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O średniem ogniwie wars tw cenomańskich w Galicyi wschodniej. 

Przez Dra ST. ZAEĘCZNEGO. 

Wstęp. 
Zwiedzając Podole galicyjskie w miesiącach letnich roku 1872, 

w celu zbierania skamielin dla zbiorów Komisyi fizyjograficznej by-
łego Towarzystwa naukowego w Krakowie, rozpocząłem poszukiwania 
w okolicach Tarnopola , gdzie przed kilkoma już dniami przybyły p. ST. 
OLSZEWSKI zatrudniał się zbieraniem okazów trzeciorzędnych i górno-
kredowych, odsłoniętych jarami ścieków wodnych i przecięciami kolei. 

Po kilku wycieczkach, z miejsca pobytu głównie na zachód skie-
rowanych, celem zapoznania się z geologiczną fizyjognomią kraju w oko-
licach naówczas prawie zupełnie mi nieznanych, niebawem postanowi-
łem udać się w towarzystwie wyż wspomnionego p. OLSZEWSKIEGO dalój 
na południe; gdyż utwory trzeciorzędne w pobliżu Tarnopola rozwi-
nięte, wraz z gliną i żwirowiskami krzemiennemi z nad brzegów stawu, 
nie zdołały wzbudzić zajęcia skierowanego naówczas głównie na utwory 
dawnoskalne Podola. Najbliższym przedmiotem poszukiwań była okolica 
Mikuliniec, ze Strussowa badana, gdzie tymczasowy pobyt gościnnem 
przyjęciem JWP. lir. B A W O B O W S K I E G O znacznie był ułatwionym. Oko-
liczność ta stała się przyczyną odkrycia przezemnie warstw cenomań-
skich i rudowęglowych w Nałużu, a następnie wykazania tychże warstw 
w Warwaryńcach przez ST. OLSZEWSKIEGO. Wkrótce potom wycieczka 
do Mikuliniec i Czartoryi posłużyła do odszukania warstw przez KNE-
BA1 podanych; zwiedzenie zaś Trembowli i okolicy przekonało mnie o 
nieistnieniu kredy chlorytowej w sąsiedniej dolinie Gniezny. 

Zebrawszy dość znaczną ilość skamielin z Czartoryi, Naluża i War-
waryniec, zboczyłem przez step Pantalichy w dolinę Strypy; gdyż 
z przyczyny gwałtownego szerzenia się cholery w Husiatynie i okolicy 
dalsze poszukiwania szczegółowe w dolinie Seredu nie zapowiadały 
pomyślnego skutku. 

Odtąd rozłączywszy się z towarzyszem podróży, który w czasie 
kilkudniowego pobytu w Buczaczu jeszcze istnienie cenomanu w Prze-
włoce wykryć zdołał, udałem się na Jazłowiec i Tłuste w koryto Dnie-
stru, którego brzeg lewy zwiedziłem od Uściecka bez przerwy aż po 
Uście biskupie, zatrudniony głównie zbieraniem skamielin silurskich, 
i zapoznawaniem się z budową geologiczną formacyi dawnoskalnych. Od 
szczegółowego opisu okolic tych uchylam się w przekonaniu, że zna-
jomością rzeczy i poglądu nie zdołałbym dorówuać znakomitej pracy, 

') Neue neitrdgc zur Kenntniss der Kreidc- Versteinerungen in Ostgalizien. 
Abh. der k. k. Ak. d. Wiss. Bd. III. 



(100) 

przez przewodniczącego sekcyi Prof. Dra ALTHA W tym przodmiocio 
dokonanej, którą sobie łaskawy czytelnik w VII tomie pamiętnika c. k. 
zakładu geologicznego wiedeńskiego odszukać zechce. 

Przechodząc od sprawozdania czynności w czasie wykonanej na 
Podolu wycieczki do właściwego zadauia obecnej rozprawki, którera 
jest szczegółowo przedstawienie warstw cenomańskich na Podolu, wspo-
mnieć mi jeszczo należy, że już po zupełnem wykończeniu prac doty-
czących Prof. M A R Y A N Ł O M N I C K I wykazał istnienie warstw tych w kilku 
miejscowościach dotąd nieznanych, jak o tem z łatwością przekonać się 
można z okazów przesłanych do zbioru Komisyi fizyjograficznćj, za-
wierających skamieliny Ammonites varians i Pecten aspcr; zestawiając 
jednak szeregi warstw w przesłanych wzorach przecięć, p. ŁOMNICKI 
nie wyróżnił średniego cenomnnu od zielonych piaskowców na południo-
wem Podolu obszernie rozległych , których należenie do tego piętra 
nie zupełnie jest pewuem, a fnuna wcało odmienna: ztąd w mojem ze-
stawieniu podałem tylko te miejscowości, które według zawartych ska-
mielin z wszelką pewnością do średniego cenomanu należą, pozo-
stawiając przyszłym pracom dokładniejsze zbadanie wieku żwirowisk 
krzemiennych, wapieni jóżowcowych i piaskowców ostrygowych z nad 
Dniestru. 

Pozwolenie zużycia materyału uzbieranego dla własnej pracy, 
oraz prawo użytkowania ze zbiorów gabinetu mineralogicznego za-
wdzięczam łaskawym względom Wgo Prof. Dra A L T H A , również i uży-
czenie mi niezbędnych do pracy środków naukowych; za które niniej-
szem najszczerszo składam dzięki. Wielokrotna pomoc przy oznacza-
niu mi udzielona, będzie mi zachętą do dalszej pracy na polu badań 
geologicznych, które u nas niestety tak mało liczą miłośników. 

. A . C z ę ś ć g e o l o g i c z n a . 

Pogląd ogólny na stosunki geologiczne nad Seredem i Strypą. 
Budowa geologiczna okolic wchodzących w zakres niniejszego 

opracowania jest w ogóle nadzwyczaj prosta, jak prawie wszędzio na 
Podolu galicyjskieni. Z każdego działu formacyi wykształciły się tylko 
pojedyncze ogniwa: z utworów pierwszorzędnych czyli dawnoskalnych 
tylko dewon, z drugorzędnych tylko kródo, z trzeciorzędnych raiocen; 
wszystkie te utwory pokryte są jednak po większej części grubą warst-
wą diluwialnej gliny, i tylko urwiste brzegi rzek podolskich i liczno 
parowy i jary są przystępno dla badań geologicznych. 

Najbardziej uderzającą cechą wszystkich warstw osiadłych na Po-
dolu jest tu jlrzedewszystkiem ich położenie względem siebio. Bo od 
najdawniejszych osadowych warstw, aż do najświeższych, wszystkie utwo-
ry leżą prawie poziomo i równolegle; miąższość ich i nachylenie na 
znaczne odległości prawio żadnych zmian nie doznaje; nie utrudniają 
poszukiwań ani różna wysokość położenia, ani różnoleglość warstw 
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względem siebie. Od czasów, kiedy szczątki potwornych ryb dewoń-
skiego morza ówczesny piasek zasypał, aż do dni dzisiejszych, wyżyna 
podolska nio doznała zmian gwałtownych; nigdzie nie nia śladu choćby 
najmniejszego przewrotu: i tylko mała ilość skamielin w niektórych 
warstwach, i mniejsza jeszcze liczba mężów, którzyby się ich zbada-
niem zatrudniać chcieli, sprawiła, że dotąd, mimo łatwości poszukiwań, 
nieznamy w szczegółach geologicznego składu Podola. 

Różnego miąższu warstwy piaskowca należącego do formacyi de-
wońskiej — Olcł red Sandstonc — stanowią na przestrzeni pomiędzy 
Czartoryą a Trembowlą i w dolinie Strypy aż po Jazłowiec najniższe 
warstwy dotąd poznane. Na całej tej przestrzeni nie znn.loziono w nich 
dotąd prawie żadnych skamielin; tylko w WarWaryńcacli i w Strusso-
wie najwyższe warstwy okazały gdzieniegdzie mało znaczne ślady owych 
dziwnych, a w części dotąd jeszcze zagadkowych tarcz rybich, nale-
żących do rodziny Ceplmlaspidae Ag., rodzajów Scuphaspis i Pteraspis. 

W Anglii i Szkocyi, gdzie piaskowiec dewoński bardzo dokładnie 
badano, przekonano się, że takowy stanowi odrębny sposób wykształ-
cenia się, właściwą facics warstw dewońskich rnzem wziętych, że więc 
jest równoważnikiem całego dewonu; w Rossyi i w północnej Ameryce 
tylko górne piętra tćj formacyi — t. zw. Cutskilł i Cliemung Sand-
słone — mają cechę oldredu, dolne są wapienne i zawierają liczne 
skamieliny, mianowicie ramionopławy i korale; w krajach nadreńskich 
przeciwnie dolno ogniwa są piaskowcowe, jakkolwiek od właściwego 
dowońskiego czerwonego piaskowca w wielu względach się różnią, górne 
zaś warstwy iłowo-wapienno ; na Podolu warstw iłowych i wapiennych 
do tej formacyi należących nie ma wcale; o znaczeniu zaś szczegółowem 
ogniw piaskowca czerwonego z przyczyny braku cechujących skamielin 
nic pewnego dotąd nie wykazano. 

Miejscowo różni się piaskowiec dewoński na przestrzeni badanej 
dość znacznie co do twardości, spójności i ubarwienia. Górne warstwy 
leżą na przemian z zielonawo albo niebieskawo szarym i łem, który 
na powietrzu płowieje i łatwo się rozpada, i w którym już gołem okiem 
wielką ilosó drobniutkich blaszek miki dostrzedz można; ił ten nie 
tworzy warstw rozciągłych w tych miejscowościach, gdzie miąższość 
warstw jest znaczniejszą, jak n. p. w Czartoryi, Jazlowcu i w b. w. 
i. m.; lecz stanowiąc buły i gniazda wśród piaskowca (tak zwano 
Tliongallen Niemców), nadaje temuż odrębną i cechującą powierzchowność, 
przypominającą dosyć żywo niektóre odmiany pstrych piaskowców nie-
mieckich: szczególniej w stanie mokrym, gdy zielone plamy iłu na 
ciemno czerwonem tle skały wydatniej się okazują. 

Najwyższe warstwy dewońskie nie wszędzio są też saiue. W Na-
łużu ostatniem ogniwem jest warstwa brudno zielonawo szarego iłu 
na półtory stopy gruba; w Warwaryńcach, wsi zaledwie o ćwierć mili 
od Nałuża odległej, po nad tym iłem pojawiają się jeszcze znoczncgo 
miąższu ławice twardego i nadzwyczaj zwięzłego szarego krzemieni-
stego piaskowca, który prócz nielicznych i trudnych do oznaczenia 
drobnych śladów tarcz rybich żadnych skamielin nie zawiera i z wej-
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rżenia jest nieco podobny do piaskowca kredowego, po nad nim po-
łożonego; w Czartoryi kreda leży bezpośrednio na właściwym czerwo-
nym piaskowcu, barwy czerwonawo brunatnej, z gniazdami i wpryśnię-
temi warstewkami szarawego ilu; w Przewłoce najwyższe warstwy są 
dotąd nieznane, bo przykryte gruzami skał trzeciorzędnych. 

Znane są powszechnie piaskowce Trembowelskie w odmianach 
zwięzłych, jasno zielonawo szarych, lub czerwonych, używane na ka-
mienie brukowe i do ozdób architektonicznych; również odmiany dro-
bnoziarniste, w których nieraz na jeden cal miąższu do kilkunastu war-
stewek po odmiennem ubarwieniu odróżnić można; te odmiany jako „oseł-
ki" do ostrzenia narzędzi rolniczych, w niezliczonych okazach corocznie 
po kraju się rozchodzą. Warstw wygiętych nakształt kory drzewnój, 
z powierzchnią wodnikiem niedokwosu żelaza wydatnie zielono ubar-
wioną, stanowiącą cechę dolnych ogniw dewonu w niektórych miejsco-
wościach nad Dniestrom, w dclinie Seredu powyżej Trembowolskiego 
łomu nigdzie nie widziałem; w dolinie Strypy pojawiają się już zna-
cznie powyżej Buczacza w Przewłoce i Petlikowcach starych. 

'Warstwy kredowe tuż po nad dewonem położono istniały niegdyś 
niewątpliwie bez przerwy prawie na całej przestrzeni Podola galicyj-
skiego; gdy jednak miąższość ich nie była znaczną, późniejszo wpływy 
usunęły je, podobnież jak warstwy rudowęgla, w wielu miejscowościach 
tak dokładnie, że dziś często ani śladu ich już dopatrzyć się nie mo-
żna, i że na piaskowcach dewońskich widzimy wprost położone wapie-
nie trzeciorzędno. 

Utwory kredowe podolskie zawierają prawie wszędzie dość zna-
czną ilość skamielin, i z tej przyczyny oddawna większe budziły za-
jęcie, niż leżące tuż pod niemi ubogie w skamieliny najwyższe warstwy 
dewonu, jakkolwiek miąższość ich zazwyczaj nie jest znaczną. 

Według teraźniejszego stanu wiadomości wyróżnić można na Po-
dolu galicyjskiem następujące warstwy do formacyi kredowej należąco: 

A . C c i i o u i a n : 

1. Ciemno bitumiczne piaszczysto margle gąbkowe (Spongiten-
Schichten), zawierające mnóstwo gąbek, także skamieliny Ammonites 
varians i Pecłen asper. (Warstwa graniczna pomiędzy tak zw. „Tour-
tia" i wastwami zawierającemi liczne okazy z gatunków Scaphiłes 
aequalis i Turrilites cosłałus). — Warwaryńce. 

2. Jasno żółtawo szare piaszczyste margle glaukonitowe z kulami 
pirytu i limonitu. Są to warstwy bardzo bogate w skamieliny czysto 
cenomańskie, jak np.: Scaphiłes ucqualis, Turrilites cosłałus, Ammo-
nites varians, Pecten asper i Ostrea carinata. (Średnie warstwy ceno-
mańskie.) Nałuże, Mikulińce, Czartoiya, Czechów, Bobulińco, Ladzkie, 
Monasterzyska i w. i. m. 

3. Jasno szare margle glaukonitowo bez brył pirytu, zawierające 
gatunki Ammonites rhołomagensis i Baculiłes baculoides. (Górne war-
stwy cenomańskie). — Przewłoka. 
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4. Żwirowiska krzemienne i piaskowce zielono z nad Dniestru, 
zawierające zęby i kręgi ryb z rodziny Squalidae, oraz mnóstwo skrze-
mieniałych ośrodek ostryg z gatunku Exogyra conica. (Górna część 
poziomu, którego cechą paleontologiczną jest gatunek Ammonites rho-
łomagensis-, oraz górna granica cenomanu). 

II. T u r o n ? 

5. Kruche jasno żółtawo szaro nieco piaszczyste wapienie jeżow-
cowe (Cidariten-Schichtcn), złożone przeważnie z niezliczonych w drobne 
ułamki połamanych kolców jeżowców i z mnogich okazów zwierzokrze-
wów, zawierająco prócz tych także połamane a dotąd nieoznaczone 
skorupy ostryg. 

