dłuższa od przedniej. 
Brzeg dolny jest łukowato wygięty, obie skorupy łączą się tu z sobą, tak , że ich niejednako-

*) P. LORIOL i E. PELLAT, Monographie paleont. et geol. des etages sup&rieurs de la formation jurassique 
des environs de Boulogne sur mer, II, str. 3, tab. XI, fig. 25. 
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wość więcej spostrzedz się daje przy brzegu zawiasowym i przy szczytach muszli, tudzież w nie-
równej wypukłości obu skorup. 

"Wypukłość obu połów muszli razem wziętych jest nieco mniejsza niż jej wysokość od 
szczytu aż do brzegu dolnego mierzona. U przodu obie skorupy są regularnie wypukłe, w tylnej 
części muszli zaś ciągnie się od szczytu wzdłuż brzegu zawiasowego ku brzegowi tylnemu wy-
raźne zagłębienie, niekiedy oddzielone od reszty skorupy wyraźnym zaokrąglonym fałdem; tylny 
brzeg zawiasowy jest niemal prosty. Okrywające powierzchnię skorupy linije przyrostu są deli-
katne i niebardzo regularne, a jako równoległe do brzegu skorupy, są one przy tylnym jśj koń-
cu takżcproste i tworzą z linijami przyrostu dolnego brzegu wyraźny kąt rozwarty; na ośród-
kach widać tylko szerokie, płytkie i okrągławe brózdy. Jeżeli, co się jednak rzadko wydarza, 
także części zawiasy są zachowane, widać w każdej skorupie, nieco za szczytem, małe po za 
resztę brzegu zawiasowego występujące zagłębienie, wskazujące, że w skorupie tu znajdował się 
ząb; a obok tego dołku leży małe wzniesienie ośrodki jako wypełnienie dołku, w którym mieścił 
się w skorupie ząb drugiej jej poły; zębów bocznych żadnych nie widać. 

"Wciski mięśniowe i wcisk płaszczowy na ośródkach także nie są widzialne. 
Corbula inflexa jest jedną z muszli najwięcej cechujących dla wapieni płytowątych okolicy 

Hanoweru, należących wedle STRUCKMANNA do górnej części utworu Portland, mianowicie przy 
Eimbeckhausen; znajduje się ona jednak także w warstwach jeszcze wyżej leżących, i już do 
utworu Purbeck liczonych, np. w marglach na górze Deister i przy Stroit, i w łupku Wealden-
skim gór Osterwald, tudzież w tak zwanym Serpulicie z Neundorf, Vólksen i Coppengraben. Z dru-
giój strony zaś znajduje się ona także w warstwach niższych Portlandskich zawierających Am-
monites gigas przy "Weddehagen, Lamenstein, Klein Bremen, Haeverstadt, Backhausen, Borgloh 
i na górze Deister. We Francyi znajduje się ten gatunek także w wyższem ogniwie formacyi 
Portland (etage portlandien superieur). 

W okolicy Niźniowa G. inflexa jest bardzo pospolita w szarych dolomitycznych wa-
pieniach z Harasymowa i z Brzeziny, tudzież w zbitych wapieniach z jarów na wschód od Ni-
źniowa położonych, i znajduje się także w podobnych wapieniach między Zaturzynem a Markową, 
w dolinie Złotej Lipy. 

Rodzaj Sphaenia TURTON. 

I . S. Saemanni DE LOBIOL. Tab. Xii, fig. 5 . 

DE LOBIOL et PELLAT., Monogr. pal. et geol. des etages sup. de la form. jurass. des enmrons de Bou-
logne, str. 5, tab. XI, fig. 12. 

Corbula Saemanni DE LOBIOL., Monogr. de l'etage portlandien de Boulogne, str. 42, tab. IV, flg. 6. 

Raz tylko znalazłem w wapieniu dolomityczno-marglowym z Kutysk, ośródkę skorupy 
prawej małej muszli, która z wyjątkiem znacznie mniejszych rozmiarów, gdyż cała jej długość 
wynosi 4 mm., niczem nie różni się od powyżśj powołanego gatunku, i może więc być okazem 
młodym do owego gatunku należącym, który i tak ma skorupę prawą o wiele mniejszą od lewej. 
Skorupa jest nieco wydłużono-jajowata, bardzo różnoboczna, gdyż część tylna jest o wiele dłuższa od 
przedniej, która jest trójboczno zaokrąglona. Brzeg zawiasowy tylny jest niemal prosty i prawie 
poziomy, przedni zaś jest krótki, i bardzo ukośny. Od szczytu ciągnie się nieco ukośnie Eu ty-
łowi wyraźna zaokrąglona krawędź, od której dopiero zaczyna się wypukłość skorupy z resztą 
nie znaczna, gdyż leżąca między tą krawędzią a brzegiem zawiasowym część skorup/ jest niemal 
płaska, i tylko we środku okazuje bardzo nieznaczną wklęsłość, brzeg dolny skorupy jest łuko-
waty. Powierzchnia okryta jest wyrażnómi współśrodkowemi fałdami szerokiemi, których na tym 
okazie widać sześć; na szczytach skorupy fałdy te zanikają, i zacićrają się także nieco na tylnśj części 



"WAPIEŃ NIŹNIOWSKI I JEGO SKAMIELINY. 81 

skorupy, tak że na owój płaskiej przestrzeni leżącej między wyżwspomnioną krawędzią a brze-
giem zawiasowym, tych fałdów także nie widać. 

Różnica naszego okazu od gatunku LORIOLA leży przeto nie tylko w nierównie mniej-
szych wymiarach, ale i w nieco większej stosunkowej długości onego, i w tem, że skorupa zawsze jest 
wyraźnie wypukła, podczas gdy skorupa lewa gatunku LOEIOLA ma być przy szczycie bardzo 
mało wypukła, a później nawet nieco wklęsła, nareszcie w tem, że krawędź naszego okazu jest więcej 
oddalona od jego brzegu zawiasowego Dla tego dodałem do nazwy gatunku znak zapytania, wy-
rażający niepewność. Od gatunku Corbula Deshayesea BUY., Z którym zgadzają się lepiej wymiary 
naszego okazu, różni się takowy brzegiem zawiasowym więcej poziomym i obecnością owych fałd 
współśrodkówych, których tam nie ma. Może to jest gatunek nowy, dla niedokładności okazu 
jednak nie chciałem utworzyć nowej nazwy. 

Sphaena Saemanni znajduje się bardzo rzadko w warstwach ogniwa portlandzkiego w Ter-
lincthun i Pernes niedaleko Boulogne. 

R o d z i n a A n a t i n a n a BRONN. 

Do TEJ rodziny liczy BRONN *) małże o skorupach cienkich, wydłużonych, u przodu zaokrą-
glonych u tyłu zwężonych, ze szczytami mało wystającymi, o zawiasie bezzębnej, albo mającśj 
tylko słabe zęby, ze słabą zatoką płaszczową, z więzadłem zewnętrznym, chrząsteczką więzadłową 
zaś zazwyczaj wewnętrzną. Z tym opisem zgadza się mniej więcej także WOODWARD 2 ) . 

Do rodziny Anatinana należą, o ile z okazów tutejszych niedokładnie i tylko w ośródkach 
zachowanych sądzić można, następujące skamieliny z wapienia Niźniowskiego. 

Rodzaj Goniomya AG. 
1. ff. galiciana ALTH. Tab. VHI, fig. 16. 

G. tesla oblonga, inflata, latere antico rotundato, postico subelongato, obliąue truncato, primo 
et secundo obliąue et comergenter plicato, plicis medianis debilioribus, lateri frontali parallelis, plicas 
lałerales jungentibus, Plicis omnibus prope umbones distinctis, postea evanescentibus. 

Długość 20 mm., szerokość 11 mm., cała wypukłość 8 mm. 3). 
Skorupa obła, dosyć wypukła; strona jój przednia jest krótsza, zwęża się już od szczytów 

i ma brzeg zaokrąglony; strona tylna jest wydłużona, a brzeg tylny ukośnie ścięty. Powierz-
chnia okryta fałdami, także na ośródce widzialnemi, fałdy te są dwa razy złamane, od przodu i od 
tyłu mają one brzeg ukośny i są ku sobie nachylone; środkowa zaś część każdego fałdu jest do 
brzegu dolnego równoległa, zkąd powstają dwa kąty rozwarte. Fałdy te jednak tylko na szczy-
tach skorupy i przy tychże są wyraźne, później zacierają się tak dalece, że pozostają tylko li-
nije przyrostu do brzegów skorupy równoległe. 

G. galiciana pojawia się bardzo rzadko w żółtawym zbitym wapieniu przy przewozie 
w Bukównie. 

2. G. radiata ALTH. Tab. VIII, fig. 17. 

G. testa pana, oblonga, antice rotundata, radiatim subtilissime striata, angulate plicata, plicis 
in parte antka obliąuis, in media testa horizontalibus, 

*) l. c. str. 476 i 485. 
s) A Manuał of ihe mollusca, str. 494. 
8) D ł u g o ś c i ą nazywam rozciągłość skorupy w kierunku od brzegu przedniego czyli gębowego aż do brzegu 

tylnego. S z e r o k o ś ć oznacza rozciągłość skorupy od jśj szczytów aż do brzegu dolnego zawiasy przeciw-
ległego, w y p u k ł o ś ć (bez dodatku) odnosi się do wypukłości obu skorup z sobą połączonych. 

Wydz. matem.-przyr. T. VII. H 
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Długość 15 mm., szśrokość 8 mm. 
Jedyny dotąd znaleziony okaz jest wprawdzie niezupełny, tak, że kształtu całśj skorupy 

rozpoznać nie można, własności jednak na nim spostrzedz się dające nie pozwalają wątpić o tóm, 
że takowy należy do rodzaju Goniomya i różni się od innych gatunków tego rodzaju. 

Że należy do rodzaju Goniomya, to wynika już ztąd, że na około szczytu występują fałdy 
dla tego rodzaju cechujące. Kształt skorupy, o ile jest znany, także z t§m się zgadza; poły sko-
rupy wprawdzie zdają się być nie zupełnie jednakowe, bo jedna skorupa brzegiem swoim zdaje 
się wystawać nad drugą; to jednak może być także skutkiem zgniecenia. 

Przebieg fałdów był podobny, jak w poprzednim gatunku i tu widać je wyraźnie tylko bli-
sko szczytu, potem zacierają się tak dalece, że pozostają tylko delikatne linije przyrostu. Oprócz 
tych linij jednak widać bardzo liczne i delikatne, do siebie zbliżone, nieco powyginane prążki, 
promienisto od szczytów rozchodzące się, które stanowią główną cechę tego gatunku. 

Raz tylko w żółtawym wapieniu przy przewozie w Bukównie znaleziony. 

Rodzaj Pholadomya Sow. 
i . Ph. cincta ALTH. Tab. VIII, fig. 1 2 . 

Do rodzaju Pholadomya należy bez wątpienia część ośródki, raz tylko znaleziona w żółta-
wym zbitym wapieniu z Bukówny. Jestto tylko ułamek, dla tego kształtu całej skorupy poznać 
już nie można, i widać tylko, że skorupa była nieco łukowato wygięta; z biegu linij przyro-
stu zaś wnioskować można, że należała do gatunków wydłużonych i stosunkowo wąskich; tylna 
jej część znacznie była wydłużona, na końcu zaokrąglona, a brzeg zawiasowy łukowaty. Sko-
rupa od szczytów ku tyłowi nagle się zniża, i widać już na ośródce oprócz licznych linij przy-
rostu, z których niektóre jakby fałdy współśrodkowe się wznoszą, 6 słabych od siebie oddalo-
nych, promienisto rozchodzących się fałdów. 

W takim stanie jedynego znanego mi okazu, dokładne jego porównywanie z gatunkami 
już opisanemi jest rzeczą niemożliwą. Należy on do drugiego działu pholadomyj p. AGASSIZ: „Pho-
ladomyes avec une aire cardinale circonscrite", mając pole zawiasowe wyraźnie, określone i dwiema 
krawędziami jakkolwiek nieco zaokrąglonemi od reszty skorupy oddzielone, a przytem, o ile są-
dzić można, brzeg tylny skorupy tylko mało ziejący. 

Wydłużenie części tylnej zbliża nasz gatunek do gatunków Ph. Hugii AG., i Ph. flabellata 
AG. '), od których jednak różni się mniejszą wypukłością, wyraźnśm spłaszczeniem części tylnej, 
bardzo wyraźnemi i licznemi fałdami współśrodkowemi, tudzież tem, że fałdy promieniste są na na-
szym okazie jeszcze mniej wyraźne, tak, że na ośródce tylko przy pewnśm jśj położeniu dostrze-
żone być mogą. Fałdy te zresztą występują także na całśj tylnej części skorupy, tak, że ostatni fałd 
nie więcej jest oddalony od krawędzi odgraniczającej pole zawiasowe, jak od fałdu przedostatniego. 

A gdy także żaden z innych dotąd opisanych gatunków rodzaju Pholadomya nie zgadza 
się w zupełności z tu opisanym, dlatego uważałem za stósowne, pomimo że posiadam tylko niedo-
kładnie wykształcony okaz, podać tu jego rysunek i powyższy krótki opis, i nadać mu osobną 
nazwę, nie obstawając bynajmniej przy takowej, jeżeli później odkryć się mogące lepsze okazy 
udowodnią, że ta skamielina należy do innego, już opisanego gatunku. 

') AGASSIZ, Etudes critiąues sur les mollusques fossiles. Monographie des My es, 1842—45, str. 108 i 109. 
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Rodzaj Nlachomya DE LOBIOL. 

Rodzaj ten utworzył DE LOBIOL ') pierwotnie dla gatunku Panopaea Dunkeri D'ORB., który 
wedle BRAUNSA 2) jest identyczny z gatunkiem Solen helveticus THURM. (Pholadomya hehetica ETAL-
LON) , 3) i liczy do niego skorupy do rodzaju Pholadomya podobne, różniące się jednak tern, że są 
bardzo wąskie i wydłużone, i że wewnątrz skorupy znajdowała się ukośna i płaska listwa od 
szczytu na przód i w dół się ciągnąca, której na ośródkach odpowiada rowek, na nich widzialny; 
nareszcie różni się rodzaj Machomya ozdobami powierzchni skorupy, która pokryta jest delika-
tnemi linijami ziarnkowanemi, promienisto rozchodzącemi się. Zawiasy opisanego przez siebie ga-
tunku DE LOBIOL nie znał. 

Otóż na podstawie ogólnego kształtu i ozdób powierzchni liczę następujące dwa gatunki 
do rodzaju Machomya, jakkolwiek nie mogę z pewnością powiedzieć, czy takowe posiadały owę 
zewnętrzną listwę, gdyż na ośródkach tutejszych widać w odpowiedniem miejscu tylko bardzo nie-
wyraźną wklęsłość. 

1. M. sinuata ALTH. Tab. Viii, fig. 18. 

M. tesla elongata, angusta, subarcuata, valde inaeąuilateraU, antice rotundata, postice pro-
ductu, subtrwncata, radiatim subtiliter granulato-lineata. 

Długość 27 mm., szerokość przy szczycie 7 mm., największa szerokość 8 mm., wypukłość 4 mm. 
Skorupa bardzo wydłużona w stosunku jak 3 , 5 : 1 , a dlatego stosunkowo wąska, nieco 

łukowato wygięta, bardzo różnoboczna, gdyż szczyty jej leżą w pierwszej piątej części długości; 
szczyty te są małe, nieco na przód zwrócone; największa szerokość skorupy leży za szczytami, mniej 
więcśj w połowie długości; część przednia skorupy jest zwężona, nieco spłaszczona i na końcu 
zaokrąglona, część tylna ciągnie się od szczytów z niemal jednakową szerokością aż do brzegu 
tylnego, który jest zaokrąglono ścięty. Brzeg zawiasowy jest nieco łukowato wypukły, a gdy 
brzeg dolny jest do niego równoległy, przeto jest on nieco wklęsły. Zawiasa jest bezzębna. Po-
wierzchnię skorupy widać tylko na tylnym końcu, gdzie kawałek ośródki jest wyłamany, a tam 
widać wyraźne, promienisto rozchodzące się, nieco przerywane i ziarnkowane prążki. 

Wszystkie te tu wymienione cechy nie pozostawiają wątpliwości, że opisany tu gatunek należy 
do rodzaju Machomya, i że od innych dotąd poznanych gatunków tego rodzaju bardzo się różni: 
od najwięcój do niego podobnego gatunku M. (Solen) helmtica THURM. Pholadomya hehetica E T . 
Leth. bruntr. str. 160, tab. XVIII, fig. 1, różni się nasz szczytami o wiele więcej na przód wy-
suniętemi, brzegiem dolnym znacznie wklęsłym, i tem, że na powierzchni skorupy nie znajdują 
się promieniste szeregi kropek, ale wyraźne ziarnkowane prążki. 

Bardzo rzadki w zbitym żółtawym wapieniu z Bukówny. 

2. M. inaeąuistriata ALTH. Tab. Vin, fig. 15 i 19 
M. testa elongato-oblonga, maeguilaterali, antice rotundata, postice elongata, rotundato-trimcata, 

radiatim granuloso-striata, striis lateris postici fortioribus et remotioribus. 
Długość 21mm., szerokość 10 mm., grubość lewej skorupy 2 mm. 
Dotąd znaleziono tylko jeden odcisk, a ten bez ośródki. Poznany z odlewów gutaperko-

wych kształt skorupy, i jej ozdoby, na odcisku bardzo wyraźnie zachowane, przemawiają za poli-

') DE LORIOL et COTTEAU, MonograpMe pal. et geol. de l'etage portlandien du depart. de l'Yonne, str. 81. 
') BRATOS, der obere Jura im nordwestlichen Deutschland, str. 255. 
*) Lethaea bruntrutana, str. 160. 
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czeniem tego okazu do rodzaju Machomya; gdy jednak ośródka do tego odcisku należąca zaginęła, 
przeto z pewnością stwierdzić nie można obecności ukośnśj wewnętrznśj listwy, wedle DE LORIOLA 

do znamion tego rodzaju należącej. Posiadam jednak z tych samych warstw dwie inne ośródki. 
kształtem swoim i wymiarami zupełnie zgadzające się z owym odciskiem, na których widać 
bardzo słabą wklęsłość ciągnącą się od szczytu ukośnie naprzód i na dół, którśj położenie odpo-
wiada położeniu owej przez LORIOLA opisanej wewnętrznej listwy, o której mówi BRAUNS, że ona 
i w gatunku typowym M. helvetica w małych a więc młodych okazach bardzo mało jest widzialna. 

Skorupa niniejszego gatunku jest wydłużono-obła, stosunek długości do szerokości nieco 
większy jak 2 : 1 ; jest ona także różnoboczna, jakkolwiek nie tak znacznie jak w poprzednim 
gatunku, gdyż szczyty leżą tu mniej więcej w l/s części całej długości, szczyty te tylko mało 
wystają nad wąskie pole zawiasowe, od reszty skorupy delikatną, ale wyraźną krawędzią oddzielone. 

Oba końce skorupy, którśj tylna część powoli się zwęża, są zaokrąglone, przedni więcfej 
od tylnego, brzeg dolny jest niemal prosty. 

Cała powierzchnia skorupy okryta była nieco ziarnkowanemi prążkami promienisto się 
rozchodzącemi, które w przedniśj części i we środku skorupy są bardzo delikatne i do siebie 
zbliżone, w tylnej części zaś silniejsze i więcśj od siebie oddalone. 

Na jednej z wyż wspomnionych ośródek widać tak w przedniej jak i w tylnśj części 
długi i wąski, do brzegu zawiasowego przylegający rowek, dowodzący, że wewnątrz skorupy znaj-
dowała się tu długa listewka, przypominająca boczne listewkowate zęby zawiasowe niektórych 
innych małż. 

M. inaeąuistriata znajduje się bardzo rzadko w zbitym wapieniu z Bukówny. 
Rysunek na tab. VIII, fig. 19 przedstawia odlew z odcisku oddającego kształt i ozdoby 

skorupy, i jest powiększony, fig. 15 zaś przedstawia jednę ze znalezionych ośródek w wielkości 
naturalnej. 

3. M. elongata ALTH. Tab. VIII, fig. 15 

M. łesta elongata angubtata, valde inaeąuilaterali compressa, umbonibus vix prominentem; 
regio buccalis brevis, angustata, rotundata, intus costa obliąua munita; regio analis ad extremitatem 
rotundato-truncata; margo cardinalis postice rectus, intus antice et postice uno dente lineari, margim 
fere parallelo instructus; testa antice subtilissime radiatim striata? 

Długość 25 mm., szerokość 10 mm., wypukłość jednej skorupy 2 mm. 
Skorupa wydłużona, wąska, bardzo różnoboczna, gdyż szczyty znajdują się w pierwszśj 

trzeciej części długości, szczyty te mało wystają; część przednia skorupy jest przeto krótsza, a przy-
tem zwężona, na końcu zaokrąglona; część tylna jest wydłużona, i ma brzegi górny i dolny nie-
mal równoległe, koniec tylny jest zaokrąglono-ucięty. Brzeg zawiasowy tylny jest prosty, brzeg 
dolny skorupy bardzo mało łukowato wygięty. Wewnątrz skorupy' widać w przedniśj jśj części 
słabe żebro ciągnące się od szczytu ukośnie naprzód i nadół, a zostawiające na ośródce mało wy-
raźny rowek; w bliskości brzegu zawiasowego zaś widać tak w przedniśj jak i w tylnśj części 
skorupy wyraźną do tego brzegu zbliżoną i niemal do niego równoległą listewkę, między którą 
a brzegiem ciągnie się wąski rowek. Na ośródkach widać tylko ślady brózd do brzegu dolnego 
skorupy równoległych i delikatne linije przyrostu. 

Tak się przedstawiają ośródki dobrze zachowane, z których jedna na tab. VIII , fig. 15 
jest odrysowana, przyczem tylko ów ukośny rowek pochodzący z wewnętrznego żeberka skorupy nie 
jest dosyć uwydatniony. Posiadam jednak także część innej ośródki obejmującą cały przód i po-
łowę tyłu skorupy, a która niczem się nie różni od innych ośródek; przy tśj ośródce jednak szczę-
śliwym trafem także odcisk w kamieniu został ocalony, z którego się okazuje, że powićrzchnia 
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przedniej części skorupy była bardzo delikatnie promienisto prążkowana, prążek tych na reszcie 
skorupy nie widać. 

Gatunek ten w żółtawym zbitym wapieniu z Bukówny bardzo rzadko się pojawia. 

Rodzaj Pleuromya AG. 

1. PI. Jurassi AL. BBONG. sp. Tab. XII, fig. 8 . 

Lutraria Jurassi AL. BB., Annales des mines, Yol. 6, str. 554, tab. 7, fig. 4. 
Lutraria Jurassi K6MEB, Nordd. Ool. Geb., Nachtrag, str. 42. 
Lutraria Jurassi GOLDFUSS, Petref. Gerrn., str. 254, tab. 152, fig. 7. 
Panopaea Jurassi Buv., Stat. du dep. de la Meuse, Atlas. str. 8, i P. Vóltzii, tamże, str. 7. 
Panopaea tellina CONTEJEAN, Kimmeridien de Montbeliard, str. 244, 
Pleuromya Jurassi ETALLON, Letli. bruntrutana, str. 150. 
Pleuromya tellina AG., Monogr. des Myes, str. 250, tab. 29, fig. 1—8. 
Pleuromya Voltzii AG., Monogr. des Myes, str. 249, tab. 26, fig. 1,2 i tab. 29, fig. 12—14. 
Pleuromya tellina ETALL., Letk. bruntr., str. 148, tab. XV, fig. 4, i PI. Voltzii, tamże, str. 149, tab. 15, fig. 5. 
Pleuromya tellina AG., DE LOBIOL et PELLAT, Monogr. de Fet. portl. de Boulogne, str. 45, tab. 5, fig. 5. 
Pleuromya tellina AG., DE LOBIOL et COTTEAU, Monogr. du dep. de l'Yonne, str. 76, tab. 5, fig. 10. 
Pleuromya tellina LOBIOL et PELLAT, Monogr. des 6t. sup. de la form. jur. de Boulogne, str. 14, 
tab. 11, fig. 34. 
Pleuromya Jurassi BBAUNS, der obere Jura, str. 254. 

Do tego gatunku prawdopodobnie należy ośródka do 20 mm. długa, a 12 mm. szeroka, 
którśj cała wypukłość wynosi 8 mm., i bardzo różnoboczna, gdyż jej szczyty położone są w pierw-
szej trzeciśj części skorupy. Ośródka ta jednak od przodu i od tyłu jest uszkodzona, tak że 
wiedzieć nie można, o ile ona była ziejąca. Przednia jej część bardzo krótka i niemal od szczy-
tów ukośnie ucięta, tylna na końcu prawdopodobnie nieco zaokrąglona. Szczyty są na przód zwró-
cone i tworzą od przodu wyraźną tarczę (lunula); widać tu także krótki wałek wskazujący* 
gdzie się znajdowało zewnętrzne więzadło. Na bokach ośródki widać tylko słabe podłużne fałdy; 
wcisków mięśniowych i płaszczowego rozpoznać nie można. Kształt i wymiary tej ośródki przy-
pominają młode okazy gatunku PI. tellina AG. , przedstawione w dziele AGASSIZA: Mudes cri-
tiąues sur les mollusąues fossiles. Monographie des Myes, na tab. 29, fig. 1 — 3, któryto gatunek 
BBAUNS łączy z gatunkiem PI. Jurassi, a OPPEL i DE LOBIOL łączą go z gatunkiem PI. Voltsii A G . 

Gatunek ten jest cechującym dla średnich i górnych ogniw utworu Portland, gdzie się 
znajduje w wielu miejscach okolicy miasta Boulogne, w okolicy miasta Porrentruy w Szwajcaryi 
i w kilku miejscach departamentu de TYonne we Francyi; wedle BRAUNSA i STBUCKMANNA zaś 
w warstwach dolnego i górnego utworu Kimmeridge północno-zachodnich Niemiec, mianowicie 
w wielu miejscach okolicy Hanoweru. 

Ośródka tu powyżej opisana pochodzi z żółtego ikrowcowego wapienia z Bukówny. 

Rodzaj Ceromya AG. 
1. C. comitatus AG. Tab. IX, fig. 11. 
CONTEJEAN, Etude de 1'etage Kimmeridien dans les enmrons de Montbeliard, str. 250, tab. XXVI 

fig. 5—7. 
C. comitatus CONTEJ., STBUCKMANN, die Pterocerasschichten der Kimmeridgebildung bei Ahlem unweit Han -

nover (Zeitschrift der deutsch. geol. Ges. T. XXIII, str. 224,) i: Der obere Jura der Umgegend von Hannover, str. 46-
C. comitatus CTJ., BBAUNS, Der obere Jura im nordwestlichen Beutschland str. 251. 
Gresslya comitatus ET., Lethaea Bruntrutana, str. 168, tab. 20, fig. 2. 
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Skorupa mocno wypukła zaokrąglono-trójboczna, różnoboczna; część przednia krótka i za-
okrąglona, tylna nieco ukośno wydłużona, a na końcu także zaokrąglona; szczyty dosyć silne, na 
przód zwrócone, między niemi znajduje się w przedniej stronie zagłębienie nieco sercowate, brzeg 
zawiasowy tylny jest niemal prosty. Brzegi dolne skorupy prawdopodobnie nie przystawały zupeł-
nie do siebie; powierzchnia skorupy okryta linijami przyrostu, które tylko przy brzegu zawiaso-
wym są nieco wydatniejsze, na środku skorupy zaś zacierają się. 

Od rycin podanych przez pp. CONTEJEAN i ETALLON różnią się nasze okazy tem, że część 
tylna skorupy jest nieco wydłużona, a szczyty mniej grube; gdy jednak p. STRUCKMANN W Ha-
nowerze, porównawszy nasze rysunki z tamtejszemi • kazami, potwierdził przynależność podolskich 
okazów do tego gatunku, przeto i ja tego się trzymam. 

C. comitatus jest według p. CONTEJEAN dosyć pospolita w wapieniu zawierającym Ostrea 
virgula i w wapieniu zawierającym Diceras w okolicy miasta Montbeliard; według p. ETALLON 

znajduje się ona bardzo rzadko w warstwach piętra Hypovirgulien superieur z Alle w okolicy 
miasta Porrentruy; według pp. BRAUNSA i STRUCKMANNA nareszcie należy ona do dolnego i śre-
dniego utworu Kimmeridge przy Ahlem, Ahlemer Holz i Limmer w okolicy Hanoweru. 

W okolicy Niźniowa pojawia się ten gatunek bardzo rzadko w dolomitycznych marglach 
z Kutysk. 

Grupa Cyprinacea. 

R o d z i n a O y p r i n a n a BRONN. 

Rodzaj Anisocardia MUNIER. 

Rodzaj ten utworzył MUNIER-OHALMAS dla małż mających kształt zewnętrzny stojący po-
środku pomiędzy rodzajami Cyprina i Isocardia, a nawet więcej do pierwszego podobny, różnią-
cych się jednak od obu tych rodzajów swoją zawiasą, jakkolwiek takowa jest bardzo podobna do 
zawiasy rodzaju Cypńna, tak, że LORIOL ') wyraźnie mówi, że różnice zawiasy rodzaju Anisocar-
dia od rodzaju Cyprina nie są bardzo ważne; i rzeczywiście częstokroć trudno osądzić, czy pewna 
skorupa do piśrwszego, czy do drugiego należy rodzaju, a rzecz staje się tem trudniejszą, jeżeli 
zawiasa nie może być dokładnie poznaną. LAMAROK, który pierwszy oddzielił rodzaj Cyprina od 
rodzaju Venus L., opierał to oddzielenie jedynie na zawiasie, nie zważając na różnicę, którą te-
raz uważają za najważniejszą, t. j, na to, że Cyprina ma wcisk płaszczowy bez żadnej zatoki, 
należy przeto do wcale innego działu małż, niż Venus. Zawiasa składa się według niego z 3 zębów 
nierównych i rozchodzących się, tudzież z jednego zęba bocznego niekiedy zatartego. Te same 
cechy przyjęli także D'ORBIGNY i P ICTET, kładąc oprócz tego nacisk na brak zatoki we wcisku 
płaszczowym. Rozprawy p. MUNIER-CHALMAS nie znam wprawdzie, posiadam jednak dzieło D O L L -

FUSSA; La faunę Kimmeridienne du Cap de la Heve, który na str. 71 podaje cały opis rodzaju Aniso-
cardia umieszczony przez p. MUNIER W owej rozprawie, jak następuje: 

Tesla inflata, profmda, ovata, tenuis, aequivalvis, paru/m inaeąuilateru, clausa, sulcis longiłudi-
nalibus ornata; umbonibus prominentibus, discedentibus, recurvis; cardine triangulari super valvam si-
nistram duobus dentibus divaricatis, inaegualibus, cum foveola trigona arcuata interposita, muniło; den-
te antico valde prominenti, triangulari, summo acuto; dente postico tenui, anglisto elongato, parum arcm-
to, minus excelso; dentibus lateralibus mediocribus; ligamento ezterno; nymphis modicis; pallii linea 
simplici; cicatricula musculari antica prominenti, semilunari. 

*) Monographie des etages super, de la form. jurassique des enmrons de Boulogne, str. 46. 
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Uwzględniając powyższy opis, rodzaju Anisocardia, przekonamy się, że takowy różni się 
od gatunków pozostałych przy pierwotnym rodzaju Cyprina głównie tern, że w rodzaju Anisocar-
dia tylko w skorupie prawej mamy trzy zęby zawiasowe, z których przedni jest długi, wąski 
niemal równoległy i zbliżony do brzegu zawiasowego, ząb środkowy zaś w obu skorupach tego rodza-
ju jest silny, trójkątny i wysoki, a oprócz tego zazwyczaj po obu stronach skorupy znajdują się wy-
dłużone «ęby boczne. Do tego rodzaju przeto należą następujące gatunki z warstw Niźniowskich. 

1. A. intermedia DE LOKIOL. Tab. VIII, fig. 21 . 

P. DE LOBIOL et E. PELLAT, Monographie paleontologiąue et geologiąue des etages superieurs de la for-
mation jurassiąue des environs de Bouldgne-sur-mer. 2me partie 1875, str. 46, tab. XIII, fig. 20—22. 

Skorupa mała, jajowata, nie bardzo wypukła, różnoboczna, strona jej przednia krótsza 
i zaokrąglona, tylna nieco dłuższa, na końcu także zaokrąglona. Brzegi zawiasowe tylko bardzo 
mało są wygięte, niemal proste, szczyty mało wystające zaokrąglone. Zawiasę tylko raz widziałem 
dosyć dobrze zachowaną, a ta odpowiada zupełnie opisowi LORIOLA: widać bowiem w skorupie 
lewej dwa zęby zawiasowe, z których przedni jest silniejszy i ma kształt przewróconego i nieco 
ukośnego łacińskiego V, o ramionach znacznie odchylonych; przednie ramię tego zęba jest silniej-
sze i wydłuża się w dosyć długi ząb boczny, drugie ramię jest krótkie i słabe. Ząb zawiasowy 
tylny jest wąski, pojedyńczy i oddzielony wąskim rowkiem od tylnego zęba bocznego, oddzielo-
nego od brzegu zawiasy długim a wąskim rowkiem. Zawiasy skorupy prawój nie widziałem, na 
tutejszych ośródkach bowiem środek zawiasy jest zakryty i tylko długie listwowate boczne zęby 
niekiedy widać. Wciski mięśniowe i płaszczowy zaledwie dostrzegalne, brzeg dolny skorupy za-
okrąglony. 

Tutejsze okazy zawsze tylko w kształcie odcisków albo ośródek są zachowane, te ostatnie 
zawsze okazują tylko jednę połowę muszli. Z odcisków widać, że powierzchnia była niemal gładka. 

Wymiary tutejszych okazów dobrze zgadzają się z opisem LORIOLA, długość najmniejszych 
bowiem wynosi 5 mm., największych 10 mm., szerokość wynosi mniej więcej 0,80, a wypukłość 
obu skorup około 0,60 długości. 

A. intermedia znajduje się wedle LORIOLA W warstwach piętra portlandzkiego w Tour 
Croi i Terlincthun w okolicy miasta Boulogne-sur-mer 

W okolicy Niźniowa jest ten gatunek dosyć rzadki w żółtawym zbitym wapieniu z Bu-
kówny, i znajduje się także w dolomityczno-marglowym wapieniu z Kutysk i w twardym do-
lomitycznym wapieniu z ośródkami gatunku Corbula inflexa z Brzeziny. 

2. A, pulchella DE LOBIOL. Tab. XII, fig 1. 

DE LORIOL et PELLĄT, Monogr. pal. et geol. des etages sup. de la form. jur. des erwirons de Boulogne 
sur-mer. 2me partie, str. 45, tab. XIII, fig. 13—15. 

Cyprina pulchella DE LOBIOL, Monographie de l'etage portlandien de Boulogne, 1866. str. 55, tab. 4, 
fig. 10, 11. 

Anisocardia pulchella DE LOB , STRUCKMAKN, der obere Jura der Umgegend von Hannover, 1878, str. 44, 
i 97, tab. V, fig. 6. 

Gatunek ten według DE LORIOLA, różni się od poprzedzającego kształtem więcej zaokrąglo-
nym, mniej wydłużonym, za to więcśj wypukłym, tudzież tem, że strona przednia jest pod szczy-
tami wyżłobiona, z czego powstaje tu wyraźna lunula, i że szczyty są więcej zagięte; nareszcie 
obecnością bardzo słabej krawędzi, ciągnącej się od szczytu w tył i na dół. W rysunkach przez 
niego podanych tej krawędzi wcale dostrzedz nie można, nie ma jój także na okazach podolskich, 
które ja dla ich kształtu zupełnie zaokrąglonego i mocno wypukłego tudzież z powodu wyraźnego 
zagłębienia znajdującego się przed szczytami, z tym łączę gatunkiem, a to tem bardziej, gdy 
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i STRTJCKMANN wspomina, że owa krawędź jest bardzo słaba, skorupa wypukła, a szczyty grube 
i na przód zagięte. Z resztą na jednym z tutejszych okazów widziałem i ja podobną bardzo słabą 
krawędź od brzegu: zawiasowego tylnego dosyć oddaloną. 

Okazy tutejsze nie dochodzą do 12 mm. długości i d o l i mm. szerokości, ich grubość 
wynosi 8 mm.; powiśrzchnia ich jest gładka, nie mogłem bowiem dostrzedz linij przyrostu, które także 
według LORIOLA mają się pojawiać tylko na okazach zupełnie świeżych ze skorupą zachowanych, 
my zaś możemy poznać powierzchnię skorupy tylko z pozostałego w skale odcisku. Na ośródkach 
widać częstokroć wcisk mięśniowy przedni, szczególnie na prawej skorupie, i wcisk płaszczowy, 
•wyraźne. Zawiasa prawej skorupy składa się z 3 zębów zawiasowych, pierwszy jest krótki i sła* 
by, i bardzo zbliżony do brzegu zawiasowego skorupy; za nim leży silny ząb trójkątny, także 
nieco na przód skierowany i kończący się wąską ale długą nieco zagiętą listewką, ciągnącą się aż 
za wcisk mięśniowy przedni, trzeci ząb jost w tył zwrócony i przechodzi w długi listwowaty ząb 
boczny tylny. 

A. pulehella znajduje się według LORIOLA tak w dolnej, jak i w górnej części utworu Port-
land w Tour Croi, Mont Lambert, Le Portel, Cbatillon i Terlincthun w okolicy Boulogne-sur-mer, 
według STRUCKMANNA jest ona rzadka w średnim Kimmeridge z Ahlem w okolicy Hanoweru. 

Na Podolu pojawia się ten gatunek bardzo rzadko w żółtawym wapieniu z Bukówny, jest 
on jednak dosyć pospolity w szarym dolomityczno-marglowym wapieniu z Kutysk i Harasymowa. 

3. A. pamla ROM. sp. Tab. VIII, fig. 2 2 

Venus paroula ROM,, Verst. des nordd. Oolithen Geh,, str. III, tab. VII, fig. 13. 
Cyprina lineata CONTEJEAN, Etage Kimmeridien de Montbeliard, str. 261, tab. X, fig. 19—23. 
Anisocardia parwula BBATJNS, der ob. Jura im nordwestl. Deutschland str. 281, w części. 
Anisocardia parvula A. ROM. sp., STEUCKMANN , der obere Jura der Umgegend von Hannover, str. 97, 

tab. V, fig. 7. 

Według ROMERA ma jego Tenus parwula skorupę szeroko-jajowatą, nie bardzo wypukłą, 
od przodu i od dołu zaokrągloną, tylna strona jest nieco wydłużona, brzeg zawiasowy tylny jest 
ukośny i niemal prosty, szczyty są ostre, ale nie bardzo wystające i na przód zagięte. Według 
niego, CONTEJEANA i STRUCKMANNA nie ma tu żadnej zaokrąglonej krawędzi w tylnej części sko-
rupy, owszem cała skorupa jest równie wypukła; BRACNS zaś wspomina o takiej krawędzi i na tej zasa-
dzie łączy on ten gatunek z gatunkiem Isocardia parmla A. ROM. sp., i liczy do niego także 
gatunki Cyprina lineata, globula i cornucopiae CONTEJEAN, uważając takowe za okazy różniące się 
tylko wiekiem swoim. Nadmienia przytem BRAOTS, że skorupa jest zaokrąglona i posiada w tylnej 
części zaokrągloną ukośną krawędź do brzegu zawiasowego zbliżoną, tudzież że ze wzrostem skorupy 
kąt zawiasowy staje się coraz ostrzejszym. Dodaje nadto, że Venus parmla ROM. przedstawia 
okaz młody, jego Isocardia parvula zaś okaz starszy, mający powierzchnię gładką i wyraźną kra-
wędź ukośną na ośródkach. 

Z tćm zapatrywaniem nie zgadza się STRUCKMANN, który owszem na podstawie porównania 
originałów zbioru RÓMEROWSKIEGO twierdzi, że tegoż Isocardia parmla należy prawdopodobnie do 
gatunku Anisocardia Legayi DE LORIOL. Okazy Niźniowskie które ja do gatunku A. parvula ROM. 
liczę, a które także według zdania p. STRTJCKMANNA do niego należą, różnią się od gatunku A. 
intermedia tem, że mają część tylną skorupy więcej wydłużoną i zwężoną, a tylko na samym końcu 
zaokrągloną; tylna część brzegu zawiasowego jest prosta, przednia zaś nieco wklęsła, a szczyty 
więcej na przód zagięte, niż tam; wcisk płaszczowy i wciski mięśniowe są wyraźne. 

Gatunek ten znajduje się według ROMERA W wapieniu utworu Portland przy Wendhausen 
i Delligsen; według STRUCKMANNA jest on pospolity w górnej części średniego Kimmeridge, a mia-
nowicie w pasie zawierającym Pteroceras Oceani, rzadki zaś w dolnej części tego ogniwa, t. j . 
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w warstwach obfitujących w gatunek Nerinea obtusa, i mniej rzadki znowu w dolnem ogniwie 
utworu Kimmeridge, a mianowicie w pasie gatunku Terebratula humeralis (Korallenoolith), i znaj-
duje się w Linden, Tonjesberg, Limmer, Ahlem i Monkeberg w okolicy Hanoweru. BRAUNS 
cytuje go z owego „Korallenoolith" przy Hoheneggelsen i Linden, tudzież z dolnego i średniego 
Kimmeridge, mówiąc, że przeważnie znajduje się w tym ostatnim. 

W okolicy Niżniowa A. parvula pojawia się tylko bardzo rzadko w Bukównie i w Kutyskach 

4. A. Legayi SATJV. sp. Tab. XII, fig. 2 — 4 

Cypricardia Legayi, SAUVAGE et RIGAUS, Journal de conchyliologie, T. XIX, str. 358, i T. XX, str. 184 
tab. 8, fig. 6. 

Anisocardia Legayi SAUV. sp. DE LOBIOL et PELLAT, Monogr. pal. et geol. des etages sup. de la form. 
jwrass. des environs de Boulogne-sur-mer. 1875, 2me partie• str. 51, tab. XIII, fig. 25—31. 

Anisocąrdia Legayi, SAUV. sp. STBUCKMANN, der obere Jura der TJmgegend von Hannover, str. 86, tab_ 
V, fig. 3 i 4. 

Gatunek ten różni się od wszystkich innych obecnością wyraźnej krawędzi, ciągnącej się 
od szczytu w tył i na dół, gdzie w skutek tego między brzegiem tylnym skorupy mniej lub więcej 
uciętym a jej brzegiem dolnym mało wypukłym powstaje kąt nieco zaokrąglony, a przy nim małe 
wyżłobienie brzegu dolnego. Część skorupy leżąca między ową krawędzią a brzegiem zawiasowym 
tylnym, który jest niemal prosty, staje się nieco wklęsłą, koniec przedni nareszcie jest zaokrąglony. 
Skorupa jest jajowato wydłużona, różnoboczna, nie zbyt wypukła, okazy najmniejsze są najwięcej 
wydłużone, a krawędź jest u nich mniej wybitna; z dalszym wzrostem rozszerzają się oba końce 
skorupy, przez co staje się ona więcśj krępą, a krawędź ostrzejszą. Zawiasy dostrzedz nie mogłem, 
także odcisków mięśniowych na ośrodkach nie widać. Najmniejsze okazy mają 2,5 mm., największe 
4mm. długości, tutejsze okazy przeto są zawsze mniejsze od okazów przez LORIOLA i STRUCK-
MANNA opisanych. 

We Francyi znajduje się ten gatunek w warstwach piętra sekwańskiego w Bellebrune i w pię-
trze obfitującym w Exogyra virgula przy samym porcie w Boulogne; w okolicy Hanoweru jest on rzadki 
w dolnym, mniej zaś rzadki w średnim Kimmeridge i znajduje się w Linden, Tonjesberg, Ahlem 
i Monkeberg. 

W okolicy Niźniowa znalazła się ta skamielina dotąd tylko dosyć rzadko w żółtawym, 
albo białawym zbitym wapieniu przy przewozie w Bukównie. 

Rodzaj Cyprina LAMK. 

I . C. galiciana ALTH. Tab. xii, fig. 9 

C. lesta ovato-globosa, inflata, valde inaeguilatera, laevigata, antice etpostice rotundata, umbo-
nibus prope marginem anticum testae sitis, prominentibus, antrorsum incurvis; margine cardinali utrin-
que declwi, postico elongato subrecto, dentibus cardinalibus haud conspicuis. 

Długość 18 mm., szerokość aż do brzegu zamkowego 12 mm., a wraz ze szczytami 15 mm., 
wypukłość jednej skorupy 6 mm. 

Gatunek ten, który posiadam w kilku ośródkach, zaliczam do rodzaju Cyprina, opierając się 
na jego ogólnym kształcie; mógłby on wprawdzie także należeć do rodzaju Anisocardia; gdy jednak za-
wiasy nie znam, przeto tej kwestyi stanowczo rozstrzygnąć nie mogę. Skorupa jest jajowata, mocno wy-
pukła i bardzo różnoboczna, gdyż szczyty leżą bardzo blisko przedniego końca skorupy, przytem są bar-
dzo wystające i na przód zagięte. Brzegi zawiasowe tworzą ze sobą kąt około 100° wynoszący, tylny 
jest wydłużony i niemal prosty. Powierzchnia i wewnętrzny brzeg skorupy są gładkie. 

Ezadki w zbitym żółtawym wapieniu z Bukówny. 
Wydz. matem.-przyr. T. VI. 12 
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R o d z i n a C a r d i a n a . BRONN. 

Rodzaj Cardium L. 

1. 0. tyraicum ALTH. Tab. X, flg. 6, i tab. XII, fig. 6 . 

C. testa suborbiculari, inflata, fere aeąuilaterali laevigata, antice et postice rotundato-truncata, 
umbonibus prominentibus, margine cardinałi subcarinato, palliali convexo, intus laevigato. Gardo in 
utraąue valva uno solum dente cardinałi triangulari, et utrinque uno dente laterali prominente in-
structus, dens ca/rdinalis secundus vix conspicuus. 

Długość i szerokość do 30 mm., wypukłość jednej skorupy 10—12 mm. 
Skorupa zaokrąglona, wypukła, niemal równoboczna, zewnątrz gładka i tylko słabo współ-

środkowo prążkowana, od przodu i tyłu zaokrąglono-ucięta, o szczytach wystających, nieco w je-
dnę stronę zagiętych. Brzeg zawiasowy jest nieco łukowato wygięty, brzeg dolny czyli płaszczowy ' 
jest kolisty, wewnątrz gładki. Na ośródkach widać po obu stronach z boku wyraźną wklęsłość, 
w skutek czego powstaje z obu stron zaokrąglona krawędź, środek skorupy od jej boków oddzie-
lająca, a podobne krawędzie oddzielają boki skorupy od pola zawiasowego. Zawiasa ma w każdej 
skorupie pod szczytem tylko po jednym silnym trójkątnym zębie, obok którego leży trójkątny. 
dołek dla zęba drugiej skorupy. Drugiego zęba zawiasowego zaś widać tylko niewyraźne ślady. 
Po obu stronach zawiasy znajduje się także po jednym silnym zębie bocznym, od środka zawiasy 
oddalonym, a przy każdym leży wydłużony dołek dla zęba drugiej skorupy. Wciski mięśniowe 
są wyraźne i leżą tuż przy zębach bocznych zawiasy, wcisk płaszczowy niewyraźny. 

G. tyraicum tak co do kształtu, jak co do wymiarów swoich, nareszcie co do ozdób po-
wierzchni podobne jest do gatunku G. Verioti Buv. ' ) , od którego różni się wspomnionemi po-
wyżej krawędziami ośródki, tudzież budową zawiasy. 

Piękny ten gatunek nie bardzo jest rzadki w żółtawym zbitym wapieniu przy przewozie 
w Bukównie. 

Rysunki na tab. X , fig. 6 , przedstawiają ośródkę tego gatunku w naturalnej wielkości, 
na tab. XII, fig. 6, zaś przedstawiona jest jego zawiasa. 

2. C. orbiculare ALTH. Tab. XII, fig. 7. 

G. testa suborbiculari, aeguilatera, regulariter convexa laevigata, umbonibus vix prominulis; dentes 
cardinales triangulares, unus conicus subincurvus, alter obliąuus subelongatus, dentes laterales remo-
tiuscułi. Impressiones musculorum orbiculares, dentibus lateralibus adjacentes. 

Długość 15—20 mm., szerokość nieco mniejsza, wypukłość jednej skorupy 5—6 mm. 
Skorupa zaokrąglona, równoboczna, regularnie wypukła, zewnątrz gładka, ze szczytami mało 

wystającemi; zębów zawiasowych ma 2, są one niemal trójkątne i ku sobie nachylone, zamykając dołki 
trójkątne przeznaczone dla zębów drugiej skorupy, jeden ząb jest wysoki, spiczasty i nieco zagięty, 
drugi niższy wydłużony ma na swym grzbiecie małe podłużne zagłębienie; zęby boczne są wy-
dłużone i dosyć silne, a tuż przy nich leżą dosyć wybitne koliste wciski mięśniowe; brzegi sko-
rupy są wewnątrz gładkie. G-atunek ten, pominąwszy nawet mniejsze jego wymiary, kształtem 
swoim niemal kolistym, mierną i regularną wypukłością, tudzież brakiem wyż wspomnionych 
bocznych wklęsłości i krawędzi na ośródkach, tak się różni od poprzedzającego gatunku, że nie 

') BUTIONIKE, Statist. geol. etc. du departement de la Meuse. Atlas, str. 16, tab. 17, fig. 1—6. 



"WAPIEŃ NIŹNIOWSKI I JEGO SKAMIELINY. 91 

można okazów tego gatunku uważać za młodsze okazy pierwszego, który już w okazach młodych 
jest więcej wypukły, a ta wypukłość we środku jest silniejsza, niż przy bokach. Nie mogę tego 
gatunku także połączyć z żadnym innym z warstw jurasowych mi znanym. 

Nie bardzo rzadki w zbitym żółtawym wapieniu z Bukówny. 
Rysunek na tab. XII, fig. 7, podaje pod a ośródkę tego gatunku, widzianą zgóry, pod b 

widzianą od strony zawiasowej, a pod c przedstawia zawiasę. 

3. C. Mosense BUY. Tab. VIII, fig. 2 5 . 

A. BUYIGNIEB, Statistiąue geologiąue etc. du departament de la Meuse. Atlas, str. 16, tab. XIII, fig. 21.22-

Skorupa okrągła, bardzo wypukła, o szczytach ostrych, mocno wystających i w przód 
zagiętych. Wypukłość nie jest jednakowa po obu stronach skorupy: przednia strona jest regu-
larnie wypukła i ma brzeg zaokrąglony, po tylnej stronie zaś widać krawędź zaokrągloną, cią-
gnącą się ukośnie od szczytu ku miejscu, w którem brzeg tylny skorupy łączy się z dolnym, 
i nieco łukowato wygiętą; od tój krawędzi skorupa nagle ku tyłowi spada, a dopiero przy brzegu, który 
jest zaokrąglono ucięty, nachylenie staje się znowu słabszem, w skutek czego ta część skorupy 
jest nieco wyżłobiona; brzeg dolny jest regularnie zaokrąglony i tworzy z brzegiem tylnym kąt 
nieco zaokraglony; powierzchnia jest gładka. Na zawiasie widać pod szczytem dwa zęby silne, 
ku sobie nachylone, jeden jest stożkowaty, drugi przed nim leżący ukośny i wydłużony; zęby 
boczne są także silne, nieco wydłużone, i leżą blisko brzegu skorupy. Wcisk mięśniowy przedni 
jest okrągły i wyraźny, tylny jest mniej wyraźny, brzeg skorupy wewnątrz jest gładki. Okazy gali-
cyjskie mają od 10 do 15 mm. długości i szerokości, a największe mają do 8 mm. wypukłości 
jednej skorupy, i zupełnie zgadzają się z opisem i rysunkiem BungNiERA wyżej powołanym. W ry-
sunku na tab. VIII, fig. 25, krawędź tylna nieco za słabo jest naznaczona, bo takowa w rze-
czywistości ciągnie się wyraźnie aż do brzegu, także brzeg tylny skorupy jest na rysunku za-
nadto zaokrąglony. 

C. Mosense znajduje się według BUYIGNIERA W niższych warstwach jego calcaire a as-
tartes w Verdun, Dugny i innych miejscach; w okolicy Niźniowa pojawia się ono bardzo rzadko 
w twardym dolomitycznym wapieniu z Brzeziny, tudzież w wapieniu dolomityczno-marglowym 
z Kutysk. 

4. 0. Dyoniseum Buv. Tab. IX, fig. 1, i tab. X, fig. 24. 
A. BUYIGNIBB, Statistiąue geol. du depart. de la Meuse. Atlas, str. 16, tab. XIII, fig. 28. 29. 

Skorupa mała, czworoboczno-zaokrąglona i mocno wypukła, niemal kulista i prawie ró-
wnoboczna, o szczytach ostrych, na przód wygiętych i do siebie bardzo zbliżonych; w tylnej części 
skorupy ciągnie się od szczytu wyraźna jednak zaokrąglona krawędź w tył i kończy się w tyl-
nym brzegu skorupy, który jest zaokrąglono ucięty. Krawędź ta oddziela sercowatą wklęsłość po 
obu stronach tylnego brzegu zawiasowego leżącą od reszty skorupy, brzeg zawiasowy sam z tej 
wklęsłości się wznosi, dzieląc takową na dwie połowy. Podobną ale mniejszą sercowatą wklęsłość 
widać w przedniej części skorupy. Część skorupy leżąca między ową wyż wspomnioną krawędzią 
a brzegiem zawiasowym jest nader delikatnie promienisto prążkowana, prążki są tak delikatne, 
że tylko za pomocą lupy dostrzeżone być mogą; przy silniejszem powiększeniu widać, że bardzo 
delikatne linije współśrodkowe krzyżują te prążki, w skutek czego takowe stają się ziarnkowanemi-
Reszta skorupy jest zupełnie gładka. Zęby zawiasowe są drobne, zęby boczne także małe, krótkie 
i bardzo od środka zawiasy oddalone, odciski mięśni są mało wyraźne. Długość i szerokość do-
chodzi do 11 mm., cała grubość ośrodki do 10 mm. 
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Opis i rysunek podany przez BUVIGNIEKA . bardzo dobrze zgadzają się z galicyjskiemi oka-
zami, które są tylko nieco mniejsze, a stosunkowo jeszcze więcej wypukłe. 

C. Byoniseum BUY. znajduje się w warstwach niższych ikrowcowych ogniwa calcaire & 
astartes, i w wapieniach łupkowych należących do średnich warstw tejże grupy w Yerdun, Dugny, 
Maujouy i t. d. w depart. de la Meuse we Francyi; w okolicy Niźniowa pojawia się ten gatu-
nek bardzo rzadko w żółtawym zbitym wapieniu z Bukówny. 

Rysunki są nieco powiększone i przedstawiają na tab. IX, fig. 10 ośródkę z trzech stron 
widzianą; na tab. X, fig. 24 zaś odlew gutaperkowy dołka pozostałego po wyjęciu ośródki, dla 
okazania prążkowania tylnej strony skorupy, które jednak jest tak delikatne, że i na tym powię-
kszonym rysunku dokładnie oddane być nie mogło. 

Grupa Lucinacea. 

R o d z i n a L u c i n a n a BBONN. 

Rodzaj Corbicella LYCETT. 

I . 0. complanata ALTH. Tab. v n i , fig. 2 3 

G. testa elongato-ovata, tenuissima, valde compressa et complanata, laevigata, subaeąuilatera, 
antice et poslice rotundata, umbonibus vix prominulis; dentibus cardinalibus duobus dwergentibus, mi-
nimis, dente laterali vix conspicuo; margine cardinali antico et postico subrectis parum declivibus. 

Długość 10 mm., szerokość 3—4 mm. 
Skorupa wydłużona, cieniutka i bardzo spłaszczona, gładka i tylko bardzo delikatnemi lini-

jami przyrostu znaczona, niemal równoboczna, strona tylna jednak zawsze nieco dłuższa, brzeg 
tylny i przedni zaokrąglony, brzegi zawiasowe niemal proste i pod kątem bardzo rozwartym roz-
chodzące się; szczyty bardzo mało wystają, pod niómi znajdują się dwa małe rozchodzące się 
zęby zawiasowe, ząb boczny mało jest widzialny. Odciski mięśniowe niekiedy dosyć są wyraźne, 
zaraz za przednim odciskiem widać zazwyczaj na ośródce krótki ukośny rowek. Mały ten gatu-
nek odznaczający się swoją długością i swojem spłaszczeniem, jest dosyć pospolity w dolomityczno-
marglowym wapieniu z Kutysk. 

Rysunek podaje obraz ośródki tego gatunku powiększony, a nad nim obraz zawiasy. 

C. oblonga ALTH. Tab. VIII, fig. 24. 

C. testa ovata, convexiuscula, laemgata, subaeąuilatera, utrinąue rotundata, umbonibus promi-
nulis, dentibus cardinalibus duobus dwergentibus, dentibus lateralibus elongatis, linearibus; superficie 
concentrice striata, striis tenuissimis. 

Długość 8—10 mm., szerokość 4—6 mm. 
G-atunek ten różni się od poprzedzającego t£m, że jest krótszy i stosunkowo szerszy, a wię-

cej wypukły, szczyty jego nieco więcej wystają, a brzegi zawiasowe więcej ku sobie są nachy-
lone; nareszcie ma on oprócz dwóch małych zębów zawiasowych także wyraźne długie listwowate 
zęby boczne. "Wcisk mięśniowy przedni i wcisk płaszczowy są bardzo wyraźne. Powierzchnia 
jest bardzo słabo współśrodkowo rysowana. 

G. oblonga jest dosyć pospolita w zbitym żółtawym wapieniu z Bukówny, i pojawia się 
bardzo rzadko także w marglowym wapieniu z Kutysk. 
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3. C. podolica ALTH. Tab. VIII, fig. 20 . 

G. testa ovata, compressa, inaeąuilatera; regio buccalis anali brevior, rotundata, regio analis 
elongata, ad mar ginem rotundata. Mar go cardinalis utrinque declwis, mar go pallealis arcuatus; um-
bones parvi, vix inflexi. Gardo in valva sinistra dentibus cardinalibus duobus, subaegualibus, dente-
que laterali lineari remoto munitus. Impressio muscularis antica mlde conspicua, impressio pallealis integra. 

Mały ten gatunek przypomina kształtem swoim gatunek G. unioides DE LORIOL '), jest 
jednak o wiele mniejszy, a stosunkowo szerszy i nieco więcej wypukły. Kształt skorupy jest ja-
jowaty, takowa jest różnoboczna, gdyż szczyty jej znajdują się w części długości skorupy. 
Część przednia jest krótsza i zaokrąglona, część tylna jest wydłużona, jej szerokość zwolna się 
zmniejsza; brzeg tylny także jest zaokrąglony, brzeg dolny nareszcie również łukowato wygięty. 
Brzegi zawiasowe są po obu stronach pochyłe, kąt zawiasowy wynosi około 130°; w skorupie 
lewej widać dwa małe ku sobie nachylone zęby zawiasowe i jeden ząb boczny linearny od stro-
ny tylnej. Wcisk mięśniowy przedni jest okrągły i bardzo wyraźny, wcisk płaszczowy bez zatoki, 
brzeg skorupy wewnątrz gładki, jej powierzchnia nieznana, gdyż dotąd znaleziono tylko ośródki. 
Znajduje się bardzo rzadko w dolomityczno-marglowym wapieniu z Kutysk. 

4. 0. radiata ALTH. Tab. XII, fig. 11. 

G. testa ovata, inaequilatera, antice et postice rotundato-truncata, ad mar ginem cardinalem 
angulata, intus radiata. Uegio buccalis anali brevior et attenuata, mar go cardinalis anticus declwis, 
posticus fere horisontalis, margo pallealis vix arcuatus. Umbones parvi, vix inflexi. Gardo in utraque 
valva dentibus cardinalibus duobus instructus, quorum posticus in valva dextra major antico; dentes 
laterales vix conspicui. Testa intus tribus lineis impressis remotis, ab umbone radiatim prodeuntibus 
et ad marginem pallealem usque conspicuis ornata. 

Długość 8 mm., szerokość 4 mm., wypukłość jednej skorupy 1,8 mm. 
Skorupa jajowata, różnoboczna, gdyż szczyty jej znajdują się w 3Js częściach długości, 

szczyty te są małe, jednak nieco więcej wystają niż w powyżej opisanych gatunkach. Strona 
przednia skorupy jest krótsza i ku brzegowi przedniemu się zwęża, strona tylna jest dłuższa i bar-
dzo mało się zwęża; koniec tylny i przedni skorupy są nieco zaokrąglono-ucięte i tworzą z brze-
gami zawiasowemi wyraźne kąty. Brzeg zawiasowy przedni jest ukośny, tylny zaś niemal poziomy, 
brzeg dolny tylko mało łukowato-wygięty. Zawiasa składa się z dwóch, pod kątem rozchodzących 
się zębów, z których tylny w skorupie prawej jest większy od przedniego. Zęby boczne nie są 
wyraźne. Najważniejszą cechą tego gatunku są trzy od szczytów skorupy wewnątrz takowej pro-
mienisto rozchodzące się i aż do brzegu dolnego sięgające rowki, przedstawiające się na ośród-
kach w postaci cienkich ale wyraźnych wałków od siebie oddalonych. Czy te rowki odpowiadały 
podobnym fałdom na powierzchni skorupy wystającym, tego z pewnością twierdzić nie mogę, bo 
odcisku tej małży nie widziałem; jest to jednak prawdopodobnym, ponieważ wszystkie gatunki ro-
dzaju Corbicella mają bardzo cienką skorupę. Dotąd znam tylko dwa okazy tego gatunku, z któ-
rych jeden przedstawia ośródkę prawej drugi lewej skorupy, oba pochodzą z dolomityczno-mar-
glowego wapienia z Kutysk. 

P. DE LOBIOL et PELLAT, Monogr. paleont. des etąges sup. de la form. jurass. des enoirons de Boulogne-
sur-mer. 2me partie, str. 64, tab. XIV, fig. 9—11. 
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Rodzaj Corbis Cuv. 

1. 0. crenata Cwr. Tab. IX, fig. 8, 15 i 19. 

C. crenata CONTEJEAN , Etude de l'etage kimmeridien dans les environs de Monibeliard, str. 274, tab. 
XII, fig. 10, 11. 

C. crenata CTJ. ETALLON, Lethaea Bruntrutana, str. 187, tab. XXIII, fig. 2. 
C. ćrenata CTJ. STRUCKHANN, Zeitschrift der deutschen geol. Gesellschaft, T. 23, str. 224 i 227, tudzież: 

Der obere Jura der Umgegend von Hannover, str. 44 i 93. 
C. decussata Bur. w części. BBAUNS, der obere Jura im nordwestlichen Deutschland, str. 287. 

Skorupa jajowata, nie bardzo wypukła, nieco różnoboczna, gdyż szczyty jej nie leżą w po-
łowie długości, jakkolwiek blisko takowej, jednak zawsze są nieco naprzód wysunięte; dla tego 
strona przednia zawsze jest nieco krótsza od tylnej. Szczyty są spiczaste, leżą w przedłużeniu 
brzegu zawiasowego tylnego, brzeg zawiasowy przedni zaś jest nieco wklęsły, tak, że szczyty po 
za takowy wystają; oba końce skorupy są zaokrąglone, tylna jej część nieco się zwęża. Wię-
zadło zewnętrzne pozostawiło po sobie długą eliptyczną wklęsłość za szczytami skorupy, przed 
szczytami zaś leży druga znacznie krótsza ale szersza wklęsłość (lunula). Zawiasa składa się 
z dwóch zębów zawiasowych, pod kątem rozchodzących się, i z dwóch oddalonych zębów bocznych. 
Wciski mięśniowe są wyraźne, cały brzeg skorupy jest wewnątrz karbowany. 

Powierzchnia skorupy okryta jest gęstemi i spłaszczonemi żebrami współśrodkowemi, po-
oddzielanemi znacznie węższemi rówkami; każde żeberko wznosi się nagle po stronie zwróconej ku 
szczytom z poprzedniego rowka, podobnie jak szeregi gontów na dachu, na zewnątrz zaś zniża 
się zwolna ku brzegowi skorupy. Pomiędzy temi szerszemi żeberkami występują niekiedy żeberka 
znacznie węższe, delikatnym rowkiem od tamtych oddzielone. Tylko na przedniej części skorupy 
widać, mniej więcej aż do jej długości, liczne i zbliżone, od szczytu promienisto się rozcho-
dzące delikatne rowki, owe żeberka krzyżujące, które z początku w bliskości brzegu zawiaso-
wego są tak silne, że występują jakby fałdy, w skutek czego współśrodkowe żeberka wyglądają tu 
jakby ziarnkowane; dalej ku środkowi skorupy zaś rowki te coraz więcej zanikają, pozosta-
wiając tylko delikatne wryte linije, które w lj* długości skorupy zupełnie giną. Ośródka ma po-
wierzchnię zupełnie gładką, wypukłość jćj jest niemal jednakowa aż do brzegu, który, jak już 
wyżej nadmieniłem, jest karbowany. Największe z naszych okazów mają 35 mm. długości, 22 mm. 
szerokości, i 12 mm. wypukłości obu skorup; istnieją jednak i mniejsze, prawdopodobnie młodsze 
okazy, które są stosunkowo szersze i mają brzeg dolny więcój zaokrąglony, z resztą niczem się nie 
różnią od starszych. 

CONTEJEAN, opisując ten gatunek, mówi tylko o kilku promienistych żebrach w przedniśj 
części skorupy; na podanym przez niego rysunku widać ich tylko 4—5, a te są szerokie. W na-
szych okazach nie są te żeberka czyli fałdy tak wyraźne, za to jest ich więcej, a zawsze naj-
wydatniejsze są te, które leżą najbliżej przedniego końca skorupy. ETALLON O tych promienistych 
żeberkach nic nie wspomina. 

BRAUNS łączy nasz gatunek z gatunkiem G. decussata Buv. ' ) , i z gatunkiem C. subcla-
thrata CTJ. (1. c. str. 273, tab. XIII, fig. 5 9) Oba te gatunki jednak, które rzeczywiście według 
opisów i rycin tych autorów zdają się być jednym tylko gatunkiem, są większe, stosunkowo 
szersze, a na całej swej powierzchni okazują żeberka promieniste, krzyżujące się z żeberkami 
współśrodkowemi. 

*) Statistiąue geol. du depart. de la Meuse. Atlas, str. 13, tab. XII, fig. 7 do 12. 
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STBUOKMANN także sprzeciwia się temu połączeniu, wspominając, że żeberka współśrodkowe 
u gatunku G. subclathrata CTJ. są płaskie, u gatunku G. crenata zaś ostre i bardzo regularne. 
J a zaś jak wyżej nadmieniłem, trzymając się pierwotnych opisów pp. BUVIGNIER i CONTEJEAN, 
widzę różnicę tych dwóch gatunków oprócz całego kształtu także w tem, że żeberka promieniste 
w jednym gatunku pokrywają całą skorupę, w drugim zaś znajdują się tylko w przedniej jej części. 

C. crenata znajduje się według p. CONTEJEAN bardzo rzadko w jego calcaire a cardium 
de la Petite Hollande, według ETALLONA W ogniwie terrain epistrombien z Roche de Jettiaz; według 
STRUCKMANNA jest on rzadki w pasie zawierającym Pteroceras Oceani z Ahlem w okolicy Hanoweru. 

W okolicy Niźniowa znajudje się tylko w wapieniu zbitym żółtawym z Bukówny. 
Fig 8 i 15 na tab. IX, przedstawiają odlewy gutaperkowe z dwóch tutejszych odcisków, 

fig. 15 6. także zawiasę, jak się takowa na jednym z tych odlewów przedstawia, gdzie jednak 
jest bardzo niedokładnie zachowana. Tab. EX, fig. 19 przedstawia mniejszy i niezupełny okaz 
tego gatunku nieco powiększony; na tym rysunku widać, jak niekiedy niektóre z żeber współśrod-
kowych stają się wyraźniejszemi od innych. 

2. 0. scobinella Buv. Tab. IX, fig. 10, 13b, 14 i 17, tudzież tab. X, fig. 3. 
C. scobinella BUYIGNIEB, 8tatistique miner alogique etc. du dep. de la Meuse. Atlas, str. 14, tab. XI, fig. 27—31. 
Fimbria scobinella DE LOK., Monogr. paleont. et geol. des etages super, de la form. jur. de Boulogne, 

Cz. II, str. 68, tab. XIII, fig. 45. 
Corbis scobinella BUY. SIBUOKMANN, der obere Jura der Umgegend von Hannover, str. 44 i 93, tab, II, 

fig. 8,9. 

Skorupa owalna, nie bardzo wypukła, różnoboczna, o szczytach niemal w połowie długości 
skorupy umieszczonych. 

Strona tylna skorupy zwęża się ku zaokrąglonemu tylnemu brzegowi, strona przednia 
tylko przy samym szczycie jest nieco zwężona, tak, że szczyt po za brzeg zawiasowy wyraźnie wysta-
je, później zaś skroupa na nowo się rozszerza albo przynajmniej zachowuje swą pierwotną szerokość, 
a zarazem się spłaszcza aż do brzegu przedniego, który także jest zaokrąglony. Przed szczytem 
leży krótka szeroka i głęboka lunula, za szczytem długa i dosyć szeroka wklęsłość dla zewnę-
trznego więzadła. Obie te wklęsłości oddzielone są od powierzchni skorupy wyraźnemi krawędziami. 

Powierzchnia skorupy okryta jest dosyć ostremi żeberkami współśrodkowemi, które i w tym 
gatunku od strony szczytu nagle się wznoszą, ku brzegowi płaszczowemu skorupy zaś powoli się 
zniżają; oddzielające je brózdy są niemal tej samej co żeberka szerokości. Oprócz tych żeberek, 
które przy brzegach skorupy są szersze, niedaleko od brzegu zaś dzielą się na dwa węż-
sze, widać na całej skorupie liczne, delikatne ale wyraźne linije promienisto od szczytów się roz-
chodzące, które w przedniej części skorupy są tak silne, że w skutek ich krzyżowania się z że-
berkami współśrodkowemi te ostatnie wyglądają jak łuskowate. Na innych miejscach zaś, a szcze-
gólnie we środku skorupy te linije są o wiele delikatniejsze i sprawiają tylko lekkie ząbkowa-
nie górnego brzegu owych żeberek, tudzież małe czworoboczne dołki na ich części płaskiej. 

Na ośródkach widać, że zawiasa składa się z dwóch zębów zawiasowych rozchodzących 
się i oddzielonych trójkątnym dołkiem, tudzież z dwóch silnych zębów bocznych. Wypukłość 
ośródki ustaje zazwyczaj już nieco przed brzegiem skorupy, tak, że przy samym brzegu istnieje 
mniej lub więcej szeroki pas płaski, który najwyraźniej występuje przy przednim końcu skorupy. 
Cały brzeg wewnętrzny skorupy jest wyraźnie karbowany, wciski mięśniowe są dosyć wyraźne. 

Okazy galicyjskie mają zazwyczaj około 20 mm. długości, do 15 mm. szerokości, i do 10 mm. 
wypukłości; rzadziej pojawiają się okazy większe mające do 30 mm. długości, i 24 mm. szerokości; 
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z drugiej strony widać okazy znacznie mniejsze, mające tylko 7 mm. długości i 5 mm. szerokości. 
Właśnie w tych małych okazach owo rozszerzanie się przedniej części skorupy występuje najwy-
raźniej, a na tej zasadzie oświadczył mi p. STRUCKMANN, któremu udzieliłem tablice litografowane 
do przejrzenia, że okaz wyrysowany na tab. IX, fig, 13 b. może należy do gatunku C. trapezina 
BUY. '); ja jednak nie mogę znaleźć istotnej różnicy od okazów większych, a na policzenie tych 
małych okazów do gatunku C. trapedna zgodzić się nie mogę, bo według dopiero powołanego opi-
su i rysunku linije promieniste w gatunku G. trapezina są o wiele delikatniejsze i tylko w bró-
zdach pomiędzy żebrami widzialne. 

Rysunek na tab. IX, fig. 10, przedstawia kształt i powierzchnię okazu zwykłych wymia-
rów w obrazie dla dokładnego poznania ozdób powierzchni znacznie powiększonym; tab. IX, fig. 
13 b. i tab. X, fig. 3, przedstawiają okazy małe; a na tab. IX, fig. 17, oddany jest odlew gutaper-
kowy ośródki dla poznania zawiasy, w którym jednak owo wyż wspomniane spłaszczenie strony 
przedniej ośródki niewyraźnie występuje. 

C. scobinella znajduje się według p. BUYIGNIERA W ogniwie Coralrag przy St. Mihiel, 
Yerdun, Donaumont itd. we Francyi; DE LORIOL cytuje takowy z piętra sekwaóskiego z Que-
strecąue w okolicy Boulogne-sur-Mer, STRUOKMANN zaś z pasa zawierającego Pteroceras Oceani 
a należącego do utworu Kimmeridge z Ahlem i Tonjesberg w okolicy Hanoweru. 

W okolicy Niźniowa jest ten gatunek bardzo pospolity i cechujący dla żółtego zbitego 
i ikrowcowego wapienia z Bukówny. 

Rodzaj Lucina LAMK. 

i. L. substriata ROM. Tab. IX, fig. 9. 
L. substriata ROM. Dia Verstein. des norddeutschen Oolithen-Gebirges, str. 118, tab. VII, fig. 18. 
L. substriata ROM. ETALION, Lethaea bruntrutana, str. 197, tab. XXIV, fig. 7. 
L. substriata. LORIOL, Monogr. -pal. et geol. de Vetage portland. des environs de Boulogne, str. 63, tab. VI, fig. 11* 
L. substriata. BKAUNS, der obere Jura im nordwest. Deutschland. str. 285. 
L. substriata. LOBIOL, Monogr. paleont. et geol. des etages sup. de la form. jurass. des eiwirons de Bou-

logne, str. 72, tab. XIV, fig. 3. 
L. substriata. STRUCKMANN, der obere Jura der Umgegend von Hannover, str. 42 i 90, tab. III, fig. 1 i 2. 
L. Elsgaudiąe THURM. CONTEJEAN, Etage Mmmerid. de Montbeliard, str. 269, tab. XII, fig. 3,; non L. 

Elsgaudiae var. CEEDN. 

Skorupa niemal kolista, spłaszczona, o szczytach niemal w połowie długości skorupy umie-
szczonych, mało wystających; brzeg zawiasowy tylny niemal prosty, przedni przy samym szczycie 
mocno wycięty, brzegi tylny, przedni i dolny zaokrąglone; wcisk mięśniowy tylny okrągły, prze-
dni zaś mocno wydłużony, u dołu zaokrąglony, wcisk płaszczowy bardzo wyraźny. Na jedynej 
ośródce którą posiadam, widać, mianowicie w przedniej jej części, ślady owych prążek promieni-
stych, o których wspomina BRAUNS, a które na wcisku mięśniowym najwyraźniej występują. 

Powierzchni tego okazu, którego ośródkę tu powyżej opisałem, nie znam, bo tylko ośród-
ka jest zachowana. 

Długość 38 mm., szerokość 32 mm. 
L. substriata ROM jest według STRUCKMANNA W okolicy Hanoweru w wielu miejscowościach, 

a mianowicie w Ahlem, Monkeberg, Limmer, Tonjesberg, Linden i Ahlemer Holz, bardzo pospo-
lita w warstwach zawierających Pteroceras Oceani a należących do średniego ogniwa utworu Kim-
meridge, rzadko pojawia się ona także w dolnym Kimmeridge i w oolicie koralowym; według 

l ) Statistigue geol. du dep. de la Meuse. Atlas, str. 14, tab. XI, fig. 17—19. 
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HOMERA, znajduje się ten gatunek w wapieniu utworu Portland przy Wendhausen i na górze 
Langenberg pod miastem Goslar, według APPLA zaś należy on do średniego i dolnego ogniwa 
utworu Kimmeridge; CONTEJEAN cytuje go z górnych warstw tego utworu w okolicy miasta 
Montbeliard, a według ETALLONA jest on w okolicy miasta Porrentruy pospolity tak w wapieniach 
i marglach zawierających Ostrea virgula, jako też w marglach zwanych marnes strombiennes, na-
reszcie w warstwach, które on nazywa marnes ou ealcaires marneux hypoastartiens a Natices et 
Lucines. W okolicy miasta Boulogne nareszcie, znajduje się L. substriata według p. DE LOEIOL 

/ f r 

w Terlinthum (Etage portlandien), w Chatillon (Et. virgulien) i w Questrecque (Et. seguanien). 
W okolicy Niźniowa pojawia się ten gatunek bardzo rzadko w żółtawym zbitym wapieniu 

z Bukówny. 

2. L. Vernieri ET.?. Tab. IX, fig. 14. 
L. Vernieri ET., Lethaea Bruntrut., str, 198. tab. XXIV, fig. 11. 
L. Vernieri STRUCKMAKN, Der ob. Jura der Umgegend von Hannover; str. 42 i -92, tab. III, fig. 7. 

Nie jestem wcale pewny, czy jedyny okaz, którego ośródkę posiadam z dolomity czno-mar-
glowego wapienia z Kutysk, rzeczywiście do tego należy gatunku,' który BRAUNS łączy z gatun-
kiem L. circularis DUNKEK et KOCH, ale, jak mi się zdaje i jak już STRUCKMANN wykazał, nie-
właściwie. 

Okaz z Kutysk jest niemal kolisty, zawsze jednak nieco wydłużony i dosyć wypukły; strona 
przednia jest krótsza od tylnej; brzeg zawiasowy przedni jest wyraźnie wyżłobiony i tworzy 
z brzegiem przednim skorupy kąt bardzo mało zaokrąglony; brzeg zawiasowy tylny jest prosty i spa-
dzisty; zawiasa okazuje pod szczytami, które są szerokie, dwa małe zęby zawiasowe, a przed niemi 
silny ząb boczny, do którego przylega odcisk mięśniowy przedni, który bardzo mało jest widoczny, 
był jednak wydłużony; wcisk płaszczowy jest wyraźny, od brzegu skorupy dosyć oddalony. Na 
ośródce widać kilka nieregularnych brózd współśrodkowych, powierzchnia skorupy nie jest mi znana. 

Okaz Kutyski liczę do gatunku L. Vernieri na zasadzie kształtu trochę wydłużonego, tudzież 
dla krótszego i mocno wyżłobionego brzegu zawiasowego przedniego, i znajdującego się tu kąta. 
ETALLON mówi wprawdzie w swoim opisie, że strona przednia jest dłuższa od tylnej, z czem się 
jednak nie zgadza rysunek jego i rysunek tudzież opis STRUCKMANNA. 

3. L. circularis DUNK. et KOCH. Tab. IX, fig. 18, i tab. XII, fig. 12. 

Astarte circularis DUNKER et KOCH, Beitrage zur Kenntniss des norddeutschen Oolithengebirges, str. 84, 
tab. 7, fig. 7. 
Lucina circularis DUNKER et KOCH, sp. BRAUNS, der obere Jura im nordwestlichen Deutschland, str. 284. 
Ludna circularis D. et K. sp. STRUCKMANN, der ob. Jura der Umgegencl von Hannover, str. 42 i 82 
tab. III, fig. 6. 

Skorupa mała kolista i niebardzo wypukła, niemal równoboczna, o szczytach spiczastych, 
nieco naprzód wygiętych; brzegi zawiasowe proste, tylny nieco spadzisty, przedni niemal poziomy. 
Powierzchnia ozdobiona licznemi i ostremi, jednak nieco nieregularnemi współśrodkowemi linijami. 

Gatunek ten jest dosyć rzadki w warstwach zawierających Pteroceras Oceani z Ahlem, Mon-
keberg i Tonjesberg w okolicy Hanoweru, jest on także rzadki w żółtym zbitym wapieniu z Bukówny. 

Rysunek na tab. IX, fig. 18, przedstawia okaz niezupełny z dwóch stron widziany; tab. 
X I I , fig. 12 zaś uzupełnia ten obraz, przedstawiając górną część muszli i obie strony brzegu 
zawiasowego. 

Wydz. matem.-przyr. T. VI. 13 
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R o d z i n a A s t a r t a n a BRONN. 

Rodzaj Gardita BEUGTJ. 

i . C. Struckmanni ALTH. Tab. X, fig. i ; i fig. 5 . 

C. testa in jmentute ovata, postice truncata, postea fere orbiculari inflata; regio analis de-
pressa, carina obliąua a regione mediana separata; wmbonibus vix prominulis, antrorsum inflexis; mar-
gine cardinali postico subrecto, elongato, angulato, antieo rotundato. Dentibus cardinalibus duóbus 
discedentibus, foveola triangulari separatis, dente laterali utrinąue uno remoto. Superficie eleganter ra-
diatim costulata, costulis granosis, undulatis, remotis, interstitiis płanis, radiatim lineatis, costulis gra-
nulisąue in regione anali fortioribus. 