Warstwy to nadzwyczaj ciekawe co do złożenia i co do skamie-
lin zawartych. Prawdopodobnie wyobrażają ogniwo turońskie okolic 
naddniestrzańskich, jednak wiadomość o nich polega dotąd jedynio na 
kilku okazach przez Prof. Dra A L T I I A Z własnego zbioru łaskawie mi 
udzielonych, z których wieku warstw tych ściśle oznaczyć niepodo-
bna. Pozostawiając przyszłości dalsze poszukiwania, zwłaszcza wzglę-
dem ich położenia i miąższości, zwracam na nio uwagę bliżej 
zamieszkałych badaczy, w przekonaniu, że poziom ton wkrótce mógłby 
dostarczyć bogatych zbiorów zwierzokrzewów kredowych pięknie za-
chowanych, z Podola dotąd prawie zupełnie nieznanych. 

C. S c n o i i . 

6. Warstwy marglowe Nagorzańskie, zawierająco skamieliny na-
stępujące: Belemnitella mucronata, Naułilus clegans, Ammonites pe-
ramplus i Lcwesiensis, Scaphiłes compressus, Baculiłes anceps, lnoce-
ramus Cuvicri, Ostrea vesicularis, Bhynchonella octoplicata, Ananchyłes 
ovata i t. d. (Zob. KNEU Versteinerungen des Krcidemcrgels von Lem-
berg und seiner Umgebung. Haidgr. Naturio. Abli. Bd. III. Abłh. 2. 
S. 1—42. Taf. I— V.). 

7. Margiel kredowy lwowski (Lembcrgcr - Kreidcmergel), zawie-
rający skamieliny Belemnitella mucronata, Naułilus simplex i clegans, 
Ammonites falcatus, Scaphiłes constricłus, Baculiłes anceps i Faujasi, 
Lima decussata, Spondylus spinosus et hystrix, Ostrea larva, Terebra-
tula carnca, Ananchyłes ovata i t. d. (Zob. A . A L T U , Gcognostisch-pa-
laeontologischc Beschreibung der nachstcn Umgebung von Lemberg. Ilai-
dinger, Nałurw. Abh. Bd. III. Abłh. 2. S. 171 et sequ.). 

8. Biała kreda pisząca, z krzemieniami, zawierająca gatunki 
Belemnitella mucronata i Pecten quadricostatus. 

9. Żółta kreda. — Tak jak- w północnej Francyi w licznych miej-
scowościach gdzie nie osiadły pokłady piętra duńskiego, tak podobnież 
i na Podolu utwór kredowy miejscowo kończy się cienką warstewką 
brunatnawo-żółtej kredy, w której również znajduje się Belemnitella 
mucronata-, warstewka ta jednak ściśle jest odgraniczona od kredy pi-
szącej i od następnych warstw trzeciorzędnych. Widzieć ją możha 
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szczególnie w Nałużu tuż ponad browarem, również w południowo-
wschodnićm odsłonięciu w Czartoryi. 

Warstewki tej nie należy mięszać z jasno żółtą odmianą kredy 
białej, pospolitą na Podolu, właściwą dolnej połowie kredy piszącej, 
zabarwioną powierzchownie przez wietrzenie i ukwaszanie się zawar-
tego w niej niedokwasku żelaza. 

Nad Seredem i Strypą z ogniw dotąd wyróżnionych wykształciły 
się tylko warstwy pod liczb. 1, 2, 3, 5, 8 i 9 wymienione, a nawet 
i te w żadnej miejscowości nie osiadły w liczbie zupełnej. Są to skały 
następująco: 

a) Margiel kredowy glaukonitowy. 
Białawo, żółtawo, albo blado zielonawo szary, piaszczysty margiel 

glaukonitowy, w którym pod lupą z łatwością wykazać można okrą-
gławe przeświecające ziarna, a niekiedy, zwłaszcza w skamielinach, 
dosyć ładnie wykształcone drobne krzyształki kwarcu, również zaokrą-
glone ułamki czarnego rogowca dochodzące czasem do 1'5 mm. w śre-
dnicy, tu i owdzie pojawiające się białe blaszki miki, i rozsypane nie-
zbyt liczne okrągławe ziarnka jakiegoś zielonego krzemianu barwy 
oliwinu, prawdopodobnie glaukonitu. 

Co do ziarn glaukonitowych, o których EHRENBERG' zauważał, 
że prawie zawszo pojawiają się jako mniej lub więoej wyraźno ułamki 
ośrodek otwornic, i że tem samem są utworem organicznym, wyznać 
muszę, że mimo uprzedzenia, z którem starałem się kouiecznie wykryć 
w bryłkach tych wyż wspomniane kształty organiczne, nie zdołałem 
przecież prawie nigdy wyrobić sobie przekonania o istotnem ich po-
chodzeniu od otwornic. Owszem podobnie jak REUSS" widziałem pra-
wie zawsze nieokreślone kształty, często zaokrąglone lub podłużne, 
nierównie częściej zrostki uieforemne przypominające bardzo żywo dzi-
waczne nieraz bryły krzemienne, w wyższych poziomach tej samej for-
macyi bardzo pospolite; ztąd prawdobodobniojszćm zdaje mi się zda-
nin REUSSA, uważającego ziarna glaukonitu za nicorganiczno zrostki 
(Concretioncn) krzemianu żelazawo potasowego, a kształty ich za przy-
padkowe; za czem przemawia także i ta okoliczność, że wyraźniejszo 
ośrodki otwornic, trafiające się gdzieniegdzie w warstwach, o których 
tu mowa, są prawie zawsze ośrodkami krzemieuuemi. 

Warstwy piaszczystego marglu glaukonitowogo mieszczą w sobie 
niezliczone mnóstwo skamielin, zwłaszcza ośrodek, które jużto z sa-
mych ziarnek piaskowca są złożone, skutkiem czego w kwasach zu-
pełnie się rozsypują; już też są krzemienne, i naówczas barwy cisowej 
lub czarnej. W średnich warstwach oprócz skamielin i obok tychżo 

') EHRF.NUKKG: Ucbcr den Uriinsand utul scine Erl&uteruug des organi-
schen Lebcnn. Abliandl. der k. Akad. d. Wissensch. zu Berlin. 1856 

' ) A . E . REUSS: Die Foraminifcren der uestphalischen Krcideformatinn. 
Str. 23 i 24. Sitzungsbcrichłe der kais. Akad. der Wissensch. lid. XL. 
Wien 18G0. 
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licznie rozrzucone są kule iskrzyku lub brunatnego niedokwasu żelaza, 
mające zazwyczaj 2 — 5 cm. średnicy, o złożeniu prawio zawsze do-
środkowo promienistem, którego ślady nawet wtedy jeszcze dostrzedz 
można, gdy iskrzyk w zupołności w limouit się przeistoczył. 

b) Kreda chlorytowa. 
Bryłki dwu-siarczku żelaza i powstałego zeń wodniku niedokwasu, 

dopiero co wspomniane, nikną powoli w poziomach najwyższych, w któ-
rych się znajduje Ammonites rhotomagensis; skala traci równocześnie 
znaczną ilość domięszanego piasku, przełam jej z nierównego przechodzi 
w ziemisty; barwa ziarn glaukonitowych ciemnieje, z barwy oliwkowej 
stając się czarnawo zieloną: a naówczas skała nasza jest nadzwyczaj 
podobną do tak zwanój krćdy chlorytowej czyli raczój glaukonitowej 
francuzkiej (craie cliloriUc d'Orb.), czasem do togo stopnia, że okazów 
podolskich mniej wydatnych niepodobna prawie wyróżnić od takichże 
pochodzących z północnej Francyi lub z Belgii. 

Skała ta z istoty swój i z położenia z poprzedzającą w ścisłym 
stoi związku i dokładnie od niej odłączyć się nie d a , zwłaszcza że 
zawieranio bardzo znacznćj liczby skamielin w kształcie ośródek i wy-
wołano tem właściwo wejrzenie zlepieńcowe jes t im wspólne. Różnica 
jest jedynie ilościową i jako taka mniej więcći od podmiotowego poj-
mowania rzeczy zawisła. 

c) W Nałużu margiel glaukonitowy pod a) wspomniany leży, po-
dobnie jak w wielu innych miejscowościach, bezpośrednio na iłach zie-
lono szarych dewońskich; jodynie w Warwaryńcach między piaskowcem 
dewońskim a piaszczystymi marglami glaukonitowymi leży jeszcze cie-
niutka warstewka dochodząca zaledwie kilku contimetrów miąższu, pra-
wio całkiem z skamieniałych części organicznych, mianowicie gąbek i 
mięczaków, złożona. Jestto najniższa warstwa kredowa na Podolu po-
znana, gdyż na całej wyżynie podolskiej nie wykazano dotąd nigdzie 
dolnych utworów cenomańskich czyli tak zwanej „Tourtia", ani ogniw 
niższych, jakiemi są gault i neouom. Warstewkę tg tworzy marglowy 
piaskowiec wydatnie odróżniony od ogniw wyższych czarnem albo ci-
sawóra zabarwieniem, pochodzącem od niedokwasu żelaza i od części 
bitumicznych, skałę obficie przenikających. 

d) W Czartoryi nieco na zachodnią północ od łomu w marglu 
glaukonitowym, istnieje mało odsłonięcie skały, przypominającej swem 
wejrzeniem opokę krakowską z okolic Rząski i Zabierzowa. Margiel, 
który tu się pojawia, jes t szarawo lub żółtawo biały, dosyć zwięzły, 
zawierający tylko ślady krzemionki domięszanej w kształcie drobnych 
ziarnek piasku kwarcowego. Uderzony młotkiem nie rozsypuje się, lecz 
wydając odgłos słaby ale dźwięczny pęka w nieforemno płyty o przo-
Jarnio płasko muszlowym; o ile widać, zdaje się być warstwowanym, a 
warstwy poprzecinane licznemi szczelinami; zawiera mnóstwo silnie 
wrosłych skorup małży z rodzajów Osłrea i Pecten, między niemi dośó 
licznie cechujący Pedcn asper i zęby rybie. 

Ogniwa tego, oprócz w dopiero co wspomnianój miejscowości 
w dolinie Seredu, nigdzie oddzielnie wykształconego nie widziałem; 

21 
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w dolinie Strypy kreda z Petlikowieo prawdopodobnie do tego pozio-
mu zaliczoną być powinna. 

e) Biała krćda, w bardzo wielu miejscowościach odsłonięta, miej-
Bcami, jak n. p. w Nałużu, czysto biała, łagodna i pisząca, częściej 
jasno żółtawo szara nieco żelezista lub marglowa. W skład jój wchodzi 
krzemionka tylko w bardzo małej i lości; także okrągłe kule krzemienne 
barwy czarnćj nielicznie w niej są rozsypane. W niższych warstwach 
skutkioni zawartego w nicwielkićj ilości niedokwasu żelaza jest nieco 
twardszą i cięższą, oraz wietrzejąc powierzchownie żółknie, jednak 
granice ubarwienia nie są wydatne. Skamielin zawióra nadzwyczaj mało. 

f ) Żółta kreda. 
W Nalużu i w Czartoryi po nad białą kredą leży jeszcze cienka 

warstewka barwy ciemno rdzawo żóltćj do cisawej, zawierająca bc-
lcmnitello dość znacznej wielkości. Tworzy ją margiel kredowy nieco 
krzemicnisty nader obfity w niedokwas żelaza, o przełamie nierównym, 
z powierzchnią drobniutko gruzelkowatą; przytera kruchy, rozsypujący 
się; brudzi palco przy dotknięciu; w kwasach się rozpuszcza w */, 
częściach, pozostałość bez proszkowania odbarwić się nie da. Pod mi-
kroskopom widać tu i owdzie drobne połamane igiełki (spongillac). 

Utwór kredowy pokrywają w okolicy Strussowa średnie ogniwa 
pięknie odsłoniętej formacyi trzociorzędućj, rozpoczynającej się u spodu 
warstwami rudowęglowómi, które tu wyobraża margiel żółtawo bru-
natny lub czerwonawo szary na dwie stopy gruby, a w nim miękki, 
ale czysty węgiel, w dość znacznych bryłach, o złożeniu włóknistem a 
utkaniu jeszcze wyraźnie roślinnem; następnie warstwa drobno ziarni-
stego blado liliowego lub popiolatego piasku, który w górnój swój po-
łowio tworzy warstowki kruchego piaskowca tego samego składu i 
ubarwienia. 

Wieku geologicznego tych warstw rudowęglowych nio zdołałem 
oznaczyć, gdyż nie zawierają cechujących resztek organicznych, a 
z położenia niczego wywnioskować nio można; leżą bowiem między 
kródą a mioconem, i zarówno mogłyby wyobrażać oligocen lub najniż-
sze ogniwo mioceniczne, lub nawet najwyższą kredę. W każdym wy-
padku są to jednak te same warstwy, które we Woli raazowieckićj na 
północny wschód od Mikuliniec tworzą podkład formacyi miocenicznój. 

Ponad utworem rudowęgla osiadły licznio wapienie i piaskowce 
średniej opoki trzeciorzędnój. Szczegółowy opis ogniw tej formacyi 
nie może być zadaniem niniejszego poglądu; byłoby zresztą rzoczą 
niewdzięczną opisywać miejscowo wykształcenio warstw tych, bogatych 
w skamieliny a na Podolu szóroko rozległych, które stanowiąc osobną 
całość, oczekują dotąd obszerniejszych poszukiwań i sumionnego opra-
cowania. Wypada mi tylko podać jak najogólniejsze zestawienie nie-
których warstw, które nad brzegami górnej połowy koryta Seredu pra-
wie wyłącznie nadają cechę właściwą licznym przecięciom, zwiedzają-
cemu okolicę wielokrotnie się nasuwającym. 

Najniższym utworem, pokrywającym bezpośrednio warstwy wę-
glonośne, jest właściwy okruchowiec piaskowo wapionny, któremu lud 

) 

okoliczny bardzo trafnie dał nazwę czerepicy. Jestto bowiem dość gru-
boziarnista skała, zawierająca bardzo zmionną ilość piasku kwarcowego, 
który jednak okruchami i czerepami skorup rozmaitych skamielin, 
szczególnie ślimaków i korali, tak dokładnie i szczelnio zewsząd jest 
spojony, że na pierwsze wejrzenie raczej na wapień koralowy niż na 
piaskowiec wygląda. Piaskowiec ten widziałem prawie w każdym więk-
szym Jomie od Tarnopola aż po Trembowlę; pokrywa go zazwyczaj 
wapień lekki, biały, miejscami prawie gębczasty, znacznej miąższości, 
który wyżej staje się zbitym i twardym, i zawiera naówczas liczne 
ośródki ślimaków; skorupy jednak prawic bez wyjątku zniszcza-
ły, a ośródki tak silnie ze skalą się zrosły, że o wyraźne okazy nad-
zwyczaj trudno. Naprzemian z tym wapieniem, różnym zresztą co do 
miąższu według miejscowości, leżą liczne warstwy wapieni nulliporo-
wych, które niekiedy się wyklinowują (Naluże). Nn przestreni objętej 
niniejszem opracowaniem nie przechodzą ono pojedynczo grubości kilku 
centimetrów, powtarzają się jednak po kilka razy w różnych pozio-
mach, i nadają, skutkiem właściwego sposobu wietrzenia, bardzo ce-
chujące wejrzenie tym utworom, w których liczniej się wykształciły. 

W Nalużu wapienie nulliporowe są najwyższem ogniwem trze-
ciorzędnćm; czarnoziem oddziela tu od nich warstewka kilkucalowa 
wapienia łatwo kruszącego się na bryły zaokrąglone, powstałego oczy-
wiście przez zwietrzenie z wapieni koralowych. Przeciwnie wo Woli 
mazowieckiej około Mikuliniec przecięcia po kończynach jarów znacznie 
wyższe okazują warstwy, a z tych najciekawszy, najwyższy pokład pia-
skowy, zawierający niezliczone mnóstwo pięknie zachowanych skorup 
Ceritiów, mianowicie Cerithium picłum Cav. i Cerithium scabrum Desb. 

W najbliższej okolicy Tarnopola z wapieniami nulliporowymi, 
którym szczególnie dno potoków z południa do stawu spływających 
zawdzięcza swe wydatne mozaikowe wejrzenie, łączą się ściśle pia-
skowce gruboziarniste, prawie zlepieńcowe z Zagrobli, używane na ka-
mienie młyńskie, i tuż powyżej leżąco, żółto, brudzące piaski z Doł-ł 
szanki, które w pobliżu wioski nie zawierają wcale żadnych skamielin. 

Jak o tem już na wstępio wspomniałem, pokrywa na Podolu 
wszystkio dotąd wymieniono utwory gruby pokład diluwialnej gliny, 
w której znajdują się w wielu miejscowościach szczątki zwierząt ssą-
cych dziś już wygasłych, mianowicie zęby mamuta (Elepliasprimigenius). 

Miejscowo pojawiają się świeżo utwory słodkowodno, które się 
nigdzie tak licznie i na tak rozległej przestrzeni nie tworzą, jak 
na wyżynie podolskiej. Są to zawsze skały wapienne, jednak według 
sposobu powstawania trojakie. Najpierw wapienie osadowe źródłowe, 
czyli tak zwano trawertyny, w kształcie niewarstwowanych skał szcze-
gólnie nad brzegami mniejszych potoków, jak n. p. w Czartoryi, Prze-
włoce, Rukomyszu, Sokalcu i t. d., zawierająco bardzo ładnie zacho-
wane skorupy ślimaków żyjących obecnie w wodach podolskich, szcze-
gólniej skorupy rodzaju Limnaca\ powtóre pokłady wapieni stepowych 
rozległe mianowicie na stepie Pantalichy; wreszcie warstwy bardzo 
lekkiego, gębczastego, brunatnawo szarego, rdzawo żółtego, lub cisa-
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wego marglowego wapienia, który osiada zazwyczaj około skorup śli-
maków i muszli z gatunków Neriłina fluviatilis L., Melanopsis Espe-
ri Fer., M. acicularis Fer., Limnaea stagnalis L., L. palustris Miill., 
Planorbis comeus Dp. P. complanatus L., Anodonła piscinalis, Cyclas 
rivicola i w. i., w kuliste lub nerkowato postacie o złożeniu wspól-
środkowo-skorupowem, tworząc warstwę na kilka cali grubą po brze-
gach zwolna płynących wód Seredu1 . Warstwy te łatwo przystępne i 
odsłonięte po zerwach lewego brzegu w Rozdwianach poniżej Strus-
sowa, gdzie skorupy są tak liczne, że nagromadzenie kilkusot okazów 
zaledwie godziny szukania wymagało. Ciągłego tworzenia się wspomnia-
nych warstw w obecnych czasach dowodzi mianowicio znaleziona w nich 
zwapniała bulwka zwyczajnego ziemniaka (Solanum tuberosum L.), ró-
wnież niekiedy piękne a w niczem niezmienione ubarwienie skorup 
ślimaczych. 

To co w ninićjszeui opracowaniu dotąd powiedziano, stanowi 
najogólniejszy zarys budowy geologicznćj brzogów Seredu pomiędzy 
Ostrowem i Trembowlą; krótki ton pogląd podaję z zastrzeżeniem, żo 
stosunków opisanych nie należy odnosić do dolin innych rzek podol-
skich, gdyż np. już nad brzegami poblizkiej Strypy, a tem bardziej 
nad Zbruczem warstwy co do miąższości, a niekiedy i co do jakości 
skał nieco inaczej się wykształciły (trzeciorzędno gipsy w Złotnikach 
i Zarwanicy, wapienie silurskie nad Podhorcami itd.); nad Dniestrem 
zaś pojawiają się wcale inno ogniwa; z opisanych powyżej niektóre 
nikną w całości, innych miąższość znacznie się zmniejsza; formacye 
dawnoskalnc przeważają nad średniemi i nowszemi; w ogóle cały obraz 
się zmienia. Nie chcąc mącić wyobrażeń, ograniczyłem się do opisu 
budowy geologicznej brzegów Seredu, uchylając się od opisu okolic nad-
dniestrzańskich aż do należytogo zbadania niedokładnie dotąd pozna-
nych zielonych piaskowców ostrygowych i żwirowisk krzemiennych, 
któro łącznie z formacyą silurską tworzą główne tło budowy geologi-
cznej południowego Podola, nad Dniestrem odsłoniętćj. 

W celu uzyskania łatwiejszego poglądu na ogólny rozwój warstw 
zechce łaskawy czytelnik zwrócić swą uwagę na obok wyrażone prze-
cięcie, wyobrażające budowę brzegów Dniestru w pobliżu Strussowa, 
według własnych spostrzeżeń przez podpisanego wykonane. Posłuży 
ono lepiej niż wszelakie opisy do rozpatrzenia się w nador prostej 
budowio geologicznej badanój przestrzeni. 

') Warstwy te znane są także z nad Zbrucza i Dniestru. Porówn. JACHNO: 
„Die Fluss- und Land-Conchylicn Galiziens" (Verh. d. zool. lot. Ge-
sellsch. in Wien. 1870. Str. 13) i „Wiadomości faunicze" (Roczn. Kom. 
fizyjogr. T. IV. 1870), również LOMNICKIEOO „Zapiski z wyoieczki 1869" 
(Roczn. Kom. fizyjogr. T. IV. 1870. Str. 66). 
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a. Piaskowce i łupki dewońskie. b. Margiel krśdowy 
cenomański. c Biała krćda pisząca. <1, Żul ta krśda. 
e. Kudowęgiel i piaskowiec. / . Czerepica. q. Twarde 
i zbite wapienie mioceniczne z ośrodkami śiiinaków. 

h. Wapienie nulliporowe o. Alluvium. 

Pogląd na dotychczasowe wiadomości o formacyi krćdowśj 
w Galicyi wschodniój. 

Fornjacya krćdowa na Podolu, podobnie jak w Krakowskićm, 
w Sandomierskiem, Lubelskiem, we schodniej Galicyi, na Wołyniu i 
Litwie, obszerne zajmujo przestrzenie. Oddawna też geologowie wspo-
minają o niej, jako szeroko rozleglej w krajach dawnćj Polski, jakkol-
wiek o budowie geologicznej tej formacyi bardzo niedokładno podają 
wyobrożenie. Pochodziło to w części ztąd, żo badania obejmujące na-
raz wszystkie formacyje krain tak rozległych musiały z istoty swej 
ograniczyć się do mniej lub więcej trafnych poglądów ogólnych, nio 
wchodząc w wyszczególnienie i odróżnienie pojedynczych ogniw; także 
ogólna niepewność jaka przez długi czas istniała względem znaczenia 
średnich ogniw kredowych w Anglii, Westfalii, Bawaryi, Saksonii, Cze-
chach i t. d., stała na przeszkodzie dokładnemu oznaczeniu tychże 
warstw w krajach na północ od Karpat położonych; a to tem bardziój, 
żo formacya kredowa na podgórzu karpackiem pojawia się w zu-
pełnie odmienny sposób, niż w równinie Wisły lub na wyżynie podol-
skiej. Poznanie warstw kredowych rozpoczęło się więc od wykazania 
ogniw senońskich, a więc od kredy białej czyli piszącćj, łatwćj zresztą 
do oznaczenia, i od licznie zawartych w niój krzemieni, które jako 
wyborny materyał na skałki do krzesiw i strzelb były nader poszuki-
wane i tworzyły przedmiot krajowego handlu, zanim jeszczo geolo-
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giczny skład wyżyny podolskiej umiejętnie badać poczęto 1 . Rzecz dzi-
wna, żc wiadomości odnoszące się do tej formacyi, cechującej i ważnej 
dla kraju, tak wolnym postępowały krokiem, że dotąd miejscowych 
opracowań bardzo mało posiadamy, a mniej j e szcze dokładnych zesta-
wień ogólnych. 

Pierwsze dokładniejsze wiadomości o formacyi kredowej w Polsce 
zawarte są w dwutomowćm dziele P U S C I I A : Geognostische Bcschreibung 
von Polens, gdzie autor podajo dla kredy około sto pięćdziesiąt miej-
scowości krajowych, wyróżniając trzy piętra: margle kredowe czyli 
grubą kredę chlorytową (Glauconic), kródę piszącą i gipsy. P ierwsze 
ogniwo marglów kredowych nazywa w wielu miejscach także grubą 
kredą, lub kredą chlorytową, zaliczając do nidj również krćdę tufową 
(piętro duńskie) , zielone iły i margle trzeciorzędne. Myliłby się jo-
dnak ktoby sądził, że tu w istocie mowa o kredzie chlorytowej fran-
cuskiej, czyli o dziś tak zwanem piętrze cenomańskiem; autor bowiem 
sam zalicza do niej marglo z okolic Lwowa i w ogóle „opokę", i czę-
sto wspomina, że utwór ten w wielu miejscowościach wyraźnie prze-
chodzi w białą kredę i że do niej ściśle należy. A jednak znane mu 
były piaskowce cstrygowo i krzemienie z nad Dniestru, jak tego jas-
nym dowodem wiersz 2 0 i 21 na str. 3 5 6 : Bci Zaleszczyki am Duie-
ster viel scliwarze Feuersteinc mit Ostraziten md Terelrałeln in san-
digem Kreidcmergel 

') Wiele ciekawych szczegółów o krzemieniach z nad Dniestru i Zbrucza 
znajdzie czytelnik w dziełku HOCQCETA: Physische und łechnische Be-
schreibung der Flinlensleine, wie sie in der Erde vorkommen und dereń 
Zurichtung zum ókonomischen Gebrauch, sammt Abbildung der dazu ge-
horigcn Werkzeuge. Wien 1792 Str. 2G i następno, także tabl. I. 

a) Geognostische Besehreibuug von Polen, so wie der iibrigen Nordkarpa-
then-Lander von GEORG. GOTTLIEB PUSCII. Stuttgart und Tulnngen 
1833-1836. , . , . , 

J) To CO PUSZ W tem swojem dziole mówi o kredzie galicyjskiej, opiera 
sio nio na jego własnych, ale na spostrzeżeniach Iali.x , opisanych 
w rozprawie: Bescription du bassin de la Galicie et de la Podolie par 
feu M Lill de Lilienbach, umieszczonej w piśmie: Memoires de la so-
ciete geologique de France T. 1, pag. 45 do 105. W tej to rozprawie 
LILL (str. 85—92) odróżnia dwa ogniwa: kredę I zielony piaskowiec, 
w pierwszem ogniwie odróżnia krydę białą, miękką i twardą (craie 
tendre et durc) od marglu kredowego (craie marneuse). Biała kreda 
według niego znajduje się tylko między Koropcem a Strypą od Pod-
hayec i Sokolnik aż do Dniestru i do Niźniowa, przy erem nadmienia, 
że istnieje także nad Zbruczem naprzeciwko Skały. 

Mówiąc o marglu kredowym wspomina, że te szaro marglo niekiedy 
przybierają piasek i mikę a tym sposobem stają się podobnemi do 
mniej lub więcej twardych piaskowców zawierających zaokrąglone ułam-
ki czarnego krzemienia, i mówi, że to ostatnie warstwy znajdują się 
tylko w bliskości zielonego piaskowca, zkąd widać, że miał tu na my-
śli właśnie te tu opisane warstwy cenomańskie. Gipsy podolskio i 
lwowskie liczy LILL także do formacyi kredowej; Bouź zaś, który ową 
rozprawę na francuzki język przetłumaczył, wspomina w nocio na str. 
89, że się z tym zdaniem LILLA zgodzić nie może i uważa te gipsy 
raczej za trzeciorzędno, a w tem miał zupełną słuszność. 

) 

W części paleontologicznej, osobno w y d a n e j o p i s a ł prof. P U S C H 

dwadzieścia i s iedem gatunków kredowych, z których wymieniam tu 
jedynio cztćry gatunki , a mianowicie: Gryphaea columba, Gryphaea 
Ilumboldti, Pecten asper i Ammonites varians, jako pojawiające się 
w warstwach cenomańskich; jednak i z tego materyału korzystać mo-
żna tylko z ostrożnością i nieufnością, gdyż naówczas w paleontologi i 
powszechnie wcale inne niż dziś istniały wyobrażenia o gatunkowości 
skamielin. 

Literatura nowsza kredy podolskiej i wschodnio-gal icyjskiej j e s t 
dosyć ubogą. Wyliczam tu jako szczegółowo opracowania rozprawy 
p p . A L T H A ^ , K N E R A 3 , E I C H W A L D A 4 , P Ł A C H E T K I 6 , R E U S S A " i G E I N I T Z A ' , 

szczególniej pierwsze d w i e , zawierające dokładny opis utworu kredo-
wego z okolicy Lwowa i Nagorzan; prócz tego dosyć l iczne ale pra-
wie bez wyjątku krótkio i oderwano wiadomości podane w sprawozda-
niach c. k. zakładu geologicznego wiodeńskiego z geologicznych spo-
strzeżeń dokonanych głównie przez pp. S T U R i F O E T T E R L E W Galicyi 
wschodnićj. Wszystkie te prace zajmują się jednak prawie wyłącznie 
tylko kródą piętra senońsk iego; w bezpośrednim związku z niniejszą 
pracą pozostają j edynio : Wyżej wymioniony ustęp PUSCHA; rozprawa 
K N E R A : Neue Beitr&ge zur Kenntniss der Kreide- Vcrsteinerungen in 
Ostgalizicn; i podana przez D. S T U R A W roku 1 8 6 0 wiadomość, jakoby 
formacyą kródową nad Dniostrom wyobrażała kreda chlorytową. Ustęp 
ten brzmi dosłownie: Um Lcmbcrg sind cs die bekannten Lemberger 
Mergel, im westlichen und nórdlichen Theile ist es weisser Kreidekalk, 
am Untcrlauf des Dniesters ist es die sogenannte chloritische Kreide, 
die die Kreideformation vertritt. (Jahrb. d. geol. Iieichs-Anstalt Bd. 11 
Sitzgsb. v. 31. Jann. 1860. S. 27). Nio wielka ztąd korzyść dla opra-
cowania kredy chlorytowej podolskiej, gdyż wyrażeniom tak doniosłym 

Piaskowiec zielony cytuje LILL Z doliny Złotej Lipy, z Babina nad 
Dniestrem i z Bilcza nad Sercdem, i wspomina, że w Babinie zawiera 
chalcedou z madreporami i z ułamkami małż, tu więc oczewiście mó-
wi o owych powyżej pod 4 wspomnianych żwirowiskach krzemiennych 
i piaskowcach zielonych, zawierających zęby i kręgi ryb, tudzież Exo-
gyra conica, i stanowiących górną granicę cenomanu. Mylnie jednak 
liczy LILL do tych warstw takżo piaskowce z Baranowa nad Złotą Lipą, 
zawierające skorupy przegrzebek, a według niego nawet Pecten Plcuro-
ncctes-, bo to są już warstwy trzeciorzędne, leżące między białą kredą 
a gipsem. Alth. 