Największe okazy mają 20—22 mm. długości i szerokości, przy 6,5 mm. wypukłości je-
dnej skorupy. 

Powierzchnia tej muszli i jej ozdoby występujące na odciskach gutaperchowych, tak są 
podobne do ozdób rodzajów Hinnites DEFR., albo Spondylus L. że, dopóki nie posiadałem do-
kładnych ośródek przedstawiających cały brzeg zawiasowy i zawiasę samę, liczyłem nasze okazy 
do piśrwszego z dopiero wspomnionych rodzajów. Zdanie to jednak ustąpić musiało w obec do-
kładniejszego poznania tych części skorupy, wedle których skorupa ta tylko do rodzaju Gardita 
BEUGTJ. policzoną być może. 

Skorupa ma w okazach młodych kształt niemal jajowaty, od przodu ku tyłowi wydłużony, 
u tyłu ukośnie ucięty. Tylny brzeg zawiasowy jest prosty i długi, wzdłuż niego skorupa jest 
wklęsła, a ta wklęsłość ku brzegowi tylnemu się rozszerza, zkąd powstaje wyraźna wręga, od 
szczytu ukośnie ku tylnemu i dolnemu kątowi skorupy ciągnąca się; między tą wklęsłością a 
właściwym brzegiem zawiasowym leży małe pole niemal prostopadłe, od niej ostrą krawędzią 
oddzielone. Sam brzeg zawiasowy tylny tworzy z brzegiem tylnym skorupy kąt tępy, koniec tylny 
skorupy jest nieco zaokrąglono ucięty. Część przednia skorupy zwęża się zaraz od szczytów ku 
przodowi, który jest zaokrąglony, brzeg zawiasowy przedni jest krótszy od tylnego, nieco wklęsło 
zagięty, i nieznacznie przechodzi w zaokrąglony brzeg przedni skorupy. Brzeg dolny czyli płasz-
czowy także jest nieco zaokrąglony. 

Okazy dorosłe mają kształt nieco odmienny. Szerokość skorupy jest tu stosunkowo więk-
sza, jśj obręb staje się niemal kolistym, brzeg tylny mniej wyraźnie ucięty przechodzi łukowato 
w brzeg dolny. Brzeg zawiasowy tylny i tu jest dłuższy od przedniego i niemal prosty, owo wyż-
wspomnione pole przyzawiasowe i tu jest wyraźnie prostopadłe, wklęsłość skorupy zaś zajmująca 
tylną jej część nie jest już tak znaczna jak w okazach młodych, jakkolwiek jeszcze zawsze wyraźna. 

Skorupa jest mocno wypukła, szczyty znajdują się przed połową jej długości i są nieco 
naprzód zagięte, czego jednak na ośrodkach dorosłych okazów nie widać, tu bowiem skorupa 
musiała być znacznie grubsza. Zawiasa składa się z dwóch zębów zawiasowych promienisto się 
rozchodzących i oddzielonych od siebie szerokim trójkątnym dołkiem. W skorupie prawej tylny 
ząb jest silniejszy i wyraźnie trójboczny, przedni jest słabszy. Oprócz tych zębów widać po każ-
dej stronie jeszcze po jednym zębie bocznym od zębów zawiasowych oddalonym, tylny jest nieco 
wydłużony. 

Wciski mięśniowe są wyraźne i okrągłe, przedni jest mniejszy ale głębszy, wcisk pła-
szczowy jest także wyraźny, a od brzegu skorupy, który nie jest karbowany, dosyć oddalony. 

Powierzchnia skorupy okryta jest promienisto rozchodzącemi się żeberkami; żeberka te są 
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wąskie, mało wzniesione, falisto nieregularnie powyginane i od siebie oddalone; każde żeberko składa 
się z szeregu zaokrąglonych ziarn. Przestrzenie międzyżeberkowe są szerokie, zupełnie płaskie, 
a w każdćj znajduje się po kilka prążek promienistych dosyć delikatnych i także ziarnkowanych. 
Owo ziarnkowanie pochodzi od licznych linearnych rowków współśrodkowych, owe żeberka krzy-
żujących. Najsilniej występują te żeberka i ich ziarnka w tylnej części skorupy między wyżwspo-
mnioną krawędzią a brzegiem zawiasowym, bo tu i owe współśrodkowe rówki są o wiele wy-
raźniejsze. Na pólku przyzawiasowem zaś nie widać tych żeberek, tylko delikatne współśrodko-
we linije. 

Ozdoby powierzchni odróżniają nasz gatunek od wszystkich innych gatunków tego rodzaju. 
C. Struckmanni jest dosyć pospolita w żółtawym zbitym wapieniu z Bukówny. 
Rysunki fig. 1. na tab. X przedstawiają pod a i c okazy dorosłe powiększone, pod b 

okaz młody znacznie powiększony, a pod nim wielkość naturalną; fig 5 przedstawia odcisk ośród-
ki dla poznania zawiasy, w której jednak opuszczono tylny ząb boczny, a przedni jest za długi. 

Rodzaj Astarte Sow. 

1. A. Saemanni DE LOR. Tab. Vin, fig. 26, i tab. IX, fig. 16. 
A. Saemanni P. DE LORIOL et PELLAT, Monogr. paleont. et geol. de l'etage portlandien des environs de 
Boulogne-sur-mer., str. 68, tab. VI, fig. 9. 
A. Saemanni LORIOL et PELLAT, Monogr. paleont. et geol. des etąges super, de la form. jurass. des 
enmrons de Boulogne, str. 78. 

Długość tutejszych okazów wynosi 36 mm., szerokość 33 mm., wypukłość jednśj skorupy 12 mm. 
Skorupa okrągła, mocno wypukła, różnoboczna, współśrodkowo prążkowana; niektóre z tych 

prążek od siebie oddalone, są o wiele silniejsze od innych. Część przednia jest krótsza i zao-
krąglona, część tylna skorupy zaś zwęża się aż ku brzegowi. Brzeg zawiasowy przedni jest z po-
czątku z powodu głębokiej lunuli nieco wyżłobiony, następnie zaś znowu się rozszerza, brzeg za-
wiasowy tylny jest niemal prosty i tylko mało łukowato wypukły. Szczyty są silne, mocno wysta-
jące i naprzód zagięte, przed nićmi leży szeroka i głęboka area, przechodząca w boki skorupy 
bez wyraźnej krawędzi, za szczytami zaś istnieje długa i węższa wklęsłość przyzawiasowa, wy-
raźną krawędzią od boków skorupy oddzielona. 

Zawiasa składa się z dwóch zębów silnych trójkątnych, ku sobie nachylonych a trójkątnym 
szerokim dołkiem od siebie oddzielonych, w który wchodzi ząb zawiasowy drugiej skorupy. Tak 
u przodu jak i u tyłu ciągnie się równolegle do brzegu zawiasowego wydłużona listwa, również 
długim rowkiem od brzegu zawiasowego oddzielona. Właściwych zębów bocznych nie ma. Wciski 
mięśniowe są wyraźne i zaokrąglone, tylny jest większy i nad resztę skorupy nieco wzniesiony, 
przedni przeciwnie jest, mianowicie od strony zawiasowej mocno wciśnięty, dla tego na ośródce 
ta jego część mocno się wznosi; tuż nad nim leży drugi, o wiele mniejszy ale także wyraźny 
zaokrąglony wcisk. Wcisk płaszczowy jest bardzo silny, od brzegu skorupy oddalony, sam brzeg 
zaś jest wewnątrz silnie i regularnie karbowany. 

Powierzchnia skorupy jest wyraźnie i dwojako współśrodkowo linijowana, widać bowiem 
przedewszystkiem linije żeberkowato wystające silniejsze w niemal równych ustępach, które w póź-
niejszym brzegu skorupy szczególniej w przedniej jej części są tak silne, że powodują schodko-
wate ustępy skorupy, przestrzenie między temi linijami leżące zaś są także, jednak o wiele deli-
katniej i gęsto współśrodkowo kreskowane. 

Okazy galicyjskie są nieco mniejsze od francuskich, nigdy bowiem nie dochodzą do 20 mm. 
długości, zresztą jednak niczem się nie różnią od tamtych. 
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Astarte Saemanni jest pospolita w górnych warstwach średniego ogniwa utwór a Portland 
przy Wimereux, Fort de Couple, Alpreck, Tranchee des Grarennes w okolicy miasta Boulogne-sur-
mer w północnej Francyi; w okolicy Niźniowa pojawia się ona nie bardzo rzadko w żółtawym 
zbitym wapieniu z Bukówny, o wiele rzadziej zaś w nieco ziemistym wapieniu leżącym w jarze 
Łysinski Perewał poniżej Bukówny bezpośrednio pod wapieniem Cenomańskim. 

Rysunki fig. 26 na tab. VIII, przedstawiają ten gatunek z różnych stron tak w odlewie 
gutaperchowym jako też w ośródce w naturalnej wielkości; na tab. IX, fig. 16 przedstawiony 
jest inny nieco mniejszy okaz z boku i od tyłu. Na tych rysunkach ozdoby powierzchni są o wiele 
dokładniej oddane niż na tab. VIII, fig. 26 a, gdzie owe schodkowate ustępy są za nadto silnie 
naznaczone, mianowicie w tylnej i środkowej części skorupy, gdzie takowe tylko słabo się odznaczają. 

Astarte marginata ALTH. Tab. Xii, fig. 13. 

A. testa ovali inaeguilatera, concentrice tenuissime striata. Begio buccalis brevior, rotundata, 
regio analis subcarinata, ad extremitatem rotundata. Margo cardinalis anticus subexcavatus, posticus 
subrectus. Margo pallealis arcuatus. Dentes cardinales duo triangulares, inaequales, fossulaeąue duae 
ilos separantes. Impressio muscularis postica major, subtetragona, antica rotundata profundior, tertia 
impressio muscularis parva supra impressionem anticam sita. Margo testae intus non crenulatus, sed 
fossula regulari margini adjacente notatus. 

Długość 30—35 mm. szerokość 20—25 mm., wypukłość jednej skorupy 7 —8 mm. 
Skorupa jajowata, niemal kolista, różnoboczna, bardzo delikatnie współśrodkowo prążkowana. 

Strona przednia krótsza zaokrąglona, strona tylna dłuższa ukośno wręgowana, z brzegiem także 
zaokrąglonym. Brzeg zawiasowy przedni nieco wyżłobiony, tylny niemal prosty, brzeg dolny 
łukowato zaokrąglony. Zawiasa składa się w każdej skorupie z dwóch zębów do siebie nachylo-
nych i nierównych, którym odpowiadają w drugiej skorupie dwa trójkątne dołki, między zębami 
leżące. Zębów bocznych nie ma, widać tylko długie listwy z przyległym długim rowkiem, wzdłuż 
brzegów zawiasowych od zębów zawiasowych wprzód i w tył ciągnące się. Wciski mięśniowe 
wyraźne, tylny większy niemal czworoboczny, przedni mniejszy, ale głębszy od poprzedniego i okrą-
gły, przed nim leży jeszcze trzeci o wiele mniejszy wcisk mięśniowy. 

Brzeg skorupy nie jest wewnątrz karbowany, owszem wzdłuż onego ciągnie się wąski 
gładki rowek na ośródce jako wałek zaokrąglony występujący. 

Nie otrzymałem nigdy całego odcisku tej muszli, tylko z częściowych odcisków przy wy-
bijaniu ośródek otrzymanych widać, że powiśrzchnia była bardzo gęstemi delikatnemi współśrod-
kowemi prążkami ozdobiona. 

Od poprzedzającego gatunku, który ma kształt nieco podobny i wymiary zbliżone, różni 
się A. marginata brzegiem wewnątrz nie karbowanym, owszem wyraźnym rowkiem przybrzeżnym 
zaopatrzonym, tudzież ozdobami powierzchni, gdyż wszystkie współśrodkowe linije są tu mniej 
więcej jednakowe. 

A. marginata pojawia się dosyć rzadko w żółtawym zbitym wapieniu z Bukówny. 

3. A. diverse-eostata ALTH. Tab. IX, fig. 13 a, i tab. XII, fig. 1 4 -

A. testa parva, subtrigona ad extremitates rotundata, parum inaeąuilatera, convexa, costellis 
concentricis acutis ab initio remotis, regularibus, postea crebris irregularibus ornata. Begio buccalis 
vix lunulata, margine cardinali subredo, regio analis longior, margo cardinalis rectus, 

Długość 7 mm. szerokość 6 mm. 
W wapieniu dolomitycznym zawierającym Gorbula inflexa ROM. pojawiają się rzadko także 

odciski małych trójkątnych muszli, które mi najwięcej zgadzać się zdawały z gatunkiem A. Mo-
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rini DE LOBIOL. Później zaś poznałem między temi gatunkami niektóre istotne różnice. 
Kształt mają te okazy zaokrąglono-trójkątny, i są mało różnoboczne. Szczyty są szerokie, 

k ą t szczytowy równa się mniej więcej kątowi prostemu, brzegi zawiasowe po obu stronach są 
niemal proste, oba końce skorupy i brzeg płaszczowy są zaokrąglone'. Powierzchnia skorupy po-
kryta jest cienkiemi ale wyraźnemi żeberkami współśrodkowemi. Z początku aż do odległości 
mniej więcój 4 milimetrów od szczytu skorupy, żeberka są regularne i od siebie stosunkowo zna-
cznie oddalone, tak, że na t&j przestrzeni można ich policzyć 10, później zaś pomiędzy te żeberka 
wsuwają się nowe tak , że żeberkowanie staje się gęsciejszem, przytem jednak mniej regularnem 
i delikatniejszem. Wszystkich żeberek można na dorosłej skorupie policzyć przeszło 20. Z tej 
przyczyny okazy młode różnią się dosyć znacznie od dorosłych. 

Skład zawiasy, wciski mięśniowe i wewnętrzny brzeg skorupy nie są mi znane, bo posia-
dam tylko odciski. 

Od innych małych i współśrodkowo żeberkowanych gatunków różni się gatunek Niźnio-
wski tem, że żeberka powierzchni są cienkie i od siebie z początku tj. w bliskości szczytów od-
dalone, w miarę dalszego przyrostu skorupy tj. bliżej brzegu płaszczowego bardzo do siebie zbliżone. 

Rzadko w dolomitycznym twardym wapieniu zawierającym Corbula inflexa, z Brzeziny. 
Rysunek na tab. I X , fig. 13a wcale się nie udał, dla tego powtórzyłem takowy na tab. 

XI I , fig. 14, który tak cały kształt skorupy, jak i ozdoby powierzchni wiernie oddaje. 

Rodzaj Opis DEER. 

1. 0. portlandicus DE LOR. Tab. IX, fig. 6. 

O. portlandicus DE LORIOL et COTTEAU, monogr. paleolit, et geol. de l'etage portlandien du dep. de l'Y-
onne, str. 156, tab. XIII, fig. 5. 

Skorupa mała, gruba, niemal czworoboczna, bardzo nierównoboczna i bardzo wypukła, o 
szczytach całkiem na przodzie leżących, ostrych i mocno zagiętych. Od przodu widziana skorupa 
wygląda sercowato z szeroką nie bardzo zagłębioną Iwmlą. Strona przednia zaokrąglono przechodzi 
w stronę boczną, która jest niemal płaska i kończy się nagle ostrą nieco łukowato wygiętą kra-
wędzią, za którą zaczyna się strona tylna, tuż przy owej krawędzi wklęsła, we środku zaś zno-
wu wypukła, tworząca tu drugą mało wystającą i zaokrągloną krawędź środkową. 

Powierzchnia skorupy okryta jest ostremi i od siebie oddalonemi żeberkami współśrodko-
wemi, z których jednak na stronie tylnej tylko nieznaczne pozostały ślady. Ośródki są zupełnie 
gładkie, brzeg płaszczowy wewnątrz wyraźnie karbowany. 

Długość i szórokość około (j mm., wypukłość obu skorup razem wziętych niemal taka sama. 
Okazy galicyjskie tak co do wymiarów swoich jak i innych własności tylko z gatunkiem 

O. portlandicus połączone być mogą, jeżeli to jest rzeczywiście odrębny gatunek. Gatunek ten 
różni się według LORIOLA od podobnego gatunku O. suprajurensis CTJ. tem, że strona boczna jest 
mniej wypukła, a więc brzeg dolny więcej prosty, dalej tem, że żeberka współśrodkowe na ścianie 
tylnej nikną, nareszcie tem, że krawędź oddzielająca stronę boczną od strony tylnej skorupy jest 
mniej ukośna. 

Zastanawiając się nad cechami gatunku O. suprajurensis podanemi przez jego autora CON-
TEJEAN , nad rysunkami do tego opisu dodanemi, i nad tem, co BRAUNS 2) o tym gatunku mówi, 
widzimy przedewszystkiem, że okazy przez p. CONTEJEANA odrysowane nie są jednakowe, okazy 

r) Etude de l'etage Kimmeridien dans les environs de Montbeliard, str. 258, tab. X, fig. 31—33. 
2) BRAUNS, der obere Jura im nordwestlichen Deutschland, str. 290. 
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fig. 31 i 32 bowiem są stosunkowo wyższe i krótsze, niż okaz fig. 33, który ma także krawędź 
tylną skorupy o wiele tępszą i prostszą. Widzimy oraz, że żebra współśrodkowe także na ośród-
kacli wyraźnie występują, a CONTEJEAN mówi, że żeberka te znacznie wystają, a w bliskości 
owej krawędzi bywają na dwa podzielone. BEAUNS nadmienia, że "wysokość gatunku Opis supra-
jurensis jest nieco mniejsza od jej szerokości1), którato wzmianka może się odnosić tylko d> 
fig. 3 3 p. CONTEJEAN; BEAUNS mówi dalej, że ściana boczna skorupy pokryta jest cienkiemi blisko 
krawędzi zwykle podzielonemi żeberkami, (czy te żeberka także na ośródkacb są widzialne, o tem 
BEAUNS nic nie mówi); nareszcie nadmienia, że prawdopodobnie także Opis (Gardita) lunulata 
GOLDFUSS (tab. 1 3 3 , fig. 9 ) , jakkolwiek znacznie większa, z tym gatunkiem prawdopodobnie po-
łączyć się da. Z tego wszystkiego wynika, że okazy galicyjskie do gatunku O. suprajurensis już 
dla tego należeć nie mogą, bo mają ośródki zupełnie gładkie: albo więc skorupa ich już w tak ma-
łych okazach musiała być o wiele grubsza, niż w gatunku O. suprajurensis', albo żeberka były o 
wiele delikatniejsze, tak, że na wewnętrznej stronie skorupy nie zostawiły żadnych śladów. 

Rzeczywiście na okazach galicyjskich żeberka są bardzo delikatne, niemal linearne i bar-
dzo od siebie oddalone, a przestrzenie międzyżeberkowe są niemal płaskie, co wszystko z gatun-
kiem O. suprajurensis zgodzić się nie da, a tem mniej z gatunkiem O. lunulata G L D F . , który nie-
tylko jest znacznie większy, ale nadto ma żeberka o wiele liczniejsze i bardzo zbliżone, ciągną-
ce się także przez tylną ścianę skorupy, która nie jest wklęsła. 

O. portlandicus DE LOE. ma właśnie takie delikatne od siebie oddalone żeberka, których 
na ścianie tylnej już nie widać, i tak się rzecz ma także na naszych okazach, mających na ścianie 
tylnej tylko kilka wrytych linij na miejscu owych żeberek. Ozy brzeg wewnętrzny skorupy u ga-
tunku O. portlandicus jest karbowany, o tem DE LOEIOL nic nie wspomina; ośródki okazów ga-
licyjskich okazują wyraźne karbowanie, podobnie jak gatunek O. supracorallina CONTEJ . 

0. portlandicus pojawia się według DE LOEIOLA bardzo rzadko w warstwach pasu zawie-
rającego Pinna suprajurensis w okolicy miasta Auxerre w dep. de 1'Yonne we Francyi; w oko-
licy Niźniowa jest on dosyć rzadki w żółtawym zbitym wapieniu z Bukówny. 

Fig. 6 na tab. IX przedstawia bardzo powiększone obrazy tego gatunku z odlewów gu-
taperchowych po odciskach w skale znajdujących się z różnych stron widziane, a obok nich także 
szkic naturalnej wielkości. 

Grupa: Chamacea. 

R o d z i n a C h a m a n a BEONN. 

Rodzaj Diceras LAMK. 

1. - D. podolica ALTH. Tab. X, fig. 2. 

D. testa parva, inornata, valde inaequivalvi et inaeąuilatera, valva sinistra majore capuliformi, 
dextrorsum involuta, valva dextra complanata, umbone antrorsum inflexo. 

Największy okaz ma 10 mm. długości i 8 mm. szerokości, a większa skorupa ma 13 mm. 
wypukłości, pospolicie jednak gatunek ten jest o wiele mniejszy. 

Skorupa lewa jest bardzo wysoka, kapturkowata, ze szczytem zakręconym i spiczastym, 
jej podstawa jest niemal kolista; skorupa prawa jest płaska ze szczytem mało wystającym i tak-

') Nadmieniam tu, że to, co BEAUNS nazywa wysokością, jest naszą szerokością, jego szśrokość zaś jest naszą 
długością skorupy. 
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że nieco zakręconym. Skorupa sama częstokroć jest przechowana, jest ona dosyć gruba, a ma, 
podobnie jak u niektórych ramionopławów, budowę nieco włóknistą; nie posiadam jednak żadnego 
okazu na którymby cała skorupa była przechowana, dla tego także powiedzieć nie mogę, o ile ta-
kowa była do innych przedmiotów przyrośnięta. Na powierzchni skorupy widać tylko mało wy-
stające pierścienie przyrostu, zresztą jest ona gładka. 

Na ośródce widać przy brzegu zawiasowym duże ale płaskie zagłębienie trójkątne ozna-
czające miejsce, gdzie istniał potężny ząb zawiasowy, zresztą budowa zawiasy nie jest wyraźna. 

B. podolica różni się od wszystkich znanych mi dotychczas gatunków tego rodzaju. Kształ-
tem swoim najwięcej przypomina gatunek B. ursicina TH. ') z wapienia obfitującego w Nerinee 
z Berneńskiego Jura , któryto gatunek ma także jednę skorupę niemal płaską, a drugą wysoką 
i w podobny sposób zakręconą, jest jednak bez porównania większy. Gatunek B. minima, przez 
BITOGNIERA tylko przytoczony, nie jest mi znany. 

B. podolica jest pospolita w żółtym zbitym wapieniu przy przewozie w Bukównie. 
Rysunki na tab. X, fig. 2, przedstawiają różne okazy tego gatunku powiększone, z doda-

niem wielkości naturalnej; rysunki dobrze się udały. 

Grupa: Łyriodontidae. 

R o d z i n a L y r i o d o n t a n a BRONN. (Trigoniadae WOODW.) 1 

Rodzaj Trigonia BRUG. 

i . Trigonia sp. Tab. XI, fig. 2. 
Jedyny okaz ośródki, jaki dotąd znaleziono, posiada wprawdzie wszystkie znamiona roz-

strzygające o jego przynależności do rodzaju Trigonia, jest jednak zanadto niedokładny, aby osą-
dzić można, czy należy do jednego ze znanych, czy też do nowego gatunku, ponieważ nawet kształt 
skorupy nie jest zachowany, gdyż brzegi ze wszystkich stron są odłamane. Z zawiasy widać tylko 
ślady jednego z dużych zębów temu rodzajowi właściwych, w postaci kilku ostrych równoległych 
i krótkich listewek, odpowiadających karbom tego zęba wewnątrz skorupy widzialnym, reszty za-
wiasy nie widać, bo brzeg zawiasowy jest odłamany tak dalece, że na pozór brzegi zawiasowe 
obu stron leżą w jednej linii. Szczyt skorupy na ośródce nie wystaje wcale nad karby owego 
zęba, co dowodzi, że część zawiasowa skorupy była bardzo gruba. Od szczytu ciągnie się na 
ośródce wyraźna zaokrąglona krawędź ku brzegowi płaszczowemu, w skutek czego tylna część 
ośródki jest o wiele więcej spadzista od przedniej, przynajmniej aż do wcisku płaszczowego, po za 
którym spadzistość ośródki jest wszędzie mniej więcej jednakowa. Wcisk płaszczowy jest półko-
listy i łączy oba wciski mięśniowe ze sobą. Te wciski bardzo od siebie się różnią, i to tylko mają 
wspólnego, że na każdym znajduje się po kilka współśrodkowych od siebie oddalonych prążek, któ-
rym w skorupie odpowiadać musiały wryte ostre linije. Wcisk tylny leży wewnątrz wcisku pła-
szczowego, jest nieco większy od przedniego, niemal czworoboczny, dwa z boków jego są niemal 
proste i schodzą się pod kątem rozwartym, dwa inne boki leżące bliżej brzegu skorupy tworzą zaś 
niemal mocno wypukły kabłąk przylegający do wcisku płaszczowego, który leży na części mocno 
spadzistej ośródki, niedaleko od grzbietu krawędzi i jest oddalony od brzegu zawiasowego. Wcisk 
mięśniowy przedni leży znacznie bliżej zawiasy i ma wprawdzie także kształt niemal czworoboczny, 
strona zawiasowa tego czworoboku jednak jest wklęsła, a przeciwległa strona wypukła, bok prze-

') ETALLON, Leihaea bruntrutana, str. 228, tab. XXX, fig. 3. 
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dni i tylny tego wcisku zaś są niemal proste i do siebie równoległe. Szśrokie zagłębienie cią-
gnące się przez ten wcisk mięśniowy równolegle do jego boków prostych, stanowiące jakby 
przedłużenie wcisku płaszczowego odwracającego się tu prosto ku brzegowi zawiasowemu skorupy, 
dzieli wcisk mięśniowy na dwie części; przed tem zagłębieniem, któremu wewnątrz skorupy od-
powiadać musiała tak samo położona wypukłość, leży część wcisku co do prążkowania swego do 
wcisku tylnego podobna, jednak zawsze od strony zawiasowej i przedniej głębiśj w skorupę 
wciśnięta. Prążkowanie to współśrodkowe widać także, tylko nieco słabiej, w owem zagłębieniu, 
przedzielaj ącem ten wcisk; które przeto należy do części wcisku mięśniowego, leżącej przed wciskiem 
płaszczowym. Od strony wewnętrznej zaś przylega do owego zagłębienia druga i węższa część 
wcisku mięśniowego, różniąca się od przedniój tem, że nie widać tu owych prążek współśrodko-
wych, lecz tylko prążki prostopadłe do tamtych i równolegle do owego zagłębienia bieżące, zre-
sztą silniejsze i do siebie zbliżone. Przez środek zaś tej części wcisku ciągnie się równolegle do 
owego zagłębienia wyraźny rowek, w skorupie więc musiał tu być wałek dzielący na dwie poło-
wy tę część wcisku mięśniowego, która także, również jak tamta, od strony zawiasowej była głęboko 
wciśnięta. 

Jedyny okaz który widziałem, a który na tab. X I , fig. 2 dobrze jest oddany, pochodzi 
ze zbitego żółtego wapienia z Bukówny. 

Grupa Arcaceae. 

R o d z i n a A r c a n a BRONN. 

Rodzaj Cucullaea LAMK. 

I . C. elongata ALTH. ' Tab. ix, fig. 2. 

C. testa elongata, subrhomboidali, convexa, obliąua, valde inaeguilatera; regione buccali brevis-
sima, rotundata, anali elongata, subcarinata, obliąue truncata; margine palleali subarcuato; umbo-
nibus latis, prominulis antrorsum incurvis; dentibus cardinalibus obliąuis. Superficie?. 

Długość 10 mm., szerokość 4 mm., wypukłość jednśj skorupy 3 mm. 
Skorupa wydłużona w kształcie ukośnego czworoboku, wypukła, bardzo różnoboczna, gdyż 

szczyty leżą w pierwszej trzeciej części skorupy; szczyty te są szerokie, na przód zwrócone i mo-
cno nad brzeg zawiasowy wystają, który jest całkiem prosty. Strona przednia skorupy jest zao-
krąglona; brzeg przedni tworzy z brzegiem zawiasowym kąt zaokrąglony, brzeg tylny zaś kąt 
bardzo rozwarty, gdyż koniec tylny skorupy jest ukośnie ucięty i tylko tam, gdzie łączy się 
z brzegiem płaszczowym, jest nieco zaokrąglony; brzeg płaszczowy jest bardzo mało wypukły. 
Od szczytów ciągnie się ku tylno dolnemu końcowi skorupy tępa ale wyraźna krawędź, za którą 
skorupa ku brzegowi zawiasowemu nagle spada; w przedniej części skorupy znajduje się inna 
podobna ale krótsza krawędź, środek skorupy jest tylko bardzo nieznacznie wklęsły. Między szczy-
tami a zawiasą leży wysokie trójkątne pole więzadłowe, wyraźną krawędzią od reszty skorupy 
odgraniczone. O ile takowe na skorupie było prążkowane i jaka była powierzchnia skorupy, 
o tem nic powiedzieć nie mogę, bo posiadam tylko ośrodki tego gatunku, na których wi-
dać tylko szerokie, ale mało wydatne brózdy współśrodkowe. Zawiasa składa się z kilkunastu 
zębów, które przy obu końcach są dłuższe i pod kątem 45 stopni ku brzegowi zawiasowemu na-
chylone, we środku zawiasy zaś krótkie i niemal pionowe. Zęby tylne zawiasowe przedłużają się, 
jakkolwiek o wiele słabiej, także na początek pola więzadłowego, gdzie występują jako słabe 
listewki. Wcisk mięśniowy tylny jest obszerny i okrągły, wcisk przedni mało wydatny, brzeg 
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wewnętrzny skorupy nie był karbowany. 
G. elongata pojawia się bardzo rzadko w marglowym wapieniu zawierającym Gorbula in-

flexa poniżej Niźniowa i w takimże wapieniu z Kutysk. 
Fig. 2, na tab. IX, podaje obraz tego gatunku znacznie powiększony. 

2. 0. Haueri ALTH. Tab. XII, fig. 14. 

C. testa elongato-ovata, subguadrangulari inflata, aeąualiter convexa, umbonibus ante medie-
łatem testae sitis, antrorsum incurvis, marginibus antico et postico subparallelis, palliali subrecto; 
area cardinali depressa, dentibus cardinalibus parvis, extremis obliquis et infractis. Superficie? 

Długość 11 mm., szerokość 7 mm., wypukłość jednej skorupy 4 mm. 
Skorupa mała, zaokrąglono-czworoboczna, mocno wypukła, różnoboczna, od przodu i od 

tyłu dosyć nagle, jednak bez krawędzi spadająca, o szczytach szerokich ukośnych i na przód 
wygiętych, mało nad brzeg zawiasowy wystających; brzeg tylny i przedni niemal do siebie są ró-
wnoległe i mało zaokrąglone, brzeg płaszczowy także niemal prosty. Brzeg zawiasowy jest nieco 
krótszy od skorupy, zęby zawiasowe są małe, przy końcach zawiasy ukośne'; pole więzadłowe jest 
niskie, a bez wyraźnych krawędzi w resztę skorupy przechodzi. Wciski mięśniowe mało są wi-
dzialne, powierzchnia skorupy nieznana, gdy dotąd znaleziono tylko ośródki. 

Gatunek ten dla braku ukośnej krawędzi i dla jednakowej wypukłości obu końców skorupy 
bardzo przypomina gatunek Arca Samagei DE LOEIOL 1), który jednak ma brzeg tylny nieco wy-
dłużony i stronę tylną skorupy nieco mniej wypukłą od przedniej. 

C. Haueri znajduje się bardzo rzadko w żółtawym zbitym wapieniu z Bukówny. 

3. C. tyraica ALTH. Tab. IX, fig. 3, 4. 

C. testa pana, sabąuadrangulań inflata antice rotundata, postice truncata, umbonibus promi-
nulis, margine cardinali subrecto, dentibus cardinalibus medianis verticalibus, lateralibus obliquis; 
margine palliali arcuato intus laevi. Superficie laevigata? 

Długość i szerokość 3—5 mm., wypukłość jednej skorupy do 2 mm. 
Mały ten gatunek ma kształt nieco zmienny, tak że możnaby go podzielić na dwa ga-

tunki, gdyby nie dały się wykazać przejścia. Niekiedy ma on kształt niemal kwadratowy o brzegach 
przednim i tylnym niemal równoległych (zob. fig. 3, gdzie jednak brzeg przedni zanadto jest 
prosty, bo i na okazie z którego rycina ta zrobiona, jest on więcej łukowaty). Niekiedy zaś 
(fig. 4) brzeg przedni jest wyraźnie zaokrąglony, a tylny ukośno ucięty. Także wypukłość skorup 
nie jest zawsze jednakowa. Brzeg zawiasowy jest prosty, zęby zawiasowe tworzą niemal łuk mało 
wygięty, przez co zawiasa staje się podobną do zawiasy rodzaju Pectunculus; zęby środkowe mają 
położenie niemal prostopadłe do brzegu zawiasowego, boczne zaś są coraz więcej ukośne. Zębów 
tych jest stosunkowo mało (10—12), żaden nie sięga aż do wewnętrznego brzegu zawiasy. Wciski 
mi ęśniowe były słabe, bo na ośródkach nie pozostawiły żadnych śladów. Brzeg wewnętrzny skorupy 
by/ gładki. Gdy tylko ośródki są mi znane, przeto nie wiem z pewnością, jaka była powierzchnia sko-
rupy; prawdopodobnie jednak była ona gładka. Kształt zewnętrzny przypomina gatunek C. Gold-
fussi ROMEK Z wapienia koralowego z Hoheneggelsen, który jednak jest bez porównania większy, 
także zęby zawiasowe ma inne. 

G. tyraica jest dosyć pospolita w żółtym zbitym i ikrowcowym wapieniu powyżej prze-
wozu w Bukówny. 

') Monogr. des etages super, de la form. jurass. de Boulogne-sur-Mer, Cz. II, str. 148, tab. XVIII, fig. 10, 11. 

Wydz. matem.-przyr. T. VI. 
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Rodzaj Nucula LAMK. 

i. N. subaeąuilatera ALTH. Tab. XII, fig. 16. 

N. testa parva, elongato-ovata, convexa, subaeąuilatera, antice et postice rotundata, umbonibus 
mx prominentibus; margo cardinalis in medio fractus, utringue subrectus, dentes cardinales numerosi. 
Super ficies ? 

Długość 7 mm., szerokość 8,5 mm., wypukłość jednej skorupy 2 mm. 
Mały ten gatunek jest wydłużono-jajowaty, niemal równoboczny, po obu stronach zaokrą-

glony i dosyć wypukły, mianowicie przy brzegu płaszczowym stromo spadający. Obie połowy 
brzegu zawiasowego tworzą przy szczycie mało wystającym kąt bardzo rozwarty, i są niemal 
proste, tylko nieznacznie wklęsłe; zęby zawiasowe są liczne i drobne; brzeg wewnętrzny skorupy 
jest gładki, jej powierzchnia nieznana. 

Kształtem swoim przypomina nasz gatunek N. aeąuilateralis ROM. Z iłu Oxfordskiego góry Lin-
dner Berg w okolicy Hanoweru, jest jednak nieco węższy i ma brzeg zawiasowy mniej złamany, 
szczyty zaś mniej wystają niż w gatunku Hanowerskim. 

Raz tylko znaleziony w żółtawym zbitym wapieniu z przewozu w Bukówny. 

Mytilus subcylindricus Buv. Statist. geol. du depąrt. de la Meuse, Atlas, str. 22, tab. XVII, fig. 20,21. 
Mytilus (Lithodomus) subcylindricus Buv. LORIOL, Monogr. paleont. et geol. des etages super, de la form. 

jurass. des environs de Boulogne-sur-mer. str. 159, tab. XVIII, fig. 22. 
Lithodomus socialis TH. ET. Lethąea bruntrutana, str. 225, tab. XXIX, fig. 13. 
Lithodomus siliceus Qu. Ber Jura, str. 759, tab. 93, fig. 2, 3. 
Lithodomus socialis TH. CREDNER, Die Pterocerasschichten der Umgegend von Hannover, str. 40. 

Skorupa jest wydłużono-jajowata, cienka, współśrodkowo bruzdowana, o szczytach na sa-
mym przodzie skorupy leżących, naprzód zagiętych i bardzo do siebie zbliżonych; największa wy-
pukłość znajduje się przed połową długości, zkąd skorupa ku brzegowi zawiasowemu nagle, ku 
brzegowi tylnemu i płaszczowemu zaś powoli opada. Brzeg zawiasowy bardzo mało jest wygięty, nie-
mal prosty, i bez wyraźnego kąta przechodzi w brzeg tylny, który jest nieco ukośnie zaokrąglony 
i nieco spłaszczony, brzeg płaszczowy także tylko mało łukowato wypukły. Szczyty są niemal 
gładkie, bruzdy współśrodkowe, odpowiadające linijom przyrostu, są najwyraźniejsze i najwięcej 
zbliżone w przedniej części skorupy pod szczytami, tudzież przy brzegu zawiasowym, na środku 
skorupy zaś więcej się zacierają, niektóre z nich tworzą wyraźniejsze współśrodkowe żeberka. 

Skorupy te zazwyczaj okryte są warstwą wapienia, naśladującą postać skorupy, albo ko-
ralami, które je w zupełności otaczają, z początku tworząc tylko cienką na nich powłokę; 
później dopiero, przy dalszym ich wzroście, zacierają się kształty muszli, i rzecz wygląda tak, 
jakby te małże wywierciły sobie w tych koralach mieszkanie; tak się jednak rzecz nie ma, owszem 
zawsze widzieć można, że skorupy tej muszli pierwej istniały niż owe korale, które na nich osia-
dając, zupełnie je otoczyły. 

Grupa Mytilacea. 

R o d z i n a M y t i l a n a BRONN. 

Rodzaj Lithodomus Cuv. 
l- L. subcylindricus Buv. sp. Tab. IX, fig. 5, 7. 
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Długość tych skorup sięga od 5 do 25 mm., zazwyczaj wynosi ona około 15 mm., szero-
kość ma się do długości jak 50 albo 60 do 100, cała wypukłość równa się niemal szerokości 
albo takową nawet przewyższa. 

Już PHILLIPS ') wymienia gatunek otoczony koralami pod nazwiskiem Modiola? inclusa, 
i daje na tab. 8, fig. 10, rysunek onego, jednak bardzo niedokładny, bez żadnego opisu; rysu-
nek ten wskazuje formę od przodu ku tyłowi mocno się rozszerzającą. ETALLON podaje krótki 
opis, i rysunek gatunku L. socialis TH., cytując przytem jako synonim, jednak ze znakiem 
zapytania, Modiola inclusa PH. , i nadmienia, że już w swojem dziele: Monographie du Corallien 
du Haut-Jura, które mi nie jest znane, uważał gatunek L. socialis za Lithophagus inclusus PHIL . , 

i za identyczny z gatunkami Myt. gradatus BUY., Lithod. siliceus Qu. i ? Lithod. laemgatus PUSCH, 

Wedle podanego rysunku gatunek L. socialis także rozszerza się ku tyłowi podobnie jak nasze 
okazy, zawsze jednak mniej znacznie niż podano na rysunku PHILLIPSA, a dla tego jest rze-
czą możliwą, że L. socialis jest to samo co L. subcylindricus BUY., a to tem bardziej, gdy ETAL-

LON w opisie mówi: testa ovato-oblonga, subcylindracea; w tenczas jednak nie może on należeć do 
gatunku Myt. inclusus PHILL . 

QUENSTEDT, podając 2) rysunek skorup, które nazywa L. siliceus, nadmienia, że okaz więk-
szy (fig. 3), jest bardzo podobny do L. subcylindricus BUY. 

H . CREDNEB 3) łączy z gatunkiem L. socialis TH., który cytuje z okolicy Hanoweru, także 
gatunek L. siliceus Qu., i mówi, że ten mały, niemal walcowaty, gatunek jest pospolity w pnia-
czkach korala Astrocenia suffarcinata, że wydrążenia przez niego zrobione przechodzą przez cienkie 
ściany tych pniaczków, a małe okrągłe szczyty muszli wchodzą częstokroć do środkowej próżni 
tego korala. 

BRAUNS nareszcie 4) liczy wszystkie skorupy jajowate, o szczytach zaokrąglonych i o prę-
gach współśrodkowych do gatunku L. inclusus PHILL. sp., i cytuje jako synonyma L. socialis THUEM.? 