') l'olen's Palaeontologie. Stuttgart. 1837. 
ALOIS A I JTH: Geognostisch -palaeontologische Bcschreibunq der ndchsien 
Umgebung von Lembcrg. Haidingcr. Naturw. Abh. Bd. iII. 2. S. 171 i 
następne 19. X. 184'J. 

-1) RUDOLF K N E B : Vcrsteincrungen des Kreidemergels von Lembcrg und 
semer Umgebung. Ilaidinger. Naturw. Abhdlgen. Bd. 111. 2. S 1 i na-
stępne. 3. VII. 1847. 

' ) EDOUARD EICIIWALD : Lethaea rossica, periode moyenne. Stuttgart. 1865. 
*) SEVEUIN PŁACHETKO : Das Becken von Lembcrg. Gymnasialprogram. 1863. 
) A . EM. REUSS: Ueber die Foraminiferen und Ostracoden des Leniberaer 

Kreidemergels. llaidgr. Naturw. Abh. Bd. IV. S. 11 i następne. 
) II. BR. GEINITZ: Quadersandstein-Gebirge Deutschlands. Freiberg. 1850, 
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nie towarzyszy ani opis skały , ani wykaz skamielin mogący jedynie 
przekonać o rzeczywistem istnieniu warstw tych nad Dniestrem. 

Tak więc z obszerniejszych prac pozostaje jedynie wyż wypisana 
rozprawa KNERA', zajmująca się wyliczeniem i opisem skamielin w po-
bliżu Mikuliniec i w Czartoryi zebranych. Odsyłając względem szcze-
gółów do III tomu pamiętników c. k. Akademii umiejętności wiedeń-
skiej, podaję tu w krótkości najcelniejsze ustępy i wypadki. 

0 znaczeniu warstw Mikulinieckich wyraża się autor w uwagach 
wstępnych: Der Huuptziceck vorliegender Arbeit besłehl darin, den Pa-
laeontologen die bisher aufgefundenen Kreidepetrefakte eines Fundorłes 
in Galizien vorzufiihren, der bis jetzt nicht ndher bekannt wurde; ndm-
lich jene der Umgebung von Mikulińce und Czarlorya im Tarnopoler 
Kreise. Die ungiinstigen Zeitverhaltnisse in den Jahren 1846 und 1848 
und meine liierauf erfolgte Berufung nacli Wien vereitelten zwar mein 
Vorhabcn, die inłeressanłen Kreidescliichten in umfassender Weise aus-
zubeuten, und ich musstc mich daher mit dem Wcnigen begnugen, was 
ich bei meinem dortigcn Aufenthalte frilher łheiłs selbst sammelte, tlieils 
durch die Giiłe des damaligen llerm Probstes von Mikulińce, und spii-
łer durch gefdllige Zusendung des Herm Bauassistenlen Baudiss er-
lńelt. Doch durften die liier gebotenen Anfdnge mindestens geniigen, die 
Aufmerksamkeił der Palaeontologen auf jene Gegend zu lenken, die wc-
gen ihres Beichłhums und der abwcichenden Vorkommnisse wegen niclit 
mindere Beachtung verdient, ais jene der Umgebung von Lemberg und 
Nagorzany, ja insoferne noch melir zu ferneren Untersuchungen anrcgt, 
ais durch jene Scliicliten, wie sich sclion jetzt aus der Verschiedenlieit 
der Gesteinsverhdltnisse und der aufgefundenen Petrefakte ergibt, eine 
anderc Abtheilung der Krcidc in Ostgalizien aufgeschlossem wird. 

Gdy jednak autor wymienionej rozprawki skamieliny z Czartoryi 
zestawił łącznio z okazami pochodzącymi z warstw Lwowskich i z Na-
gorzan, a nawet razem z gatunkami widocznie z krćdy białej piszą-
cej pochodzącymi, jak np. Pecten membranaceus Nills. i Magas pumi-
lus d'Orb., z któremi pokład Mikuliniecki niektóre gatunki ma wspólne, 
i gdy zapatrując się na przedmiot więcej ze stanowiska zoologa me 
wiele dbał o opis geologiczny, rozprawka jego mimo wielu bardzo 
cennych spostrzeżeń i trafnych uwag, o wykształceniu warstw kredo-
wych nad Seredem bardzo niedokładne dajo wyobrażenie. O petrogra-
ficznej jakości skały autor ani wspomniał; nazywa ją wciąż „złożami 

') Prócz wymienionych dzieł i rozpraw znajdzie czytelnik liczne wiado-
mości o pojawianiu się kredy cenomańskiej na Podolu w obszernem 
opracowaniu utworów paleozoicznych dokonanćm przez prof. Dr. AL-
THA. Zob. Verhand der geol. lteichs-Anstalt t. VII. r. 1873. Odnoszą 
się one przeważnie do zielonych piaskowców podolskich. Również nie-
które uwagi w dawniejszej rozprawie tegoż autora: Einige Ilóhenbe-
tlimmungen in der Bukowina und den angrenzcnden Landem. Jahrb. 
der geol. lleiehs-Anstalt. r. 1852. O wykazaniu warstw kredy chlory-
towcj nad Korowcem i .Strypą wspomniałem wo wstępie. Porówn. 
zresztą także roczn. Kom fizyjogr. ak. um. w Krakowie. T. 7. r. 1873. 
Str. 125 i następne. 

) 

kredowemi" (Kreideablagerungen), i domyślać się tylko każe z przy-
padkowych uwag, że to są warstwy podobne do warstw piaskowo mar-
glowych z Nagorzan. 

Liczba gatunków skamielin oznaczonych przez K N E R A dla Czar-
toryi i okolicy wynosi pięćdziesiąt i cztery, a mianowicie: 

*Otodus appendiculatus Ag., **Ot. semiplicałus? Miinst., *Oxyrr-
luna Matelli Ag., *0. angustidens Reuss, *Serpnle nieoznaczone (ple-
xus? tubaeformis?), **Belemnites lanccolatus Sow., *B. sp. indet., *Nau-
tilus Archiacianus d'Orb., f N. n. sp., *Ammonites varians Sow., f A . 
n. sp., **A. spec. indet., **Turrilitcs bicarinatus Kner., *Avellana cas-
sis d'Orb., *A. Arcliiaciana? d'Orb., **A. incrassata Sow., *Natica 
vulgaris Reuss, f Troclms (Turbo) chassyanus? d'Orb. *T. tuberculalo-
costatus Kner, *Littorina sculpta Sow., f Solarium ornatum? Fitt. d'Orb„ 
*Pleurotomaria linearis d'Orb., -fOapulus (Pileopsis) clongatus Miinst., 
*Lyonsia carinifera d'Orb., * Venus Goldfussi Gein. ( V . parva Goldf.), 
*V. laminosa Reuss , ** V. immersa Sow., *Thetis Sowerbii? Rom., 
*Opis bicornis Gein., *Arca Mailleana d'Orb., **Modiola sp., **Perna 
sp., Inoceramus striatus Mant., **Pecten membranaceus Nills., *P. JSiUl-
soni Goldf., *P. orbicularis Sow., *P. laminosus Goldf., *P. asper Lk., 
**P. serratus Nills., **P. multicostatus ? Nills., *P. quadricostatus Sow., 
*Spondylus spinosus Desh., *S. striatus? Sow., **Plicatula radiola d'Orb., 
*Ostrea vesicularis Sow., * 0 . cyrtoma Alth, *Terebratula compressa Lk., 
f T. oblonga Sow., **Magaspumilus d'Orb., f Tcrabratula formosa Kner, 
*T. sp. indet., *Siphonia pyriformis Goldf , *Scyphia verrucosa? Goldf., 
fSc. angustata? Rom., *Sc. cylindrica var. rugosa Goldf. 

Oznaczenia skamielin przez K N E R A dokonane są jednak bardzo 
chwiejne, a często jedynie na zewnętrznem podobieństwio oparte, żo 
istotnie dziwić się należy, iż mimo ówczesnej niepewności znaczenia 
warstw kredowych z Czartoryi, na 54 gatunków opisanych przypada 
33, a więo przeszło 61 °/0, rzotelnych oznaczeń (w spisie wyróżnione 
gwiazdką*); trzynastu gatunków, — a z tych dwa są czysto senońskie, — 
dotąd nie odszukano (wyróżnione w spisie dwoma gwiazdkami**); 
wreszcie ośm oznaczeń jest mylnych (w spisio z n a k f ) . — Znakomity 
wynik był zapewne skutkiem szczęśliwego i trafnego porównania warstw 
Mikulinieckich z marglami z góry św. Katarzyny w pobliżu Rouen, 
czyli z warstwami „turońskiemi z Rouen", jak o tein sam autor kilka 
razy wspomina1 . 

') Skamieliny cenomanu podolskiego, a mianowicie okazy skrzemieniałe 
lub ułamki ośrodek i odcisków trudne aą nieraz do oznaczenia; we-
dług opisów okazów uskorupionych rozróżniono budzą zawsze do pe-
wnego stopnia powątpiewanie o rzetelności oznaczenia, które jedynie 
przez dokładne porównanie z podobnomiż ośrodkami z warstw odpo-
wiednich obcokrajowych w zupełności usunąć możni. Ta okoliczność 
była niezawodnie przyczyną mylnego oznaczenia wyż wspomnianych 
ośmiu gatunków, oraz zupełnego nieoznaczenia ośrodek ślimaków z działu 
rowkowanych (Siplionobranchia). Zob. tekst rozprawki KNEKA na str. 
17. w. 24. 

23 
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O rzeczywistem nadzwyczajnem podobieństwie nietylko skamielin 
i rodzaju ich skamienienia, ale także samej skały ze względu na jćj 
części istotne i przypadkowe, w tych dwóch miejscowościach tak zna-
cznie od siebie odległych, późnićj w szczegółowym opisie Przewłoki 
bliżćj pomówię. 

Szczegółowe wykształcenie warstw cenomańskich według 
miejscowości. 

Skała średniego utworu cenomańskiego na Podolu jest osadem 
mięszanym, złożonym z dwóch istotnych części: z marglu kredowego 
barwy białej lub szarawej, który przy wietrzeniu skutkiem częściowego 
ukwaszenia zawartego w nim niedokwasku żelaza powoli żółknie; i 
z piasku kwarcowego w kształcie drobnych zaokrąglonych ziarnek. 
Z tej przyczyny skała, która zazwyczaj jest marglem kredowym nieco 
piaszczystym, w niektórych miejscowościach z wejrzenia podobną się 
staje do marglowego piaskowca, jakkolwiek ilość zawarta krzemionki 
nigdzie nie przenosi kilku, najwięcój kilkunastu odsetek. Wejrzenie 
piaszczyste pojawia się na nićj zazwyczaj najwyraźniej w stanie nad-
wietrzałym; w miarę tegoż zwietrzenia bowiem część nierozpuszczalna 
na przełamie bardziej się uwidocznia. W niniejszej rozprawce używa-
łem zawsze nazwy marglów glaukonitowych, gdyż obecność ziarn pia-
sku nie jest cechą istotną tych pokładów, zwłaszcza że w okolicy Na-
gorzan i Lwowa (szczególnie na IIołosku) piaszczyste margle tworzą 
także niższe pokłady piętra senońskiego. 

I. Czartorya. 

W Czartoryi odróżuiam dwa pokłady środnio-kredowe, odsłonięte 
w niezbyt odlogłych miejscowościach nad wioską, po prawym brzegu 
rzeczki Gnidy. 

a ) U góry, tuż pod wapieniem trzeciorzędnym, w obszernym ło-
mie pojawia się margiel piaszczysty, miękki, brudzący, białawo szary 
lub żółtawy, drobnćmi ziarnami ciomnogo krzemienia przesypany. Na 
świeżym przełamie widać miejscami rdzawo żółte plamy skutkiem wy-
dzielenia się niodokwasu żelaza, również drobno przeświecająco zia-
renka kwarcu; gdzieniegdzie także po perłowym połysku odróżnić 
można blaszkę białej miki. Liczne szczątki organiczne bezładnio w skale 
rozrzucone są prawie wyłącznie krzemiennemi ośródkami. Ciężar wła-
ściwy skały oznaczony w bryle (wagą hidrostatyczną) wynosi 2 '322-2 '298 , 
zaś w proszku (piknomotrem) 2'341. Rozbiór chemiczny1 wykazał 
skład następujący : 

') Rozbiory ilościowe zawdzięczam p. 1'. GUKMAŃSKIKMCT , asystentowi 
przy katedrze chemii przy wszechnicy Jagiellońskiej. 

Części nierozpuszczalnych . . . . 7-13 °/( 
Węglanu wapniowego 77 - 34 
Węglanu magnowego 4-23 
Niedokwasu żelaza i glinu . . . . 8"G3 

97-33 

(115) 

Skamieliny z tej miejscowości pochodzące należą do następują-
cych gatunków: 

Otoilus appendictdalus Ag., Oxyrrhina Mantelłi Ag., O. angusti-
dens Reuss, Lamna acuminata Ag., Corax heterodon Reuss, Serpula 
gordialis Schloth. rar. serpentina Goldf., Serpula Plullipsii Romer, 
Belemniłes semicanaliculatus Blainville, Nautilus Archiaci Sow., N. ra-
diatus d'Orb., Ammonites rarians Brgn., A. Coupei Brgu., Turrilites 
costatus Lamk., Arellana cassis d'Orb., A. inerassata d'Orb., Natica 
ndgaris Reuss., Neritopsis laevigata d'Orb., Solarium' Kneri n. sp., 
Turbo luberculato costatus Kner, Pleurotomaria linearis d'Orb., Emar-
ginula Altlii n.,sp., Dentalium medium Sow., Bostellaria inorata d'Orb.(?), 
Trochus cf. Guerangeri d'Orb., Venus parvu Goldf., V. laminosa Reuss, 
Cardium ventricosum d'Orb., Opis bicornis Gein., Ar ca Mailleana d'Orb, 
A. Marceana d'Orb., Cyprinu cordiformis d'Orb., Lyonsia curinifcra 
d'Orb., Inoceramus striatus Mant., I. cuneiformis d'Orb., Pecten orli 
cularis Sow., P.laminosus Goldf., P. asper Lamk., P. Galiennci d'Orb., 
Janira quinquecostatu d'Orb., J. quudricostata d'Orb. (?), J. striati-co-
stata Goldf., Spondylus lineatus Goldf., Exogyra lateralis Reuss, Ostrea 
vesictdaris Lamk., O. biauriculata Lamk., O. hippopodium Nills., Te-
rebratula podoliea n. sp., T. rugidosa Morris, T. plicatilis Bronn, Tc-
rebratulina chrysalis Schloth., Terebratella Beaumonti Arch., Megerlea 
lima Defr., Bhynchonella Grasiana d'0rb.; wreszcie liczne gąbki, mszy-
wioły i otwornice. 

Z gatunków, które K N E R opisał jako znalezione w Czartoryi i 
w Mikulińcach, brakują więc: Otodus semiplicatus Miinst., Belemnitcs 
lanceolatus Sow., Turrilites bicarinatus Kner, Thetis Soiccrlyi Rom., 
Avellana Archiaciana d'0rb., Vcnus immersa Sow., Plicahda radiola 
d'0rb., Spondylus spinosus Desh., Sp. striatus Sow., Pecten Nillsoni 
Goldf., P. serratus? Nills. i P. multicostatus Nills., Ostrea cyrtoma Alth, 
Terebratula compressa Lamk. i Magas pumilus. 

b) Nieco dalej na północny zachód, a pozornio niżej od poprze-
dzającego, odsłonięty jest na niewielkiej przestrzeni wapień kredowy 
zbity, zwięzły, ciężki, który przy dotknięciu palców nie brudzi, a wie-
trzejąc powierzchownie żółknie, podobnie jak poprzedzający. Liczne 
płaszczyzny oddzielenia przecinające skałę, rdzawo żółtej barwy i pokryte 
dendrytami, wraz z przełamem nierównym lub nawet płasko muszlowyni, 
nadają jej wejrzenie obce wapieniom kredowym podolskim, a przypo-
minające poniekąd krzemieniste margle kredowe z okręgu krakowskiego. 
Gąbek zawiera o wiele mniej od wymienionego pod a) piaszczystego 
marglu; w nieco większej ilości zęby rybie i skorupy przegrzebek i 
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ostryg, szczególnie ostatnich. Skorupy są zachowane, lecz tak silnie 
wrosłe, żo ich bez uszkodzenia ze skały wydobyć nie można. 

Trudno odróżnić, czyli skala ta jest warstwowaną; liczne szcze-
liny przecinają takową w różnych kierunkach, oddzielając kawały wie-
lościenne nieforemne. Położenia tej skały względem warstw w górnym 
łomie odsłoniętych wprost oznaczyć nie mogłem, gdyż nie zostaje 
ona z niemi w bezpośrednim związku. 

Ciężar właściwy wynosi w bryle bez proszkowania 2'406, zaś 
ciężar proszkowanej skały 2 412. Rozbiór chemiczny wykazał % : 

Części nierozpuszczalnych . . . 2"03 
Węglanu wapna 92*14 
Węglanu magnezyi 0 - 2 9 
Niedokwasu żelaza i glinu . . . 6-18 

fOO-64. 

2. Nałuie. 

W pięknem, choć mniej rozległem przecięciu Nałuzkićm całe 
ogniwo cenomanskie wyobraża margiel piaszczysty, podobny do czar-
toryjskiego, jednak nieco ciemniej Bzary, zawierający dość licznie okrą-
gławe ziarna glaukonitowe. Według rozbioru zawiera na sto części 
skały 

Części nierozpuszczalnych . . . 7'69 
Węglanu wapna 78 - 34 
Węglanu magnezyi 4 '56 
Niedokwasu żelaza i glinu . . . 8'97 

99-56. 

Skała wprawdzie na pozór nie zdaje się być warstwowaną; mo-
żpa jednak dosyć dokładnie odróżnić kilka pokładów poziomych, nieco 
odmiennych odcieniem barwy i zwięzłością; górno pokłady różnią się 
także od niższych większą ilością zawartych kul siarczku żelaza, zwie-
trzałych często na brunatny limonit. Rozmiary całego utworu nie są 
dość wielkie, by w nich kilka poziomów według resztok organicznych 
wykazać można; niektóre skamieliny napełniają skałę zarówno w jój 
części najwyższej jak i w niższych, jak np. Ammonites varians Sow., 
Avellana cassis d'Orb., Turbo łuberculalocostatus Kner., Benłalium me-
dium Sow., i inne; przeciwnie ilość przegrzebek, ostryg i gąbek z góry 
na dół postępując wyraźnie się wzmaga, a niektóre gatunki, których 
nie ma u góry, jak np. Pecten usper Lauik., Turrilites tuberculatus 
Bose., gatunki z rodzajów Pleurotomańa i Solarium, dopiero w naj-
niższych warstwach liczniej się pojawiają. 

Skala wewnątrz dosyć twarda, szybko wietrzeje; ztąd wszędzie, 
gdziekolwiek jest przystępną dla wpływów atmosferycznych, nadwie-
trzałą powłoką okryta jakby płaszczem. Z tej części zwietrzałćj, kru-
chej i miękkiej, która pod młotkiem z łatwością się rozsypuje, pochodzi 

) 
większa część zebranych skamielin. Część niezwietrzała jest o tyło 
zwięzła, żo wydobycie większych nieskrzemieniałycli okazów bez poła-
mania tychże wymaga wiele cierpliwości, czasu i wprawy. Skamieliny 
liczne: 

Kręg rybi, Otodus appendiculatus Ag., Oxynhina Mańtclli Ag., 
Lamnu acuminata Ag.; Serpulu serpent i na Goldf.. S. Phillipsii Romer; 
Bclemnites semicanaliculutns Blaivn., Nautilus Arckiuci d'Orb., Ammo-
nites varians Brgn., A. Coupei Brgn., navicularis Mant., Largiller-
lianus d'Orb., Turrilites costulus Lamk., Avellana cassis d'Orb., A. in-
crussafu d'Orb.. Natica cassinianu d'Orb„ Neritopsis laevigata d'Orb., 
Solarium Kneri u. sp., Turbo tuberculato-costatus Kner, Plcurotomaria 
lincaris d'Orb., PI. texta d'Orb. ? Emarginula Allhi n. sp., Dentalinm 
medium Sow., Trochus cf. Guerangeri d'Orb.; Lyonsia carinifera d'Orb , 
Venus laminosa Reuss, V. pana Goldf., Curdium ventricosum d'Orb., 
Opis bicornis Kner., Chama comucopiae d'Orb., Arca Mailleana d'Orb., 
Pectunculus sp. indet., Tcllina sp. indet, Inoceramus cuneiformis d'Orb., 
Pecten orbicularis Sow., P. laminosus Goldf., P. asper Lamk., P. de-
cancostatus Miinst.?, Janiru striaticostuta Reuss, Spondylus lineatus 
Goldf., Exogyra auricularis Goldf., E. lateralis Reuss, Ostrea carinala 
Lamk.?, O. resiculaiiś Lamk., O. biauriculata Lamk., O. flabelliformis 
Nills., O. hippopodium Nills.; Terebratula scmiglobosa Sow., T. podo-
lica n. sp., T. rugidosa Morris, Terebratulina chrysalis Schloth., Tere-
brałella Menardi Lamk., T. Beaumonti Arch., Megerlea lima Defr., 
Bhynclionella Grasiana d'Orb., Bh. dimidiata Sow.?; wreszcie korale, 
gąbki, mszywioły i otwornice w nieoznaczonych gatuukach. 

Fauna warstw cenomaiiskich z okolic Strussowa, a szczególnie 
fauna przecięcia Nałuzkiego, ma bardzo wyraźną cechę utworu zatoki 
morskiej w pobliżu ujścia jakiejś znacznej rzeki (Brachwasser Bildung). 
Już Kner w swej rozprawie o warstwach kredowych z Czartoryi i Mi-
kuliniec wspomina, że skamieliny tamże znalezione nie dosięgły wła-
ściwych im wymiarów. W rzeczy samej większa część okozów z Na-
łuża, Warwaryniec i Czartoryi w porównaniu z okazami należącemi do 
tych samych gatunków, pochodzącymi z Przewłoki, a bardziej jeszcze 
z warstw odpowiodnich z Rouen, jest co do wymiarów połową mniejsza; 
n podobny stosunek wielkości zachodzi także pomiędzy muszlami i śli-
makami, zawartymi równocześnie w marglu kredowym z Nagorzan 
i w marglach glaukonitowych z okolic Mikuliniec i Strussowa. Stosun-
kowa gruboziarnistość ziarn piaskowych, oraz obtarte i zaokrąglone 
ziarna ciemnego rogowca tu i owdzie rozsypane zdają się świadczyć 
o znacznym prądzie wody, z której się skała osadziła; przeciwnie 
płytkości morza, którą Kner uważał za przyczynę małych rozmiarów 
skamielin, przeczy znaczna ilość mięczaków płaszczoskrzelnych, żyją-
cych zazwyczaj po znacznych głębiach. 0 silnym ruchu wody świadczy 
również sposób zachowania resztek organicznych; rzadko bowiem zda-
rzy się znaleźć całe skorupy skamielin; po większej części są to ułamki 
łub okazy popękane, pogruchotane, zasypane dosyć gruboziarnistym 
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piaskiem i następnio sklejone lepiszczem kródowo-marglowóm. Niektór« 
rodzaje o cienkich i wątłych skorupach, jak np. Ammonity i Nautile, 
utraciły ostatnią swą komorę jako najłatwiej zniszczeniu podleg łą; 
muszle przeciwnie zachowały się w całości, były więc przysypane pier-
wej, zanim po zupełnśm przeguiciu więzadeł klapy od siebie oder-
wane być mogły. 

Podobne zjawisko nierównej wielkości okazów do tych samych 
gatunków należących znamy jednak także na zwierzętach żyjących; 
gatunki bowiem wspólno morzom bałtyckiemu i niemieckiemu, połową 
są mniejsze w morzu wachodnićm, w którćm woda skutkiem dopły-
wu znacznych rzek mniej zawiera ciał stałych aniżeli na morzu 
otwartem. Jeśli więc ze stosunków obecnych według praw analogii na 
dawniejsze formacye wnioskować się godzi, warstwy nad Seredem wy-
obrażałyby naówczas wybrzeże północno-wschodnie ceuomańskiego mo-
rza w pobliżu jakiegoś znaczniejszego ścieku słodkowodnego; przema-
wia za tćm także i ta okoliczność, że na południowy zachód, nad 
Strypą, Koropcem i Baryszem, wurstwy kredy chlorytowej rozległe 
zajmują przestrzenie, podczas gdy w dolinie Gniezny w okolicy Trem-
bowli warstw tych, o ile dotąd wiadomo, zupełnie nie ma. 

3. Warwaryńce. 

Jary wpadające do doliny Seredu we wsi Warwaryńcach w po-
bliżu Strussowa, z przyczyny łatwego i bardzo dogodnego przystępu, 
na położenie warstw wykształconych nad Seredem najdogodniejszy i 
najbardziej szczegółowy dają pogląd. Najwyższe warstwy białawego 
dewońskiego piaskowca zawierają w tej miejscowości, podobnie jak 
w Strussowie, nieliczne i mocno wrosłe szczątki tarcz rybich, których 
jednak z przyczyny krzemienistego lepiszcza ze skały wyłamać niepo-
dobna. Pokłady kredowe, w tem miejscu wyraźnie uławicone, rozpo-
czynają się u dołu warstwą zaledwie na kilka centimetrów grubą, ale 
wyróżniającą się ciemnem ubarwieniem, i złożoną prawie wyłącznie 
z szczątków organicznych, zwłaszcza gąbek z gatunków Siphonia py-
rifornńs Goldf. i Scypliia mammilaris Goldf. Ośródki gąbek i mięcza-
ków nie są tu ośrodkami krzemicnnćmi, lecz wypełnieniami piaskow-
cem gruboziarnistym o lepiszczu marglowem; w kwasach rozpuszczają 
się z pozostawieniem krzemionki, która niekiedy po miejscoch niewy-
pełnionych wśród skamielin tworzy drobne odosobnione krystałki 
( o © P. P.). Powierzchnia skamielin zazwyczaj jest gładka i szkląca, 
barwy czarnej albo ciemno cisawój; ubarwienie to da się kwasami 
często z łatwością usunąć, u jakościowy rozbiór wykazał w części roz-
puszczonej w znacznej ilości części bitumiczne i żelazo. Także i wnę-
trze skamielin jest zazwyczaj blado rdzawo żółte od niedokwasu żelaza. 

Po nad tą ciemną warstewką leżą warstwami do kilku cali gru-
bemi pokłady kredy glaukonitowej, w których o wiele wyraźniej jak 
w Nałużu da się wykazać następstwo skamielin, poczynając od Pecten 
asper, który prawie wyłącznie w dolnych, aż do Turrilites costatus, 
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który nielicznie w wyższych warstwach się pojawia. Jednak bardzo 
liczne ułamki ośrodek z gatunków Ammonites varians Sow., Avellana 
cassis d'Orb. i Turbo? tuberculato-costatus Kner, oraz ostrygi i gładkie 
przegrzebki (Pleuronectęs Rom.) w tych samych gatunkach a nawet 
w podobniuteókich okazach rozrzucone są bezładnie we wszystkich 
poziomach łącznie z najniższą czarną warstewką, i nadzwyczaj utru-
dniają odszukanie granic dotyczących poziomów. 

Skała w średnich i wyższych warstwach mało się różni od Na-
łuzkiej. Ciężar właściwy wynosi: w bryle 2 3 0 1 — 2 3 3 3 , w proszku 
2'342. Rozbiór ilościowy wykazał °/0 

Części nierozpuszczalnych . . . . 8 '25 
Węglanu wapna 83-04 
Węglanu magnowego 0 '75 
Niedokwasów żelaza i glinu . . . 6'65 

9 8 7 0 " " 

Skamieliny z tej miejscowości pochodzące należą do następują-
cych gatunków: 

Otodus appendiculatus Ag., Oxyrrliina Mantelli Ag., Ox. angu-
stidens Reuss, Lamna undulata Reuss? Corax heterodon Reuss; Ser-
pula serpentina Goldf., S. cf. draconocephala Goldf., Nautilus Archiaci 
d'0rb., N. Largillertianus d'0rb., Ammonites varians Brgn., A. Coupei 
Brgn., Turrilites costatus Lamk., T. acutus Passy; Avellana cassis d'0rb., 
Nerinea sp. ind., Natica Cassiniana d'0rb., Neńtopsis laevigata d'Orb., 
Solarium Kneri, n. sp., S. sp. indet., Turbo tuberculato-costatus Kner., 
T. subinflatus Reuss (?), Pleurotomaria sp. indet., Dentalium medium 
Sow.; Venus laminosa Reuss, Thetis major Sow., Cardium vcntricosum 
d'0rb., Opis clegans d'0rb., 0. Truellei d'0rb., Arca Mailleana d'Orb., 
A. Passyana d'0rb., Panopaea gurgitis d'Orb., Pecten orbicularis Sow., 
P. laminosus Goldf., P. sp. indet., Janira striaticostata Goldf., Spon-
dylus lincatus Goldf., Exogyra lateralis Reuss, Ostrea vcsicularis Lamk., 
O. hippopodium Nills.; Tcrcbratula ovala Sow., T. rugulosa Morris, 
Terebratella Bcaumonti Arch., Mcgerlca lima Defr., Rhynclionclla di-
midiata Sow. (?), wroszcie , jak wyżej wspomniałom, mnóstwo gąbek, 
Turbinolia sp., i liczne ale licho zachowane otwornico. 