L. ellipsoides BUY. , i L. siliceus Qu., nie zaś L. subcylindricus BUY. Porównywając w dziele 
BUVIGNIEEA jego gatunki Myt. (Lith.) ellipsoides i subcylindricus, przekonamy się, że pierwszy 
jest o wiele szerszy od drugiego, a zatóm rzeczywiście więcej odpowiada gatunkowi Myt. inclusus 

PH., niż nasz gatunek, ale nie ma nic wspólnego z gatunkiem L. socialis TH. ET., ani z gatunkiem 
L. siliceus Qu., które są znacznie węższe i więcej podobne do gatunku L. subcylindricus BUY. 
W tem więc tylko zgadzam się z BRAUNS'EM, że gatunek L. subcylindricus Buv. nie da się połą-
czyć z gatunkiem Myt. inclusus PHILL., a znajdując nasz gatunek o wiele ściślej połączony z ga-
tunkiem L. subcylindricus, liczę go do niego, przyczem nadmieniam, że i gatunki L. socialis TH., 
i L. siliceus Qu., prawdopodobnie do tego gatunku, nie zaś do gatunku L. inclusus należą. 

L. subcylindricus Buv. jest pospolity w żółtawym zbitym wapieniu przy przewozie wBu-
kównie, gdzie częstokroć tkwi bezpośrednio w wapieniu, otoczony niekiedy skorupą wapienną, 
od reszty wapienia oddzielić się dającą, niekiedy zaś koralami. 

Według BUYIGNIEEA znajduje się ten gatunek w koralach wapienia nazwanego calcaire 
a astartes w departamencie de la Meuse, według LORIOLA także w koralach piętra Sekwańskiego 
góry Mont des Boueards w okolicy Boulogne-sur-mer. L. socialis TH., jest bardzo pospolity w ko-
ralach grupy Corallien w Caąuerelle, Pont d'Able, Courdemaiche, grupy Astartien (Yieille Boute, 

*) Geolog, of YorksHire 1835, Część I, str. 99. 
2) Der Jura str. 759, tab. 93, fig. 2 i 3. 
3) Die Pteroceraschichten der Umgebung von Hanover, str. 40. 
4) Der obere Jura, str. 304. 
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Essert, Taniee), i ogniwa hypovirgulien (w Sous Waldeck, Yaryille, Pied du Baune). L. siliceus Qu. 
nareszcie znachodzi się w Jego ogniwie £ z białego Jura w Nattheim i Urach w Wiirtembergu. 

Rysunki na tab. I X , fig. 5 podają nasz gatunek w wielkości naturalnej z trzech stron 
widziany; fig. 7 zaś bryłkę korala, na której widać rozmaitej wielkości skorupy tego gatunku 
powleczone koralami. 

Rodzaj Mytilus L. 
i. M. longaerus CTJ. Tab. X, fig. i i . 
M. longaevus CTJ. Etage Kimmerid. de Montbeliard, str. 299, tab. XIX, fig. 4—6. 
M. longaewus CTJ. TH. et ET. Lethaea bruntrutana str. 224, tab. XXIX, fig. 9. 
M. longaevus CTJ. LORIOL et COTTEAU, Monogr. pal. de Vetage portlandien du depart. de l'Yonne, str. 

191, tab. XIII, fig. 3. 

Jakkolwiek kilka tylko posiadam okazów muszli, którą do tego liczę gatunku, jednak 
cały ich kształt i inne własności przemawiają za tem połączeniem. Skorupa jest wydłużono-ja-
jowata, i mocno wypukła, tak dalece, że środek skorupy występuje niemal jako zaokrąglona kra-
wędź, rozpoczynająca się od szczytów i ciągnąca się, coraz więcej zanikając, ku tylno-dolnemu 
jej końcowi. Koniec przedni jest wązki zaokrąglony, skorupa rozszerza się z początku tylko 
zwolna, później zaś niemal od jej środka szybciej, tak że brzeg płaszczowy okazuje tu wyraźną za-
tokę. Szczyty znajdują się bardzo blisko tego przedniego końca i są zaokrąglone; brzeg zawiasowy 
ciągnie się w linii prostej aż do środka skorupy, odkąd zaczyna się ukośny brzeg tylny, bardzo mało 
łukowaty a tylko przy dolnym swym końcu wyraźnie zaokrąglony, a przechodzący tu w brzeg dolny 
czyli płaszczowy, który, u przodu nieco łukowato-wypukły, niemal na środku muszli jest wklęsły, 
a odtąd ukośny, w skutek znacznego rozszerzania się skorupy. Skorupa jest cienka, i okazuje po 
częściowem zwietrzeniu budowę włóknistą, w skutek czego na jej powierzchni oprócz wyraźnych 
bruzd przyrostu, także na ośródce widzialnych, dostrzedz można za pomocą lupy ślady cieniut-
kich promienistych prążek. 

Długość skorupy wynosi 20 mm., jej szerokość na przednim końcu 4 mm., na tylnym 8 mm.; 
największa wypukłość, znajdująca się przed połową długości, wynosi 8 mm. 

Wszystkie wyżej opisane własności i tu podane wymiary tutejszych okazów zgadzają się 
bardzo dobrze z opisem i rysunkami podanemi przez pp. CONTEJEAN i LOEIOL. 

M. longaevus znachodzi się wedle CONTEJEAN'A W wapieniach utworu Kimmeridge z oko-
licy miasta Montbelliard, gdzie w wapieniu zawierającym terebratule, jest pospolity, w innych 
warstwach zaś rzadszy; według THUEMANNA jest on rzadki w pasie zawierającem astarty z S t . 
Braix; według LOEIOLA znachodzi się on w pasie zawierającym Pinna suprajurensis niedaleko 
Auxerre. 

W okolicy Niźniowa znajduje się ten gatunek bardzo rzadko w żółtawym zbitym wapieniu 
przy przewozie w Bukównie. 

R o d z i n a A v i c u l a c e a . 

Grupa Aviculana BEONN. 

Rodzaj Gervillia DEER. 

l . Gr. macrodon ALTH. Tab. X, fig. 7. 

G. test a subrhomboidali, complanata, laevi, antice angustata, subrotundata, postice producta, 
dilatata, umbonibus subanticis vix prominulis; cardine recto, antice foveolis ligamenti minimis, ap-
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proximatis, in medio prope umbones tribus foveolis majoribus, postice duobus dentibus linearibus lon-
gissimis paru/m divergentibus, instructo; dente superiore margini cardinali fere parallelo, altero ma-
jore, obliąuo. 

Długość przy brzegu zawiasowym 12 mm., szerokość za szczytami 10mm., wysokość o-
śródki jednej skorupy 20 mm. 

Skorupa niemal rombowa, spłaszczona, gładka, u przodu zwężona, i nieco zaokrąglona, 
u tyłu rozszerzona i wydłużona, o szczytach nie wiele przed środkiem zawiasy leżących, i bar-
dzo mało wystających. Brzeg zawiasowy zupełnie prosty, przed szczytami widać w zawiasie kilka 
drobnych zbliżonych do siebie dołków więzadłowych poprzecznych, a pod niemi listewkę do brzegu 
zawiasowego równoległą; we środku w bliskości szczytów leżą trzy dołki większe, płaskie i szerokie 
także więzadłowe, za szczytami zaś dwa bardzo długie linearne zęby zawiasowe mało się roz-
chodzące, z których wierzchni jest mniejszy i do brzegu zawiasowego niemal równoległy, dolny 
zaś silniejszy i nieco ukośny. 

Kształtem swoim, gatunek ten przypomina najwięcej gatunek lijasowy Oerv. Hartmanni, 
od którego jednak innemi własnościami bardzo się różni; gatunki z białego Jura dotąd mi znane, 
nie mają z naszym gatunkiem nic wspólnego. 

Tylko raz jeden znalazła się ośródka u tyłu uszkodzona, jednak z zawiasą dobrze zacho-
waną, w dolomitycznym szarawym wapieniu z Harasymowa. 

Figura 7 na tablicy X podaje rysunek nieco powiększony tej ośródki, na którym jednak 
nie widać owych szerokich dołków więzadłowych we środku zawiasy położonych. 

Rodzaj Avicula KL. 

1. A. subobliąua ALTH. Tab. X, fig. 8. 

A. testa rhomboidali, laevigata, in medio inflata, lateribus complanata; umbonibuś anticis, 
ucutis, dla pana rotundata ante umbonem sita; linea cardinali recta, absgue fossulis ligamenti, uno 
solum dente, acuto sub umbone sito, instructa, margine postico prope cardinem subrecto, dein obliąuo 
rotundato, margine palliali arcuato. 

Skorupa romboidalna gładka, o szczytach spiczastych, nie daleko od przedniego końca 
skorupy położonych, dosyć znacznie wzniesionych, zkąd ciągnie się środkowa część skorupy 
znacznie wypukła, ukośnie ku dolnemu brzegowi skorupy powoli się rozszerzając. Wypukłość 
ta, szczególnie w bliskości szczytów, wznosi się nagle, niemal prostopadle, z przedniego końca sko-
rupy, gdzie znajduje się przy samym brzegu zawiasowym małe i zaokrąglone skrzydło, poniżej któ-
rego brzeg przedni jest nieco wycięty, po czem ukośnie przechodzi w łukowaty brzeg płaszczowy. 
Brzeg zawiasowy jest całkiem prosty, i tylko pod samemi szczytami widać w skorupie lewej jedną 
małą wypukłość, jakby ząb zawiasowy, pomiędzy dwoma wązkiemi rówkami leżący, reszta brzegu za-
wiasowego jest gładka, z wyjątkiem jednej małej wyraźnej listewki, do brzegu zawiasowego 
równoległej. Tylny koniec brzegu zawiasowego także nieco skrzydlato wystaje, skrzydło to pod 
kątem niemal prostym przechodzi w brzeg tylny skorupy, później na zewnątrz się odwraca, two-
rząc tu szerokie i zaokrąglone wydłużenie skorupy. Powierzchnia jest gładka. 

Szśrokość skorupy, mierzona ukośnie od przedniego końca zawiasy do tylno-dolnego brzegu* 
wynosi do 18 mm., długość zawiasy i całej skorupy 10—12 mm., wypukłość skorupy lewej 8—4 mm-

Kształt skorupy przypomina gatunek A. obligua Buv. '), z wapieni oolitowych leżących 
u spodu wapieni zawierających astarty, i z wapieni ikrowcowych białych wyższych z okolicy 

*) Statistiąue geologiąue etc. du depart. de la Meuse. Atlas, str. 22, tab. XVI, fig. 38—40. 
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Verdun, Maujouy itd. Nasz gatunek jednak jest mniej ukośny, koniec przedni skorupy nieco 
zaokrąglony, i także koniec skrzydła tylnego mniej ostro wystaje niż w gatunku francuzkim. 

Gatunek ten kształtem swoim więcej przypomina rodzaj GerviUia niż Avicula; gdy jednak 
na żadnym z dotąd znalezionych okazów nie mogłem spostrzedz najmniejszego śladu dołków wię-
zadłowych, rodzaj Gervillia cechujących, przeto zostawiam takowy przy rodzaju Avicula. 

A. subobliąua nie jest rzadka w żółtawym zbitym wapieniu z Bukówny, i znachodzi się 
także w marglowym wapieniu z Kutysk, i w dolomityczno-marglowym wapieniu z Harasymowa. 

Fig. 8, na tab. X,5przedstawia okaz średniej wielkości z Bukówny. 

2. A. tyraica ALTH. Tab. X, fig. 12, 13, i Tab. XII, flg. 18, 19. 

A. testa ovata, tenui, parum obliqua, inaequivalvi, radiatim inaequaliter plicata', valva sinistra 
inflata, umbonibus prominentibus, antice magis declivis quam postice, valva dextra parum convexa, sub-
plana; ala antica brevi, postica elongata, ad extremitatem attenuata, fortiter rugosa; margine cardinali 
recto, cardine una lamella margini parallela, longitudine sua marginem cardinalem fere aeguante, ornato 
et sub umbonibus dentibus duobus cardinalibus pat vis et obsoletis instructo. Plicis testae inaegualibus, in-
aequaliter distantibus, fortioribus nonnumquam sulco longitudinali divisis, lineis accrescendi irregularibus. 

Długość 20 mm., szerokość 15 mm., wypukłość skorupy lewej do 6 mm. 
Jakkolwiek nigdy nie widziałem obu skorup razem na tym samym okazie, przecież sądzę, 

że te skorupy, z których jedne są bardzo wypukłe, drugie niemal płaskie, do siebie należą. Za-
tem przemawia nie tylko ich kształt, brzeg zawiasowy prosty i po obu stronach skrzydlato za-
kończony , ale i fałdowanie dosyć cienkich skorup, niekiedy zachowanych. Skorupa wypukła 
(lewa), najwięcej jest nadętą niemal w połowie długości, a od strony przedniej nagle, niemal 
prostopadle, spada ku brzegowi przedniemu, z czego powstaje na tej stronie zaokrąglona krawędź; 
brzeg przedni zaopatrzony jest w skrzydło małe, mało zaokrąglone, poniżej którego brzeg sko-
rupy nieznacznie jest wycięty. Tylne skrzydło skorupy jest znacznie większe, ku końcowi zwężone 
i nieco zaokrąglone, skrzydło to jest wewnątrz gładkie, zewnątrz wyraźnie zmarszczkowane, 
zmarszczki te równoległe są do dolnego brzegu skrzydła. Poniżej skrzydła skorupa sama jeszcze 
znacznie się rozszerza, zkąd powstaje tu znaczna zatoka w jej brzegu. Brzeg zawiasowy jest zu-
pełnie prosty aż do końców obu skrzydeł, wewnątrz widać listwę wzdłuż tego brzegu równolegle 
do niego bieżącą, a pod szczytami po za brzeg zawiasowy wystającemi leżą dwa małe i niewyraźne 
zęby zawiasowe. Obie skorupy są promienisto fałdowane, fałdy nierówne i nierównie oddalone, 
większe niekiedy bruzdą podłużną są podzielone. Na ośródce występują tylko fałdy większe. 

A. tyraica jest pospolita w żółtawym zbitym wapieniu przy przewozie w Bukównie. 
Rysunek na ,tab. X , fig. 13 przedstawia ośródkę skorupy wypukłej jednak nie zupełnie 

wierny, dlatego podałem na tab. XII, fig. 18, rysunek innego okazu z trzech stron widzianego, 
dodając tamże (fig. 19, a) także wizerunek wewnętrznej strony skorupy płaskiśj, a pod b część tój 
skorupy, dla wykazania kształtu całego skrzydła. Fig. 12, na tab. X, przedstawia okaz bardzo 
mały, o którym wprawdzie nie ma pewności, jednak jest prawdopodobieństwo, że do tego należy 
gatunku; okazy te zresztą, których znam kilka, są za nadto niedokładne, aby na ich podstawie 
osobny można utworzyć gatunek. 

3. A. Gesneri TH. Tab. X, fig. 9. 
Avicula Gesneri TH: ETALLON Lethaea bruntrut. str. 229, tab. XXX, fig. 5. 
Avicula Gesneri TH. CONTEJEAN, Etage Kimmerid. de Montbeliard str. 300. 
Auicula modiolaris ROM., Ool. Geb. str. 87, tab. V, fig. 1. 
Germllia Gesneri H. CEEDNER, die Pteroceraschichten der Umgegend von Hannover, str. 38, tab. II, fig. 10r 

Germllia Gesneri TH. BKAUNS, der obere Jura str. 312. 
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Skorupy które ja do tego liczę gatunku, dotąd wprawdzie zawsze tylko w ułamkach zna-
lezione zostały, pomimo to jednak uważam cechy na takowych widzialne za wystarczające na u-
sprawiedliwienie tego oznaczenia, jakkolwiek tutejsze okazy zawsze są o wiele mniejsze od tych, 
na których oparto utworzenie tego gatunku. 

ETALLON bowiem w wyżej powołanem dziele: Lęthaea bruntrutana, mówi, że skorupa jest 
trójboczna o połach bardzo różnych, o skorupie większej bardzo wypukłej i opatrzonej w 6—7 
żeberek promienisto się rozchodzących, od siebie oddalonych, a sięgających tylko do pewnej od-
ległości od szczytów. Żeberka te w pewnej odległości od szczytu zanikają, a na ośródkach wcale 
nie są widzialne. Skrzydło przednie jest wedle niego bardzo małe a nawet nie wyraźne, tylne 
zaś bardzo wydłużone. Z tym opisem zgadza się także rysunek przezeń podany, tudzież opis i ry-
sunek umieszczony w książce p. CONTEJEAN. 

Okazy z Bukówny dochodzą tylko do długości 10 i 15 mm.; są to jednak ułamki, na których 
widać tylko przednie małe i zaokrąglone skrzydło, tudzież cienkie żeberka powierzchni, przed 
brzegiem płaszczowym skorupy zanikające, a pooddzielane szerokiemi i płaskiemi miejscami, leżą-
cemi w ogólnym poziomie skorupy, a więc nietworzącemi żadnych bruzd. Tylna część skorupy 
nigdy nie jest zupełnie zachowana, dla tego nie widać owego długiego skrzydła, które jest ce-
chującym ten gatunek. 

Przy niedokładności tutejszych okazów nie mogę się wdawać w ocenienie, o ile inne sy-
nonyma, przez Autorów podane, rzeczywiście do tego należą gatunku, a to tem mniej, gdy pod tym 
względem nie istnieje między nimi zgoda; tak np. podaje ETALLON także Aoicula modiolaris MUNST. 

(w G-oldfuss Petref. Germaniae tab. 118, fig. 5), jako do tego należącą gatunku, czemu się sprze-
ciwia BRAUNS. Powołałem więc te tylko opisy i rysunki, które niewątpliwie do tego należą gatunku. 

A. Gesneri znachodzi się w okolicy Hanoweru w średnim Kimmeridge gór Langenberg, 
Kahlberg, Tonnjesberg i Monkeberg, tudzież w średnim i dolnym Kimmeridge z Ahlem. 

ETALLON cytuje ten gatunek jako pospolity w różnych pasach jego grup: Yirgulien, Strombien, 
Astartien, w okolicy miasta Porrentruy. CONTEJEAN nareszcie znalazł takowy we wszystkich warstwach 
utworu Kimmeridge z okolicy Montbelliard z wyjątkiem jego Calcaire a Astartes i Marnes a Astartes. 

W okolicy Niźniowa znalazł się ten gatunek dotąd bardzo rzadko, i tylko w ułamkach 
w żółtawym zbitym wapieniu w Bukównie. 

Rysunek na tab. X , fig. 9, przedstawia najlepszy z tutejszych okazów w wielkości 
naturalnśj. 

4. A. subcarinata ALTH. Tab. X, fig. 10. 

A. testa elongało-ovała, óbliąua, inflata, laevigata, antice rotundato-subcarinata; umbone sub-
acuto, margine antico parum sinuato, ala antica mediocri, concentńce lamellosa; margine postico et 
ala postica ignotis. 

Długość 23 mm., długość skrzydła przedniego 7 mm., jego szerokość 5 mm., wypukłość 
jednej skorupy 4 mm. 

Skorupa wydłużono-jajowata, ukośna, wypukła, gładka, u przodu nagle się wznoszącą, 
tak , że tu powstaje jakby zaokrąglona krawędź, która ku tyłowi skorupy powoli się zniża. 
Szczyt skorupy jest ostry, nie wystaje jednak po za brzeg zawiasowy. Brzeg przedni jest mało 
wycięty, skrzydło przednie bowiem jest stosunkowo niewielkie, brzeg skrzydła z początku niemal 
prostopadły do brzegu zawiasowego skorupy, później zaokrągla się i łukowato się łączy z dalszym brze-
giem skorupy. Skrzydło to jest płaskie i ma powierzchnię mocno współśrodkowo blaszkowata 
prążkowaną, prążki te tam gdzie skrzydło przechodzi w resztę skorupy, zupełnie zanikają. Brzeg 
zawiasowy prosty, jednak nie w zupełności zachowany, brzeg dolny zaokrąglony. 
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Gatunek ten w odcisku w tylnej części nieco uszkodzonym raz tylko znaleziono w sza-
rawym, dolomityczno-marglowym wapieniu w Harasymowie. 

5. ? A. crassitesta ALTH. Tab. X, fig. 4. 

A. testa rotundata, crassa, convexa, laevigata, umbone obtuso, margine cardinali recto, alato, 
ala antica minima, postica elongata; impressione musculari antica distincta rotundata, margine pal-
liali arcuato. 

Długość skorupy bez skrzydeł 10mm., ze skrzydłami 15 mm., szśrokość od brzegu za. 
wiasowego do dolnego 8 mm., wypukłość jednej skorupy 4 mm. 

Skorupa okrągła, w kierunku od przodu ku tyłowi mało wydłużona, regularnie wypukła, 
zupełnie gładka i gruba, o szczytach szerokich, nieco nad brzeg zawiasowy wystających; brzeg 
zawiasowy prosty, od przodu tylko mało, od tyłu zaś znacznie w skrzydło wydłużony, które, od 
reszty skorupy wklęsłością wyraźną oddzielone, ku swemu końcowi zwolna się zwęża; brzegi przedni 
i dolny są zaokrąglone. Skorupa zawsze jest zachowana, gruba, bardzo trudno od skały się od-
dziela, nieco łatwiej odłącza się od ośródki, a wtenczas widać, że wnętrze skorupy jest zupełnie 
gładkie, a tylko okrągły wcisk mięśniowy przedni wyraźnie jest widzialny. 

Gatunek ten znachodzi się w twardym szarym wapieniu ze ścianek między Bukówną a Niź-
niowem nad Dniestrem leżących, mianowicie z jaru Pidcerkiewny Perewał, gdzie wapień ten tworzy 
warstwę pod wapieniem marglowym leżącą. W tymto wapieniu leży mnóstwo małych okrągłych 
ziarnek jaśniejszego wapienia, przez co staje się on do ikrowca podobny, widać w nim także 
bardzo liczne przekroje muszli, o której tu mowa, ale bardzo trudno takową od skały oddzielić-

Rysunek na tab. X, fig. 4, przedstawia najlepszą z dotychczas otrzymanych ośródek w wiel-
kości naturalnej. 

R o d z i n a O s t r a c e a . 

Grupa Pectinana BRONN. 

Rodzaj Hinnites DEFR. 

1. H. velatus GF. sp. Tab. XI, fig. 1. 

Spondylus velatus, GF. Petref. Germaniae, II, str. 94, tab. 105, fig. 4. 
Hinnites velatus, PICTET, Traite de Paleont: str. 630, tab. 84, fig. 1. 
Hinnites velatus, D'ORB., ETALLON, Leth. bruntr. str. 266, tab. 37, fig. 12. 

Długość 40 mm., szerokość 35 mm., wypukłość 8 mm. 
Skorupa jajowata, ukośna i łukowato wygięta, gdyż tylko z początku od brzegu zawia-

sowego schodzi prosto na dół, później zaś wtył się zagina, jak to na wyżej powołanych rysunkach 
GOLDFUSSA i PICTETA przedstawiono, od których jedyny okaz, dotąd w wapieniu z Bukówny, 
jednak w ośródce i w odcisku znaleziony, różni się tylko tem, że na ośródce widać znaczną wklę-
słość, rozpoczynającą się blisko szczytu, i ciągnącą się aż do brzegu dolnego skorupy, co jednak 
przy tak nieregularnej budowie, jaką w ogólności miewają skorupy rodzaju Hinnites, nie może sta-
nowić różnicy gatunkowej. Nasz okaz odznacza się także tem, że skrzydło tylne, t. j. leżące po 
tej stronie, w którą zagina się skorupa, jest większe od przedniego, i że zmarszczki na niem wi-
dzialne mają zupełnie inny kierunek jak ten, który jest podany na rysunkach GOLDFUSSA i PIC-
TETA, bo nie rozchodzą się promienisto, owszem są do siebie równoległe, bardzo gęste, a nie-
kiedy dzielą się na dwie odnogi. Żeberka powierzchni tylko na szczycie skorupy są wyraźne, 
a tu widać, że między silniejsze wsuwają się niekiedy jeszcze słabsze linije; dalej od szczytów 
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zachowana, ale zawsze widać jeszcze ślady owych promienistych żeberek i współśrodkowych linij, 
tudzież budowy nieco blaszkowej całej skorupy, podobnej do budowy ostryg. 

JBT. velatus znachodzi się wedle GOLDFTTSSA, W białym jurassowym wapieniu ze Streitberg 
w Bawaryi, i w wapieniu litograficznym z Solenhofen, które OPPEL stawia do utworu Kimmeridge 
tudzież w wapieniu oolitycznym z Quedlinburg. 

Gatunek ffinnites (Avicula) spondyloides ROM. '), który BEAUNS 2) łączy z gatunkiem przez 
ETALLONA opisanym, już dla swój równoboczności bardzo znacznie się różni od gatunku GOLDFUSSA. 

Eig. 1 na tab. X I , przedstawia pod a ośródkę tego gatunku, pod b zaś powierzchnię 
skorupy wedle odlewu gutaperchowego zdjętego z pozostałego na kamieniu odcisku, w którym le-
żała ośródka pod 1 a przedstawiona. 

Rodzaj Pecten L. 

I. P. gracilis ALTH. Tab. X, fig. 15, 16. 

P. testa parva, acute ovata, parum convexa, laevigata, auriculis inaeąualibus, anteriore pro-
ducta, supra marginem cardinalem dilatata basi valde sinuata, postica parva óbliąue truncała. 

Długość skorupy od przodu ku tyłowi 7 mm., jej szerokość od brzegu zawiasowego ku 
brzegowi dolnemu 8 mm., długość uszka przedniego 4 mm. 

Skorupa mała i mało wypukła gładka, zaostrzono-jajowata i niemal równoboczna, tylko 
uszka są nierówne gdyż przednie jest długie, ku końcowi nieco poza liniję zawiasy rozszerzone, co 
na rycinie nie jest uwidocznione, a u dołu znacznie wycięte, tylne zaś jest krótkie i ukośno, 
niekiedy niemal prostopadle ucięte. Brzegi szczytowe są niemal proste, kąt szczytowy nieco mniej-
szy niż 90°, szczyt sam ostry, brzegi tylny, przedni i dolny są zaokrąglone. Powierzchnia jest 
gładka, ośródka także jest gładka, i widać tylko blisko brzegu jednę liniję przyrostu; wzdłuż 
linii zawiasowej zaś widać wąski rowek kończący się tam, gdzie przednie uszko poza tę liniję 
się rozszerza. 

"Wymiary skorupy i kształt uszek odróżniają ten gatunek od wszystkich innych dotąd 
opisanych. 

P. gracilis znachodzi się bardzo rzadko w żółtawym zbitym wapieniu z Bukówny i w bia-
łym miękkim nieco ikrowcowym wapieniu z góry Tanutyńskiej naprzeciwko Niźniowa. 

Rysunki na tab. X , nie udały się zupełnie. Fig. 15 przedstawia zwykłą formę ośródki, 
jednak nie oddaje owego końcowego rozszerzenia przedniego ucha, o którym powyżej była mowa 
ani rowka wzdłuż linii zawiasowój bieżącego. Fig. 16 przedstawia formę jeszcze mniejszą o szczy-
cie ostrzejszym, której jednak gatunkowo odróżnić nie można. 

Grupa Limana BRONN. 

Rodzaj Lima BRUG. 

1. L. minuta ROMER. Tab. X, fig. 14. 

L. minuta ROM. Verstein: des norddeutschen Oolithen Gebirges. Ńachtrag, str. 30, tab. XVIII, fig. 29. 
L. minuta ROM. BRATJNS, der Ob. Jura im nordwestl. Deutschland, str. 328. 
L. minuta ROM. STRUCKMANN, der obere Jura der Umgegend von Hannover> str. 82. 

*) Oolith. Geb. str. 87, tab. 13, fig. 14. 
2) Der obere Jura, str. 343. 

Wydz. matem.-przyr. T. VI. 15 
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L. suprajurensis CONTEJEAN, Etude de l'etage kimmeridien de Montbeliard, str. 351, tab. XXVII, fig, 9 . 
Lima suprajurensis CTJ. ETALLON i THURMANN, Lethaea bruntrutana, str. 237, tab. 32, fig. 3. 
Lima suprajurensis CTJ. LORIOL, Monographie de l'etage portlandien du depart. de l'Yonne, str. 205, 

tab. XIV, fig. 1, 2. 
Skorupa mała, poprzecznie-jajowata, mocno wypukła, i ku stronie tylnej i przedniej nagle 

spadająca, równoboczna, o brzegach przednim i tylnym nieco łukowato zaokrąglonych; brzeg dolny 
jest mocno zaokrąglony, brzeg zawiasowy jest prosty, i kończy się po obu stronach małem ale wy-
raźnem uchem. Środek skorupy okryty jest kilkunastu wąskiemi ale wyraznemi fałdami ') zaokrą-
glonemi, między któremi leżą rowki jeszcze węższe i niemal linearne. Boki skorupy nie mają ża-
dnych fałdów, widać na nich tylko nieco silniejsze linije przyrostu, które przechodzą także przez 
grzbiety owych fałdów, przez co takowe stają się nieco ziarnkowanemi. 

Długość do 7 mm., szerokość do 9 mm., wysokość jednśj skorupy do 4 mm. 
Już w r. 1 8 3 9 opisał FRED. ADOLF ROMER pod nazwą Lima minuta skorupę do tu opi 

sanej bardzo podobną, dodając jednak że jej żebra są ostre. BRAUNS łączy z tym gatunkiem także 
L. suprajurensis CTJ., twierdząc, że opis i rysunek CONTEJEAN'A nawet w drobnych szczegółach 
zupełnie z nim się zgadza, a tego samego zdania jest STRUCKMANN. ETALLON nadmienia, że L. su-
prajurensis różni się od gatunku L. minuta swemi żebrami ziarnkowanemi, dodając jednak, że wy-
nalezienie lepszych okazów doprowadzi zapewne do połączenia obu gatunków, a LORIOL także 
mówi, że L. minuta jest do gatunku L. suprajurensis bardzo podobna, że zaś na podstawie nie-
dokładnego opisu i rysunku ROMERA nie śmie te formy w jeden połączyć gatunek. 

Wobec tych oświadczeń ja także daję tutejszym okazom nazwę ROMERA, L. minuta, jako 
dawniejszą, jakkolwiek mam zawsze pewne wątpliwości co do przynależenia obu tych form do 
jednego gatunku. 

Grdy bowiem ROMER mówi, wyraźnie, że żebra są ostre, CONTEJEAN oznacza żebra gatunku 
L. suprajurensis jako wypukłe (convexes) i ziarnkowane, co też na podanym przez niego ry-
sunku powiększonej części skorupy wyraźnie widać, a z tem się zupełnie zgadza także rysunek 
LORIOLA. Cały kształt i wymiary obu form zupełnie zgadzają się ze- sobą, o ile a rycin o tem sądzić 
można, i także p. STRUCKMANN, który widział mój rysunek, oznaczył takowy jako L. minuta. ROM. 

Zresztą i ja posiadam jeden okaz, którego fałdy środkowe są ostre i daszkowate, a oprócz 
tego na grzbiecie ziarnkowane. Jednak; nie tylko kształtem fałdów różnią się okazy tutejsze, 
owszem w tych samych warstwach znachodzą się także skorupy tego samego co tamte kształtu 
i wymiarów, różniące się jednak tem, że owe fałdy okrywają całą skorupę i po bokach tylko 
słabną, zawsze jednak nawet na ośródkach są wyraźne. Okazy te uważam tylko za odmianę te-
go gatunku, a to tem bardziej, gdy już CONTEJEAN opisując gatunek., L. suprajurensis wspomina, 
że fałdy są najwyraźniejsze na środku skorupy, że na bokach słabną a częstokroć zupełnie zanikają. 
On więc także znał okazy, których cała skorupa była okryta fałdami. Niewiem czy to samo ma 
miejsce w okazach niemieckich, o czeffi nikt nie wspomina. Jeżeliby to było tylko własnością 
okazów francuzkich, byłoby to dalszym powodem odłączenia tych form, od gatunku L. minuta 
ROM., a w takim razie i nasze okazy musiałyby być policzone do gatunku L. suprajurensis CTJ. 

L. minuta znachodzi się w okolicy Hanoweru w oolicie koralowym przy Hoheneggelsen; 

gdzie jest najwięcej pospolita, i na górze Steinberg niedaleko Horn, w dolnym Kimmeridge na 

') Nie mogę tych ozdób skorupy nazwać żebrami, jak to uczynił CONTEJEAN, ETALLON i LORIOL, bo żebrem można 
nazwać tylko wypukłość, tak zewnątrz jak wewnątrz skorupy jako taką występującą, podobnie jak żebra u wyż-
szych zwierząt są z obu stron wypukłe, tu zaś mamy zagięcia skorupy takie, że z zewnątrz widzialnemu 
grzbietowi odpowiada wewnątrz rowek, są to więc rzeczywiste fałdy podobne do fałdów wachlarza. 
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górze Kahlberg, 'i przy Coppengraben, nareszcie w średnim Kimmeridge w Ahlem i na górach 
Tonjesberg i Monkeberg, tu jednak rzadziej. 

L. suprajurensis CTJ. znachodzi się obficie w wapieniu zawierającym Pteroceras z Beau-
rfcgard, w ogniwach Epiastartien i Hypovirgulien Thurmanna przy Petite-Entree i Croix-dessus 
w Jura Berneńskim, i w pasie zawierającym Pinna suprajurensis w Ravin frais i Ravin d'Egri-
selles w okolicy miasta Auxerre we Francyi. 

Fig. 14, na tab. X, przedstawia ten gatunek znacznie powiększony. 

Grupa Ostreana BRONN. 

Rodzaj Ostrea L . 

1. 0. muł t i formis DUNKEE et KOCH. Tab. X, fig. 20. 

O. mułtiformis D. etK. Beitrage zur Kenntnis des norddeutschen Oolithen Gebirges, tab. V, fig. 11. wczęści. 
O. mułtiformis D. et K. BRAUNS, der obere Jura, str. 350. 
O. expansa var. minor. LORIOL: Monographie des etages super, de la form. jurass. de Boulogne-sur-

mer, str. 213 i 211, tab. XXIV, fig. 6—10, i 14, 15. 
O. concentrica i menoides MUN. W Goldfuss, Petref. Germaniae II, str. 21, tab. 80, fig. 1 i 2. 
O. eotyledon CONTEJ., Etage Kimmeridien de Montbeliard, str. 319, tab. XXIV, fig. 1 5 — 1 7 . 

Skorupy ostryg rzadko pojawiają się w wapieniu Niźniowskim, a to tylko w okazach 
niezupełnych, niedopuszczających ściśle naukowego oznaczenia, gdyż zazwyczaj tak szczelnie 
ze skałą są zrosłe, że tylko częściowo od takowej odłączone być mogą. Są one po części więcej 
eliptyczne, po części niemal koliste, zawsze bardzo mało wypukłe, skorupa nie jest bardzo gruba, 
wcale niefałdowana, okazując na powierzchni tylko niekiedy wyraźniej, niekiedy mniej wyraźnie 
występujące łuskowato wystające linije przyrostu. Niektóre okazy więc (zob. tab. X, fig. 20), są 
więcój podobne do gatunku 'O. concentrica MUN., inne więcej do gatunku O. ex<pansa var. minor 
DE LOR., a znowu inne do gatunku O. eotyledon CTJ., który BRAUNS łączy z gatunkiem O. mułtiformis. 

Wymiary okazów Niźniowskich nie przekraczają 20 mm. 
Gatunek ten znachodzi się w zbitym i twardym żółtawym wapieniu z Bukówny. 
Według BRAUNS'A jest on bardzo pospolity w piętrze Kimmeridge białego Jura okolicy 

Hanoweru, pojawia się jednak już w oolicie koralowym. O. eotyledon znachodzi się w wapieniu 
zawierającym Natica w okolicy Montbeliard. O. eoopansa Sow. var. min. znachodzi się według 
LORIOLA W dolnych warstwach utworu Portland w okolicy miasta Boulogne, O. mułtiformis zaś 
Wedle niego bardzo rzadko w tych samych warstwach, częściej zaś w piętrach etage virgulien 
i et. pterocerien -w tej samej okolicy. 

2. 0. ooncentrice-plicata ALTH. Tab. x, fig. 19. 

O. testa lamellosa, applanata suborbiculari?, concentrice angulato-rugosa, rugis prope mar-
ginem evanescentibus, margine radiatim obsolete plicato. 

Jeżeli jedyny okaz tej muszli, dotąd znaleziony, liczę do rodzaju Ostrea, czynię to na za-
sadzie budowy skorupy, która swą masą i swą blaszkowatością zupełnie odpowiada budowie 
ostryg; ozdoby skorupy jednak były wcale inne. Na około szczytu tylko mało wystającego bowiem 
widać 10 współśrodkowych zmarszczek nieco kątowato zagjętych, a tóm samem w biegu swoim 
przypominających nieco zmarszczki współśrodkowe rodzaju Goniomya. Zmarszczki te, w miarę od-
dalenia się od szczytu skorupy, która jest niemal płaska, stają się coraz szerszemi, i słabszemi; 
gdzie one zanikają, skorupa jest płaska i gładka, a dopiero blisko brzegów widać kilka słabych 
ale wyraźnych fałdów promienisto się rozchodzących, które na rysunku zostały przez pomyłkę 
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opuszczone, i znajdować się powinny na końcu i w dalszśm przedłużeniu owego płaskiego miejsca 
znajdującego się po prawej stronie ryciny. 

Sądząc po wymiarach opisanego ułamku, skorupa była mniśj więcśj kolista, jej średnica 
dochodziła przynajmniej do 40 metrów. 

Jedyny dotąd znany okaz pochodzi z żółtawego zbitego wapienia przy przewozie w Bukównie. 

Rodzaj Exogyra Sow. 

i . Ex. virgula DEFR. Tab. X, fig. 21. 

Gryphaea mrgula DEER., Diet. des sc. natur. Vol. 22, str. 26, tab. V, fig. 12, 13. 
Exogyra mrgulą GLDF., Petrej. Germ. 11, str. 33, tab. 86, fig. 3. 
Exogyra virgula ROMER, nordd. Oolit. Geb. str. 64. 
Ostrea (Exog.) virgula BUYIGNJER, Stat. de la Meuse. Atlas, str. 25, tab. XX, fig. 12, 13. 
Ostrea (Exog.) mrgula THURM. et ETALŁON, Lethaea Bruntrutana, str. 275, tab. 39, fig. 10. 
Ostrea (Exog.) mrgula DOLLFUSS, Faunę Kimm. du Cap. de la Heve, str. 87, tab. XV, fig. 4. 
Ostrea (Exog.) virgula LORIOL et PELLAT, Portl. de Boulogne-sur-mer., str. 114, tab. IX, fig. 1. 
Ostrea (Exog.) mrgula LORIOL et COTTEAU, Portlandien du dep. de l'Yonne, str. 212. 
Ostrea (Exog.) mrgula LORIOL et PELLAT, Et. super, de la form. jur. de Boulogne-sur-mer, str. 216. 

Jakkolwiek dotąd tylko jeden okaz małej skorupy wypukłej znaleziony został, nie waham 
się takowy do tego policzyć gatunku, którego cechy łatwo odróżniają go od wszystkich innych. 

Skorupa ma tylko 5 mm. szerokości, przy 10 mm. długości, i 3 mm. wypukłości, jest 
wydłużono-jajowata, i nieco łukowato zagięta; grzbiet jej tworzy jakby zaokrągloną wręgę, od 
której skorupa nagle do brzegów spada, mianowicie ze strony wklęsłej nachylenie to jest niemal 
pionowe. Powierzchnia okazuje wszystkie cechujące ozdoby tego gatunku, tj. linije przyrostu, 
szczególnie po bokach bardzo wyraźne, a oprócz tychże delikatne, dopiero za pomocą lupy wyraźnie 
dostrzegalne i bardzo do siebie zbliżone fałdy podłużne i nieco nieregularne, przez owe linije 
przyrostu poprzerywane. Część szczytu, którą skorupa według opisów miała być przyczepiona, 
w naszym okazie jest złamana, dla czego tej okoliczności sprawdzić nie mogłem; brakuje także 
skorupy wierzchniej, płaskiej. 

E. virgula cechuje najwyższe ogniwa białego Jura ; najobficiej pojawia się ona w górnym 
Kimmeridge, rzadziśj w średnim i dolnym, a nawet jeszcze w ogniwie Portlandien. 

W Niemczech jest ona bardzo pospolita w okolicy Hanoweru, niemal we wszystkich 
miejscowościach gdzie górny Kimmeridge występuje, mianowicie przy Ahlem, Hoheneggelsen i na 
górach Monkeberg i Deister, rzadszą jest ona w średnim Kimmeridge, w warstwach zawiera-
jących Pteroceras Oceani, a tylko pojedyńczo pojawia się w dolnym Kimmeridge przy J th i Cop-
pengraben. Znachodzi się także na górach Spielberg przy Delligseni Hirschberg koło Rinteln tu-
dzież przy Lubbecke w Westfalii. 

W okolicy miasta Porrentruy jest ten gatunek bardzo pospolity w najwyższych tamtejszych 
warstwach (Zone virgulienne), mniśj pospolity w pasie: Hypovirgulien, a bardzo rzadki w pasie: 
Zone strombienne i Epiastartien. 

W Prancyi znachodzi się O. virgula w marglach należących do utworu Kimmeridge w de-
partamencie de la Meuse; w pasie zawierającym Amm. gigas z okolicy miasta Auxerre, i także 
w okolicy miasta Boulogne-sur-mer, nie tylko w warstwach należących do utworu Kimmeridge 
ale także w utworze Portland. 

Jedyny okaz z okolicy Niźniowa pochodzi z żółtego ikrowcowego wapienia z Bukówny. 
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Rodzaj Anomia L. 

i. A. suprajurensis Buv. Tab. X, fig. 17, 18̂  
Anomia suprajurensis BUY., Statist. du dep. de la Meuse. Atlas, str. 26, tab. XX, fig. 25—27. 
Anomia suprajurensis LOBIOL, Monogr. de 1'etagePortlandien de Boulogne-sur-mer, str. 117, tab. XI, fig. 6—7. 
Anomia suprajurensis Buv. LOBIOL, Monog. des etages super.de la form. jurass, de Boulogne, str. 231, 

tab. XXV, fig. 2—5. 

W wapieniu z Bukówny dosyć pospolitemi są małe małże, które wedle swego kształtu, 
i zachowanej blaszkowatej skorupy tylko do rodzaju Anomia należeć mogą, jakkolwiek dotąd nie 
znaleziono żadnego okazu, któryby okazywał ów okrągły otwór dolnej skorupy, w tym rodzaju 
występujący. Pomiędzy tutejszemi okazami, trzy przynajmniej odróżnić można formy, jedne mają 
powierzchnią niemal zupełnie gładką, i tylko współśrodkowo słabo prążkowaną; drugie mają na 
skorupie oprócz owych linii przyrostu także bardzo delikatne ale wyraźne prążki promieniste; 
nareszcie znajdują się takie, na których skorupie istnieją linije wzniesione do brzegu zawiasowego 
niemal równoległe, a więc tworzące łuki, w tył ku szczytowi skorupy wypukłe. 

Tylko pierwsze dwie formy należą do już opisanych, nie masz jednak co do ich oznaczenia 
i przynależności do siebie zgody pomiędzy paleontologami. 

Najpierwszym który podobne formy opisał i dał ich rycinę, był A. ROMER, W dziele 
Die Versteinerungen des norddeutschen Oolithengebirges *). Opisał je pod nazwą Placuna jurensis ROM. 
nadmieniając, że jedyna skorupa, którą posiadał, jest bardzo mała, niemal kolista, jednak przy za-
wiasie klinowato zwężona, bardzo płaska i cienka, a ozdobiona nieco blaszkowatemi linijami przy-
rostu, tudzież bardzo delikatnemi promienistemi prążkami, nieco falisto powyginanymi, a przez owe 
pręgi przyrostu zawsze przerywanemi, albo przy spotkaniu się z niemi przynajmniej zagiętemi, 

D . BRAUNS, który o wiele później opisał skamieliny tych samych okolic i znał liczniejsze 
tego gatunku okazy, potwierdza obecność owych delikatnych promienistych prążek, i wspomina 
tylko, że skorupa częstokroć mniej regularnie jest ukształtowana, i że prawdopodobnie także A. 
Baulinea BUV. do tego należy gatunku. 

Oprócz dopióro wspomnionego opisuje jednak BUVIGNIER 2 ) jeszcze inny gatunek pod nazwą 
A. suprajurensis BUV., także mały i niemal kolisty ze szczytem blisko brzegu zawiasowego poło-
żonym, a z powierzchnią tylko nieregularnie współśrodkowo prążkowaną bez żadnych prążek 
promienistych; a do tego gatunku należą, według mego zdania, właśnie okazy w wapieniu Niź-
niowskim najwięcej pospolite. 

STRTJCKMANN, który, w swej rozprawie poniżej wymienionej3) na str. 222, wymienia ten 
gatunek jeszcze jako osobny, później 4) wyraża zdanie, że i ten należy do gatunku A. jurensis 
A . ROMER sp., od którego różnić się ma tylko mniej dobrze zachowaną skorupą. Także LORIOL 
objawia to samo zdanie, z któr6m jednak zgodzić się nie mogę, owszem, mając przed sobą 
obie formy z tej samej miejscowości pochodzące, a to w dobrze przechowanych okazach, obstawać 
muszę przy ich odróżnianiu jako dwóch odrębnych gatunków, gdyż nigdy nie widziałem przejścia 
między niemi, jakkolwiek cały kształt ich jest bardzo podobny. 

') Str. 66, tab. XVI, fig. 4. 
a) Statistique du depart. de la Meuse. Atlas, str. 26, tab. XX, fig. 25—27. 
s) Die Pterocerasschichten der Kimmeridge Bildung bei Ahlem unweit Hannomr, w czasopiśmie: Zeitschrift 

der deutschen geol. Gesellschaft, tom. XXIII. 
"*) STBUCKMANN, der obere Jura der Umgegend von Hannover, str. 79. 
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A. suprajurensis, która w tutejszych warstwach jest bardzo pospolita, ma kształt niemal 
Łolisty, zawsze jednak największa szerokość znajduje się blisko brzegu zawiasowego, który jest 
bardzo mało łukowato wygięty; skorupa jest mało wypukła, szczyt jśj jest ostry i albo blisko 
brzegu zawiasowego umieszczony, albo niekiedy nawet trochę poza takowy wystaje. Okazy nieco 
otarte mają powierzchnię zupełnie gładką, lepiśj zachowane zaś okazują skorupę, podobnie jak 
u ostryg blaszkowatą, linije przyrostu stanowią zawsze brzeg takiśj blaszki, i są dla tego nie 
zupełnie regularne; cała skorupa nawet okazuje niekiedy rozmaite nieforemne zagięcia, które, je-
żeli mają bieg odśrodkowy, przypominają fałdy niektórych ostryg, nigdy jednak nie widać na 
jej powierzchni owych linearnych promienistych prążek, cechujących gatunek A. jurensis ROM., 
o których jeszcze poniżaj będzie mowa. 

Wnętrze skorupy jest zupełnie gładkie, wcisk mięśniowy jest bardzo niewyraźny, brzeg 
zawiasowy tworzy zaokrągloną listwę we środku wygiętą, bezzębną, a w tem wygięciu leży 
dołek odpowiadający wzniesieniu szczytu. 

Anomia suprajurensis jest według BUVIGNIEE'A bardzo pospolita w białych dolomitach utworu 
Portland przy Couvertpuis, i znajduje się także w średnich warstwach tego utworu w Fains, 
Maulan, Treveray w dep. de la Meuse; według LORIOLA jest ona w dolnym Portlandien okolicy 
Boulogne pospolita, mniej pospolita zaś w średniem ogniwie tego utworu, i pojawia się także w jego 
Etage virgulien i seąuanien. Wedle STEUCKMANNA jest ten gatunek pospolity w górnych warstwach 
utworu Kimmeridge, zawierających Pteroceras Oceani przy Ahlem niedaleko Hanoweru. 

W okolicy Niźniowa jest ten gatunek bardzo pospolity w żółtawym zbitym wapieniu 
z Bukówny. 

Ryciny na tab. X , fig. 17 i 18, przedstawiają dwa okazy, z których jeden jest nieco 
otarty, a dla tego niemal gładki; obrazy te są powiększone, bywają jednak także okazy niemal tych 
samych co rysunki wymiarów. 

2. A. jurensis ROM. sp., Tab. X, fig. 22 
Placuna jurensis ROM., Norddeutsch. Oolith. Gebirge, str. 66, tab. XVI, fig. 4. 
Anomia jurensis ROM. BRAOTS, Der obere Jura im nordwestlichen Deutschland, str. 345. 
Anomia jurensis ROM. STRTJCKMANN, Der obere Jura der Umgegend von Hannover, str. 79. 

Skorupa mała, mniej lub więcej kolista, z brzegiem zawiasowym mało łukowato wygiętym, 
który pod kątem nieco zaokrąglonym w brzeg przedni i tylny przechodzi. Szczyt leży w środku 
brzegu zawiasowego, jest dosyć ostry ale mało wzniesiony. Powierzchnia skorupy ozdobiona jest 
licznemi, bardzo delikatnemi, pod lupą jednak wyraźnemi, promienistemi prążkami, nieco listew-
kowato wystającśmi, i falisto powyginanemi. Prążki te przy krzyżujących je współśrodkowych 
linijach przyrostu ustają, za każdą liniją przyrostu jednak na nowo powstają, przyczem nie za-
wsze ten sam zachowują kierunek, a dla tego stają się nieco nieregularnemi. 

A. jurensis znalazła się wedle RÓMEEA tylko raz w górnym Coralrag przy Hoheneggelsen 
niedaleko Hanoweru, według BEAUNS'A pojawia się ona także w dolnym Kimmeridge z Uppen, 
w średnim z góry Tonniesberg, i w górnym z Ahlem i Linden. 

W okolicy Niźniowa znachodzi się ten gatunek o wiele rzadziej niż poprzedni w żółtawym 
zbitym wapieniu z Bukówny. 

Rysunek na tab. X, fig. 22, przedstawia ten gatunek nieco powiększony z dwóch stron 
widziany, prążki promieniste są niekiedy jeszcze liczniejsze i więcej do siebie zbliżone niż na 
tym rysunku. 
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3. A. divaricata ALTH. Tab. X, fig. 23. 

A. testa parva obovała, convexa, in medio rotundato-subcarinata, mar ginę cardinali subarcuato> 

umbone acuto, antrorsum inflexo submediano, superficie rugis distantibus margini cardinali subparal-
lelis, in medio testae apicem versus reflexis ornata. 

Długość skorupy wynosi około 6 mm., szerokość jest nieco większa. 
Skorupa jest poprzeczno-eliptyczna, jednak w ten sposób, że brzeg zawiasowy jest mniej 

zagięty od płaszczowego; jest ona dosyć wypukła, a to we środku więcej niż po bokach, nieco 
spłaszczonych, przez co tworzy się zaokrąglony środkowy grzbiet, ciągnący się od ostrego szczytu 
ku brzegowi płaszczowemu; brzeg ten jednak już we środku długości skorupy zanika, tak, że odtąd 
wypukłość jej staje się wszędzie jednakową. 

Brzeg zawiasowy jest bardzo mało łukowato-wygięty, szczyt skorupy znajduje się w jego 
środku, nieco poza ten brzeg wystaje i jest trochę naprzód zagięty. Na powierzchni skorupy 
widać pręgi poprzeczne, w postaci niskich zaokrąglonych listewek wystające, a bieżące niemal 
równolegle do brzegu zawiasowego, a więc we środku skorupy w tył ku jej szczytowi zagięte. 
Listewki te tylko na szczycie są nieco zatarte, zresztą wyraźne i w całej swej długości jednakowe 

Te ozdoby powierzchni, których kierunek przypomina kierunek bruzd u gatunku Ludna 
dwaricata z utworu trzeciorzędnego, nie ma jednak owych ostrych kątów na środku tego ostatniego 
gatunku widzialnych, odróżnia nasz gatunek od wszystkich innych. Listewki te są zbyt regularne, 
aby je można przypisać przypadkowi, tylko na najwyższych punktach skorupy są one nieco starte, 
zresztą bardzo wyraźne. Także kształt całej skorupy, jej szczyt nieco naprzód zagięty i silnie 
na kształt wręgi się wznoszący nie pozwalają połączyć ją z jakim innym z tutejszych gatunków. 

Na rysunku nie widać tego zagięcia szczytu, który zresztą w rzeczywistości jest ostrzejszy 
jak na rysunku, nareszcie i owe w tył skierowane środkowe zagięcie listewek powierzchni także w na-
turze jest nieco wybitniejsze, niż na rycinie. 

Jedyny dotąd znany okaz pochodzi z żółtego wapienia z Bukówny. 

Dział IY. Brachiopoda (Ramionopławy). 

Z działu Ramionopławów, w innych okolicach w warstwach jurasowych tak licznie re-
prezentowanego, w wapieniu Niźniowskim dotychczas tylko bardzo mało odkryto skamielin, a to 
tylko w twardym i zbitym żółtawym wapieniu z Bukówny. Jakkolwiek okazy te jak zwykle tak 
i tutaj mają skorupę zachowaną, ta jednak pospolicie tak szczelnie ze skałą jest zrośnięta, 
że tylko częściami z niej wydobyta być może, okazy zaś nieuszkodzona do wielkich należą rzadkości. 

"Wnętrze skorup częstokroć jest próżne, tak że zobaczyć można owe kamienne podpórki, 
służące do podtrzymywania ramion mięsistych, a tak ważne dla klasyfikacyi tych skamielin. 
Według zewnętrznego kształtu odróżnić można trzy formy znacznie od siebie, się różniące, we-
wnętrzna budowa także nie we wszystkich jest jednakowa, owszem u niektórych owe podpórki 
są stosunkowo krótkie, i nie sięgają połowy długości skorupy, u innych przeciwnie są one zna-
cznie dłuższe, a doszedłszy blisko przedniego czyli czołowego brzegu skorupy, nagle się w tył 
zaginają i powracają ku górnemu zawiasowemu brzegowi, gdzie się dopiero łączą ze sobą łukiem 
.poprzecznym. 

Pierwszego rodzaju podpórki cechują rodzaj Terebraiula, jak takowy obecnie bywa pojmo-
wanym, drugie zaś rodzaj Waldheimia. Do tych dwóch przeto rodzajów tutejsze ramionopławy 
zaliczyć należy. 
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Rodzaj Terebratula KLEIN. 

1. T. subsella LEYM. Tab. XI, fig. 7 . 

T. subsella LEYMERIE, Statistigue geol. de l'Aube, str. 249; według BRAUNS'A tab. IX, fig. 12, wedle Lo-
moLA, zaś tab. X, fig. 5; ja sam dzieła tego p. LEYMERIE nie znam. 

T. subsella LEYMERIE. LORIOL, EOTEE et TOMBECK. Monogr. des et. jurass. sup. de la Haute Marnet 
str. 412, tab. 25, fig. 2—20. 

T. subsella LEYMERIE. SADEBECK, Die oberen Jurabildungen in Pommern; w czasopiśmie: Zeitschrift der 
deutschen geol. Gesellschaft, T. 17, str. 663. 

T. subsella LEYMERIE. BRAUNS, der obere Jura im nordwestl. Deutschland, str. 371. 
T. subsella LEYMEEIE. LOEIOL, Monographie des etag. sup. de la form. jurass. de Boulogne-sur-mer. II 

str. 236, tab. XXV, fig. 17, 18. 
T. biplicata Sów. ROMER, Oolith. Geb., str. 53, tab. II, fig. 4, 8, w części. 
T. suprajurensis TH., Lethaeą bruntrutana, str. 283, tab. XLI, fig. 1. 

Gatunek ten, którego kształt jest dosyć zmienny, ma zazwyczaj skorupę dosyć wypukłą 
i pięciokątno-jajowatą, gdyż od szczytu skorupy większej, rozchodzą się jej boki w linijach nie-
mal prostych, bardzo mało łukowato wygiętych aż poniżej połowy całej długości, gdzie się zao-
krąglają, i przechodzą w brzeg dolny skorupy, tworząc trzy boki owego pięciokąta, i znacznie 
krótsze od brzegów bocznych. Szczyt jest ku skorupie mniejszej zagięty, i ukośnie ucięty, w tś j 
uciętej jego części znajduje się stosunkowo duży otwór. Brzeg zewnętrzny tego otworu jest 
eliptyczny, i okala zagłębienie zwężające się ku szczytowi skorupy mniejszej, do którego brzeg 
ten bezpośrednio i bez wyraźnego deltidium przylega. Właściwy otwór zaś, leżący w głębi tego dołu 
i w górnej jego części, jest kolisty, tak że dolna część owego dołu tworzy rynienkowate zagłę-
bienie ku temu otworowi nachylone i rozszerzające się. 

Patrząc na skorupę z boku, i trzymając ją tak, aby jej brżegi boczne, w których stykają 
się obie poły skorupy, były poziome, widać, że skorupa większa jest najwięcej wypukła w '/» 
części swej długości, zkąd dosyć stromo się zniża; nie kończy się ona jednak przy owój pozio-
mej linii, owszem brzeg jej przedni, czyli czołowy, wznosi się nagle ku skorupie małej niemal 
o tyle, ile wynosiła największa wypukłość skorupy większej. Skorupa mniejsza zaś, z boku wi-
dziana, wznosi się od brzegu zawiasowego z początku nagle, później zaś bardzo łagodnie ku brze-
gowi czołowemu, gdzie znowu trochę się zniża. 

Od przodu czyli czoła widziane wydają się obie skorupy równie wypukłe, linija zaś odgrani-
czająca większą od mniejszej skorupy, podobna jest do dużego łacińskiego M, gdyż najwięcej 
wzniesiona część brzegu czołowego większej skorupy jest we środku wyraźnie wyżłobiona, tu 
bowiem się kończy środkowe zagłębienie skorupy mniejszej, które rozpoczynając się w 2/3 częściach 
długości tej skorupy, ciągnie się między dwoma krótkiemi ale dosyć ostremi fałdami aż do brzegu 
czołowego. Tym fałdom i leżącemu między niemi zagłębieniu skorupy mniejszej, odpowiada, zna j ' 
dujący się na skorupie większej, krótki i płaski fałd, leżący między dwoma również płaskiśmi 
rówkami. Dzióbek większej skorupy jest dosyć silny i mocno zagięty, ale krótki, i na swym koń-
cu ukośnie ucięty; w tej uciętej jego części znajduje się otwór i jego wystające zaokrąglone brzegi. 
Brzeg ten ma kształt eliptyczny, ku brzegowi zawiasowemu mniejszej skorupy zwężony, i okala 
dołek od tego brzegu zawiasowego powoli się rozszerzający i zniżający aż do właściwego otwo-
ru kolistego, leżącego w tylnej części tego dołka. Wyraźnego deltidium, znajdującego się zazwy-
czaj między otworem większej a brzegiem zawiasowym mniejszej skorupy, tu nie widać, gdyż 
"brzeg otworu przypiera bezpośrednio do brzegu skorupy mniejszej. Nie ma tu także wyraźnego 
pólka podszczytowego (area), owszem dzióbek jest ze wszystkich stron zaokrąglony bez żadnych 
krawędzistych brzegów. 
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Rusztowanie wewnętrzne jest krótkie, i odpowiada w zupełności rusztowaniu cechującemu 
rodzaj Terebratula w teraźniejszem ściślejszem tego słowa znaczeniu. Podpórki stanowiące to 
rusztowanie, przyczepione są do brzegu zawiasowego skorupy mniejszej, i ciągną się nieco wę-
żowato niemal aż do połowy skorupy, gdzie się łączą w kształcie mostka, ku skorupie większej 
wypukłego. Niedaleko ich początku widać przy każdej podpórce krótki wyrostek, na kształt ostrogi 
ku skorupie większej wystający. Listewki środkowej między temi podpórkami nie ma. Okazy tu-
tejsze zawsze zachowane są ze skorupą i albo wewnątrz puste, albo masą kamienną wypełnione. 
W pierwszym wypadku widać rusztowanie wewnętrzne, którego ramiona, jakoteż i wnętrze sko-
rupy, pokryte są warstwą drobnych kryształków kalcytu. W drugim zaś wypadku można niekiedy 
po ostrożnem zdjęciu skorupy zobaczyć na ośródce odciski mięśni i kilku prostych żył. 

Skorupa jest wyraźnie, jednak bardzo delikatnie, kropkowana, i okazuje pod lupą bardzo drobne 
i bardzo liczne dołki; w bardzo dobrze zachowanych okazach widać oprócz zwyczajnych prążek 
przyrostu, ku brzegowi czołowemu skorupy nieco schodkowato wystających, na jej powierzchni 
także bardzo liczne i bardzo regularne współśrodkowe linije, dopiero za pomocą lupy wyraźnie 
dostrzegalne. 

Długość tutejszych okazów nie przechodzi nigdy 16 mm., szerokość dochodzi do 12 mm., 
wypukłość obu skorup do 8 i 9 mm.; są one przeto znacznie mniejsze od okazów z okolic Ha-
noweru i z Porrentruy w Szwajcaryi, gdzie zresztą wediug THURMANNA okazy z wyższych warstw 
zawierających Exogyra virgula są drobniejsze i mniej wypukłe od okazów niżej leżących, a ich 
fałdy mniej wyraźne. 

Z wyjątkiem jej większych wymiarów ryciny na tab. 41, fig. 1, d e, w dziele: Lethaea 
bruntrutana, podane, dobrze się zgadzają z tutejszemi okazami, u których tylko brzeg czołowy większej 
skorupy jest jeszcze więcej ku skorupie mniejszej wzniesiony, a fałdy są węższe i nieco ostrzej-
sze. Tym sposobem tutejsze okazy stają się niekiedy podobnćmi do gatunku T. praelonga Sow. 
z Szwajcarskiego Neokomu, a mianowicie do rysunku w dziele QUENSTEDTA: Pelrefaktenhunde 
DeutscMands tab. 48, fig. 40; fałdy te jednak w tutejszych okazach są zawsze krótsze i mniej ostre> 
a przyległe do tych fałdów boczne zagłębienie skorupy mniejszej jest zawsze o wiele mniej wy-
raźne niż tam. Oba te gatunki są jednak rzeczywiście bardzo blizko spokrewnione. O delikatnych 
środkowych linijach na powierzchni skorupy istniejących żaden inny Autor nie wspomina. 

T. subsella jest wedle BRAUNS'A cechującą dla utworu Kimmeridge okolicy Hanoweru, gdzie 
ona, mianowicie w średniej części tego utworu, niekiedy masami się pojawia. Wedle STKITCKMANNA 

jest ten gatunek tak w pasie należącym do średniego Kimmeridge, zawierającym Nerinea obtusa, 
jako też i w warstwach zawierających Ostrea mrgula górnego Kimmeridge bardzo pospolity; według 
SADEBECK'A znajduje on się także przy Fritzow i Klemmen na Pomorzu. THURMANN cytuje swoję 
T. suprajurensis z ogniw: Astartien, Strombien i Virgulien Szwajcarskiego Jura, a LORIOL gatunek 
T. subsella z ogniw Virgulien i Seąuanien okolicy miasta Boulogne. 

W okolicy Niźniowa gatunek ten jest dosyć pospolity w zbitym, nieco ikrowcowym, żółta-
wym wapieniu z Bukówny, a to w tej samej warstwie, z której pochodzi wyżej opisany Nautilus 
aturioides PICT . Jeszcze pospolitszymi od dorosłych są okazy drobne, więcej koliste i płaskie 
z brzegiem czołowym nieznacznie wygiętym, które według SADEBECICA są młodemi okazami tegoż 
gatunku. 

Rysunki na tab. XI, fig. 7, przedstawiają ten gatunek w wielkości naturalnej, wzniesienie 
większej skorupy ku mniejszej na brzegu czołowym bywa jednak zwykle jeszcze znaczniejszem. 
Delikatne ozdoby powierzchni bez znacznego powiększenia nie mogły być oddane. 

Wydz. matem.-przyr. T. VI. 16 
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2. T. podolica ALTH. Tab. XI, fig. 5. 

T. testa parva, elongato-ovata, inflata, a lateribus compressa, laevigata, valva majore in 
fronie sursum resupinata, sinu rotundato trigono, umbone parvo subprominulo, apertura magna. 

Długość 11 mm., szerokość i wypukłość 7 mm. 
Skorupa mała, eliptyczna, bardzo wypukła, mająca największą szerokość w drugiej poło-

wie długości, niekiedy, jak na okazie którego rysunek podajemy, szerokość niedaleko szczytu jest 
już niemal taka sama jak w blizkości czoła, przez co gatunek ten staje się bardzo podobnym do 
muszli opisanej przez ZIETEN'A ') pod nazwą T. digona Sow., z wapienia jurasowego z Burk-
halden niedaleko Boli w Wiirtembergu, którą jednak QUENSTEDT 2) uważał z początku za odmia-
nę gatunku T. pentagonalis, później zaś 3) policzył do gatunku T. indentata BUCH. Zdaje mi się 
jednak, że forma przez ZIETENA opisana bardzo się różni od tych tu wymienionych gatunków. 

Muszla z Bukówny różni się od tej , którą ZIETEN opisał, nie tylko swojemi mniejszymi 
wymiarami, ale też tem, że jej skorupa większa jest stosunkowo dłuższą niż przy tamtym ga-
tunku, gdyż znaczniej wystaje po za szczyt skorupy mniejszej. 

Inny z tutejszych okazów, który podług swoich wymiarów, i znacznej swej wypukłości do 
tego samego należy gatunku, ma kąt szczytowy nieco ostrzejszy i kształt nieco zaokrąglono-czwo-
roboczny, gdyż największa jego szerokość istnieje nieco poniżej połowy długości. 

Z boku widziana skorupa większa, okazuje się najwięcej wypukłą w blizkości szczytu* 
zkąd łukowato się zniża ku brzegowi czołowemu, gdzie dosyć silnie wkracza w skorupę mniejszą. 
Skorupa mniejsza zaś wznosi się od szczytu dosyć zwolna aż do s w ^ j długości, zkąd znowu 
się zniża ku brzegowi czołowemu, środek tej skorupy twcrzy jakby zaokrąglony grzbiet, odpo-
wiadający co do kształtu swego owemu płatowi skorupy większej wznoszącemu się przy jej czole. 
Nie ma tu na skorupie mniejszej żadnych fałdów czołowych, dla tego ów płat jest tylko zaokrą-
glono-trójkątny bez żadnego na jego szczycie zagłębienia. 

Dzióbek skorupy jest dosyć silny i zaokrąglony, bez żadnych krawędzi, dla tego nie masz 
tu żadnej wyraźnej arei, otwór jest dosyć obszórny, deltidium pod dzióbem ukryte. 

Powierzchnia jest gładka, tylko w blizkości brzegów występuje kilka silnych prążek przy-
rostu. Wnętrze skorupy nie jest mi znane. 

Zewnętrzny kształt skorupy, i kształt językowatego płatu czołowego większój skorupy, 
czynią ten gatunek niekiedy podobnym do gatunku T. insignis SOHUBLEE Z górnego białego 
Jura niemieckiego, który jednak jest o wiele większy, a w małych młodych okazach nigdy nie 
jest tak wypukły, nie ma także takich niemal prostopadłych boków, a ką t szczytowy jego jest mniejszy. 

T. podolica znachodzi się bardzo rzadko w żółtawym wapieniu z Bukówny. 

Terebratula pentagonalis MANDEI.SLOH. Jahrbuch fiir Mineralogie etc. 1841, str. 568. 
Terebratula pentagonalis QUENSTEDT. Der Jura, str. 746, tab. 91, fig. 1—4. 
Terebratula pentagonalis QUENSTEDT. Petrefakteńkunde Deutschland's; Brachiopoden, str. 335, tab. 46, 

Terebratula pentagonalis CHEDXER. Ueber die Gliederung der oberen Juraformation, und der Wealden-
formation im nordwestlichen Deutschland, str. 17. 

1) Die Versteinerungen Wiirtemberg's, str. 53, tab. 39, fig. 8. 
2) Ber Jura, str. 746. 
') Petrefaktenkunde Deutschlands; Brachiopoden, str. 332. 

Rodzaj Waldheimia KING. 

l. W- pentagonalis BRONN. sp. Tab. XI, fig. 8. 

fig. 84—89. 
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Skorupa mała, zaokrąglono-pięcioboczna, mająca szerokość niemal równającą się długości, 
największa szerokość leży poniżćj połowy długości. Obie poły są tylko mało wypukłe, ich wypu-
kłość jest ze wszech stron niemal jednakowa, bez żadnego środkowego grzbietu, brzeg czołowy 
większśj skorupy tylko bardzo mało ku mniejszej skorupie jest wzniesiony, powstałe tym sposobem 
wygięcie brzegu jest szerokie, a w górze tylko bardzo mało wyżłobione. 

Brzegi zawiasowe mniejszej skorupy schodzą aię pod kątem rozwartym, kąt szczytowy 
większej skorupy wynosi niemal 90°. Dzióbek tej skorupy jest szeroki, tylko mało zagięty, otwór 
w nim jest stosunkowo duży i okrągły. 

Rusztowanie wewnętrzne odpowiada w zupełności rodzajowi Waldheimia; obie podpórki zaraz 
przy początku swoim opatrzone są małym spiczastym wyrostkiem, ku większej skorupie wystają-
cym, następnie zaś ciągną się, tworząc mało wypukłe i ku sobie otwarte łuki, niemal aż do 3/< 
długości małej skorupy; tam się zaginają do góry ku skorupie większej, i wracają ku brzegowi 
zawiasowemu, nieco ku sobie się nachylając, tak, że te powracające części obu podpórek są nie-
co więcśj ku sobie zbliżone niż początkowe ich części. Podpórki te są dosyć szerokie a cienkie, 
szablowate, nieco skręcone; obie podpórki powracają niemal aż do miejsca, gdzie początek swój 
wzięły, a tam dopiero łączą się ze sobą małym wypukłym poprzecznym mostkiem. Przegródka 
środkowa, między podpórkami ze ściany mniejszej skorupy wystająca, jest wyraźna i ostra, nie sięga 
jednak nawet aż do połowy długości skorupy. 

Kształt tój muszli przypomina nieco kształt młodych okazów gatunku T. insignis, podany 
przez QUENSTEDTA '), największa szerokość jednak leży bliżej czoła; z resztą T. insignis nie na-
leży do rodzaju Waldheimia jak nasz gatunek, gdyż ma wcale odmienną wewnętrzną budowę. 
Z drugiej strony gatunek ten tak dobrze się zgadza z gatunkiem T pentagonalis BRONN., że nie 
potrafiłbym znaleść żadnej stanowczćj różnicy: dla tego nasze okazy do tego liczę gatunku, jak-
kolwiek nie znam żadnego dokładnego opisu jego. 

O ile wiem, tylko QUENSTEDT podał kilka rycin gatunku T. pentagonalis 2), nie podaje on 
jednak dokładnego jego opisu, a z krótkich aforystycznych uwag, które znajdujemy w poniżej 
powołanem dziele, trudno zestawić sobie ogólny obraz tych form, które mają należeć do gatunku 
T. pentagonalis. Widać z tych uwag tylko, że takowy należy do rodzaju Waldheimia, jak skorupy 
Niźniowskie, i że QUENSTEDT liczy go do grupy T. cinetae BUCH'A; dalej wspomina on, że ten 
gatunek jest bardzo podobny do gatunku T. numismalis z utworu lijasowego, bo ma jak tamten 
otwór nieco wyżłobiony, wyraźne krawędzie zawiasowe, wyraźną przegródkę wewnątrz mniejszej 
skorupy i również duże rusztowanie wewnętrzne, tylko jest nieco mniejszy i stosunkowo więcej 
wypukły. QUENSTEDT nadmienia przytem, że wspomniona powyżej środkowa przegródka jest tu 
nieco dłuższa, dzióbek nieco większy; że zresztą gatunek ten wiele przedstawia odmian, gdyż 
skorupa niekiedy jest szeroka, niekiedy dłuższa; niekiedy więcej, to znowu mniej wypukła, nie-
kiedy więcej graniasta, to znowu okrągła, z czołem już szerokiem, już wązkiem, a z zagięciem 
brzegów czołowych mniej lub więcej znacznem. 

H . CREDNER zauwżył3), że T. humeralis RMR. przechodzi niekiedy w gatunek T. pentago-
nalis, jeżeli staje się krótszą, a jśj skorupa mniejszą i mniej wypukłą; BRAUNS zaś 4) nadmienia, 
że niektóre formy do gatunku T. pentagonalis liczone, są identyczne z gatunkiem T. humeralis RMR , 

') Der Jura, tab. 91, fig. 9, 10. 
2) Der Jura, str. 746, tab. 91, fig. 1—4; i Petrefactenkunde Deutschlands; Brachiopoden, str. 335, tab. 46, fig. 84—89. 
3) Ueber die Gliederung der oberen Juraformation, str. 17. 
4) Der obere Jura, str. 365. 
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dodając że prawdziwa T. pentagonalis MAND., więcej się zbliża do gatunku T. numismalis, mając 
dzióbek mniejszy a kształt więcej zaokrąglony. 

Z rycin przez QUENSTEDTA podanych w'dać tylko, że T. pentagonalis ma kształt pięcio-
boczny, jednak tak, że jej największa szerokość leży powyżej połowy długości. Brzeg czołowy 
jest prostym i linija oddzielająca obie skorupy, jest tu tylko mało zagięta, wielkość otworu dzióbka 
nareszcie różni się u różnych okazów. 

"Według tych uwag, które tu przytoczyłem, możnaby nasze Niźniowskie formy równem 
prawem z gatunkiem T. pentagonalis połączyć, jak je od tego gatunku odłączyć; gdy jednak po-
dobne krótkie uwagi nie dają pewności, a okazy Niźniowskie w tem bardzo dobrze zgadzają się 
z gatunkiem T. pentagonalis, że są wyraźnie pięcioboczne, i na czole tylko mało wygięte, jakkol-
wiek mają największą szerokość poniżej połowy długości, zdaje mi się być rzeczą najstósowniej-
szą, że je połączę z tym gatunkiem jeszcze dokładnie nieopisanym, a to tem bardziej, gdy ta-
kowy cechuje najwyższe ogniwo białego Jura, do którego i nasze wapienie należą. 

QUENSTEDT uważa T. pentagonalis za cechującą warstwy łączące jego grupę E z grupą '( bia-
łego Jura, w których występuje nietylko przy Nattheim i Ehingen, ale także w miejscowości Hoh-
rain na zachód od Jugnau. 

CREDNER nadmienia, że gatunek ten pojawia się w żółtawo szarym marglowym dolomicie 
u podstawy utworu Kimmeridge na górze Lindnerberg, w żółtych marglach górnego Koralrag 
z okolicy miasta Hildesheim, i w żółtawo-szarym iłowatym marglu zawierającym Terebratula bisuffar-
cinata z okolicy między Goslar i Harzburg. BRAUNS jednak z wszystkich tych miejscowości cy-
tuje tylko T. humeralis RMR., widocznie więc uważa obie formy za tożsame; z tem jednak 
zgodzić się nie mogę, gdyż ROMER wyraźnie powiada, że T. humeralis ma największą szerokość 
i największą wysokość powyżej połowy długości i jest ku czołowi mocno zwężona. Dla oznacze-
nia wieku naszej formacyi byłoby to jednak rzeczą obojętną, gdyż oba gatunki w tem samem zna»-
chodzą się ogniwie. 

W okolicy Niźniowa gatunek ten pojawia się rzadko w warstwach zawierających także 
inne terebratule, przy przewozie w Bukownie. 

Na tab. XI, fig. 8, gatunek ten jest dobrze przedstawiony; pod d widać tylko część po-
czątkową rusztowania, z listewką środkową, gdyż druga powracająca część podpórek poprzednio 
się odłamała; widziałem ją jednak dokładnie i przechowuję takową. 

Rodzaj Thecidea DEFR 

1. Th. Greenensis BRAUNS. Tab. XII, fig. 22. 
Thecidea Greenensis BR. Stratigraphie und Paleontologie der Hilsmulde. Paleontographica T. XIII, 

str. 146, tab. XXIV, fig. 22 i 23. 
Thecidea Greenensis BR. Der obere Jura im nordwestljchen Deutschland, str. 372. 

BRAUNS ustanowił ten gatunek na podstawie jednej tylko dolnej skorupy; w wapieniu Niź-
niowskim znaleziono dotychczas także jednę tylko skorupę, a to górną, która zresztą tak jest 
ze skałą zrosła, że widać tylko jej wnętrze, a powyżej brzegu zawiasowego głęboki odcisk szczytu 
i arei z brakującej skorupy dolnej. Rozumie się przeto przez się, że połączenie tych dwóch skorup 
w jeden gatunek nie może mieć pretensyi do pewnika naukowego, i jest więcśj domysłem, opartym 
na równej wielkości, jednakowym kształcie, i na obecności zupełnie podobnych promienistych żebe-
rek w wewnątrz skorupy, tj. mnićij więcej na wszystkim, co przedstawiają ryciny BRAUNS'A. 

Jeżeli się mój domysł sprawdzi, tutejszy okaz będzie uzupełnieniem tamtego, bo przedsta-
wia właśnie drugą skorupę. 
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Średnica tutejszego okazu także wynosi 5 mm. Wnętrze skorupy jest dosyć wklęsłe, sama 
skorupa więc musiała być dosyć wypukła; obrąb jej ' jest kolisty, a tylko brzeg zawiasowy, zaj-
mujący około połowę szerokości skorupy, jest prosty. Powyżej tego brzegu widać w skale głębo-
kie zagłębienie kształtu trójkątowego, o szczycie zaokrąglonym; jest to oozewiście odcisk pola 
zawiasowego (area) skorupy dolnej aż do jej szczytu sięgającego. Pole to więc było dosyć znacznie wy-
pukłe, a na niem widać we środku jeszcze wyraźny ślad dawnego pseudo-deltidium, które było wy-
sokie ale wązkie, i miało boki tylko mało rozchodzące się. 

Około środka brzegu zawiasowego znajduje się jeszcze jeden mały stożkowaty ząb za-
wiasowy, drugiego już nie widać. -

Brzeg skorupy jest wszędzie ostry i stoi niemal pionowo do góry, wzdłuż niego znajduje 
się wewnątrz rowek, za którym skorupa, tu oczewiście zgrubiała, okazuje liczne i bardzo do sie-
bie zbliżone, bo tylko wąziutkiemi i linearnemi bruzdami poóddzielane żeberka promienisto się 
rozchodzące. Żeberka te są okrągławe, na grzbiecie nieco przypłaszczone i są nieregularnie fa-
listo powyginane. Wyraźnie widać tylko ich początek przy brzegach skorupy, dalej ku środkowi 
są one mało wyraźne, bo skorupa jest tu nieco uszkodzona. Widełkowatego dzielenia się tych żebe-
rek, o którem wspomina BEAUNS, ja nie widziałem. 

Th. Greenensis BE. znalezioną została w jednym tylko okazie w wapieniu należącym do' 
górnego Koralrag w Greene w Hanowerze; jedyny okaz z wapienia Niźniowskiego pochodzi z Bu-
kówny. Rycina na tab. XII, fig. 22, przedstawia ten okaz znacznie powiększony. ; ' * 

Typ. Szkarłupnie. 
Gromada: J e ż o w c e . 

Skamieniałych jeżowców w wapieniu Niźniowskim jest bardzo mało, szczątki dotychczas 
znalezione można policzyć do 2 gatunków, z których jeden należy do działu Foremnych (Begu-
lares), drugi zaś do działu Nieforemnych (Irregulares). 

Rząd I. Jeżowce foremne (Begulares). 

Do tego rzędu jeżowców należy znaleziony dotąd jedyny okaz, a raczej ułamek, który jest 
tak niedokładny, że niepodobna ściśle oznaczyć gatunku, do którego należeć mógł. Ze znajdu-
jących się na przestrzeniach między-promieniowych, 2 szeregów stosunkowo dużych brodawek, na 
których jednak rozpoznać nie można, czy takowe miały na swym szczycie dziurkę lub nie, i po 
dosyć znacznej szerokości i prostym biegu promieni nogowiowych, nareszcie po znachodzących 
się w tych samych warstwach małych i gładkich kolcach, wnosićby można, że ten okaz należał 
do rodzaju Acrosalenia AG. ; pewności jednak otrzymać niepodobna, jakkolwiek ułamek ten i wy-
miarami swómi i kształtem przypomina gatunek Acrosalenia Lamberti COTTEAU, Z utworu Portland. 
z Yezannes (Yonne) i z Col de Chandon (Yar) we Francyi. 

Ułamek ten pochodzi z żółtawego zbitego wapienia z Bukówny. 
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Rząd II. Jeżowce nieforemne (Irregulares). 

R o d z i n a E c h i n o c o n i d a e . 

Rodzaj Pyrina DESMOUL. 

i. P. suprajurensis ALTH. Tab. XI, fig. 4 . 