4. Przewłoka. 

Skała wyobrażająca w Przewłoce utwór średnio-cenomański, ma 
nadzwyczaj wiolkie podobieństwo do tak zwanej kredy chlorytowej 
czyli tufowej francuzkiej, czasem w oderwanych okazach do tego sto-
pnia, że okazu z Przewłoki pochodzącego trudno odróżnić od takiegoż 
z Rouen lub z Vallou d'Andrivoux. Dla porównania wypisuję tu krótki 
opis skały tej z kilku miejscowości wschodnio - francuzkich, wyjęty 
z opracowania d'Archiaca: Etudes sur la formation cretacee, zamieszczo-
nej w Mćmoircs geologiques de la trance II. Str. 1 i następne: 
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Pont de la Mivoye: „ Un calcaire marneux, blanc-grisdtre, fria-
ble, avec points verts et pailletles de mica...." Lamenay: „Grcs micaei, 
gris-vert ou blanchdtre, glauconieux, tantót dur, brćchoide, sec, u cas-
sure anguleuse, tantót argileux, tendre, <i cassure terreuse...." Vallon 
d'Andrivaux: „Calcaire blanc, grisdtre ou jaundtre, u cassure terreuse, 
tendre, un peu marneux, ren ferment du sable quarzeux tris fin, des 
grains verts et du mica blanc" i inne tym podobne. 

U nas jest to margiel wapienny białawo lub żółtawo szary o 
przełamie nierównym lub ziemistym, rozcieralny i brudzący; zawiera 
blaszki białej miki, ziarna piasku, zielone okrąglawe ziarna glauko-
nitu; gdzieniegdzio widać rdzawo żółte lub żółtawo białe plamy w miej-
scach zawierających większą ilość niedokwasu żelaza. Od okazów 
z Rouen, do których skała podolska najwięcej jest podobna, odróżnić 
ją można po obecności podłużnych ziarn i trzasek czarnego lub ciemno-
zielonego krzemianu nieznanego mi składu chemicznego, które obok 
jasno-zielonych lub oliwkowych ziarnek glaukouitu się pojawiają, i 
właśnie w Przewłoce są liczniejsze niż w warstwach nad Seredem. 
Ciężar właściwy skały wynosi w bryle 2 - 3 9 2 — 2 ' 3 8 9 7 , w proszku po 
wygotowaniu i wysuszeniu 2-401. Rozbiór chemiczny wykazał °/0 

Części nierozpuszczalnych . . . . 3 .01 
Węglanu wapniowego 90-79 
Węglanu magnowego 1'08 
Niedokwasu glinu i żelaza . . . 5-06 

99-94 

Bardzo liczne skamieliny z tej miejscowości pochodzące należą 
do następujących gatunków: 

Oxyrrhina Mańtclli A.g., Pycnodus semilunaris? Reuss ; Serpula 
triangularis Miinst., S. scrpenlina Goldf., S. Phillipsii Rom., S. am-
pullacea Sow.; Bclemnites scmicanaliculalus Blainv., Nautilus Archiaci 
d'0rb., N. elcgans Sow., Ammonites varians Brgn., A. Coupei Brgn., 
A. rhotomagensis Brgn., A. Gentoni Defr., A. navicularis Mant., A. 
Mayorianus d'Orb., Turrilites costatus Lamk., T. luberculatus Bose. (?), 
Scaphites aequalis Sow., Baculitcs baculoides d'Orb.; Avcllanu cassis 
d'Orb., A. inerassata d'Orb., Natica Cassiniana d'Orb., Neritopsis lae-
vigata d'Orb., N. ornata d'0rb., Trochus cf. Leymerici Arch., Solarium 
Eneri n. sp., Turbo łuberculało-costałus Kner, Pleurotomańa Mailleana 
d'Orb., PI. linearis d'Orb, Pt. sp. indet., Pterodonta elongata d'0rb., 
Trochus cf. Guerangeri d'Orb., Bostellańa emarginulata Gein., Emar-
ginula Altlii n. sp., Benłalium medium Sow., Eulima i Ncrinca sp. 
indet.; Lyonsia carinifera d'Orb., Venus parva Goldf., V. laminosa 
Reuss, V rhotomagensis d'0rb„ V. fragilis d'0rb (?), Cyprina Ligę• 
riensis d'Orb. (?), C. cordiformis d'0rb., C. ventricosum d'0rb., Corbis 
rotundata d'Orb„ Opis elegans d'Orb„ O. Truellei d'Orb„ O. Coquan-
diana d'Orb., Ar ca Mailleana d'Orb„ A. Passyana d'Orb„ A. Galicn-
nci d'0rb„ Inoceramus cuneiformis d'Orb., I. striatus Mant., 1. latus 
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Mant., Lima sp. indet., Mytitus Cottac Rom., Pecten orbicularis Sow., 
P. laminosus Goldf., P. dccemcostatus Miinst. (??), Janira quinqueco-
stała d'Orb„ J. słriałicoslata Goldf., Spondylus lineatus Goldf., Plica-
tula spinosa Mant. (?), Exogyra laleralis Reuss, Ostrea carinata Lamk., 
O. diluviana L. var. elongata, O. vesicularis Lamk., O. hippopodium 
Nills., Chama cornucopiae d ' 0 r b . ; Terebratula semiglobosa Sow. w ró-
żnych odmianach, T. biplicata Sow., T. podolica n. sp., T. tamarIn-
dus Sow., T. rugulosa Morris, T. lacrymosa d'0rb. (?), Terebrałulina 
chrysalis Schloth, T. striatula Mant., Terebrałella Beaumonti Arch., 
Megerlea lima Defr., Bliynchonella Grasiana d'0rb., Eli. Sigma Schloenb.; 
Cidaris vesiculosa Goldf., Turbinolia sp. indet., wreszcie gąbki, rnszy-
wioły i otwornice w dosyć licznych, ale dotąd nieoznaczonych ga-
tunkach. 

O innych miejscowościach nad Strypą i Koropcem, badanych 
przez prof. MAIIYANA LOMNICKIKOO, bardzo mało dotąd wiadomo. Okazy 
z Bobuliniec nadzwyczaj są podobne do Przewłockich, i zawierają wy-
raźne okazy gatunków: Ammonites varians, Coupei, Turbo tuberculato 
costatus, Avellana cassis i kilka ośródek nieoznaczalnych; jasno szara 
skała z Czechowa zawiera ośródkę z gat. Ammonites varians; podo-
bnież okazy z pod Monastorzysk i z wioski Ladzkie niewątpliwie 
z tych samych warstw pochodzą. Przeciwnie znaczenie marglu kredo-
wego z Petlikowioc starych jest dotychczas niepewne; jestto skała sto-
sunkowo bardziej zwięzła, nierozcieralna; przy dotknięciu palców nie 
brudzi, nie rozsypuje się wietrzejąc; na powierzchni przełamu nie-
równój lub płasko-niuszlowej widać zaledwie ślady piasku. Z resztek 
organicznych — Oxyrrhina Mantelli, Lamna, Arca, Serpula w okazach 
bliżej nieoznaczalnych, — na pewne niczego wywnioskować nie można. 

Oznaczenie geo log icznego poziomu warstw badanych. 
Jak już poprzednio wspomniałem, pokłady, którymi się dotąd 

zajmowałem, leżą bezpośrednio na warstwach czerwonego piaskowca 
dewonskiego, lub na zielonych iłach do tej samej formacyi należących; 
pokrywa jo wszędzio biała kreda zawierająca skamieliny z gatunków 
Belemnitella mucronata i Pccłen quadricostatus, czyli górne ogniwo 
8onońskiego piętra. Z położenia więc wnosić tylko można: żo warst-
wy glaukonitowe podolskie nie należą do utworów starszych jak devon 
lub nowszych od kredy. 

Petrograficzne własności skały również nio dają bliższych wy-
jaśnień; szare rozcieralne niargle trafiają się bowiem niemal we wszyst-
kich formacyach; jodynie wielka ilość zawartego glaukonitu daje nam 
pierwszą, jeszcze niepewną wskazówkę prawdopodobnego przynależenia 
warstw naszych do dolnych lub średnich ogniw górotworu kredowego. 

Do liczby skamielin właściwych piaszczystym marglom podolskim 
nałożą także następujące gatunki: 

23 
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Ammonites varians, Coupei, navicularis, Gentoni; Nautilus cle-
gans, Archiaci; Scapliitcs aequalis; Turrilites costatus, acutus, łubercu-
latus; Pcctcn orbicularis, asper, Galicnnei; Avellana cassis; Pleuroto-
maria Mailleana; Dentalium medium; Ostrea carinata, lateralis i ve-
sicularis; dalej właściwe tylko Przewłoce Ammonites rliolomagensis; 
Baculiłes baculoides; Terebratula semiglobosa; Cidaris vesiculosa; wresz-
cie mnóstwo gąbek morskich. 

Ktokolwiek jest obeznanym z fauną formacyi średnioskalnych, 
pozna z łatwością, żo gatunki wyliczone należą do takich, które się 
trafiają wyłącznie tylko we formacyi kredowej, i to, z wyjątkiem ga-
tunku 0. vesicularis, tylko w średnich piętrach tej formacyi, t. j . w ce-
nomanie i w turonie. 

Jeżeli idąc za tą wskazówką, a uwzględniając jedynie tak zwaną 
północną „Facies" tej formacyi, poszukamy warstw średniokredowych 
w miejscowościach dokładniej poznanych w środkowej Europie, natra-
fimy na takowe na Szląsku, w Czechach, Bawaryi, Saksonii, w północno 
zachodnich Niemczech, w zachodniej i w północno-zachodniej Francyi, 
w Westfalii, w Belgii i w Anglii. Gdy jednak porównamy skamieliny 
podolskie z czeskiemi i niemieckiemi, należącemi do piaskowców cio-
sowcowych i do wapieni i marglów „Pliiner" zwanych, dostrzeżemy, 
że liczba gatunków wspólnych jest niewielka, i że to są prawie tylko 
gatuuki w kilku poziomach się pojawiające, które do szczegółowego 
oznaczenia wieku geologicznego służyć nie mogą, jak np. zęby z ro-
dziny Squaliduc, Mytitus Cottae Reuss, Ostrea lateralis Reuss , Venus 
parva Goldf., F. laminosa Reuss, Avellana Cassis d'Orb., gatunki z ro-
dzaju Janira i t. p . ; gdy przeciwnie bardzo znacznej liczby cechują-
cych skamielin podolskich nie ma w Czechach i w Saksonii i na odwrót. 

Do zupełnie odmiennych wypadków dochodzimy przez porówna-
nie wykazów skamielin francuzkich z niniojszem zastawieniem. Poró-
wnanie to poucza nas, że nietylko prawie wszystkie skamieliny cechu-
jące, lecz także znaczna ilość rzadszych gatunków wspólne są tym 
miejscowościom; wypadek ten jest tem ciekawszy, że warstwy naszo 
oddziela od francuzkich obszerna przestrzeń, na której równoczesne 
utwory geologiczne skutkiem miejscowych wpływów zupełnie odmiennie 
się wykształciły. Z dokładniej poznanych miejscowości francuzkich 
przytaczam tu kilka dla przykładu 1: 

Pont de la Mivoye (brzegi Loiry): Siphonia pyriformis, Pecten 
quinque cosłałus, Ammonites Manlclli, A. navicularis w dwóch od-
mianach, A. varians, Gryphaea vesiculosa i t, d. 

LAMENAY: Pcctcn asper, P. quinquecostatus, Spondylus sp., Gry-
phaea vcsiculosa, Exogyra haliotidea, Ammonites Mantclli; 

T O U R S : Siphonia, Tragos, Millepora, Ceriopora, Bctepora, Cclle-
pora, wszystkie w licznych a nieoznaczonych gatunkach; Cidarites ve-
siculosus, Arca Mailleana, Spondylus duplicatus, Pecten quinquecosta-

') Zob. Archiac, etudes sur la form. cret. Wstęp. 

(101 ) 

tus, Ostrea vesicularis, Exogyra auricularis, Terebratula plicatilis, Pleu-
rotomaria perspectiva, Ammonites rhotomagensis. 

L U A R T : Tragos, Ceriopora, Pecten laminosus, Ostrea carinata, 
biauriculata, Terebratclla Mmardi, Pterodonta inflata; 

G A C E : Inoceramus striatus, Pecten asper, P. aequicostatus, Spon-
dylus striatus, Ostrea carinata, Terebratula plicatilis, Ammonites varians, 
Turrilites tubcrcidatus; 

V A L L O N S D ' A N D R I V A U X : Corbis cordiformis, Trigonia sp., Pecten 
quinquc costatus, Ammonites Mantclli, varians, Nautilus Deslongchamp-
sianus i t. d. 

Wreszcie R O U E N 1 : Ammonites rhotomagensis, varians, navicula-
ris, Mantelli, MayorianusScaphiłes uequalis, Turrilites costatus; Avel-
lana cassis, Dentalium medium, Emarginula pelagica, Pleurotomaria 
Mailleana, Bostellaria inornata, Turbo rhotomagensis-, Lyonsia carini-
feru, Arca Galiennei, Mailleana, Passyana; Cardium ventricosum, Cor-
bis rołundata, Inoceramus cuneiformis, striatus, Janira quinquccostata, 
Pecten orbicularis, asper, laminosus, rhotomagensis, Galicnnei, Spondy-
lus striatus, Thetis major, Venus rhotomagensis, faba, Ostrea haliotidea 
i t. d.; podobnież gąbki i mszywioly w wielkiej ilości. 

W ogólności na blisko 100 gatunków z Przewłoki przeszło 50, 
a więc więcej jak połowa, trafia się także w warstwach kredy chlory-
towej w Rouen, przyczem łaskawy czytelnik zechce uwzględnić i tę 
okoliczność, żo z liczby gatunków trafiających się w Rouen i w oko-
licy Havro (dep. Seinc inferieure) zaledwie '/4 część mogła być dotąd 
wykazaną dla Przewłoki. Liczby więc same wykazują najlepiej, czego 
nam się jeszcze spodziewać należy po cenomaniu podolskim; różni się 
jednak fauna podolska, o ile dotąd wiadomo, bogactwem mięczaków 
płaszczoskrzelnych, które są rzadkie w Rouen i Ilavre (Porówn. d'0rb. 
1. c. Str. 98). 

Przytoczony wykaz dowodzi geologicznej równoczesności piaszczy-
stego marglu podolskiego i kredy chlorytowej czyli tufowźj we Francyi, 
a mianowicie warstw zawierających: a) gąbki, b) Pecten asper, c) Sca-
phiłes aequalis i Turrilites costatus, d) Scaphiłes acqualis i Ammoni-
tes rhotomagensis. Ostatni poziom odnosi się jednak prawdopodobnie 
tylko do warstw nad Strypą i Koropcem rozległych. 