P. testa ovata, depressa, supra convexiuscula, basi plano-concava, ore infero subcentrali, ano 
marginali limbato, areis ambulacralibus linearibus angustis rectis, prope foramen orale subincurvist 

poris in dorso conjugatis, subtus simplicibus. 
Długość 12 mm., szerokość 10 mm., wysokość 6 mm. 
Okazy dotąd znalezione są albo ośródkami, przedstawiającemi przeto tylko wnętrze sko-

rupy, albo są to skorupy tak szczelnie ze skałą zrosłe, że tylko wewnętrzną ich powierzchnię 
dokładnie widzieć można, jeden tylko okaz jest ze skorupą zachowany. 

Kształt jest jajowaty, skorupa u przodu nieco szśrsza niż u tyłu, który jest jakby ucięty. 
Skorupa u góry jest mało wypukła, u dołu spłaszczono-wklęsła. Szczyt jej na stronie górnćj, 
i otwór gębowy znajdujący się u spodu, są nieco na przód wysunięte, ostatni leży wśród zna-
cznego zagłębienia, i jest okrągły bez żadnego śladu narządu żuciowego. Rozpoznać nie można, 
jakie były tabliczki oczne i sitowe otaczające szczyt skorupy, musiały one jednak być tylko małe, 
bo górne końce promieni nogowiowych bardzo są do siebie zbliżone. 

Promienie nogowiowe są proste, na stronie wierzchniej widać cztóry szeregi dziurek, niemal 
jednakowo od siebie oddalone, wszystkie połączone listewkamipoprzecznemi, przez całe nogowia 
przechodzącemi; zbliżając się ku brzegom skorupy zewnętrzne szeregi coraz więcej się do siebie 
zbliżają, a środkowa część nogowia staje się szerszą; od spodu skorupy czem bliżej otworu gę-
bowego, tern więcej zbliżają się owe pory, aż nareszcie blisko tego otworu widać tylko pojedyń-
cze szeregi, które na końcu nieco falisto się zaginają. 

Ten rozdział porów najwyraźniej występuje na wewnętrznej ścianie skorupy, jednak i z ze-
wnątrz jest widzialny. 

Otwór odchodkowy znajduje się w samym brzegu tylnym skorupy, trochę bliżój jśj strony 
wierzchniej; jest on eliptyczny, i ma brzegi nieco wystające. 

Pyrina suprajurensis znachodzi się bardzo rzadko w żółtawym zbitym wapieniu z Bukówny, 
w warstwie zawierającej terebratule. 

Rysunek na tab. XI, fig. 4, podaje ten gatunek z trzech stron widziany dwa razy powiększony. 

Typ. Jamochłony. 

Gromada: K o r a l e . 

Korale także tylko bardzo skąpo w wapieniu Niźniowskim się znachodzą. Wapień, z któ-
rego się składały, również jak skorupy ślimaków i małżów, uległ rozkładowi, widać więc obecnie 
tylko odciski i ośródki, co utrudnia oznaczenie gatunków. Poznałem dotychczas tylko 6 gatunków, 
których opisy poniżśj podaję. 
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Rodzaj Epismilia FROM. 

I . E. longissima ALTH. Tab. xi, fig. 10, 1 1 , 13. 

E. subcylindrica, elongata; epitheca rugosa, ad mar ginem cellulae terminalis deficiente; cellula 
profunda, granulosa, ad marginem costulis longitudinalibus etiam granulosis ornata, e guibus in fundo 
cellulae septa lamellosa in 6 cyclos disposita prodeunt; endotheca cellulosa. 

Długość największego okazu wynosi 170 min., szerokość do 30 mm., głębokość otwartej 
części siedni 20 mm. 

Koralowina pojedyńcza o przekroju niemal kolistym, z początku stożkowata, następnie wal-
cowata i rozmaicie powyginana, z o włóką (Epithek) dosyć grubą, poprzecznie nieregularnie po-
marszczoną , a dopiero blizko górnego krańca siedni zanikającą. Siednia jest głęboka o bokach 
z początku niemal prostopadłych, następnie nagle się zwęża. Na odcisku siedni (ten tylko jest mi 
znany, zob. fig, 11 i 13), widać 36 wązkich i niegłębokich rowków, także nieco pogiętych, 
które powstały w skutek wywietrzenia cienkich i nizkich żeberek, które w głębi siedni listewko-
wato się wznosząc, tworzą tu promienisto rozchodzące się ścianki, aż do środka sięgające. Do pewnej 
odległości od krańca kielicha, który musiał być ostrym, bo tu odcisk zewnętrzny ściany korala 
"bardzo mało od odcisku wnętrza siedni odstaje, widać pomiędzy temi bruzdkami jeszcze inne krótsze 
i płytsze, leżące zawsze po jednej pomiędzy dwiema większemi. Na odlewie gutaperchowym przedsta-
wiającym rzeczywistą budowę zagłębienia kielichowego, widać od samego krańca 36, na przemian 
większych i mniejszych, zaokrąglonych i prostopadłych żeberek, mniejsze już w odległości 5 mm. 
od brzegu kielicha zanikają, większe zaś stają się u spodu siedni coraz wyższemi i ostrzejszemi 
a nareszcie tworzą prostopadłe, ze środka promienisto rozchodzące się ścianki. 

Słupka środkowego nie widać. Od chwili gdzie ścianki promieniste, zbliżając się ku środ-
kowi, wypełniają dno siedni, ściana zewnętrzna koralowiny coraz więcej grubieje, tak, że prze-
strzeń zajęta przez owe ścianki coraz więcej się ścieśnia, a przytem ilość owych ścianek w skutek 
zanikania naprzemianległych ciągle się zmniejsza, nareszcie one zupełnie giną Otaczającą je część 
koralowiny i cały tejże spód wypełnia masa komórkowata, powstała z licznych prostopadłych 
graniastych rurek, poprzegradzanych równie licznemi poziomemi płytkami. 

Cały kształt tego korala, jego gruba owłoka, komórkowata budowa dolnej jego części, 
i brak słupka centralnego pozwalają policzyć ten gatunek tylko do rodzajów Montlivaultia albo 
Epismilia; a gdy górne brzegi ścianek nie były najeżone, a siednia głęboka, przeto zdaje mi się 
więcśj się zgadzać z rodzajem Epismilia, jakkolwiek siednia nie jest eliptyczna ale niemal kolista. 
Od wszystkich innych znanych mi korali gatunek ten bardzo się różni. Wprawdzie E. plicata 
D ' 0 R B . sp. według opisu i rycin podanych przez FROMENTELA ') ma kształt zewnętrzny i wymiary 
bardzo do naszego gatunku podobne, ale budowa siedni, ilość i kształt ścianek są wcale odmienne. 

Epismilia longissima znachodzi się dosyć rzadko w zbitym żółtawym wapieniu przy prze-
wozie w Bukównie. E plicata pochodzi z wyższej części wapienia koralowego, z warstw zawie-
rających Diceras arietina LAMK. , z Chatel Censoir i Saint Puits (Yonne), tudzież z Pouilly 
(Ni£vre). Fig. 10 na Tab. X I przedstawia cały kształt zewnętrzny tego korala, według odlewu 
gutaperchowego zrobionego z odcisku w skale pozostałego, dołek na górnym końcu przedstawiony 
jest tylko przypadkowy; fig. 11 i 13, są to dwie ośródki z górnej części siedni, na fig. 13 widać 
także odcisk zewnętrznej ściany korala. 

1) Paleont. franc. terr. jurassigue, T. X, Zoophytes, str. 49, tab. 13, fig. 1, i tab. 14, fig. 2. 
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Rodzaj Pleurosmilia FROM. 

I. PI. tyraica ALTH. Tab. XI, fig. 12, 14. 

PI. polypario simplici conico, subarcuato, epitheca rugosa; calice subelliptico, columella styli-
formi, elongato-elliptica, supra rotundala; septis mcjoribus 12 subaeąualibus, columellam immediate 
tangentibus, 12 minoribus ante columellam desinentibus, in fine inflatis, septis tertii ordinis 24 multo 
brevioribus acutis; margine interno calycis tenuiter radiatim costellato. 

Długość do 30 mm., szerokość do 22 mm. 
Koralowina pojedyńcza, stożkowata, nieco łukowato-zagięta, o przekroju nieco eliptycznym 

z owłoką grubą, poziomo regularnie marszczoną. Siednia tworzy lejkowate zagłębienie nie zbyt 
głębokie,, jej głębokość bowiem wynosi około połowę szerokości koralowiny. Od środkowego słupka, 
którego przekrój jest wydłużono-eliptyczny w stosunku jak 1 : 3 , rozchodzi się 12 ścianek kres-
kowych idących aż do obwodu siedni, dwie z tych ścianek leżą w przedłużeniu długiej przekątni 
słupka. Pomiędzy temi 12 pierwotnemi ściankami leżą po jednej, ścianki drugiego okolenia nieco 
słabsze od pierwszych i kończące się już w pewnej, jakkolwiek tylko małej odległości od słupka. 
Nareszcie wsuwa się pomiędzy te tym sposobem powstałe 24 ścianek jeszcze po jednej, które jednak są 
słabsze, i nie sięgają newet do polowy odległości między obwodem siedni, a jej słupkiem osio-
wym; w skutek czego widać przy samym obwodzie siedni 48 ścianek, pomiędzy któremi górny 
ibrzeg siedni okazuje jeszcze liczne delikatne żeberka prostopadłe. Wszystkie te ścianki powstały 
z masy jednolitej bez żadnej przerwy, na ich wewnętrznym końcu są one nieco zgrubiałe, ich 
boki są zupełnie gładkie, a również gładka jest także ich górna krawędź. Cała masa koralowiny 
otaczająca siednię jest wyraźnie komórkowata, gdyż liczne przepierzenia poziome wypełniają 
znajdujące się tu pionowe przestwory międzyściankowe. 

Wszystkie tu przytoczone własności nie pozwalają wątpić o tem, że nasz gatunek należy 
.do rodzaju Pleurosmilia, nie znam jednak żadnego gatunku, z którym ten tu powyżej opisany 
mógłby być połączonym. 

Fig. 12 na tab. XI, przedstawia pod b. okaz zwykłych wymiarów z nieco otartą owłoką 
z boku widziany, a pod a odlew gutaperchowy jego siedni, na którejto rycinie jednak ścianki 
najmłodszego okolenia nieco za słabo są naznaczone. Fig. 14 przedstawia drugi nieco mniejszy 
okaz z zupełnie zachowaną owłoką. 

Pleurosmilia tyraiea jest dosyć pospolita w żółtawym zbitym wapieniu z Bukówny; bardzo 
rzadko znachodzi się ona także w białym miękkim wapieniu, zawierającym Lithodomus subcylin-
dricus BUY. sp., na dolnym końcu ścianki nad Dniestrem powyżej Niźniowa położonej. 

Rodzaj Acanthotrochus A L T H . 

Polyparium simplex, solitarium, obconicum vix affixum, irregulariter flexuosum, epitheca cras-
sa, transversim plicata, tectum. Calyx profundus in superiore ejus parte vertimliter cosiulatus, costulae 
inferne nodis aculeiformibus in series transversales disposiiis armatae, qme in fundo calicis in septa 
integra lamellosa transeunt. Columella lamelliformi, parieti cellulae latere adnata, septum crassum 
flexuosum formans. Cellulae intersepiątes inexpletae. 

Koralowina ta mała, jakkolwiek dotychczas w kilku tylko odciskach i ośródkach znana, 
tak znacznie od wszystkich dotąd opisanych się różni, łącząc w sobie znamiona rozmaitych ro-
dzajów a nawet rodzin, że pomimo nie zupełnie dokładnego tych okazów zachowania, widzę się 
zmuszony, dla nich nowy utworzyć rodzaj, mający poniżej podane znamiona. 

Koralowina jest pojedyńcza, wydłużono-stożkowata, kęńcem dolnym mocno zwężonym prawdo-
podobnie do innych przedmiotów przyrosła, okryta grubą, mocno poziomo pomarszczoną owłoką 
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z siednią głęboką, którśj ściana u góry jest tylko żeberkowana, nieco niżej z tych żeberek wycho-
dzą krótsze albo dłuższe poziome kolce jako początki ścianek promienistych, które dopiero u 
spodu siedni zupełnie są wykształcone. Jedna z pomiędzy tych ścianek, znacznie grubsza i szersza 
od innych, przechodzi od ściany siedni aż poza jej środek, tworząc tym sposobem słupek dzielący 
spód siedni niemal na dwie połowy. Komory międzyściankowe aż do samego dolnego końca ko-
ralowiny były próżne bez śladu przegródek. 

1. A. podolicus ALTH. Tab. XII, fig. 23. 

A. ełongato-obconicus, ab initio irregulariter flexuosus, dein subcylindricus. Epitheca crassa 
concentrice plicata, plicis nonnullis majoribus lamellosis. Calyx profundus, longitudinaliter costulatus, 
costulis prope marginem calycis aeąualibus, vix prominentibus, granulatis; postea magis in fundo ca-
ły cis costulis ałternantibus spinoso-nodosis, spinis in series horizontales dispositis; costulis hisce spinosis 
in fundo calycis septa radialia imperfecta formantibus, septo unico majore et crassiore parietis ad 
instar ultra centrum calycis prominente. 

Długość 16 mm., szerokość przy brzegu siedni 3 mm., głębokość siedni aż do początku 
ścianek 7 mm. 

Koralowina wydłużono-stożkowata, u dołu mocno zwężona, o przekroju nieco eliptycznym, 
nieregularnie pozaginana, grubą owłoką okryta. Owłoka poprzecznie fałdowana, niektóre z tych 
fałd mocno blaszkowato wystają, inne, pomiędzy tamtemi leżące, tworzą tylko mało wydatne zmarszczki. 

Siednia koralowiny bardzo głęboka, jej górna część jest zupełnie otwarta a tu jest ona 
wewnątrz tylko pionowo żeberkowana; żeberka te, których jest 36, są jednakowe, mało wystające 
i również jak pomiędzy niemi leżące bruzdki, delikatnie ziarnkowane. Dopiero w pewnej odległości 
od brzegu siedni, wznoszą się na naprzemianległych żeberkach kolcowate guzy ku środkowi sie-
dni skierowane, i tworzące szeregi poprzeczne, w pewnych ustępach kilkakrotnie się powta-
rzające, a stojące na walcowato wystającym krążku, któremu na powierzchni koralowiny odpo-
wiada silniejszy poprzeczny fałd. Jeszcze niżej te same żeberka w całości blaszkowato się wznoszą, 
tworząc promienisto schodzące się ścianki, niedosięgające jednak środka siedni, w której także 
nie widać właściwego słupka. W chwili, kiedy ścianki te tworzyć się zaczynają, jedna z nich 
o wiele silniejsza od tamtych wznosi się nagle, tworząc odtąd pionowe przepierzenie siedni poza 
jój środek sięgające. 

Znachodzi się bardzo rzadko w żółtawym wapieniu z Bukówny. 
Fig. 23 na tab. XII, przedstawia ośródkę tego gatunku znacznie powiększoną. Widać tu 

u góry owe podłużne żeberka siedni, a poniżej kilka szerokich dołków głęboko w ośródkę wcho-
dzących, a pochodzących właśnie z wywietrzenia owych kolcowato wystających guzów. Ku dolnemu 
końcowi widać już wyraźniejsze ścianki, owego zaś wyż wspomnionego przepierzenia tu dostrzedz 
nie można, bo takowe leży na innej stronie ośródki, tu otaczającą masą skały zakrytej, a dopiero 
po wyjęciu ośródki z jej łożyska staje się widzialnem; wtenczas dopiero spostrzedz można na od-
słoniętym odcisku silne poprzeczne sfałdowanie owłoki. 

Rodzaj Stylophora SOHWEIGGER. 

Rodzaj Stylophora już dawno utworzony, doznał z czasem wielu zmian co do swych granic, 
a nareszcie stał się typem osobnej rodziny, której MILNE EDWARDS i J U L E S HAIME nadali nazwę 
Pseudoculinidae, a później Stylophoridae. Cechą tej rodziny jest obecność łączącej pojedyncze po-
lipniki masy gąbczastej a niekiedy dosyć zbitej, w której rozsiane bywają siednie, mniej lub wię-

Wydz. matem.-przyr. T. VI. 
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cej do siebie zbliżone. W tej rodzinie odróżnia FROMENTEL ') 9 rodzajów, między któremi znaj-
duje się także rodzaj Stylophora, różniący się od tamtych obecnością słupka kształtu stylika, 
brakiem palików, i nierównością ścianek tworzących kilka okoleń; od najwięcej do niego podo-
bnego rodzaju Stylohelia zaś różni się tem, że kielichy czyli siednie pojedyńczych zwierząt nie 
wystają poza ogólną powierzchnię koralowiny. Do tego rodzaju liczę dwa tu poniżej opisane gatunki. 

1. St. Neumayri ALTH. Tab. xi, fig. 15. 

Polyparium tuberosum? compositum e cellulis numerosis, approximatis, sclerenchymate spongioso 
conjunctis. Calyces profundi, subcylindrici, septa in tres cyclos disposita, septa cycli secundi septis 
primi paulo minora, septa cycli tertii vix prominentia, lamellosa, columella styliformis. 

Szerokość i głębokość pojedyńczych siedni 2 mm. 
Kształt całej koralowiny niewiadomy, gdy tylko częściowo jest znana, jej powierzchnia 

jednak zawsze dosyć wypukła, jej masa gąbczasta. W tej masie tkwią liczne, do siebie zbliżone 
siednie głębokie, niemal walcowate, o ściankach promienistych mocno rozwiniętych, stanowiących 
trzy różnej wielkości okolenia. Ścianki pierwszego sięgają aż do środkowego okrągławego słupka, 
ścianki drugiego okolenia są mało co krótsze i cieńsze, ścianki trzeciego są blaszkowate i tylko 
mało nad ścianę ogólną siedni wystają. Znane dotąd są tylko odciski, na których siednie tworzą 
krótkie sterczące wałeczki, prostopadle głęboko bruzdowane; bruzdy najgłębsze sięgają niemal 
aż do walcowato wydrążonego środka, i odpowiadają ściankom pierwszego rzędu; owe walcowate 
wydrążenie odpowiada słupkowi środkowemu siedni. Gdy na wszystkich, a przynajmniej na ścian-
kach Igo i 2go rzędu, osiadła cienka powłoka wapienna, niewypełniająca w zupełności komór 
międzyściankowych, przeto częstokroć taka ośródka wygląda jakby złożona z samych trójkątnych, 
wewnątrz próżnych słupków o ścianie zewnętrznej wypukłej, jak to w obrazie powiększonym 
(fig. 15 b) widać; fig. 15 a, zaś przedstawia ośródkę znaczniejszej części polipnika w wielkości natu-
ralnej. Miejscowo tylko widać pozostałe resztki masy koralowiny, z których przekonać się można, 
że masa ta była gąbczasta. Gatunek ten jest nieco podobny do rysunków gatunku Astraea gemi-
nata GDF. 2) z białej kredy góry Śgo Pietra przy mieście Mastricht, które jednak według GIEBL'A 3) 
do trzech odmiennych należą gatunków a nawet do różnych rodzajów; ile że fig. 8 aib ma być 
Stylina genimata MEd., fig. 8 c e Astrocoenia Goldfussi ME., a fig. 8 d Stylina Faujasi ME. Nasz 
gatunek jednak nawet rodzajowo różni się od tych wszystkich, a mianowicie nie może należeć 
do rodzaju Stylina Lam., którego siednie są ze sobą połączone żebrami swemi, i mają sterczące 
kielichy, podczas gdy w naszym gatunku pojedyńcze siednie nie są ze sobą połączone i tylko tkwią 
w ogólnej gąbczastej masie polipnika. 

Stylophora Neumayri jest nie bardzo rzadka w żółtawym zbitym wapieniu z Bukówny. 

2. st. podolica ALTH. Tab. XI, fig. 16 . 

Polyparium compositum, tuberosum, superficie granulosa, cellulis haud profundis, obconicis 
plus minusve approximatis, semper substantia polyparii separatis. Septis cellulae distinctis, 3 cyclos 
formawtibus, septis primi et secundi cycli fortioribus subaegualibus, columellam styliformem fere tan-
gentibus, septis tertii cycli minoribus ante medietatem radii cellulae desinentibus. 

Szerokość siedni wynosi 1,5 do 2 mm. 
Kształt całego polipnika jest nieregularny, bulwiasty, jego powierzchnia wyraźnie ziarn-

kowana; w ogólnej masie polipnika tkwią siednie pojedyńczych polipów niekiedy tak do siebie 

*) Paleontologie franęaise, terr. cretace, tom VIII, Zoophytes, str. 493. 
") GOLDFUSS, Petrefacta Germaniae I, tab. 23, fig. 8. 
') Repertorium zu GOLDFUSS'8 Petrefakten Deutschlan&s str, 15. 
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zbliżone, że tylko wązkim pasem ziarnkowanyra od siebie są oddzielone; niekiedy zaś na stosun-
kowo większych przestrzeniach, wynoszących do 15 i 20 mm., widać tylko ziarnkowaną powierz-
chnię polipnika bez żadnych siedni. 

W odciskach, a te tylko dotąd są znane, bo cała pierwotna masa polipnika znikła, siednie 
te tworzą małe nizkie stożki, na których wyraźnie widać pozostałe po promienistych ściankach 
siedni szczeliny promienisto się rozchodzące, a we środku na zaokrąglonym szczycie stożka małe 
okrągłe zagłębienie, jako ślad istniejącego tu a tylko mało ponad brzegi ścianek sterczącego słup-
ka. W każdym takim stożku widać 12 szczelin większych, sięgających aż do krawędzi owego 
środkowego dołka, a więc w naturze dochodzących niemal do samego słupka, jako ślady istnie-
jących tu w głębi siedni ścianek promienistych, dla tego ścianki pierwszego i drugiego okolenia 
były niemal jednakowej wielkości. Przestrzeń trójkątna, pomiędzy dwiema takiemi szczelinami le-
żąca, przedzieloną bywa na obrębie stożka szczeliną znacznie krótszą i węższą, niedochodzącą 
nawet do połowy odległości między obrębem siedni a jój słupkiem środkowym, szczeliny te, któ-
rych jest także 12, przedstawiają miejsca, gdzie istniały ścianki trzeciego okolenia. 

Gatunek ten jest dosyć pospolity w zbitym żółtawym wapieniu z Bukówny, jednak tylko 
raz znalazł się odcisk większy, wskazujący na okaz kształtu zupełnie nieforemnego bulwiastego, 
który miał 90 mm. długości, do 50 mm. szerokości i 45 mm. największej wysokości, którego część 
przedstawiona na tab. XI, fig. 16, pod a, pod b zaś podany jest powiększony, ale nie dobrze od-
dany, obraz kilku siedni. 

Rodzaj Thamnastraea le SAUVAGE? 

i. Thamnastraea sp., Tab. XII, fig. 27. 
Koral ten dotychczas tylko w małych ułamkach znaleziony, zawsze tak niedokładnie jest 

zachowany, że zaledwie rodzajowo- dał się oznaczyć. I tu nie mamy nigdy do czynienia z właściwą 
koralowiną, lecz tylko z masą wapienia pozostałą po wywietrzeniu onej. Za przynależnością tego 
gatunku do rodzaju Thamnastraea przemawia cała jego budowa. 

Siednie mające 4—5 mm. średnicy, bezpośrednio swojemi ściankami promienistemi są ze sobą 
połączone, tak, że nie widać między niemi żadnej ścianki, któraby otaczała z osobna każdego 
z połączonych ze sobą polipów. Środek każdej siedni zajmuje masa dziurzysta jakby niewyraźny 
słupek, z niej rozchodzą się promienisto liczne (36) blaszki, niektóre z nich łączą się ze sobą 
przy owej masie środkowej tworząc tu kąt ostry, a pomiędzy nie wsuwają się inne nieco mniej-
sze blaszki, środka siedni niedosięgające. Wszystkie te blaszki są ze sobą połączone cienkiemi 
pręcikami, poprzecznie z jednej do drugiej przechodzącymi. A gdy owe blaszki przedstawiają nam 
dawne komórki międzyściankowe, istniejące między niemi próżnie zaś zajmują miejsce dawnych 
ścianek, przeto ścianki te musiały być przedziurawione. Oprócz tego widać na bocznych płaszczy-
znach owych blaszek także delikatne do siebie równoległe wałeczki, a między temi również de-
likatne rowki, a w każdym takim rowku jeden szereg dołków. Rowki te są śladami dawniej na 
ściankach siedni znajdujących się równoległych wałeczków, na których grzbiecie znajdowały się 
po jednym szeregi owych pręcików, poprzecznie z jednej ścianki do drugiej przechodzących, a ta 
budowa jest właśnie cechująca dla rodzaju Thamnastraea *). 

Znajduje się bardzo rzadko w żółtawym zbitym wapieniu z Bukówny. 
Fig. 27, na tab. XII, przedstawia jeden ze znalezionych ułamków pod a z boku, a pod 

b z góry widziany, w obrazie powiększonym i w wielkości naturalnej. 

') Zob: ZITTEL, Handbuch der Paleontologie T. I, str. 245, fig. 158. 
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T y p : Pierwoszczaki (Protozoa). 

Dział: Roznóżki (Ehizopoda). 

Z tego działu zwierząt, który w ogóle w dawnych utworach ziemi nie jest bardzo pospo-
lity, a dopiero w utworach kredowym i trzeciorzędnym bardzo licznie się pojawił, wapień Ni-
źniowski także kilka posiada gatunków, należących do poddziału otwornic. 

Poddział Otwornice (Foraminifera). 

Rodzaj Nummulites LAM. 

I . N. suprajurensis ALTH. Tab. XII, fig. 26 . 

Raz tylko znalazł się przekrój tej drobniutkiej skorupki w wapieniu z Bukówny. Cała 
średnica wynosi zaledwie 2mm., skorupka składa się z 6 zawojów, a każdy zawój z wielkiej 
ilości komórek rombowych, poprzegradzanych stosunkowo grubemi ukośnemi ściankami. Innych 
cech na znalezionym okazie rozpoznać nie można, dla tego także nie jestem w stanie dokładniej-
szego podać opisu. 

Inne otwornice w wapieniu Niźniowskim znajdujące się, pozbawione są skorupy, i tylko 
jako ośrodki wapienne się znachodzą, dla tego ich oznaczanie, mianowicie gatunkowe, wiele na-
potyka trudności. Oprócz tego widać miejscami nagromadzone okrągłe lub jajowate ziarnka wa-
pienne, także bardzo przypominające otwornice albo ich ośródki, o których jednak już wcale nic 
pewnego powiedzieć się nie da. 

Przynajmniej rodzajowo, a niekiedy także gatunkowo oznaczyć się dały: 

Rodzaj Textularia D E F R . 

I. Testularia sp., md. 
Okazy, które do tego liczę rodzaju, są bardzo drobne, zaledwie 1 mm. długie, a 0,5 mm. 

szerokie, mają kształt spłaszczono-stożkowaty, z dwóch stron zaokrąglono-krawędzisty, na szero-
kim końcu zaokrąglony. Na ośródce widać niewyraźne ślady komórek dwoma szeregami na prze-
mian uszykowanych, a na szerokim końcu ślady poprzecznego utworu. Oznaczenie gatunkowe 
jest niemożliwe. 

Znachodzi się bardzo rzadko w żółtawym wapieniu z Bukówny. 

Rodzaj Dimorphina D 'ORB. 

1. D. tyraica ALTH. Tab. XII, fig. 25. 

Skorupa nieco maczugowata, prosta, 6 mm. długa, na grubszym końcu 1,8, na cieńszym 
0,8 mm. gruba; na cieńszym końcu widać niewyraźne ukośne zwężenie, które na rysunku nie dosyć 
dokładnie zostało oddane, a które wskazuje że początkowe komórki były nieregularnie nagroma-
dzone; dalsza część skorupy jest zupełnie prosta, składa się z 5 komórek o szwach wyraźnych 
w części ukośnych, w części poziomych. Ostatnia komórka znacznie większa od poprzednich, na 
swym końcu jest nieco wyciągnięta. 
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Gatunek ten jest nieco podobny do gatunku D. strangulata BUV. 1), a przynajmniej do po-
danego przez B U Y I G N I E R A rysunku, który jednak ma być niedokładny i nie zgadza się z opisem. 
Początek naszego gatunku jednak nie jest tak wyraźnie zagięty, zresztą jest nasz gatunek dwa 
razy większy od tamtego. 

Znachodzi się bardzo rzadko w żółtawym wapieniu z Bukówny. 

2. D. i n f l e x a ALTH. Tab. XI, fig. 1 8 . 

Skorupa niemal walcowata, z początku łukowato-zagięta, później zupełnie prosta, z 7 ko-
móręk złożona; w części zagiętej widać, że początkowe komórki były dwoma szeregami obok siebie 
osadzone, co na rysunku nie naznaczono; późniejsze komórki są prosto jedna na drugiej umie-
szczone, a środek ostatniej bardzo mało wyciągnięty. 

Kształtem swoim przypomina ta skorupa gatunek Marginulina corallensis Buv.2) , z wa-
pienia koralowego, z St. Michiel, który, jak mi się zdaje, nie może należeć do rodzaju Marginu-
lina, ponieważ otwór nie jest od strony grzbietnej, ale we środku położony. 

D. inflexa jest tylko 4mm. długa, na grubszym końcu 1 mm. szeroka, i znachodzi się 
bardzo rzadko w żółtawym wapieniu z Bukówny. 

Rodzaj Dentalina D ' O K B . 

i . D .? g i g a n t e a ALTH. Tab. XII, fig. 2 4 

Gatunek ten tylko z wielką niepewnością a tylko dla tego do rodzaju Dentalina liczę, bo 
trudno go gdzie indziej umieścić. 

Jedyny okaz, który dotąd się znalazł, jest ze skorupą zachowany, jednak jest tylko 
ułamkiem składającym się z 3 komórek jajowatych, łukowato ze sobą połączonych, z których 
tylko jedna jest cała, dwie przełamane. Widać, że skorupa była dosyć gruba, otwór prowadzący 
z jednej komórki do drugiej, musiał być na jej końcu, teraz go jednak nie widać, bo ścianę ko-
mórek od wewnątrz wyściela warstwa kryształków wapiennych. 

Na kamieniu, na którym znajduje się ten okaz, widać jeszcze jednę od tamtych mniejszą 
komórkę także przełamaną w takiem położeniu, że prawdopodobnie do tego samego należała 
okazu, i że między nią a opisanym tu okazem mogły się znajdować jeszcze dwie komórki, gdy 
jednak żaden z nich ślad nie pozostał, przeto nie można żadnej o tem przynależeniu do siebie 
nabyć pewności. Komórki mają od 4 do 5 mm. średnicy, była to więc w każdym razie otwornica 
należąca do olbrzymich, a do tego odnosi się dane jej nazwisko. 

Raz tylko w żółtawym ikrowcowym wapieniu z Bukówny znaleziony. 

Rodzaj Haplophragmium REUSS. 

1. H. podol icum ALTH. Tab. XI, fig. 17 . 

Skorupa malutka, z okrągławych komórek złożona, tworzących z początku jeden zawój, 
później zaś w linii prostej po sobie następujących; ostatnia komórka we środku nieco wycią-
gnięta, tu więc prawdopodobnie znajdował się otwór. 

Gdy i z tego gatunku tylko ośródki są znane, przeto wiedzieć nie można, jakiego rodzaju 
była skorupa, czy czysto wapienna, czy też więcej piaskowata i szorstka. Kształt skorupy i brak 
przedziałek wewnątrz komórek przemawia za przynależnością do rodzaju Haplophragmium. 

Znachodzi się bardzo rzadko w żółtawym wapieniu z Bukówny. 

') BUVIGNIER, Statistique mineralogique du dep. de la Meuse. Atlas, str. 4 7 , tab. XXXII, fig. 34 . 
2) BOTIGNIER, l. c. str. 4 7 , tab. XXXII, fig. 35 . 
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Rośliny. 

Już w r. 1877, kiedy w osobnej rozprawie *) opisałem kilka skamielin z wapienia Niź-
niowskiego z rodziny Dactyloporidae, wówczas jeszcze powszechnie do otwornic liczonej, wspominałem, 
że na posiedzeniu Akademii Francuskiej, z dnia 29 Października 1877 r. p. DECAISNE przedło-
żył krótką rozprawkę p. MUNIER-CHALMAS 2), w której tenże doniósł Akademii, że przez porów-
nawcze badanie wodorostów z rodzajów Dasycladus, Cymopolia, Acetabularia, Neomeris i innych, 
przyszedł do przekonania, że istoty znane pod nazwiskami Dactylopora, Aciculańa, Polytrypa etc. 
także są wodorostami, należącemi do jego grupy Siphonees verticillees. 

Otóż zdanie to p. MUNIER-CHALMAS od owego czasu zostało przez coraz więcej uczonych 
przyjęte i jest obecnie, można powiedzieć, ogólnie za prawdziwe uznanem. 

W . SCHIMPEE w części botanicznej dzieła przez KAROLA ZITTLA wydawanego pod tytu-
łem: „Eandbuch der Paleontologie", 1879. T. II, na str. 30 etc., opisuje znane wówczas rodzaje 
tych jeszcze do niedawna za otwornice uważanych istot, jednak ani on, ani poprzednio MUNIER-
CHALMAS nie wspomina o rodzaju Petrascula GUMB., a przecież rodzaj ten, dawniej pod nazwą 
Conodictyum znany, w tak ścisłym stoi związku z rodzajem Gyroporella, że w okazach niezupeł-
nych nawet trudno osądzić do którego z tych rodzajów one należą. Dla tego opisując tu poniżej 
w krótkości te skamieliny, których ryciny podałem już w wyżej powołanej rozprawie mojej, oba 
te rodzaje za wodorosty uważać muszę. 

Typ: Thallophyta. 
Klasa I . Wodorosty (ALGAE). 

Rzęd. Chlorosporeae (DECAISNE). 

Grupa S i p h o n e a e GEEY. (Rurkowe). 

R o d z i n a D a s y c l a d e a e KUTZ. Siphoneae verticillatae M . CH. (Rurkowe okółkowe), 

Gdy podług zdania p. MUNIER-CHALMAS skamieliny do rodziny Dactyloporidae należące, 
przedstawiają nam złogi wapienne, podczas życia rośliny na i w jej organicznej masie utworzone; 
przeto obecnie w tych skamielinach znachodzące się próżnie, są właśnie miejscami, dawniej masą 
roślinną zajętemi. 

Inaczej rzecz się ma ze skamielinami Niźniowskiemi. Tu bowiem, jak już kilka razy 
wspominałem, wszystkie za życia zwiórzęcia lub rośliny istniejące skorupy i złogi wapienne, z ma-
łćmi tylko wyjątkami, zupełnie wywietrzały, a tylko dawne próżnie wypełnione zostały osadzają-
cym się mułem wapiennym. Dla tego i okazy do tych tu w mowie będących wodorostów należące, 
tylko jako odciski i ośródki zachowane zostały. 

Są to więc z jednej strony słupki wapienne o powierzchni najeżonej mnóstwem drobniut-
kich kolców rozmaicie uszykowanych, jako ośródki oddające masę pierwoszczy dawnej rośliny, 

*) O galicyjskich gatunkach skamieniałych otwornic rodzaju Gyroporella GUMBEL. Rosprawy i Sprawozdania 
z posiedzeń Wydz. matem.-przyr. Akademii Umiejętności w Krakowie. Tom V, str. 79. 

s) Obsenations sur les algues calcaires appartenąnt au groupe des Siphonees verticillees (Dasycladees Harv). 
et confondues avec les foraminiferes. Comptes rendus 1877, T. 85, N. 18. 
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albo też odciski także podobnie najeżone, oddające powierzchnię owój rośliny. Gdzie ośródka 
jeszcze na swojem miejscu w skale leży, tam widać, że owe kolce ośródki z odpowiednimi kol-
cami odcisku, schodzą się w jednę całość, są to bowiem wypełnienia rurkowatych przestrzeni, 
za życia rośliny jej drobniutkiemi, wachlarzowato rozchodzącemi się gałązkami zajętych, na około 
których tworzyły się właśnie owe złogi wapienne, nadające całej roślinie kształt rurki wapiennej 
jak sitko przedziurawionej. 

Eodzaj Gyroporeila GUMBEL (Diplopora SCHAEHAUTL). 

W powołanój powyżej rozprawie podałem następujący opis tego rodzaju: 
Skorupa walcowato-rurkowata, krążkowato, albo wcale nieuczłonkowana, ściany rurki bez 

wydrążeń większych komórkowatych, przeszyte licznemi przewodami, promienisto od ściany wew-
nętrznej do zewnętrznej rozchodzącemi się, które w gatunkach krążkowato uczłonkowanych tworzą 
jeden albo kilka szeregów w każdym krążku, w gatunkach nieuczłonkowanych zaś tworzą pier-
ścienie mniej lub więcej regularne, tuż obok siebie leżące. Krążki na obu swych ścianach są wy-
żłobione pierścieniowato, tak że tylko zewnętrzną i wewnętrzną ścianą walca ze sobą się stykają. 

Uważając obecnie rurki te jako złogi wapienne wodorostów, przyjąć należy owe promie-
nisto rozchodzące się przewody jako ślady dawnych gałązek, a w gatunkach mających jeden ko-
niec zamknięty, należałoby uważać koniec ten za górny, którym podobnie jak u żyjącej Cymo-
polia LAMX., wychodził cały pęk takich nitkowatych gałązek. 

W wapieniu Niźniowskim natrafiamy już to na ośródki i odciski całych rurek nieoka-
zujących żadnego śladu uczłonkowania, już to na przekroje poprzeczne, okazujące tylko poje-
dyńcze z masy osiowej promienisto rozchodzące się wałeczki, leżące na miejscu dawnych gałązek, 
albo też tylko rówki, jeżeli leżące w tychże wałeczki wypadły. Niekiedy widać na tym samym 
okazie i wałeczki i rowki obok siebie. 

Na tej zasadzie odróżniłem w mojej rozprawie następujące trzy gatunki: 

1. Or. podolica ALTH. I. c. str. 13, tab. VI.fig. 1 — 9 . 

Skorupa walcowato-rurkowata, o ścianach grubych, złożona z nizkich krążków, jeden na 
drugim osadzonych, które tak u góry, jak u dołu są współśrodkowo wyżłobione. Każdy krążek 
przeszyty jest jednym ku środkowi nachylonym szeregiem walcowatych, niekiedy nieco wrzecio-
nowatych, promienisto rozchodzących się przewodów. 

Wnioskując z tego opisu tych skamielin powiedzieć musimy, że wodorost, który był przy-
czyną tworzenia się onych, był walcowaty cienki, o bardzo blizko do siebie położonych okółkach 
cieniutkich, prostych i niepodzielonych gałązek, a wytwarzał na około siebie rurkę wapienną 
z krótkich ogniwek złożoną, której ściany były tak grube jak sama roślina, a przez którą owe 
gałązki przechodziły. Średnia grubość ścian walca wynosi 1 mm., a średnica czczości środkowej 
także 1 mm., a więc średnica całego walca 3 mm., wysokość każdego krążka jest znacznie mniejsza. 
Na końcu wodorostu znajdował się prawdopodobnie cały pęk takich gałązek, tu bowiem rurka 
jest zasklepiona, a to sklepienie licznemi rurkami przebite. 

Gatunek ten jest dosyć pospolity w białym ikrowcowym wapieniu Góry Tanutyńskiej 
i leżących na przeciw tejże, na prawym brzegu Dniestru, ścianek między Bukówną a Niźniowem 
i znachodzi się także w żółtawym zbitym wapieniu z Bukówny, i w dolomityczno-marglowym. 
wapieniu z Kutysk. 
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2. G. subannulata ALTH. I. c. str. 31 , tab. XII, fig. u . 

Skorupa walcowata, o ścianach bardzo cienkich, bez śladu uczłonkowania, jednak licznemi 
wypukłemi pierścieniami pokryta, przez które przechodzą liczne i bardzo do siebie zbliżone rur-
kowate przewody, ku powierzchni walca pod ostrym kątem nachylone, tworząc na każdym pier-
ścieniu po jednym rzędzie. Rzędy te jednak są niekiedy bardzo nieregularne, niektóre z rurek wy-
chodzą wyżej, inne niżej, zkąd niekiedy na pozór powstają dwa rzędy, co w mojej wyżej powo-
łanej rozprawie uważałem za stan normalny; zresztą szeregi te są częstokroć nieco falisto po-
wyginane. 

Gatunek ten, którego rurka ma 2 mm. średnicy, a w najdłuższych ułamkach, tudzież 
w okazie, na fig. 12 przedstawionym, aż do owego kielichowatego rozszerzenia 8 mm. długości, jest 
także dosyć pospolity w żółtawym zbitym wapieniu z Bukówny, i znachodzi się również jakkol-
wiek rzadziej, w białym nieco ikrowcowym wapieniu z Tanutyńskiej góry i w wapieniu mar-
glowym z Kutysk. 

3. G. cyathula ALTH. l.?c. str. 28, tab. VII, fig. 1 2 — 1 4 . 

Skorupa nieco wrzecionowato-walcowata, stosunkowo krótka, na jednym końcu zasklepiona, 
na drugim szeroko lejkowato rozwarta, bez śladu uczłonkowania krążkowatego, o ścianach cienkich, 
przeszytych licznemi bardzo do siebie zbliżonemi przewodami rurkowatemi, tak na wewnątrz jak 
i na zewnątrz otwartemi, i tworzącemi liczne szeregi poziome naokoło całój skorupy. Szeregi te 
przy zamkniętym końcu skorupy pogięte i dosyć nieregularne, stają się później więcój do siebie 
równoległymi i poziomemi, i są tak liczne, że na skorupie mającej 8 mm. długości, znajduje się ich 
50—60; również liczne są także rurki jeden szereg stanowiące, bo ich bywa do 60 w każdym 
szeregu. Rurki te mają kierunek do osi całej skorupy prostopadły, jednak nie zupełnie, bo w za-
sklepionej części skorupy są one nieco ku temu końcowi, blizko lejkowatego rozszerzenia skorupy 
zaś ku temu otwartemu końcowi nachylone. Szerokość rurki wynosi tam, gdzie ona jest najwięcej 
wypukła, do 3 mm., największa szerokość otworu lejkowatego wynosi 4 mm., na grubość ściany sko-
rupy przypada tylko 0,3 do 0,4 mm. 

Gatunek ten także jest dosyć pospolity w żółtawym zbitym wapieniu z Bukówny. 

4. G. globosa ALTH. 

Petrascula bursiformis GUMBEL, ALTH, l. c. str. 39 , Tab. VII, fig. 1 6 — 1 8 . 
Petrascula bursiformis GUMBEL, Ueber Conodictyum bursiforme ET., Sitzungberichte der math. phys. 

Classe der k. bayer. Akademie der Wissenschaften 1873, Heft 111, pag. 282. 
Conodictyum bursiforme ET., Lethaea bruntrutana, str. 413, tab. 58, fig. 9. 

Pod nazwą Petrascula bursiformis opisał GUMBEL skamielinę już dawniej pod nazwą Co-
nodictyum busiforme znaną, kształtu rurki na zamkniętym końcu bańkowato rozszerzonej, a ztąd 
zwolna zwężającej się w sposób szyjki otwartej, na końcu której znajduje się otwór. Otóż w wa-
pieniu żółtawym z Bukówny znachodzą się niekiedy skorupki, od owej Petrascula busiformis ró-
żniące się tylko tem, że są nieco mniejsze, i że owe rozszerzenie rurki na jednym jej końcu jest 
zupełnie kuliste i nie przechodzi zwolna w rurkę ciągle się zwężającą, ale kończy się nagle rurką 
zupełnie walcowatą. Dla tego w wyżej powołanej rozprawie połączyłem te skamieliny z gatunkiem 
przez GUMBLA opisanym. 

Gdy jednak cała budowa tej tu opisanej skorupy, o ile z odcisków, bo te tylko są dotąd 
znane, wnioskować można, w zupełności zgadza się z budową rurek tu powyżej opisanych, jako 
należących do rodzaju Gyroporella, przeto i te skamieliny uważać muszę jako Gyroporelle. 
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Rurka walcowata na jednym końcu otwarta, na drugim kończąca się zupełnie kulistą 
bańką, mającą od 5 do 7 mm. średnicy, rurka sama ma 2 mm. średnicy, a do 8 mm. długości. 

Na odciskach, ho te tylko dotąd są znane, widać już pod lupą bardzo liczne brodawki, 
w szeregach poziomych uszykowane, którym na samej skorupie odpowiadały tćj samej wielkości 
dołki, przedstawiające ujścia przewodów rurkowatych przez cienką skorupę przechodzących; że zaś 
skorupa była cienka, tego dowodzi fig. 18, na której właśnie widać zachowaną cząstkę skorupy 
z bańki. Brodawki te na bańkowatej części skorupy ustawiane bywają zazwyczaj dosyć bezładnie, 
a tylko niekiedy tworzą one szeregi wyraźnie współśrodkowe. Na niektórych okazach występują 
także wyraźne, jakkolwiek dopiero pod lupą dokładnie widzialne, pierścienie współśrodkowe na 
części bańki od otworu odwróconej, cechujące wedle GUMBLA odmianę b. annulata, jego gatunku 
Petrascula bursiformis. Według podania GUMBLA, przewody rurkowate w rodzaju Petrascula były 
w środku skorupy bańkowato rozszerzone, i na 4 do 5 ramion z owego bańkowatego rozszerzenia 
ku powierzchni skorupy wychodzących podzielone; tego jednak ani w skorupach innych gatunków ro-
dzaju Gyroporella ani w zachowanej części skorupy tego tu opisanego gatunku nie widać, dlatego 
w razie rzeczywistego istnienia tej tak ważnej różnicy, nasze skamieliny pomimo zachodzącego 
wielkiego ich podobieństwa, z rodzajem Petrascula nie mogłyby być połączone. 

J a k już w rozprawie powyżej powołanej nadmieniłem, podobieństwo tej skorupy do skorupy 
gatunku G cyathula jest tak wielkie, że długo powątpiewałem o tem, czy ten ostatni rzeczywiście 
stanowi odrębny gatunek; i teraz jeszcze nie jestem zupełnie o tem przekonany. Zważywszy je-
dnak, że w okazach, przezemnie do tego gatunku zaliczonych, nigdy nie widać więcej jak początek 
lejkowatego rozszerzenia, które nigdy nie sięga tak wysoko, aby z niego domyślać się można 
że jest częścią bańkowatej nabrzmiałości, a nawet w okazach jeszcze w wapień wrosłych, nigdy 
nie widać najmniejszego śladu, aby owe rozszerzenie miało dalej sięgać albo znowu na utworze-
nie bańki się zwężać, zawsze jeszcze obstaję przy zdaniu, że to są dwa odrębne gatunki. 

Conodictyum bursiforme jest według ETALLONA bardzo rzadkie w górnym białym Jura 
(terr. epicorallien) z Laufon w okolicy Porrentruy; i znachodzi się także w tak zwanem Diceras 
Hen z Yalfin we Francyi. 

G. globosa znachodzi się dosyć rzadko w żółtawym zbitym wapieniu z Bukówny. 

D O D A T K I 

Do rodzaju Serpula (str. 13). 

3. S. coacerrata BLUMENBACH. Tab. xii, fig. 17. 

Serpula coacervata BLUMENBACH, Specimen Arch. tellur., str. 22, Tab. 2, fig. 8. 
Serpida coacervata BL., RÓMEB, Norddeutsches Ooliihen Gebirge, str. 34. 
Serpula coacervata BL., DUNKER, Monog. der norddeutschen Wealdenbildung, str. 58, tab. 13, fig. 22 a i b. 
Serpula coacervata BL., HEINE. CBEDNEB, der obere Jura, str. 69. 
Serpula coacervata BL., de LORIOL i PELLAT, Monographie du terr. portlandien des environs de Bou-

logne-sur-mer., tab. 2, fig. 2. 
Mały ten gatunek miał rurki wapienne rozmaicie powyginane, i częstokroć skupione, albo 

równolegle obok siebie leżące, o przekroju kolistym i o bardzo licznych, do siebie zbliżonych sil-
nych poprzecznych zmarszczkach, bez żadnych silniejszych pierścieni, albo podłużnych żeberek. 

Pojawia on się w północno-zachodnich Niemczech, już w dolnym Kimmeridge z Ahlem, 
w średnim z Ahlem, Tonniesberg, Langenberg i Wendhausen, i w górnym z Oker, Deister, Ma-
rienhagen, Dorshelf; więcej pospolitym jest on w piętrze Portland we Francyi i w Niemczech, 
tu w warstwach zawierających Ammonites gigas przy Lauenstein, Marienhagen, na górze Deister 

Wydz. matem.-przyr. T. VI. 18 
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etc., najwięcej jednak nagromadzonym bywa, i składa niekiedy całe warstwy (Serpulit A. ROMEB) , 

w skałach należących do piętra Purbeck z wielu miejsc północno-zachodnich Niemiec. 
W okolicy Niźniowa występuje ten gatuuek, a to dosyć rzadko, i tylko w ułamkach do 

10mm. długich, w warstwach obfitujących w małżę Gorbula infleoca ROM., mianowicie w Brze-
zinie poniżej miasta Niźniowa. 

Do rodzaju Trochus (str. 68). 

8. Tr. tyraicus ALTH. Tab. Xii, fig. 21. 
Tr. testa conica, spira subconvexa angulo 45—50°, anfractibus numerosis (10) depressis, 

tribus seriebus nodulorum, et infra ad suturam carina laevi ornatis, nodulis elongatis, subobliąuis; 
basi subplana, laevi; apertura ignota. 

Wysokość 6 mm., szerokość przy podstawie 4 mm., wysokość ostatniego skrętu 1 mm. 
Skorupa stożkowata, z kątem szczytowym 45—50° wynoszącym, o bokach nieco wypukłych, 

wskutek czego kąt szczytowy, z początku nieco większy, staje się później mniejszym. Zawoje 
liczne (10) i niskie, których wysokość tylko pomału wzrasta, a których ściana zewnętrzna jest 
zupełnie równa. Na każdym zawoju widać trzy szeregi guzów poziomo wydłużonych i nieco uko-
śnych, których jest do 40 w każdym szeregu, a pod tymi szeregami znajduje się przy samej 
podstawie skrętu jeszcze wypukła gładka linija, jakby wręga; na ostatnim skręcie widać za po-
mocą lupy, że to są dwie linije bardzo do siebie zbliżone. Podstawa jest niemal płaska, i zu-
pełnie gładka; kształt otworu nieznany, dołek osiowy niewidzialny. Gatunek ten na pierwszy 
rzut oka bardzo przypomina powyżej (na str. 6 7 ) opisany gatunek Tr. basinodosus A L T H , który 
jednak jest niższy, ma kąt szczytowy znacznie większy, a skrętów mniej, zresztą odznacza się 
tem, że przy podstawie niektóre guzy stają się o wiele większymi od innych. 

Tr. tyraicus pojawia się bardzo rzadko w żółtawym zbitym wapieniu z Bukówny. 

Do rodzaju Turbo (str. 72). 

io. T. scalariaeforjnis ALTH. Tab. Xii, fig. 20. 

T. testa parvula, ovato-conica, spira angulo 40°, longitudinaliter costata, transversim bilineata; 
anfractibus (6) convexis, costis 12, elevatis, acutis, nodulosis, ante basim evanescentibus, anfractu ultimo 
ad basim subcarinato, basi laeviuscula, apertura ignota. 

Długość 5 mm., największa szerokość 4 mm., wysokość ostatniego skrętu 2 mm. 
Skorupa mała, jajowato-stożkowata, z kątem szczytowym 40° wynoszącym, podłużnie że-

berkowana, z 6 wypukłych zawojów złożona; na każdym zawoju widać po 12 żeberek z góry 
na dół schodzących, wysokich i ostrych, jednak przed podstawą zanikających, i dwie linije poprze-
czne przez te żeberka także przechodzące, a na ich grzbiecie w postaci małych guzów występu-
jące; oprócz tego widać tam, gdzie ostatni skręt przechodzi w podstawę, jeszcze jednę liniję jakby 
słabą wręgę, co na rysunku nie dosyć wyraźnie naznaczono; podstawa jest gładka, kształt 
otworu nieznany. Mała ta skorupa ma wielkie podobieństwo do skorup rodzaju Scalaria, od 
których różni się głownie tem, że żeberka przed podstawą zanikają, i że otwór prawdopodor-
bnie nie był zupełnie okrągłym. , 

Raz tylko znaleziona ze skorupą w żółtawym ikrowcowym wapieniu z Bukówny. ( 
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1. 1 2 Eak nieoznaczonego gatunku 

Pierściennice. 

Bukówna b. rz.*) 

2 . 1 3 Serpula conformis GF. Bukówna b. rz. Tak zwana folarka w białym Jura przy Bux-
weiler w Alsacyi. 

3 . 14 „ subflaccida ETAL. Bukówna d. p. Górny Coralrag przy Hoheneggelsen i Linden 
(A. ROMEK) ; warstwy zawierające Pteroceras 
Oceani należące do średniego Kimmeridge przy 
Yolksen i Ahlem w okolicy Hanoweru (STRTJCK-
MANN); ogniwo Hypocorallien z Caąuerelle i Ca-
labri w okolicy miasta Porrentruy, b. p. (ET.). 

4 . 137 „ coacerva ta BLUM Brzezina, Niżniów rz. Pojawia się w północno-zachodnich Niemczech 
w całym Kimmeridge, staje się więcćj pospolitą 
w piętrze Portland tamże, i we Francyi, a na-
reszcie składa niekiedy całe warstwy w piętrze 
Purbeck w okolicy Hanoweru (BRAUNS). 

5 . 1 4 Spirorbis clathratus ETAL. Bukówna b. rz. Ogniwo Epicorallien z Laufon b. rz. (ET.). 

6 . 15 Terebella galiciana A. Bukówna d. p. 

7. 15 

Głowonogi. 
Nautilus Geinitzi OPP.= 

N. aturioides PICT.? 

Ślimakowce. 

Bukówna b. rz. N. aturioides znachodzi się w wapieniu za-
wierającym Terebratula diphya z Berrias 
w dep. Ardeche (PICTET); N. Geinitzi w wa-
pieniu Strambergskim (OPPEL). 

* 

8 . 2 0 Pteroceras granulatum, A. Bukówna b. rz. 

9. 2 1 „ Oceani A. BROGN. sp. Bukówna b. rz. Cechuje średnie ogniwo piętra Kimmeridge 
w Niemczech i we Francyi. 

10. 2 1 Rostellaria semicostata A. Bukówna d. rz. 

11. 2 3 Chenopus expansus A. Bukówna b. rz. 

12 . 2 3 „ macrodactylus A. Bukówna b. rz. 

13 . 2 4 „ sp. Bukówna b. rz. 

*) Głoski tu używane mają następujące znaczenia: b. rz. znaczy bardzo rzadko, rz. rzadko, d. rz. dosyć rzadko, d. p. dosyć 
pospolicie, p. pospolicie, b. p. bardzo pospolicie. 
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14. 2 4 Chenopus sp. Bukówna b. rz. 

15. 2 4 Maria nodoso-carinata A. Bukówna b. rz. 

16. 25 » SP- Bukówna b. rz. 

17. 2 5 Eustoma Puschi A. Bukówna rz. 

18. 2 7 „ tyraicum A. Bukówna b. rz. 

19. 29 Purpurina subnodosa ROM. sp. Bukówna b. rz. Wierzchni Coralrag z góry Lindner Berg 
koło Hanoweru (ROM.) ; średni Kimmeridge 
z Tonjesberg, Ahlem, Limmer, Oker i Schle-
weke w okolicy Hanoweru, tudzież z Wint-
jenberg i Wendhausen, niedaleko Hildesheim 
(.STRUCKMANN i BRAUNS). 

20 . 31 Natica Dejanira D'OBB. Bukówna b. rz. Wierzchni Kimmeridge przy Linden (CRE-
DNER), Etage corallien z la Rochelle, Dijon, 
St. Mihiel, Verdun, Oyonax, Chatel-Censoir, la 
Chapelle, Sauce aux Boix, Grandę Combę de 
Bois (D'ORB.). 

21. 32 „ amata D'OEB. Bukówna, Kutyska rz. Etage corallien z Vauligny przy Tounerre 
(D'ORB.). 

22 . 32 „ allica D'0BB. Bukówna rz. Etage corallien z Blamont. 

23. 

24. 

32 

3 3 

„ turbiniformis ROM. 

„ lineata A. 

Bukówna, Kutyska 

Bukówna 

d. p . 

b. rz. 

Piętro Portland przy Wendhausen i Goslar 
(ROM.) ; idzie od wapienia koralowego przez 
dolny aż do średniego Kimmeridge, w okolicy 
Hanoweru (BRAUNS) ; górny Kimmeridge z oko-
licy Porrentruy (ET.), margle zawiórające Pte-
roceras przy Cap de la H6ve (DOLLFUSS). 

25. 3 3 „ pidchella A. Kutyska b. rz. 

26. 3 3 „ pulla ROM. Bukówna b. rz. Warstwy zawiórające Monotis z Hildesheim 
(ROM); piętro Kimmeridge (warstwy zawiera-
jące Nerinee, i zawierające Pteroceras Oceani) 
z Ahlem i z góry Tonjesberg przy Hanowerze 
(STRUCKMANN). 

27. 3 4 Nerita laevis A. Bukówna d. rz. 

28. 34 „ podolica A. Bukówna b. rz. 

29. 3 4 Pileolus clathratus A. Bukówna b. rz. 

30. 77 „ acutecostatus A. Bukówna b. rz. 

31. 35 Neritopsis podolica A. Bukówna b. rz. 

32. 36 Chemnitzia Cornelią D'0BB. Bukówna b. rz. Etage corallien, Chatel-Oensoir, Tonnerre, 
Oyonax (D'ORB.); Laufon (THURM.). 

33. 3 7 „ scalariaeformis A. Bukówna d. rz. 
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34. 37 Chemnitzia minuta A. Bukowna b. rz. 

35. 38 n obtusa A. Bukówna b. rz. 

36. 38 I) laeiris A. Bukowna rz. 

37. 40 Nerinea tyraica A. Bukówna P-

38. 43 V Struckmanni A. Bukowna P-

39. 44 » constricta ROM. Bukówna b. rz. Wapień piętra Portland z Goslar na Harcu 
(ROM.). 

40. 45 J! Credneri A. (W. Cae-
ciZia Cred.) 

Bukówna d. p. Średnie ogniwo utworu Kimmeridge z góry 
Tonje&berg w okolicy Hanoweru (CREDNER). 

41. 4 6 n impresse-notata A. Bukówna b. rz. 

42. 4 7 n Mariae D'0RB. Bukówna rz. Średni Kimmeridge przy Linden, Limmer, 
Ahlem i na górze Tonjesberg w okolicy Ha-
noweru d. rz. (BRAUNS i STRUCKMANN). Wapień 
koralowy (14e etage) z Vauligny niedaleko 
Tonnerre i z Verdun we Francyi (D'0RB.). 

43. 48 N Cynthia D'OBB. Kutyska b. rz. Wapień koralowy (14e etage) z Chatel-Cen-
soir (D'0RB.). 

44. 48 » decussata A. Bukówna d. rz. 

45. 4 9 n sublaevis A. Kutyska, 
Góra Tanutyńska 

P-
b. rz. 

4 6 . 4 9 N galiciana A. Kutyska d. P. Podobna do tego gatunku N. Calypso D'0EB. 
pochodzi z wapienia koralowego w St. Mihiel 
i Verdun (D'ORB.), i znachodzi się także w dol-
nym Kimmeridge z Linden, Limmer i Ahlem 
w okolicy Hanoweru (BRAUNS i STRUCKMANN). 

47 . 50 n nodosa VOLTZ. Bukówna d. rz. Dolny Kimmeridge z Ahlem, Limmer i Lin-
den w okolicy Hanoweru. 

4 8 . 52 » strigillata CREDN. Bukówna d. rz. Dolny Kimmeridge z Limmer rz. (CREDNER). 
Średni Kimmeridge z góry Tonnjes (BRAUNS), 
Etage seguanien z Bellebrune (LOBIOL). 

49 . 52 n uniserialis A. Bukówna b. rz. 

50. 53 n lineata A. Bukówna d. p. 

51. 53 n carinata A. Bukówna, 
Góra Tanutyńska 

P-
b. rz. 

52. 54 n coniformis A. Bukówna rz. 

53. 54 n angulosa A. Bukówna b. rz. 

54. 55 » ovalis A. Bukówna b. rz. 
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55. 77 Nerinea subpyramidalis MUN. Bukówna b. rz. Cechuje najwyższe warstwy utworu juraso-
wego; znachodzi się w piętrze Portland z Kell-
heim w Bawaryi (GŁDF.), W średnim Kimme-
ridge (warstwy zawierające Pterocerąs), na gó-
rze Tonnjes, Ahlem i Limmer w okolicy Ha-
noweru (BiiAiras); w piętrze sekwańskim w Alin-
cthum z okolicy Boulogne-sur-mer (LORIOL). 

56. 56 Cerithium Pauli A. Bukowna d. p . 

57. 56 N inaeąuale A. Bukówna b. rz. 

58. 57 » podolicum A. Bukówna b. rz. 

59. 57 » septemplicątum E. Bukówna d. rz. Oolit koralowy przy Hoheneggelsen, średni 
Kimmeridge z Ahlem i Fallersleben (b. rz.), 
dolny Kimmeridge z góry Tonnjes, z Limmer 
i Ahlem w okolicy Hanoweru (BRAUNS) ; Dolny 
Portlandien z Therlincthum i z dep. Meuse 
i Haute-Saóne we Francyi (LORIOL). 

6 0 . 58 n suprajurense A. Bukówna b. rz. 

6 1 . 58 n tyraicum A. Harasymów b. rz. 

6 2 . 58 n supranodosum A. Bukówna b. rz. 

63. 59 I) Wfriseriale A. Bukówna b. rz. 

64. 59 I) turbinoideum A. Bukówna b. rz. 

65. 60 Ceritella suprajurensis A. Bukówna b. rz. 

66. 61 » scalata A. Bukówna b. rz. 

67. 61 Turritella bacillus A. Bukówna P-

68. 62 Scalaria podolica A. Bukówna d. rz. 

69. 62 Rissoina minuta A. Bukówna b. rz. 

70. 64 Solarium bijidum A. Bukówna d. rz. 

7 1 . 64 » laevigatum A. Bukówna rz. 

72. 65 17 supraplanum A Bukówna b. rz. 

73. 6 5 Trochus dentatus A. Bukówna d. p . 

74. 6 6 n nodoso-costatus A. Bukówna rz. 

75. 6 6 N basinodosus A. Bukówna b. rz. 

7 6 . 6 7 N lineatus A. Bukówna b. rz. 

7 7 . 6 7 n obtusatus A. Bukówna b. rz. 

7 8 . 6 7 n costellatus A. Bukówna b. rz. 
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79. 68 Trochus Betancourti DE LOB. Bukówna rz. Wapień piętra Portland z Ningle koło Bou-
logne-sur-mer (LOBIOL). 

80. 138 „ tyraicus A. Bukówna b. rz. 

81. 68 Turbo tuberculato-costatus A. Bukówna b. rz. 

82. 68 „ variecinctus A. Bukówna b. rz. 

83. 69 „ sulcątus A. Bukówna rz. 

84. 70 „ tyraicus A. Bukówna b. rz. 

85. 70 „ pusillus A. Tanutyńska Góra, 
Bukówna 

d. p. 
rz. 

86. 70 „ nodoso-costatus A. Bukówna rz. 

87. 71 „ elatus A. Bukówna b. rz. 

88. 

89. 

71 

72 

„ Durui DE LOBIOL. 

„ , simplex A. 

Bukówna 

Bukówna 

b. rz. 

rz. 

Warstwy zawierające Pinną suprąjurensis, 
należące do górnej części piętra Portland, 
w Yenoy niedaleko Auxerre b. rz. (LOR.). 

90. 138 „ scalariaeformis A. Bukówna b. rz. 

91. 72 Pleurotomaria Laubei A. Bukówna b. rz. 

92. 73 „ bilineata A. Bukówna b. rz. 

93. 73 Emarginula podolica A. Bukówna d. rz. 

94. 74 Acteonina impresse-notata A. Harasymów, 
Brzezina 

b. rz. 
b. rz. 

95. 74 „ scalatd A. Bukówna d. p. 

96. 74 „ declivis A. Bukówna b. rz. 

97. 75 „ triticum A. Bukówna, 
Tanutyńska Góra ? 

d. rz. 

98. 75 „ elongata A. Bukówna b. rz. 

99. 76 „ ? volutaeformis A. Bukówna b. rz. 

100. 76 Bulla cylindrella Buv. 

Małże. 

Bukówna rz. Wapień utworu Portland przy Bar i Dam-
marie (Buv.), i warstwy zawierające Pinna 
suprąjurensis z okolicy Auserre i Tonnerre (LOB.). 

101. 78 Gastrochaena striata A. Bukówna b. rz. 

102. 79 Corbula inflexa ROM. sp. Brzezina 
Harasymów 

Niżniów 
Zaturzyn 

b. p. 
b. p. 
b. p. 

rz. 

Górne warstwy utworu Portland, tudzież 
warstwy należące do utworu Purbeck, nareszcie 
także łupek Wealdenski w okolicy Hanoweru 
(BRAUNS). We Francy i w wyższem ogniwie 
utworu Portland (LOR.). 
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1 0 3 . 8 0 Sphaenia Saemanni DE LOR. Kutyska b. rz. Warstwy utworu Portland w Terliucthum 
i Pernes niedaleko Boulogne (LOR.). 

1 0 4 . 8 1 Goniomya galiciana A. Bukówna b. rz. 

1 0 5 . 8 1 „ radiata A. Bukowna b. rz. 

1 0 6 . 8 2 Pholadomya cincta A. Bukówna b. rz. 

1 0 7 . 8 3 Machomya sinuata A. Bukówna b. rz. 

1 0 8 . 8 3 „ inaeguistriata A. . Bukówna b. rz. 

1 0 9 . 8 4 „ elongata A. Bukówna b. rz. 

1 1 0 . 8 5 Pleuromya Jurassi BRG. sp. Bukówna b. rz. W średnich i górnych warstwach utworu 
Portland w okolicy Boulogne, w dep. de l'Yon-
ne (LOR.), i w okolicy Porrentruy (Buv.), 
dalej w dolnym i górnym Kimmeridge z oko-
licy Hanoweru (BRAUNS). 

1 1 1 . 8 5 Ceromya comitatus CTJ. Kutyska b. rz. W wapieniach zawierających Ostrea virgula, 
i zawierających Diceras arietina przy Montbe-
liard (CTJ.), W piętrze Hypovirgulien superieur 
z okolicy Porrentruy (Buv.), w dolnym i śre-
dnim Kimmeridge okolicy Hanoweru (BRAUNS). 

1 1 2 . 8 7 Anisocardia intermedia LOR. Bukówna 
Kutyska 
Brzezina 

d. rz. 
rz. 
rz. 

Warstwy piętra Portland w Tour-Croi, i Ter-
lincthum przy Boulogne (LOR.). 

1 1 3 . 8 7 „ pulchetta LOB. Bukówna 
Kutyska 

Harasymów 

b. rz. 
d. p. 
d. p. 

Dolny i górny Portland z okolicy Boulogne 
(LOR.) ; średni Kimmeridge z okolicy Hanoweru 
(STRUCKMANN). 

1 1 4 . 8 8 „ parnula ROM. sp. Bukówna 
Kutyska 

b. rz. 
b. rz. 

Wapień piętra Portland przy Wendhausen 
i Deligsen (ROM.), średni i górny, rzadzićj także 
dolny Kimmeridge z okolicy Hanoweru (STR.). 

1 1 5 . 8 9 „ Legayi SAUV. sp. Bukówna b. rz. Piętro sekwańskie i warstwy zawiórające 
Exogyra virgula z okolicy Boulogne (LOR.) : 
średni i dolny Kimmeridge z okolicy Hanowe-
ru (STRUCKMANN). 

1 1 6 . 8 9 Cyprina galiciana A. Bukówna rz. 

1 1 7 . 9 0 Cardium tyraicum A. Bukówna d. rz. 

1 1 8 . 9 0 „ orbiculare A. Bukówna d. rz. 

1 1 9 . 91 „ Mosense BUT. Brzezina 
Kutyska 

b. rz. 
b. rz. 

Calcaire a astartes Buv. (dolny. Kimmeridge 
BRAUNS) Z Verdun, Dugny etc. (Buv.). 

1 2 0 . 9 1 „ Dyoniseum Buv. Bukówna b. rz. Calcaire a astartes Buv. (dolny Kimmeridge 
BRAUNS) Z Yerdun, Digny, Maujouy etc. (BUV.). 

1 2 1 . 9 2 Corbicella complanata A. Kutyska d. p. 
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122. 92 Corbicella oblonga A. Bukówna 
Kutyska 

d. p. 
b. rz. 

123. 93 „ podolica A. Kutyska b. rz. 

124. 93 „ radiata A. Kutyska b. rz. 

125. 94 Corbis erenata CTJ. Bukówna rz. Calcaire a Cardium (CTJ.) , terrain epistrom-
bien (ET.); pas zawierający Pteroceras Oceani 
z Ahlem (STRUCKMANN) ; wszystko średni Kim-
meridge. 

126. 9 5 „ seobinella Buv. Bukówna b. p. Coralrag w dep. de la Meuse (Buv.); terrain 
seguanim z okolicy Boulogne (LOR.) ; średni 
Kimmeridge z Ahlem (STRUCKMANN). 

127. 96 Ludna mbstriata ROM. Bukówna b. rz. Górny Kimmeridge z Montbeliard (CTJ.), 
warstwy zawierające Ostrea virgula z Porren-
truy (ET.), etage portlandien, virgulien i sequa-
nien z okolicy Boulogne (LOR.) ; średni a rzad-
ko także dolny Kimmeridge z okolicy Hano-
weru (STRUCKMANN). 

128. 97 „ Vernieri ET.? Kutyska b. rz. Hypovirgulien superieur z Crois-dessus i Sous-
Waldeck koło Porrentruy (ET.), a więc górny 
Kimmeridge. 

129. 97 „ drcułaris DUNK. et K. Bukówna rz. Warstwy zawierające Pteroceras Oceani (śre-
dni Kimmeridge) z Ahlem, Monkeberg i Ton-
niesberg koło Hanoweru (STRUCKMANN). 

130. 9 8 Cardita Struckmanni A. Bukówna d. p. 

131. 99 Astarte Saernanni LOR. Bukówna d. p. Pospolity w górnych warstwach średniego 
ogniwa utworu Portland w okolicy miasta Bou-
logne, (LOR.). 

132. 100 „ marginata A. Bukówna d. rz. 

133. 100 „ diverse-costata A. Brzezina rz. 

134 . 101 Opis portlandicus LOB. Bukówna d. rz. Bardzo rzadki w warstwach zawierających 
Pinna suprajurensis przy Auxerre (LOR.). 

135 . 102 Liceras podolica A. Bukówna P-

136. 103 Trigonia sp. Bukówna b. rz. 

137 . 1 0 4 Cucullaea elongata A. Niżniów 
Kutyska 

b. rz. 
b. rz. 

138 . 105 „ Ilaueri A. Bukówna b. rz. 

139 . 1 0 5 „ tyraica A. Bukówna d. p. 

140 . 1 0 6 Nucula subaeguilatera A. Bukówna b. rz. 

Wydz. matem.-przyr. T. VI- 19 
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141. 106 Lithodornus subcylindricus 
BUT. sp. 

Bukowna b. rz. W koralach wapienia calcaire a astartes 
w dep. Meuse (Bur.), i piętra sekwańskiego 
w okolicy Boulogne (LOR.). 

142. 108 Mytilus longaeuus CTJ. Bukowna b. rz. Utwór Kimmeridge z okolicy Montbeliard 
(CTJ.), W warstwach zawierających astarty z St. 
Braix (THURM.), i w pasie zawierającym Pinna 
suprajurensis z Auxerre (LOR.). 

143 . 1 0 8 Germllia maerodon A. Harasymów b. rz. 

144. 1 0 9 Avicula subobliąua A. Bukówna 
Harasymów 

Kutyska 

rz. 
rz. 
rz. 

145. 1 1 0 „ łyraica A. Bukówna P-

146. 1 1 0 „ Góssneri TH. Bukówna b. rz. W średnim i dolnym Kimmeridge okolicy 
Hanoweru (BRAUNS), tudzież w pasach: virgu-
lien, strombien i astartien, w okolicy Porren-
truy (ET.), nareszcie w utworze Kimmeridge 
z okolicy Montbeliard (CTJ.). 

147 . 1 1 1 „ subcarinata A. Harasymów b. rz. 

148. 1 1 2 „ ? crassitesta A. Ścianki między 
Bukówną a Niż-

niowem 

rz. 

149. 112 Hinnites wlatus GF. sp. Bukówna b. rz. Biały Jura ze Streitberg, kamień litograficzny 
(.Kimmeridge) z Solenhofen, wapień ikrowcowy 
z Quedlinburg. 

150. 1 1 3 Pecten graeilis A. Bukówna 
Góra Tanutyńska 

b. rz. 
b. rz. 

151 . 113 Linia minuta ROM. Bukówna d. p. W utworze Kimmeridge z okolicy Hanoweru, 
a to częścićj w dolnym niż w średnim (BRAUNS). 

152. 115 Ostrea multiformis D. et K. Bukówna d. rz. Bardzo pospolita w utworze Kimmeridge 
z okolicy Hanoweru, rzadziej w oolicie kora-
lowym i w pasie zawierającym Ammonites 
gigas (Portland) tamże (BRAUNS) 

153 . 115 „ concentrice-plicata A. Bukówna b. rz. 

154 . 116 Exogyra virgula DEFB. Bukówna b. rz. Cechuje najwyższe warstwy białego Jura, 
znachodzi się najwięcej w górnym, ale i w śre-
dnim Kimmeridge, a nawet w ogniwie Portland 
we Francyi i w okolicy Hanoweru (LORIOŁ i 
BRAUNS), nareszcie w pasach mrgulien , hypo-
virqulien, strombien i epiastartien w okolicy 
miasta Porrentruy (ET.). 

155. 117 Anomia suprajurensis ROM. Bukówna b. p. W ogniwie Portlandien przy Courertpuis 
(LOR.), W dolnym i średnim Portlandien w oko-
licy miasta Porrentruy (ET.), W dolnym Port-
landien w dep. de la Meuse (BUT.). 
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1 5 6 . 1 1 8 Anomia jurensin ROM. Bukówna rz. Bardzo rzadki w górnym Coralrag z Hohen-
eggelsen, częściej w dolnym Kimmeridge z Up-
pen, w średnim z góry Tonnjesberg, i w górnym 
z Ablem i Linden (BRAUNS). 

157. 1 1 9 „ dwaricata A. 

Ramionopławy. 

Bukowna b. rz. 

1 5 8 . 1 2 0 Terebratula mbsella LKYM. Bukówna d. p. Cechuje średnie ogniwo utworu Kimmeridge, 
znajduje się jednak także w warstwach zawie-
rających Exogyra virgula górnego Kimmeridge. 
Według THURMANNA znachodzi się ten gatunek 
w ogniwach Astarlien, Strombien i Virgulien 
w okolicy miasta Porrentruy, według LOKIOLA 
w Virgulien i Seguanien. 

159. 1 2 2 „ podolica A. Bukówna b. rz. 

160 . 1 2 2 H'aldhfi'idu peritatjoiialis Bukówna rz. Cechuje najwyższe ogniwa białego Jura e i £ 
QUENSTEDTA Z Nattheim i Hohrein, znachodzi 
się także w dolomicie utworu Kimmeridge na 
górze Lindnerberg i w górnym Coralrag w Hil-
desheim i Goslar (CREDNER). 

161 . 1 2 4 Thecidea Greenensis BRAUNS. 

Jeżowce. 

Bukówna b. rz. W górnym Coralrag z Greene w Hanowerze 
jeden okaz znaleziony (BRAUNS). 

162. 1 2 5 Acrosalenia sp. Bukówna b. rz. 

163 . 1 2 6 Pyrina stiprajurerisis A. 

Korale. 

Bukówna b. rz. 

164 . 1 2 7 Epismilia longissima A. Bukówna rz. 

165 . 1 2 8 Pleurosmilia iyraica A. Bukówna rz. 

166. 1 2 9 Acanthotrochus podołicus A. Bukówna b. rz. 

167. 1 3 0 Styłophora Neumayri A. Bukówna d. rz. 

168 . 1 3 0 „ podolica A. Bukówna d. rz. 

169 . 1 3 1 Thamnastrea sp. 

Roznóżki. 

Bukówna b. rz. 

1 7 0 . 1 3 2 Nummulites suprajurensis A. Bukówna b. rz. 

171. 1 3 2 Teatularia sp. Bukówna b. rz. 

172. 1 3 2 Dimorphina ty ruina A. Bukówna b. rz. 

173. 133 „ injb>xa A. Bukówna b. rz. 
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174. 133 Dentalina giganUa A. Bukówna b. rz. 

175. 133 Haplophragmium podolicnm A. Bukówna b. rz. 

176. 135 

Rośliny. 

Gyroporella podolica A. Bukowna 
Kutyska 

d. p. 
rz. 

> 

177. 136 „ subannulata A. Bukówna 
Kutyska 

Góra Tanutyńska 

d. p. 
d. p. 
d. p. 

> 

178. 136 „ cyatliula A. Bukówna 
Kutyska 

Tanutyńska Góra 

d. p. 
rz. 
rz. 

179. 136 „ globosa A. Bukówna 
Kutyska 

d. p. 
rz. 

Z tego tu podanego spisu okazuje się, że z 179 gatunków dotąd z tych warstw pozna-
nych, tylko 54 jest takich, które już z innych okolic były przedtem znane, a więc tylko na tej 
stosunkowo małej ilości gatunków, tudzież na ogólnym charakterze tutejszej fauny opierać można 
wszelkie wnioski co do względnego wieku tutejszych skał, gdyż znaczna luka istniejąca między 
podkładem i nakładem onych, t j . między utworem dewońskim z jednej, a średniem piętrem utworu 
kredowego, t j . ogniwem cenomańskiem z drugiej strony istniejąca, pozostawia pod tym względem 
wielką dowolność. 

Najważniejszemi dla ogólnego oznaczenia naszej formacyi skamielinami są Nerinee, gdy 
wiadomo, że te piękne ślimaki, obecnie już wymarłe, tylko w górnych częściach formacyi jura-
sowój i w epoce kredowej na ziemi istniały. Obecność tych skamielin, występujących w naszych 
wapieniach z wcale poważną ilością gatunków (jest ich 19), ścieśnia już owe pole domysłów, 
gdyż wyklucza wszystkie formacyje starsze od jurasowych. 

Między tutejszemi gatunkami rodzaju Nerinea 7 jest takich, które już z innych okolic są 
znane, a między temi N. cynthia D'ORB. opisaną została z wapienia koralowego z Chatel-Cen-
soir we Francyi, a zatem z ogniwa, należącego już do górnego białego Jura, a N. subpyramidalh 
MUN. także do tego należy piętra; reszta tych gatunków zaś znana jest z warstw jeszcze wyż-
szych, albowiem N. Mariae D'ORB. znachodzi się oprócz w wapieniu koralowym, także w piętrze 
Kimmeridge, N. Credneri A., N. Caecilia var. CREDN., N.nodosa YOLTZ, i N. strigillata CREDNER, 
tylko z piętra Kimmeridge; nareszcie N. constricta ROM. nawet z jeszcze wyżej leżącego wapienia 
piętra Portland. 

Już gatunki tego dla naszych wapieni najważniejszego rodzaju Nerinea więc naznaczają 
mu stanowisko w utworze Kimmeridge, należącym do najwyższych ogniw białego Jura, a te same 
wnioski potwierdzają i inne gatunki już dawniej znane. 