0 warstwach francuzkich pisze ARCHIAC: 
L' ensemble des couclics rdunies sous le nom de craie tufeau cst 

caracterisć par les memes fossiles que la craie glauconieusc de Ilouen, 
qu'il reprćsente, que la craie marncuse de Wissant, que le clialc-marl 
enfin, qui lui corresponde en Angletcrre.... Les fossiles donl nous ve-
nons de parler sont parłiculicrement les Ammonites Mantelli et varians, 
rhotomagensis et falcatus, le Turrilites costatus et tubcrcidatus, le Ila-
mites attenuatus, le Scaphiłes acqualis, le Nautilus elegańs, l' Inocera-
mus mytiloides, qui, a V exception de cettc demicre coquille, deviennent d1 

') Zob. B'Orbigny, Paliontologie francaise, Terrains crełaces T. I—IV. 
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autant plus rares, qu'on avance d' avanlage vers l' O., ou d' autres corps 
organises caractcrisent les couches du meme uge. 

W Westfalii naszym warstwom podolskim odpowiadają tak zwane 
„Frohmerer Schichienw górach hercyńskich Strombecka poziomy 1. 
4 , 3 i 2 ; w Saksonii G E I N I T Z A „ TJnter-Pldner" i „Griinsand" oraz 
dolny ciosowiec; w Belgii to co I IORION nazywa „Tour t ia nervien 
i hervien", w Bawaryi t. zw. „ Regensburger Mergel" i część piaskow-
ców; w Czechach utworów równoczenych prawdopodobnie zupełnie 
nie ma , lub też należy tu tylko część dolnych margli i piaskowców 
(Pankrałzer-Schichten). W Angli i wyobraża piętro cenomańskie w gór-
nej połowie tak zwany „Chalk-marl" i „Chlori ł ic marł", oraz najwyż-
sze poziomy górnego zielonego piaskowca (Upper Grccn Sand). 

O tych stosunkach, wychodzących po za zakres miejscowego opra-
cowania, dołączona tablica porównawcza daje ogólne wyobrażenie. 

B. Część paleontologiczna. 
I. Zwierzęta kręgowe. 

A. Ryby. 
Z działu zwierząt kręgowych warstwy cenomańskie Podola, jako 

osad morski, zawierają tylko szczątki ryb, mianowicie kręgi i zęby1 . 
a) Kręg, znaleziony w Nałużu, jak wszystkie kręgi rybie dwu-

wklęsły i współśrodkowo kresowany, ma 24 mm. w średnicy, 11'5 mm. 
średniej wysokości , i co do postaci i wielkości najwięcej odpowiada 
kręgom wyobrażonym przez AGASSIZA W dziele: Poissons fossiles na 
tabl. 40. a. f . IG, 17 i 19 ; pochodzi zapewne od ryby z rodzaju 
Oxyrrliina lub Olodus, Których zęby w tych samych warstwach są po-
spolite. 

b) Zęby — pochodzą od pięciu rodzajów ryb drapieżnych, i na-
leżą, — z wyjątkiem jednego okazu rodzaju Pycnodus, znalezionogo 
w Przewłoce, — wyłącznie do rodziny Squdlidae, rodzajów Olodus, 
Oxyrrhina, Lamna i Corax. 

U ryb drapieżnych, jak się o tem w gatunkach żyjących łatwo 
przekonać można, w jednej i tej samej paszczy mieszczą się często-
kroć zęby bardzo różnych wymiarów i odmienuych kształtów, w miarę 
położenia w linii środkowej szczęki boczno umiarowe, a po bokach 
nieumiarowe, bądź pojedyncze dłutkowote bądź złożone, często bardzo 
różnokształtne. W częstych wypadkach ani stosunek wysokości do 
podstawy, ani wielkość ząbków podstawowych, ani sposób zakrzywie-
nia powierzchni lub ostrość krawędzi, ani w ogóle żadna cecha po-
staciowa nie pozostaje niezmienną. Nie chcąc się gubić w domysłach, 
oznaczałem zęby podolskio wprost podług zgodności kształtu ich z opi-

') Przy powtornem przepatrzeniu zbiorku Konmyi, udało mi się wykryć 
również części kolców pletwowych i koprolity, których bliższo ozna-
czenie jednak z powodu ułamkowości okazów jest niemożliwe. 
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sem i ryciną przez autorów podaną, nie zajmując się wcalo bezowoc-
nym rozbiorem pytania, czyli każdy gatunek zębów wyobraża osobny 
gatunek ryb, lub czyli kilka gatunków zębów mieściło się w rożnem 
położeniu w paszczy togo samego gatunku; czego już udowodnić dziś 
prawie niepodobna, zwłaszcza w warstwach kredowych, z których 
szczątki te z małymi wyjątkami nie inaczej są znane, jak w kształcie 
oderwanych okazów bezładnie a pojedynczo w skale rozrzuconych1 . 

Rodzaj: Otodus. Ag . 

1. O. appmdiculatus Ag. 
Ag. Poiss. foss. III. 270. 369. Tab. 32. f. 1—25 . Tab. 40. a. 

f. 9 — 1 2 . 
Reuss, Bóhtn. Kreideg. I. 5. II. 99. Tab. III. fig. 2 2 — 2 9 . 
Giebel, Fauna der Vorw. I. 3. p. 353. 
Pictet, Paleont. II. 275 . 
Romer. Verst. der nordd. Kreideg. Str. 107. 
Kner, Neue Beitriige. Str. 3. Tab. I. f. 1. (Ryciny bardzo idealne). 
Bronn. Lethaea geogn. 3. Wyd. V. Str. 365 . Tabl. 31'. fig. 21. 
Zęby różnych rozmiarów i kształtu, łatwe jednak do poznania 

z tej własności, że zawsze po trzy zęby, z których środkowy większy, 
dwa po bokach mniejsze, na wspólnym trzonie są umieszczone. Trzon 
gruby, skośny, łukowato wygięty. Ogólna postać często nieumiarowa; 
średni ząb kilka lub kilkanaście razy większy od bocznych, skośnie 
trójkątny, u podstawy nieco rozszerzony, po stronie zewnętrznej plaski 
lub słabo wypukły, po stronie wewnętrznej wypukły, prawie kształtu 
połowy ostrokręgu. Boczne zęby nadzwyczaj zmienne, ostre lub tępe; 
często widać obok wielkiego średniego zęba bardzo małe i tępe boczne, 
i przeciwnie obok małego w środku dwa ostre boczne, zaledwie trzy 
razy mniejsze. Szerokość wielkich okazów bywa zazwyczaj równą ich 
wysokości; szerokość małych zębów czasem w porównaniu dwa razy 
większa. Krawędzie są zawsze ostre i tnące. Połączenie korony z trzo-
nem dosyć słabe, a ztąd często wypada oznaczyć ząb środkowy oder-
wany, mający naówczas podobieństwo do zębów z rodz. Oxyrrhina i 
Lamna. 

Największe okazy tego gatunku mają 23 mm. wysokości i 20 mm. 
szerokości w podstawie. Są ono dosyć pospolite we wszystkich miej-
scowościach nad Seredem, ale nie zawsze bez uszkodzenia ze skały 
wydobyć je można. K N E K wspomina o wielkich okazach z Czartoryi, 
gdzie w istocie są najliczniejsze i największe; mniejsze okazy trafiają 
się także w Nałużu i Warwaryńcach. Z Przewłoki dotąd są nieznane. 

') Zob. KNER. Neue Beitriige, str. 3 i 4, również GIEBEL, Fauna der Vor-
tcelt. I. 3. Str. 359 i w. i. m. 
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2. O. semiplicatus Miinst. 
Gatunek ten wymienia K N E R Z Czartoryi (Neue Beitr&ge str. 3 

i 33. tabl. I. f. 2.). Prawdopodobnie gatunkowo nio różni się od po-
przedzającego. 

Rodzaj: Oxyrrhina. Ag. 

1. Oxyrrhina Mantclli Ag. 
Agassiz. Poiss. foss. III. 280. 369. Tab. 33. fig. 1—6., Tab. 

40. a. fig. 13. 14. 
Reuss. BSbm. Kreideg. I. 5. II. 100. Tab. 3. fig. 1—6. 
Giebel. Fauna der Vorw. I. 3. Str. 357. 
Pictet. Paleont. II. 270. 
Kuer. Neue Beitr. Str. 3. Tabl. 1. f. 3 (w części). 
Bronn. Lethaea geogn. 3. Wyd. Str. 364. Tabl. 33'. fig. 20. 
Roemer. Verst. d. nordd. Kreideg. Str. 108. 
Geinitz. Sachs. Kreideg. II. Str. 38. 
Wielkie zęby trójkątne, skośne, w podstawie szerokie, po stronie 

płaskiej w pobliżu trzonu zawsze pofałdowane i u spodu w kształt 
ostrego trójkąta r.ieco zagłębione, po stronie wypukłej w samej poło-
wie wydatną rysą lub pęknięciem przepołowiono; na wielkich okazach 
po tej samej stronie pojawiają się oprócz tego dwie lub cztery krót-
kie ale bardzo wydatne wystające listewki. Krawędzie obustronnie 
wyraźnym rowkiem obostrzone, prawie tnące; brzeg przedni dłuższy 
prawie prosty; brzeg zadni krótszy, w dolnej trzeciej części łukowato 
zakrzywiony; wierzchołok zaokrąglony i nieco odgięty. 

Gatunek ten na okazach podolskich praktycznie od zębów z rodz. 
Otodus łatwo rozeznać można po trzonie, który nigdy w całości nie 
jest zachowany; prawdopodobnie z przyczyny znikomości samego trzonu, 
którego część w rzadkich wypadkach się zachowała, lecz wcale nie po 
temu wygląda, jakoby w skale była zupełną o tylko przy wydobywa-
niu oderwaną; owszem zdaje się już pierwotnie być wątłą i znikomą 
a zęby jakby przypadkowo ze szczęki wyłamane. 

Największy okaz ma 22 mm. wysokości i około 21 mm. w pod-
stawie; ząb jednak w górę bardzo szybko staje się węższym, skutkiem 
czego już w drugiej czwartej części swej wysokości wynosi zaledwie 
16 mm. w szerz; a ztąd zęby bez podstawy zachowane mają postać 
daleko smuklejszą i podobną do zębów z rodzaju Lamna. 

Jestto najpospolitszy gatunek zębów rybich we wszystkich miej-
scowościach dotąd poznanych. 

2. Oxyrrhina angustidcns Reuss.? 
Reuss. Bóhm. Keideg. Str. 6. Tab. 3. fig. 7 - 9 . 
Nio wchodząc w rozbiór pytania, czyli zęby te powinny być za-

liczone do osobnego gatunku (według REUSSA) , lub czyli to są zęby 
podniebienne należące w części do poprzedzającego gatunku, w części 
do rodzaju Lamna, odnoszę do wyż wypisanego nazwiska trzy drobno 
zęby z Warwarynioc i Czartoryi, do 10 mm. długie, w podstawie za-
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ledwie 3 mm. szerokie i 1"5 ram. grube, a więc w porównaniu z po-
przedzającym gatunkiem wysokie, wązkio i ostre, wydatnie ku wewnątrz 
zakrzywione, zgadzające się najwięcej z opisem i ryciną R E U S S A , 

z wyjątkiem szerokości i grubości podstawy, która u podolskich oka-
zów jest nieco większa. 

Rodzaj: Lamna. Ag. 

1. Lamna acuminata Ag. 
Ag. Poiss. foss. III. 291. Tab. 37. a. f. 5 5 — 5 7 . 
Reuss. Bóhrn. Kreideg. S. 8. 
Pictet Paleont. II. 277 . 
Giebel. Fauna der Vorw. S. 360. 
Zęby rodzaju Lamna różnią się od wszystkich poprzedzających 

kształtem i wymiarami. Na podolskich okazach płaszczyzna zewnętrzna 
wyobraża trójkąt równoramienny, w podstawie nieco rozszerzony, o 
stosunku podstawy do wysokości jak 1 : 2 — ; z przeciwnej strony po-
wierzchnia jest wypukła nakształt połowy powierzchni stożka mającego 
3 — 6 mm. średnicy w podstawie. Kształt prosty lub w szczycie ku 
stronie płaskićj nieco odgięty. 

Wątłe ząbki przypodstawowe nigdy się nie zachowały. Wielkość 
bardzo rozmaita, a największy w zbiorku okaz (Zob. Tabl. I. fig. 1.), 
nieco mniej wypukły od wewnątrz, z kształtu trochę skośny, okazuje 
nadzwyczajne podobieństwo do gat. Lamna cuspidaia Ag. (Poiss. foss. 
Tabl. 37. a. f. 46 i 46. a.), która jednak pochodzi z warstw trzeciorzędnych. 

Nałuże. Czartorya. 
2. L. undulata Reuss? (Tabl. I. fig. 3.). 
Reuss. Bóhm. Kreideg. I. S. 8. Tab. III. f. 4 5 — 4 8 . 
Od zębów poprzedzającego gatunku różnią się znacznie dwa zęby 

z Petlikowicc, tego samego ogólnego wejrzenia, jednak wydatnie naj-
pierw na zewnątrz, następnie ostrym końcom ku wewnątrz wygięte, u 
podstawy grube od wewnątz wypukłe i rozszerzone, zewnątrz prawie 
płaskie; u szczytu obustronnie wypukłe. Krawędzie ostre, falisto wygięte. 

Zęby te wyróżniają się od innych także barwą jasną, cielistą 
(zęby z cenomanu zawsze są czarno), i pochodzą prawdopodobnie 
z warstw senońskich. 

Rodzaj: Corax. Ag. 

1. Corax heterodon Reuss. (Tabl. fig. 2.). 
Corax falcatus Ag. Poiss. foss. III. 226. Tab. 26. a. fig. 1 — 15. 

Piet. Paleont. II. 272. 
Corax heterodon Reuss. Bóhm. Kreideg. I. 3. Tab. III. fig. 52. 

56 i 68." 
Giebel. Fauna d. Vorw. Str. 370. 
Kner. Neue. Beitr. Str. 4. 
Bronn. Lethaea geogn. 3. Wyd. Y. Str. 360 . Tab. 33. fig. 20. 
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Obwód skośnie trójkątny o prawie równych wymiarach wysokości 
i podstawy; bok zadni krótki, prosty, z linią podstawy tworzy kąt 
rozwarty mało większy od 9 0 ° ; bok przedni dwa razy dłuższy do pod-
stawy skośny, nieregularnie łukowaty. Z tylu u podstawy ząb roz-
szerza się w łatę nizką, wydatną, podłużną, do tylnego brzegu pra-
wio prostopadłą. — Krawędzie ostre, skutkiem poprzecznego pofałdo-
wania szkliwa bardzo drobno piłkowane lub ząbkowane, ząbki u szczytu 
mniej wyraźne. Obie powierzchnie wypukłe, jednak wewnętrzna znacz-
nio więcej niż zewnętrzna, która ponad środkiem podstawy jest nieco 
zagłębiona i tworzy kilka niewyraźnych fałdów. Dolny brzeg szkliwa 
po stronie wewnętrznej o wiele wyżej leży jak po stronie odwrotnej; 
w paszczy więc zęby te były końcem swym skierowane w tył i skoś-
nie ku wewnątrz. Trzon skośny, gruby, łękowaty. Okazy są drobne, 
mają około 8 mm. szerokości i niemal tyleż wysokości , i trafiają się 
bardzo nielicznie w Czartoryi i Warwaryńcach. Znane są także z Niż-
niowa, gdzie według K N E K A pospolicie są wrosło w tamtejsze krzemio-
nie kredowe. 