Z tych bowiem Spir orbis clathratus ET. , Pteroceras Oceani AL. BR. , który jednak u nas 
tylko w jednym, a to nie dobrze zachowanym okazie jest znany, Natica Dejanira D'ORB., Nat. 
pulla ROM., Cardium Mosense Buv. i C. Dyoniseum Buv., Gorbis crenata CTJ., Ludna circularis 
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D U N K . et KOCH., Lithodomus subcylindricus BTRV., i Lima minuta ROM. dotąd tylko z piętra Kim-
meridge są znane; gatunki Serpula conformis GLDF. , Natica amata D 'ORB. , N. allica D 'OEB. , Chem-

' nitzia Cornelia D'ORB., i Thecidea Greenensis BR , wprawdzie znane są dotąd tylko z wapienia 
koralowego; a gatunki Serpula subflaccida ET., Purpurina subnodosa ROM , Corbis scobinella BUY., 
Ostrea multiformis DUNK. et KOCH. , Anomia jurensis ROM., znachodzą się oprócz w piotrze Kim-
meridge także w wapieniu koralowym; z drugi ćj strony zaś Natica turbiniformis ROM., Cerithium 
septemplicatum ROM., Pleuromya Jurassi AL. BRG., Ceromya comitatus CTJ., Anisocardia pulchella 
LOB., An. parvula ROM. sp., An. Legayi LOR,, L/ucina substriata ROM., Mytilus longaevus CTJ., 
Avicula Gessneri T H . , Hinnites velatus G D F . , Exogyra virgula D E F R . , Terebratula subsella LEYM., 

Waldheimia pentagonalis BR. sp., a jeżeli nasza Gyroporellj, globosa rzeczywiście jest identyczną 
z gatunkiem Petrascula bursiformis GUMBLA, także i ten gatunek znachodzą się oprócz w piętrze 
Kimmeridge także w wyżśj leżącym Portland; gatunki zaś Trochus Betancourti LOR., Turbo Durui 
Los. , Bulla cylindrella, Sphaenia Saemanni LOR., Anisocardia intermedia LOR., Lucina Yemieri ET., 
Astarte Saemanni LOR., Opis portlandicus LOR., Anomia suprajurensis ROM., dotąd tylko z piętra 
Portland są znane, a nadto gatunki Serpula coacenata BLUM., i Corbula inflexa ROM. sp., znachodzą 
się oprócz w piętrach Kimmeridge i Portland, także w jeszcze wyżej leżącóm piętrze Purbeck, 
gatunek Nautilus Geinitzi (N. aturioides PieT.j nareszcie także w wapieniu zawierającym Tere-
bratula diphyoides, a policzonym przez niektórych geologów do najwyższego Jura, przez innych do 
Neokomu. Uwzględniając przeto także wyżej wspomnione Nerinee, mamy obok 125 a względnie 
126 gatunków nowych, 7 gatunków z wapienia koralowego, 7 znanych oprócz z tego wapienia 
także z piętra Kimmeridge, 11 gatunków tylko z tego ostatniego, 15 gatunków oprócz z piętra 
Kimmeridge także z piętra Portland, 9 gatunków tylko z tego piętra, nareszcie 2 gatunki oprócz 
z piętra Kimmeridge i Portland, także z piętra Purbeck, a 1 gatunek nawet z warstw przez 
niektórych geologów już do Neokomu policzonych. Z tego wynika, że wapienie Niźniowskie tylko 
do jednego z tych dwóch pięter, to jest do Kimmeridge albo do Portland należeć mogą, a raczej 
oba te piętra ze sobą łączą. 

Uwzględniając zaś okolice, w których znachodzą się te gatunki wspólne, przekonamy się, 
że 16 znajduje się tylko w północno-zachodnich Niemczech, 19 gatunków tylko we Francyi, 
a po części także w północno-zachodniej Szwajcaryi, reszta zaś jest obu tym krajom wspólna. 

Nareszcie przekonamy się, że z wszystkich miejsc z okolicy Niźniowa, z których dotąd 
skamieliny są znane, miejscowość przy przewozie w Bukównie jest najbogatsza, bo ztamtąd 
pochodzi 160 gatunków, z których 10 znalazło się także w Kutyskach, 3 oprócz Bukówny także 
na Tanutyńskiej górze, 1 oprócz Bukówny i Kutysk także w Brzezinie, 2 oprócz Bukówny i Ku-
tysk także w Harasymowie. Jeden gatunek znany jest tylko z Tanutyńskiej góry, 9 tylko z Ku-
tysk, 1 oprócz Kutysk znachodzi się także na Tanutyńskiej górze, 1 oprócz w Kutyskach także 
w Brzezinie, a 1 oprócz Kutysk także w Niźniowie; 2 gatunki znane są tylko z Brzeziny, 
1 z Brzeziny i Niźniowa, 1 (Corbula infleza) z Brzeziny, Niźniowa, Harasymowa i Zaturzyna, 
4 tylko z Harasymowa. 

Ztąd wynika, że największe podobieństwo istnieje między fauną z Bukówny i z Kutysk, 
bo z 15 gatunków dotąd z Kutysk znanych, 12 jest wspólnych z Bukówną, podczas gdy Hara-
symów z 7 gatunków dotąd z tćj miejscowości znanych ma tylko 2 gatunki wspólne z Bukówną, 
a zarazem i z Kutyskami, z których jeden znany jest także z piętra Portland okolicy Boulogne-
sur-mer i z piętra Kimmeridge z okolicy Hanoweru. 

Najnowszemi z tutejszych warstw zdają się być warstwy z Brzeziny, z Niźniowa samego 
i z Zaturzyna w dolinie Złotój Lipy, bo w tych miejscowościach znachodzą się skamieliny, w in-
nych okolicach właśnie w piętrach Portland a nawet Purbeck najwięcej pospolite, jakoto: Serpula 
coacervata i Corbula inflexa. 
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TABLICA I. 
Str. 

Fig. 1. Nautilus Geinitzi OPP. , ułamek a z boku, b z czoła widziany 15 
Fig. 2. Chenopus expansus ALTH, Z odlewu gutaperchowego 23 
Fig. 3. Maria nodoso-carinata ALTH, Z odlewu gutaperchowego 24 
Fig. 4. Nerinea ovalis ALTH, ośródka wraz z odciskiem . 55 
Fig. 5. Natica Dejanira D'ORB., Z odlewu gutaperchowego 31 
Fig. 6. „ pulla ROM., ośródka w wielkości naturalnej i powiększona 33 
Fig. 7. „ lineata ALTH, Z odlewu gutaperchowego wielkości naturalnej i powiększona 33 
Fig. 8. Eustoma Puschi ALTH, Z odlewu gutaperchowego 25 
Fig. 9. Nerita laevis ALTH, cała skorupa wielkości naturalnej i powiększona 34 
Fig. 10. Natica pulchella ALTH, Z odlewu gutaperchowego wielkości naturalnej i powiększona 33 
Fig. 11. „ turbiniformis ROM., Z odlewu gutaperchowego wielkości naturalnej 33 
Fig. 12. „ allica D'0KB., Z odlewu gutaperchowego wielkości naturalnej 32 
Fig. 13. „ turbiniformis ROM., Z odlewu gutaperchowego wielkości naturalnej 32 
Fig. 14. Bostellaria semicostata ALTH, Z odlewu gutaperchowego 21 
Fig. 15. Natica amata D'0RB., ośródka 32 
Fig. 16. Eustoma tyraicum ALTH, Z odlewu gutaperchowego 27 
Fig. 17. Nerinea Credneri ALTH, ośródka 45 
Fig. 18. „ „ „ u spodu odlew skorupy, u góry przekrój 45 

TABLICA H. 

Fig. 1. Purpurina subnodosa ROM., sp. odcisk gutaperchowy uzupełniony, u dołu ośródką 29 
Fig. 2. „ „ „ mniejszy okaz, ośródka 29 

TABLICA HI. 

Fig. 1. Nerinea tyraica ALTH, a odlew gutaperchowy, b odcisk podstawy 40 
Fig. 2. „ „ „ odlew gutaperchowy 40 
Fig. 3. „ „ „ odmiana, odlew gutaperchowy 40 
Fig. 4. „ „ „ odmiana, odlew gutaperchowy 40 
Fig. 5. „ „ „ odmiana, odlew gutaperchowy 40 
Fig. 6. „ „ „ przekrój z dołkiem osiowym 41 
Fig. 7. „ „ „ kawałek ośrodki 40 
Fig. 8. „ „ „ ośródka dołka osiowego 40 
Fig. 9. „ Struckmanni ALTH, odlew gutaperchowy 42 
Fig. 10. „ „ „ odlew gutaperchowy 42 
Fig. 11. „ „ „ odlew gutaperchowy 42 
Fig. 12. „ „ „ ośródka 42 
Fig. 13. „ „ „ ośródka ostatniego skrętu 42 
Fig. 14. „ constricta ROM.?, odlew gutaperchowy 44 
Fig. 15. „ Credneri ALTH, odlew gutaperchowy górnej części 45 
Fig. 16. „ „ „ odlew gutaperchowy innego okazu 45 
Fig. 17. „ impresse-notata ALTH, odlew gutaperchowy 46 
Fig. 18. „ „ „ „ ośródka 46 
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TABLICA IV. 
Str. 

Fig. 1. Nerinea tyraica ALTII, a odlew gutaperehowy, b odlew gutaperehowy podstawy 40 
Fig. 2. Chemnitzia Cornelia D'ORB., a odlew gutaperehowy, b ośródka 36 
Fig. 3. Cerithium Pauli ALTH, odlew gutaperehowy powiększony, obok część skrętu jeszcze więcej powiększona 56 
Fig. 4. Pteroceras granulatum ALTH, a odlew gutaperehowy wielkości naturalnej, b powiększony 20 
Fig. 5. Cerithium podolicum ALTH, odlew gutaperehowy 57 
Fig. 6. Nerinea carinata ALTH, a odlew, gutap. pow., obok część ośrodki, b część skrętu jeszcze więcćj pow. 53 
Fig. 7. „ tyraica ALTH, odmiana, a odlew gutaperehowy, b część ośrodki . . 40 
Fig. 8. „ Credneri ALTH, odmiana, część odlewu gutaperchowego, a obok część ośrodki 45 
Fig. 9. „ lineata ALTH, odlew gutaperehowy, części ośródki powiększone 53 
Fig. 10. Cerithium inaeąuale ALTH, odlew gutaperehowy powiększony 5 C, 
Fig. 11. Nerinea Mariae D'ORB., odlew gutaperehowy 47 
Fig. 12. „ n r , odmiana, odlew gutaperehowy 47 
Fig. 13. Chemnitzia scalariaeformis ALTH, odlew gutaperehowy powiększony 37 
Fig. 14. Nerinea Mariae D'OBR., odlew gutaperehowy 47 
Fig. 15. „ „ „ odlew gutaperehowy 47 

TABLICA Y. 

Fig. 1. Serpula conformis GOLDF., odlew gutaperehowy 13 
Fig. 2. Terebella galiciana ALTH, 14 
Fig. 3. Serpula conformis GOLDF., odlew gutaperehowy mniejszego okazu 13 
Fig. 4. i 8. Serpula subflaccida ET., odlew gutaperehowy w naturalnej wielkości i powiększony 14 
Fig. 5. Spirorbis clathratus ALTH, odlew gutaperehowy, w naturalnej wielkości i powiększony 14 
Fig. 6. Eustoma Puschi ALTH, odlew gutaperehowy dolnej części 24 
Fig. 7. Chenopus sp. indet. odlew gutaperehowy . 25 
Fig. 8. Zob. wyżćj przy fig. 4 14 
Fig. 9. Nerinea decussata ALTH, odlew gutaperehowy . 48 
Fig. 10. Chenopus sp., odlew gutaperehowy 24 
Fig. 11. Nerinea Cynthia D'ORB., odlew gutaperehowy 48 
Fig. 12. Eustoma Puschi ALTH, odlew dolnćj części z otworem 25 
Fig. 13. Cerithium septemplicatum ROM., odlew gutaperehowy powiększony 57 
Fig. 14. Eustoma Puschi ALTH, odlew dolnej części od tyłu 25 
Fig. 15. Nerinea galiciana ALTH, odlew gutaperehowy powiększony, i część ośródki 49 
Fig. 16. „ Mariae D'ORB., odlew gutaperehowy górnćj części 47 
Fig. 17. Chenopus macrodactylus ALTH, odlew gutaperehowy 23 
Fig. 18. Turritella bacillus ALTH, Z ośródką powiększoną 61 
Fig. 19. Actaeonina triticum ALTH, ośródka t 76 
Fig. 20. „ declims ALTH, ośródka w naturalnej wielkości i powiększona 74 
Fig. 21. Nerinea conformis ALTH, odcisk gutaperehowy, i część ośródki powiększone . . . . 55 
Fig. 22. Maria sp, ALTH, ośródka 25 

TABLICA YI. 

Fig. 1. Turbo tuberculato-costatus ALTH, a i b odlew gutaperehowy, c ośródka 68 
Fig. 2. Scalaria podolica ALTH, odlew gutaperehowy powiększony (>2 
Fig. 3. Turbo tyraicus ALTH, odlew gutaperehowy powiększony 70 
Fig. 4. „ nodosocostatus A. odlew gutaperehowy 70 
Fig. 5. „ sulcatus ALTH, odlew gutaperehowy powiększony 69 
Fig. 6. „ elatus ALTH, odlew gutaperehowy powiększony 71 
Fig. 7. Troćhus lineatus ALTH, odlew gutaperehowy powiększony i szkic naturalnej wielkości 67 
Fig. 8. Cerithium turbinoideum ALTH, odlew gutaperehowy powiększony 59 
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Sir. 
Fig. 9. Turbo nodoso-costatus ALTH, odlew gutaperchowy 70 
Fig. 10. Acteonina scalata ALTH, odlew gutaperchowy powiększony 74 
Fig. 11. Trochus dentatus ALTH, odlew gutaperchowy znacznie powiększony, a z boku, b z góry 65 
Fig. 12. Cerithium an turbinoideum ALTH, odlew gutaperchowy powiększony 59 
Fig. 13. Pleurotomaria Laubei ALTH, odlew gutaperchowy powiększony 72 
Fig. 14. Acteonina impresse-notata ALTH, odlew gutaperchowy powiększony 74 
Fig. 15. Turbo variecinctus ALTH, odlew gutaperchowy powiększony i, szkic naturalnej wielkości 68J 
Fig. 16. „ simplex A. odlew gutaperchowy powiększony 72 
Fig. 17. Trochus nodoso-costatus ALTH, odlew gutaperchowy powiększony 66 

TABLICA V I I 

Fig. 1. Pileolus clathratus ALTH, odlew gutaperchowy, a z boku, b z góry, i szkic naturalnej w i e l k o ś c i . . . 34 
Fig. 2. Eustoma Puschi ALTH, odlew gutaperchowy 25 
Fig. 3. Nerinea nodosa ROM., odmiana, odlew gutaperchowy powiększony 50 
Fig. 4. „ „ „ odlew gutaperchowy powiększony 50 
Fig. 5. Bulla cylindrella Buv., a odlew gutaperchowy, b ośródka, powiększone 76 
Fig. 6. Trochus basinodosus ALTH, odlew gutaperchowy i szkic naturalnej wielkości 66 
Fig. 7. Chemnitzia minuta ALTH, odlew gutaperchowy powiększony 3 / 
Fig. 8. Nerinea uniserialis ALTH, odlew gutaperchowy, i kawałek ośródki 52 
Fig. 9. Cerithium uniseńale ALTH, odlew gutaperchowy powiększony 59 
Fig. 10. Emarginula podolica ALTH, odlew gutaperchowy powiększony, a z góry, b z boku 73 
Fig. 11. Trochus costellatus ALTH, odlew gutaperchowy powiększony, i szkic naturalnej wielkości 67 
Fig. 12. Ceritella scalata ALTH, odlew gutaperchowy powiększony 61 
Fig. 13. Bissoina minuta ALTH, odlew gutaperchowy powiększony 62 
Fig. 14. Cerithium suprajurense ALTII, odlew gutaperchowy powiększony 58 
Fig. 15. Ceritella suprajurensis ALTH, cdlew gutaperchowy powiększony 60 
Fig. 16. Nerinea angidosa ALTH, odlew gutaperchowy powiększony 54 
Fig. 17. Turbo variecinctus ALTH, odlew gutaperchowy powiększony, i szkic naturalnej wielkości 68 
Fig. 18. Nerita podolica ALTH., skorupa powiększona 34 
Fig. 19. Turbo Durui LOR., odlew gutaperchowy powiększony 71 
Fig. 20. „ pusillus ALTH, odlew gutaperchowy powiększony, i szkic naturalnej wielkości 
Fig. 21. Chemnitzia obtusa ALTH, odlew gutaperchowy powiększony 38 
Fig. 22. Solarium bifidum ALTH, odlew gutaperchowy powiększony, a z góry, b z boku, c z dołu, d odcisk 

z tkwiącą w nim ośródka dołka osiowego 64 
Fig. 23. Solarium supraplanum ALTH, odlew gutaperchowy powiększony, a z góry, b z boku, c z d o ł u . . . 65 
Fig. 24. „ laemgatum ALTH, odlew gutaperchowy powiększony, a z dołu, b z góry 64 
Fig. 25. Cerithium supranodosum ALTH, odlew gutaperchowy powiększony, (rysunek niedobry, gdyż żebra w rze-

czywistości nie są tak długie, owszem tworzą tylko guzy poniżej szwu) 58 

TABLICA VIII. 

Fig. 1. Nerinea strigillata CRED., odlew gutaperchowy powiększony • . . . . 2 
Fig. 2. „ galiciana ALTH, odlew gutaperchowy powiększony 49 
Fig. 3. ,, sublaevis ALTH, odlew gutaperchowy . 49 
Fig. 4. Chemnitzia laevis ALTH, odlew gutaperchowy powiększony 38 
Fig. 5. Nerinea angulosa ALTH, odlew gutaperchowy powiększony . . . . <-4 
Fig. 6. Eustoma Puschi ALTH, odl. gut., a od przodu z otworem, b od tyłu dla uwidocznienia drugiej wargi 25 
Fig. 7. Acteonina elongata ALTH, odlew gutaperchowy powiększony • . 75 
Fig. 8. „ ? volutaeformis ALTH, odlew gutaperchowy powiększony 76 
Fig. 9. Neritopsis podolica ALTH, odlew gutaperchowy powiększony, i szkic naturalnej wielkości 35 
Fid. 10. Pleurotomaria bilineata ALTH, odlew gutaperchowy powiększony 73 
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Str. 
Fig. 11. Nerinea subpyramidalis MUN., ośródka powiększona, a z boku, b ukośnie z góry widziana, wyżej szkic 

naturalnej wielkości 77 
Fig. 12. Pholadomya cincta ALTH?, ośródka 82 
Fig. 13. Corbula inflesca, ROM., sp., ośródka 79 
Fig. 14. „ „ „ „ odmiana, ośródka powiększona 78 
Fig. 15. Mąchomya elongata ALTH, odlew gutaperchowy 84 
Fig. 16. Ooniomya galiciana ALTH, odlew gutaperchowy powiększony 81 
Fig. 17. „ radiota ALTH, odlew gutaperchowy powiększony . 81 
Fig. 18. Machomya sinuata ALTH, ośródka z odciskiem części skorupy 83 
Fig. 19. „ inaeąuistriata ALTH, odlew gutaperchowy powiększony . . . . 83 
Fig. 20. Corbicella podolica ALTH, ośródka powiększona 93 
Fig. 21. Anisocardia intermedia LOK., ośródka powiększona 87 
Fig. 22. „ paroula ROM., sp. ośródka powiększona 88 
Fig. 23. Corbicella complanata ALTH, ośródka powiększona 92 
Fig. 24. Corbicella oblonga ALTH, ośródka powiększona 92 
Fig. 25. Cardium Mosense Buv., ośródka powiększona 91 
Fig. 26. Astarte Saemanni LOR., a odlew gutaperchowy jednej skorupy, b ośródka tej samej, c odlew gutaper-

chowy całćj muszli od strony zawiasy, d ośródka z tej samej strony widziana 99 

TABLICA IX. 

Fig. 1. Cardium Dyoniseum Buv., ośródka z różnych stron widziana 91 
Fig. 2. Cucullaea elongata ALTH, ośródka powiększona , . 104 
Fig. 3. „ tyraica ALTH, ośródka powiększona 105 
Fig. 4. „ J, » ośródka powiększona 105 
Fig. 5. Lithodomus subcylindricus BUY., muszla z różnych stron widziana 106 
Fig. 6. Opis portlandicus LOR., odlew gutaperchowy powiększony, z różnych stron widziany, i szkic naturalnej 

wielkości 101 
Fig. 7. Lithodomus subcylindricus Buv., grupa kilku egzemplarzy tkwiących w koralach (Stylophora podolica 

A. ?) i koralem tym powleczonych 106 
Fig. 8. Corbis crenata CTJ.? odlew gutaperchowy, a od strony zawiasy, b z boku 94 
Fig. 9. Lucina substriata ROM., ośródka 96 
Fig. 10. Corbis scobinella Buv., odlew gutaperchowy powiększony, a z boku, b od zawiasy 95 
Fig. 11. Ceromya comitatus CTJ., odlew gutaperchowy, z różnych stron widziany 85 
Fig. 12. Gastrochaena striata ALTH, a odcisk wraz z wypełnioną rurką, b odlew gutaperchowy 78 
Fig.' 13. a. Astarte diversecostata ALTH, odlew gutaperchowy powiększony 100 
Fig. 13. b. Corbis scobinella Buv.? odlew gutaperchowy powiększony 95 
Fig. 14. Lucina Vernieri ET.? ośródka 97 
Fig. 15. Corbis crenata CTJ., a odlew gutaperchowy skorupy, b odlew gutaperchowy zawiasy i s z c z y t u . . . . 94 
Fig. 16. Astarte Saemanni LOR., odlew gutaperchowy, a od boku, b od tyłu 99 
Fig. 17. Corbis scobinella Buvv odlew gutaperchowy z ośródki dla okazania zawiasy i brzegów 95 
Fig. 18. Lucina circularis DUNK. et KOCH., odlew gutaperchowy i ośródka 97 
Fig. 19. Corbis crenata CTJ., odlew gutaperchowy innego okazu 94 

TABLICA X. 

Fig. 1. Cardita StrucJcmanni ALTH, odlew gutaperchowy, powiększony z różnych stron widziany, pod tym szkic 
naturalnej wielkości 98 

Fig. 2. Diceras podolica ALTH, a—e, ośródki różnćj wielkości okazów, pod c z częścią skorupy 102 
Fig. 3. Corbis scobinella CTJ., odlew gutaperchowy małego okazu powiększony, przy nim szkic natur, wielkości 95 
Fig. 4. Avicula$ crassitesta ALTH, skorupa 112 
Fig. 5. Cardita StrucJcmanni ALTH, odlew gutaperchowy ośródki dla pokazania zawiasy 98 
Fig. 6. Cardium tyraicum ALTH, ośródka z dwóch stron widziana 90 

Wydz. matem.-przyr. T. VI. 20 
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Str. 
Fig. 7. Geroillia macrodon ALTH, część ośródki powiększona . . , 108 
Fig. 8. Avicula subobliqua ALTH, ośrodka 109 
Fig. 9. „ Gesneri TH., okaz niezupełny ze skorupą 110 
Fig. 10. „ subcarinata ALTH, odlew gutaperchowy 111 
Fig. 11. Mytilus longaenus CTJ., odlew gutaperchowy powiększony 108 
Fig. 12. Anicula tyraica ALTH, ośrodka małej skorupy niezupełna . . . . 110 
Fig. 13. „ „ „ ośródka skorupy wypukłej, obraz niezupełnie udały 110 
Fig. 14. Lima minuta ROM., ośródka 113 
Fig. 15. Pecten gracilis ALTH, odcisk powiększony 113 
Fig. 16. „ „ „ wnętrze skorupy innego mniejszego okazu • . . . . . 113 
Fig. 17. Anomia suprajurensis Buv., 117 
Fig. 18. „ „ „ inny okaz 117 
Fig. 19. Ostrea concentrice-plicata ALTH, skorupa niezupełna 115 
Fig. 20. „ multiformis DUNK. et KOCH., skorupa 115 
Fig. 21. Exogyra virgula DEFR., obraz powiększony skorupy z dwóch stron widziany 116 
Fig. 22. Anomia jurensis ROM., sp. skorupa powiększona . . 118 
Fig. 23. „ divaricata ALTH, skorupa powiększona 119 
Fig. 24. Cardium dyoniseum Buv., odlew gutaperchowy powiększony 91 

TABLICA XI. 

Fig. 1. Hinnites wlatus GDF. sp., a ośródka, b odlew gutaperchowy . 112 
Fig. 2. Trigonia sp., ośródka niezupełna 103 
Fig. 3. Oerithium podolicum ALTH, ostatni zawój, a od tyłu, b od strony otworu 57 
Fig. 4. Pyrina suprajurensis ALTH, obraz powiększony z trzech stron widziany 126 
Fig. 5. Terebratula podolica ALTH, nieco powiększona z trzech stron widziana 122 
Fig. 6. Acteonina triticum ALTH, ośródka powiększona 75 
Fig. 7. Terebratula subsella LEYM., a—c skorupa z trzech stron widziana, d wnętrze onej 120 
Fig. 8. Waldheimia pentagonalis ALTH, a—C skorupa w niemal naturalnej wielkości, d wnętrze okazujące tylko 

połowę rusztowania, gdyż powracająca część ramion została odłamaną 122 
Fig. 9. Trochus obtusatus ALTH, odlew gutaperchowy powiększony . . . . . . . 67 
Fig. 10. Epismilia longissima ALTH, odlew gutaperchowy z odcisku 127 
Fig. 11. „ „ n górna część siedni . 127 
Fig. 12. Pleurosmilia tyraica ALTH, a siednia, b koralowina z boku widziana 128 
Fig. 13. Epismilia longissima ALTH, ośródka siedni i części polipnika z odciskiem jego owłoki 127 
Fig. 14. Pleurosmilia tyraica ALTH, mniejszy okaz 128 
Fig. 15. Stylophora Neumayri ALTH, a odlew gut. odcisku polipnika, b odlew pojedynczej siedni powiększony. . 130 
Fig. 16. „ podolica ALTH, a odlew odcisku części polipnika wielkości naturalnej, b część znacznie 

powiększona 130 
Fig. 17. Haplophragmium podolicum ALTH, bardzo znacznie powiększony, obok szkic naturalnej wielkości. . . 133 
Fig. 18. Dimorphina injlexa ALTH, bardzo znacznie powiększona 133 
Fig. 19. Ceriihium tyraicum ALTH, odlew gutaperchowy bardzo powiększony 58 

TABLICA XII. 

Fig. 1. Anisocardia pulchella LOR., dwa okazy znacznie powiększone wraz z zawiasą jednego z nich 87 
Fig. 2, 3, 4. Anisocardia Legayi SAUV., trzy okazy znacznie powiększone 89 
Fig. 5. Sphaenia Saemanni LOR., ośródka powiększona 80 
Fig. 6. Cardium tyraicum ALTH, wnętrze skorupy podług odlewu gutaperchowego z ośródki zdjętego 90 
Fig. 7. Cardium orbiculare ALTH, ośródka powiększona, okazująca po jednej stronie podwójny odcisk mięśni, 

a we środku odcisk małego rowka, od szczytu skorupy zchodzącego 90 
Fig. 8. Pleuromya Jurassi BRG., ośródka z trzech stron widziana 85 
Fig. 9. Rysunek gatunku Cyprina galiciana ALTH, został przez pomyłkę opuszczony 89 
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Str. 
Fig. 10. Tileolus actutecostatus ALTH, a odlew gutaperchowy odcisku powiększony, b podstawa z o t w o r e m . . . 77 
Fig. 11. Corbicella radiata ALTH, ośródki obu skorup, jednak z różnych okazów 93 
Fig. 12. Ludna circularis DUNK. et KOCH., odlew gutaperchowy z odcisku 97 
Fig. 13. Astarte marginata ALTH, a ośródka z odłamanym szczytem dla pokazania zawiasy, b od. gut. z odciskulOO 
Fig. 14. Astarte diverse-costata ALTH, powiększony odlew gutaperchowy z odcisku 100 
Fig. 15. Cucullaea Haueri ALTH, ośródka powiększona 105 
Fig. 16. Nucula subaeąuilatera ALTH, ośrodka powiększona 106 
Fig. 17. Serpula coacewata BLUM., odlew gutaperchowy powiększony dwóch rurek ze sobą spojonych 137 
Fig. 18. Amcula tyraica ALTH, ośródka skorupy wypukłej 110 
Fig. 19. „ „ „ ? ośródka skorupy płaskiej innego okazu 110 
Fig. 20. Turbo scalariaeformis ALTH, ze skorupą zachowany 138 
Fig. 21. Trochus tyraicus ALTH, a odlew gutaperchowy powiększony, b część jeszcze więcej powiększona . . . 138 
Fig. 22. Thecidea Greenensis BRAUNS?, powiększony odcisk wnętrza skorupy, z odciskiem arei z drugiej skorupyl24 
Fig. 23. Acanikotrochus podolicus ALTH, ośródka koralowiny 129 
Fig. 24. Dentalina gigantea ALTH, trzy komórki powiększone 133 
Fig. 25. JHmorphina tyrąica ALTH, bardzo powiększona 132 
Fig. 26. Nummulites suprajurensis ALTH, 132 
Fig. 27. Thamnastraea sp. dwa ułamki kamienia z odciskiem korala w wielkości naturalnej i powiększone. . . 131 
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Alfabetyczny spis gatunków 
powyźój opisanych. 

Str. 
Acanthotrochus podolicus A 129 
Acrosalenia sp 125 
Acteonina declwis A 74 

„ elongata A. 75 
„ impresse-notata A 74 
„ scalata A 74 
„ triticum A. 73 
„ volutaeformis A 76 

Maria nodoso-carinata A 24 
» SP 25 

Ammonites sp 17 
Anisocardia intermedia DE LOR 87 

„ Legayi SA CV. sp 89 
„ paroula ROM. sp 88 
„ pulchella DE LOR. 87 

Anomia divaricata A 119 
„ jurensis ROM. sp 118 
„ suprajurensis Buv. 117 

Astarie dwerse-costata A 100 
„ marginata A. 100 
„ Saemanni DE LOR. . . . 99 

Avicula crassitesta A 112 
„ Gesneri THURM. . • 110 
„ subcarinata A. 111 
„ subobliąua A. 109 
„ tyraica A. 110 

Bulla cylindrella BUV 76 
Cardita Struckmanni A. 98 
Cardium Dyoniseum BUV. 91 

„ Mosense BUV. 91 
„ orbiculare A 90 
„ tyrąicum A 90 

Ceritella scalata A 61 
„ suprajurensis A 60 

Cerithium inaequale A. 56 
„ Pauli A 56 
„ podolicum A . . 57 
„ septemplicatum ROM. 57 
„ suprajurense A 58 
„ supranodosum A. 58 
„ turbinoideum A 59 
„ tyraicum A 58 
„ uniseriale A 59 

Str~ 
Ceromya comitatus CTJ . . . . . 85 
Chemnitzia Cornelią D'ORB. 36 

„ laevis A. 38 
„ minuta A. 37 
„ obtusa A. 38 
„ scalariaeformis A. 37 

Chenopus expansus A. 23 
„ macrodactylus A. 23 

»P 2 4 
sp- fc* 

Corbicella complanata A 92 
„ oblonga A. 92 
„ podolica A 93 
„ radiata A 93 

Corbis crenata CTJ 9 4 
„ scobinella BUV. 95 

Corbula inflexa ROM. sp. . . . . . . . . . . . 79 
Cucullaea elongata A. 104 

„ Haueri A 105 
„ tyraica A. 105 

Cyprina galiciana A 89 
Dentalina gigantea A . . • 133 
Diceras podolica A. . 102 
Dimorphina injlexa A 133 

„ tyraica A. 132 
Emarginula podolica A 73 
Epismilia longissima A. . . 127 
Eustoma Puschi A 25 

„ tyraicum A. 27 
Exogyra virgula DEFR 11 'i 
Gastrochaena striata A. . . . . . . . . . 
Gervillia macrodon A. 108 
Goniomya galiciana A 81 

„ radiata A 81 
Gyroporella cyathula A 1,;6 

„ globosa A 136 
„ podolica A 135 
„ subannulata A. 136 

Haplophragmium podolicum A 133 
Hinnites velatus G-F. sp l i i 
Lima minuta ROM 113 
Liihodomus subcylindricus Buv. sp. 106 
Ludna circularis DUNK. et KOCH 97 
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Str. 

Lucina substriata ROM 96 
„ Vernieri. ET.? 97 

Machomya elongata A 84 
„ inaeguistriata A 83 

sinuata A 83 7) 
Mytilus longaevus CTJ 108 
Natica allica D'OBB 32 

n amata D'ORB 32 
„ JDejanira D'OBB 31 
„ lineata A 33 
„ pulchella A 33 
„ pulla ROM • 33 
n turbiniformis ROM. 32 

Nautilus Geinitzi OPP 15 
Nerinea angulosa A 54 

„ carinata A 53 
„ coniformis A 54 

constricta ROM.? 4 4 W 
„ Credneri A 45 
„ Cynthia D'ORB. . . 4 8 
„ decussata A 48 
„ galiciana A 49 
„ impresse-notata A 46 
„ lineata A 53 
„ Mariae D'ORB 4 7 
„ nodosa YOLTZ. 5 0 
„ ovalis A 55 
„ strigillata CEEDN 5 2 
„ Struckmanni A. 43 
„ sublaevis A 49 
„ subpyramidalis MIJN 77 
„ tyraica A. 40 
„ uniserialis A. 52 

Nerita laems A 34 
„ podolica A 34 

Neritopsis? podolica A 35 
Nucula subaeguilatera A 106 
Num/mulites suprąjurensis A 132 
OPIS portlandicus DE LOR 1 0 1 
Ostrea concentrice-plicata A 115 

„ multiformis DUNK. et KOCH 115 
Pecten gracilis A 113 
Pholadomya cincta A 82 
Pileolus acutecostatus A 77 

„ clathratus A 34 
Pleuromya Jurassi A. BRG. sp 85 
Pleurosmilia tyraica A 128 

Str. 

Pleurotomaria bilineata A 73 
„ Laubei A. 72 

Pteroceras granulatum A 20 
„ Oceani A. BROGN. sp 21 

Purpurina subnodosa ROAT. sp 29 
Pyrina suprąjurensis A 126 
Bissoina minuta A 62 
Bostellaria semicostata A 21 
Scalaria podolica A 62 
Serpula coacenata BLUM 137 

„ Conformis GF. 13 
„ subjlaccida ETAL 1 4 

Solarium bijidum A 64 
„ laevigatum A 64 
„ supraplanum A 65 

Sphaenia Saemanni DE LOB 80 
Spirorbis clathratus ETAL 14 
Stylophora Neumayri A 130 

„ podolica A 130 
Terebella galiciana A 14 
Terebratula podolica A. 122 

subsella LEYM 1 2 0 
Textularia sp. 132 
Thamnastraea sp. . . 131 
Thecidea Greenensis BRAUNS 124 
Trigonia sp 103 
Trochus basinodosus A. 66 

„ Betancourti DE LOR 68 
„ costellatus A 67 
„ dentatus A 65 
„ lineatus A 67 
„ nodoso-costatus A 66 
„ obtusatus A 67 
„ tyraicus A 138 

Turbo Durui DE LORIOL. 71 
„ elatus A 71 
„ nodoso-costatus A 70 
„ pusillus A. . . . 70 
„ scalariaeformis A 138 
r simplex A 72 
„ sulcatus A. . . • . 69 
„ tuberculato-costatus A 68 
„ tyraicus A 70 
„ variecinctus A 68 

Turritella bacillus A 61 
Waldheimia pentagonalis BRONN. sp 122 
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Najważniejsze pomyłki druku i dodatki. 

4 wiersz 19 od góry zamiast: „Na Kriju" czytaj: „na Kiju" 
dołu „ pokład „ podkład 

15 „ 19 
„ i str. 13 wiersz 1 od góry zamiast: Rimula czytaj: Emarginula 

góry zamiast: Mya czytaj: Ooniomya, Machomya 
„ po wyrazie „robak" wykreślić należy przecinek 
„ zamiast: Tab. VII czytaj: Tab. II 
„ „ gatunku „ rodzaju 
„ i wiersz 15 od dołu zamiast: VII czytaj: II 
„ zamiast: Tab. II czytaj: Tab. I 

. 30 od góry, tudzież str. 33, wiersz 6, 17 i 27 od góry, nareszcie str. 34 wiersz 3 od 
II czytaj: Tab. I 
dołu zamiast: Tab. VII czytaj: Tab. IV 
góry „ Fig. 4 „ Fig. 2 
dołu „ mocna „ mocno 

„ „ N. nodosa D'OKB. „ Non N. nodosa D'ORB. 
góry „ fig. 19 „ fig. 9 

„ „ linea „ lineae 
dołu „ ostatnia „ pierwsza 
góry przed A. triticum ALTH, opuszczono: 4 

„ zamiast: zaokrąglone, krawędziste czytaj: zaokrąglono-krawędziste 
dołu po wyrazach DE LOBIOL umieścić: ? 
góry zamiast: Sphaena czytaj: Sphaenia 

„ „ zewnętrzną „ wewnętrzną 
iołu „ fig. 15 i 19 „ fig. 19 
góry wypuścić ustęp od: fig. 15 do końca zdania 
dołu zamiast: AG. czytaj: CTJ. 
góry „ III „ 111 

„ „ subcarinato „ subconvexo 
„ przy końcu zdania dodaj: Na tym rysunku widać także słabą listewkę środkową od 

szczytu nadół ciągnącą się, a odciski mięśniowe wyglądają jakby podwójne, własności tćj dopićro po odbicia 
opisu tego gatnnku dostrzegłem, dla tego tu dodatkowo o nićj wspominam, 

str. 93 w iem 18 od góry zamiast: anali czytaj: analis 

Na str. 4 wiersz 19 
» n 4 n 8 
n 7) 12 n 2 
a n 12 n 1 
» n 13 n 4 
n n 14 n 3 
n n 29 n 1 
n n 36 n 3 
n n 36 0 12 
rt Ti 31 » 19 
» . n 32 n 1, 

góry, zamiast : T 
Na str. 36 wiersz 6 

n n 37 T> 18 
n n 46 n 8 
19 9 50 n 8 
n n 67 n 11 
n n 73 n 7 
7) n 74 » 12 
n n 75 n 12 
n n 75 n 20 
rt Ti 80 n 16 
T) Ti 81 n 12 
n Ti 83 n 12 
n Ti 83 n 6 
» li 84 n 23 
» n 85 n 7 

Ti 88 r> 20 
Ti n 90 n 5 
n Ti 91 n 6 

Ti Ti 95 n 9 n „ po wyrazie: tylko, dodaj: rzadko 

V Ti 95 V 15 n „ opuścić liczbę 14 
Ti » 95 n 25 n „ zamiast: skroupa czytaj: skorupa 

V » 100 n 11 n „ przed wyrazem: Astarte, pisz: 2 
Ti n 105 n 5 » „ zamiast-. 14 czytaj: 15 

n 108 n 11 od dołu „ zawierającem „ zawićrającym 
71 Ti 108 » 6 i 5 n „ „ Rodzina „ Grupa a zamiast: 
Ti 7i 110 » 11 i 12 od dołu wypuść ustęp, a pod b . . . . skrzydła 
n Ti 112 » 20 i 19 „ , zamiast: Rodzina Ostracea, Grupa Pectinana, czytaj 

Pectinana 
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Na str. 113 wiersz 1 od góry z początku zamiast: zachowana, czytaj: skorupa nie jest zachowana 
„ „ 113 „ 8 od dołu zamiast: Grupa; czytaj: Rodzina 
„ B H 5 n 6 od góry dodaj: W okolicy Niżniowa gatunek ten jest dosyć pospolity w Bukównie. 
„ „ 115 „ 8 „ „ zamiast: Grupa czytaj: Rodzina 
- - 119 - 9 „ „ „ brzeg „ grzbiet. 

T r e ś ć . 

Str. 
Wstęp 1 
Część pierwsza: Stosunki geologiczne, I Granice utworu 2 
Część pierwsza: Stosunki geologiczne, II Stosunki petrograficzne 5 
Część druga: Skamieliny w ogóle 12 
Typ Robaki. Gromada pierściennice 12 
Typ Mięczaki. Dział I. Głowonogi 15 
Typ Mięczaki. Dział II. Ślimakowce w ogóle 17 
Rodzina Strombidae 20 

„ Aporrhaidae 22 
„ Buccinidae 27 
„ Naticidae 31 
„ Neritidae 
„ Pyramidellidae 35 
„ Nerineidae 38 
„ Cerithidae . 5 6 
„ Turritellidae 61 
„ Scalaridae 62 
„ Littorinidae 62 
„ Solaridae 62 
„ Trochidae 65 
„ Pleurotomaridae 72 
„ FisSurellidae 73 
, Actaeonidae 74 

Dodatek do Ślimakowców 77 
Typ Mięczaki. Dział III. Małże 
Rodzina Gastrochaenidae ' 78 

„ Corbulana 79 
„ Anatinana 81 
n Cyprinana 86 
„ Cardiana 
„ Lucinana 92 
„ Astartana 98 
„ Chamana 102 
„ Lyriodontana 103 
„ Arcana 104 
„ Mytilana 106 
„ Aviculana . . 108 
„ Pectinana H2 
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Str. 
Rodzina Limana 113 

, Ostreana 115 
Dział IV. Ramionopławy 119 
Typ Szkarłupnie. Gromada Jeżowce 125 
Typ Jamochłony. Gromada Korale 126 
Dodatki 137 
Zestawienie gatunków, i wnioski z niego wyprowadzone 139 
Objaśnienie tablic 150 
Alfabetyczny spis gatunków 156 
Najważniejsze pomyłki druku i dodatki 158 
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