Zęby ryb z rodziny Squalidae pospolite są w średnich i górnych 
warstwach formacyi kredowej wszędzie, i do oznaczenia poziomu słu-
żyć nie mogą. 

Rodzaj: Pycnodus. Ag . 

1. Pycnodus semilunaris Rouss. (Tabl. I. fig. 4.). 
Reuss. Bóhm. Kreideg. I. Str. 10. Tabl. IV. fig. 4 3 — 4 5 . 
Jestto jedyny ząb nie należący do rodziny Squalidac, znaleziony 

w Przewłoce. Część szkliwem okryta ma 4 mm. wysokości, 5 mm. 
szerokości i 3 mm. największej grubości. Kształt nicumiarowy, w za-
rysie nierówno czworokątny; zewnętrzna powierzchnia barylkowato wy-
pukła, gładka; wewnętrzna w dolnej połowie nierówno wypukła, w gór-
nej części na dwa grube a krótkie ramiona do rogów wierzchniej 
płaszczyzny sięgające podzielona, zaś trójkątna przestrzeń pomiędzy 
ramionami zagłębiona. Górna płaszczyzna półksiężycowata, z przodu 
węższa, z tyłu niemal dwa razy szersza. Pokłady szkliwa nie zupełuie 
się zrastają, gdyż oddziela jo w części węższej warstwa kostna barwy 
jaśniojszej, a w części grubszej otwarta szpara do 0.(5 mm. długości 
mająca. Przód zęba wązki i zaokrąglony; tył znacznie grubszy, a górna 
część jego powierzchni prawdopodobnie skutkiem przylegania do nastę-
pującego zęba spłaszczona. Część szkliwem okryta zwęża się w pod-
stawie; przekrój podstawowy poprzecznie jajowaty. Trzon zęba zanikł 
bez śladu. 

Okaz podolski zgadza się dosyć dokładnie z opisem gatunku 
Pycnodus semilunaris Rouss; jodnak z mało wyraźnych rysunków tegoż 
autora szczegółów kształtu i ustroju wyrozumieć nie można. 
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II . Zwierzęta bezkręgowe. 
A. Pierściennice. (Annelidae). 

Rodzaj: Serpula L. 

Z rodzaju Serpula okazy bądź uskorupione, bądź też ośrodkowe, 
są dosyć pospolite we wszystkich miejscowościach. Mniejsze okazy 
czepiają się zazwyczaj ośrodek ślimaczych (żyły więc we wnętrzu sko-
rup po przegniciu zwierzęcia); większo zaś gatunki, jak np. Serpula 
ampullacea, Phillipsii i inne trafiają się także wprost do skały przy-
rosłe. Drobne ośrodkowe okazy i ułamki są w znacznej części nieo-
znaczalne; przy zdeterminowaniu okazów większych i bardziej wyraź-
nych również postępować należy z ostrożnością, gdyż własności posta-
ciowe w tym rodzaju nadzwyczaj się różnią według miejsca, do któ-
rego skorupy były uczepione i według przestrzeni na której przyrastały. 
Są to zresztą gatunki geologicznie bardzo mało ważne, i często dość 
trudne do oznaczenia, gdyż opisy ich u autorów są zazwyczaj nie bar-
dzo dokładne i tylko jakby od niechcenia skreślono. 

1. Serpula triangularis Miinst. 
Goldf. Petref. Germ. I. Str. 236. Tabl. 70. fig. 4. 
Reuss. Bóhm. Kreideg. II. Str. 105. 
Skorupa łukowata lub wężykowata szeroką płaszczyzną w całój 

swej długości przyrosła. Przecięcie jej poprzeczne jest trójkątem ró-
wnoramiennym rozwartokątnym, którego podstawa leży w płaszczyźnie 
przyczepienia skorupy, wierzchołek w powyginanej krawędzi grzbietnej. 
Po bokach widać na okazie z Przewłoki pochodzącym po dwa deli-
katno wypukłe prążki równoległe do grzbietu, których w rysunku 
GoLDFUSbA nie ma ; odpowiadają one prawdopodobnie niewyraźnym row-
kom, o których wymieniony autor w opisie wspomina. Długość naj-
większego okazu około 18 mm. — GOLDFUSSA rycina odnosi się do 
okazu pochodzącego z piasków glaukonitowych z Rinkerode około 
Munster. 

2. S. gordialis Schloth. 
var. serpentina Goldf. Peterf. germ. Str. 240. Tabl. 71. fig. 4. 
S. serpentina Eichw. Leth. ross. Per. moyenne. Str. 268. Tabl. 18. 

fig. 10. 
var. serpentina. Reuss. Bóhm. Kreideg. I. 19. 
Skorupa obła nitkowata w różny sposób skręcona. Zazwyczaj 

kształty są nieokreślone, wężykowate lub w kłębek zwinięte; na ośród-
kach mięczaków trafiają się okazy ośródkowe skręcone w płaszczyźnie, 
o skrętach dotykających, wejrzenia malutkiej skorupy ślimaczej (P la -
norbis). 

Jestto najpospolitszy gatuuek w cenomanie podolskim. W Niem-
czech trafia się licznie i w różnych odmianach w piaskach glaukonito-
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wych około Munster, Paderborn, Essen, Osnabriick, Regensburg, Ma-
stricht, także w ciosowcu z Strehlen i Pirna około Drezna. 

3. S. Philłipsii A. Romer. 
Rom. Verst. d. nordd. Kreideg. Str. 102. Tab. XVI. fig. 7. 
Eichw. Leth. ross. Periode moyenne. II. Str. 268. Tab. 18. fig. 9. 
Skorupa gruba, tylko u szczytu przyrosła, następnie wolna, za-

zwyczaj skręcona ślimakowato poza płaszczyzną, rzadziej w płasz-
czyźnie; skręty cokolwiek obejmujące czepiają si'ę poprzednich części 
skorupy łatowato poszarpanym brzegiem. Grubość skorupy zmienna; 
czasem znacznie mniejsza od średnicy otworu, i wtedy okazy bardzo 
dokładnie zgadzają się z rysunkami ROMERA i E I C I I W A L D A ; często je-
dnak skorupa jest złożona z kilku pokładów wspólśrodkowych, a gru-
bość jej naówczas prawie wyrównywa średnicy otworu. Powierzchnia 
nierówuo poprzecznie pomarszczona; niekiedy zmarszczki przybierają 
kształt wypukło-obrączkowy. 

Gatunek ten właściwy piaskom i margloin glaukonitowym ceno-
mańskim, trafia się na Podolu wo wszystkich miejscowościach, szcze-
gólnio w Nalużu; skorupa zawszo dokładnie się zachowała. 

4. S. atnpuUacea Sow. 
Sow. M. C. VI. pag. 199. Tab. 597. fig. 1 — 5. 
Reuss. Bohm. Kreideg. I. Str. 20. Tab. V. fig. 22. II. Str. 106. 

Tabl. 24. fig. 6. 7. 
Eicbw. Leth. ross. Periode moyonne. I. (X.) Str. 268. Tabl. 18. 

fig. 5 — 7 (partim). 
Ośródki które do tego gatunku zaliczam, są skręcone w płasz-

czyźnie, o skrętach licznych, w przekroju zaokrąglono-czworokątnych, 
prawie dotykających. Skręty bardzo powoli i regularnie rozszerzają 
się i grubieją, a krążek przez nio utworzony jost po obu stronach co-
kolwiek wklęsły, łub plaski po stronio przyrosłej a po stronie odwrot-
nej zagłębiony; wejrzeniem przypomina ośródki ślimacze płaskich ga-
tunków z rodzaju Solarium-, jednak skręt ostatni wychyla się zazwy-
czaj poza płaszczyznę ku stronie nieprzyrosłćj. Na prawie gładkiej 
powierzchni widać tylko miejscami ślad poprzecznego pomarszczonia, 
a na grzbiecie niemal w równych odstępach zagłębieuia trójkątne, ozna-
czające przestanki wzrostu i zwężenia każdorazowego otworu. Grubość 
skorupy musiała być znacznie mniejszą jak w gatunku S. Philłipsii, 
gdyż odstępy pomiędzy skrętami są niewielkie. 

Ułamkowe okazy trafiają się wo wszystkich miejscowościach, cał-
kowite krążki w Czartoryi i w Przewłoce. 

5. S. sp. indet. 
Są to małe okazy zaledwie 1 — 3 mm. w średnicy mające, obłe, 

z obszernym otworem i dosyć cionką skorupą, skręcone ślimakowato 
w płaszczyźnie lub w przestrzeni, o powierzchni gładkiej bez cech 
wydatnych. Trafiają się licznio w Przewłoce i są może tylko młodymi 
osobnikami poprzedzającego gatunku. 

6. S. cf. draconocepliala Goldf. 
Goldf. Petref. Gorm. I. Str. 241. Tabl. 70 fig. 5. 
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Okaz w części uskorupiony, z Warwaryniec, różni się od wszyst-
kich dotąd opisanych gatunków wejrzeniem i sposobem skręcenia. Część 
przyrosła tworzy obszerny skręt w przecięciu półkolisty lub zaokrą-
glono-czworokątny; część wolna skręca się nieregularnie ponad pierw-
szym skrętem, a raczej ponad zagłębieniem przezeń utworzonem, tak, 
że sposób skręcenia jest odwrotny jak w gatunku S. Philłipsii. Otwór 
obszerny; ośrodka obła; na powierzchni skorupy widać wyraźno por 
przeczne pomarszczenie a w pobliżu otworu obrączkowate zgrubienia, 
jednak ani śladu wystającej krawędzi i właściwych gatunkowi Gold-
fussa kątowatych zgrubień otworu. 

B. Mięczaki, 
a) Głowonogie. (Cephalopoia). 

Rodzaj: Belemnites. Breyn. 

1. Belemnites semicanaliculałus Blainville. 
D'Orb. Terr. cret. I. Str. 58. Tab. V. fig. 10—15. 
Bel. sp. ind. Kner. Neue Beitr. Str. 6. Tabl. I. f. 6. (?) 
W warstwach cenomańskich nad Seredem trafiają się małe, za-

ledwie 33 mm. długie belemnity, których rostrum, w górnćj części 
prawie obłe, w dolnej trzeciej części bardzo szybko się zwęża, koń-
cząc się w dziób foremny stożkowaty. Górna część belemnita również 
zwęża się w kierunku ku otworowi alveoli, jest przytem po bokach 
wyraźnie spłaszczoną a na grzbiecie dość głęboko rowkowaną; rowek 
wewnętrznych warstw nio przebija i sięga zaledwie do dwóch trzecich 
części alveoli. Alveola długa, ostro stożkowata, środkowa, w przecię-
ciu podłużnie elliptyczna. Tak więc wszystkie własności istotne zga-
dzają się z cechą gatunku; to tylko szczególne, żo belemnit nasz, po-
dobnie jak prawie wszystkie mięczaki warstw z nad Seredu, mało 
więcej nad trzecią część zwykłych rozmiarów osięgnąć zdołał. 

B. semicanaliculałus Blainv., według pierwotnego oznaczenia 
pp. B L A I N V I L L E i D E S I I A Y E S , pochodzi w warstw kredy chlorytowej 
(tufowćj) z miejscowości Saint-Paul-Trois-Chateauic. VOLTZ, G I E B E L i 
w ogóle autorowie niemieccy wymieniają jednak ten sam gatunek (?) 
z górnego Neocomu; okazy podolskie leżą w warstwach zawierających 
Ammonites varians. 

Nałuże. Czartorya. 
2. B. lanceolatus Sow. 
Kner. Neue Beitr. Str. 5. Tab. 1. fig. 5. 
Gatunek ten opisuje KNER Z Mikuliniec i Czartoryi, wyobrażając 

na tabl. I. fig. 5. okaz w większej połowie zachowany, z kształtu do 
kolca jeżowca podobny. 
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Rodzaj : Nauti lus . Lara. 

1. Nautilus Archiacianus D'Orb. 
N. Archiacianus D'0rb. Terr. cret. I. 92 . Tab. 21 . 
Kner. Neue Beitr. Str. 6. Tab. I. fig. 7. 
N. sp. indet. Kner. Neue Beitr. Str. 6. Tab. I. fig. 9. 
Skręty nie zupełnie obejmujące; wysokość ich znacznie mniejsza 

od szerokości, przecięcie poprzeczne szeroko odwrotnie sercowate. Po-
wierzchnia ośródek zupełnie gładka, po bokach i na grzbiecie spłasz-
czona, wyraźną krawędzią od wydatnego zagłębienia osiowogo (umbo) 
oddzielona. Środkiem grzbietu przebiega delikatna, zazwyczaj wyraźna 
l i s tewka , a w ośrodkach skręty są znacznie mniej obejmujące niż 
w okazach uskorupionych, skutkiem czego widać poprzednio skręty 
niezakryte aż po wyż wspomnianą kra\yędź. Do takich ośródek od-
nosi się opis i rycina nieoznaczonego gatunku K N U R A 1 . c. str. C. 
Tabl. I. fig. 9. Cewka położona na początku pierwszej trzeciej części 
wysokości skrętu, rzadziej nieco wyżej, jak w ułamkowym okazie z Prze-
włoki, w którym przebija przedziałkę prawie w połowie jej wysokości 1 . 

Ułamki ośródek tego małego gatunku trafiają się w e wszystkich 
miejscowościach cenomanu podolskiego; w Przewłoce zwykle tylko 
ułamki o kilku komorach, ale o wyraźnych przedziałkach i cewkach; 
nad Seredem przeciwnie całkowite wypełnienia wewnętrznych skrętów 
w okazach drobnych, bo zaledwie 25 mm. w średnicy mających. 

2. N. elegans Sow. 
Sow. M. C. Tabl. 116 . 
D'Orb. Paleont. franc. I. Str. 87 . Tabl. 19. 
Reuss. Bóhm. Kreideg. I. Str. 2 1 . 
Geinitz. Sachs. Kreideg. II. Str. 42 . 
Wielki ale bardzo licho zachowany ułamek. Wysokość skrętu 

31 mm., szerokość około 5 0 mm., obwód przewrotnie sercowaty. P o -
łożenie rurki sifonalnej niewyraźne. Prążkowana skorupa w małej części 
z boku się zachowała. Przewłoka. 

3. N. radiatus D'0rb. (non Sow., non Giebel, non aut.). 
D'Orb. Terr. cret. I. 81 . pl. 14. f. 1 — 4 . 
Jedyny okaz podolski j e s t ułamkiem o dwóch komorach w ca-

łości zachowanych. Wysokość skrętu 25 mm., szerokość 24 mm., ob-
wód zaokrąglony. Przedziałki bardzo wklęsło , ślad ich na grzbiecie 
prawie prosty, po bokach wydatnie fal isty; środek wewnętrznego brzegu 
przedziałek wklęsły nakształt okrągłego dołka , z przeciwnej strony 
sutkowato wystający; łaty brzegu wewnętrznego obustronnie łukowate 
i bardziej naprzód podane niż brzeg boczny przedziałek. Rurka po-
łożona w dolnej trzecićj części wysokości skrętu, tuż ponad wklęsło-

') Położenie rurki sifonalnej zmienia się z wiekiem ; leży ona z początku 
blisko brzegu wewnętrznego; później oddala sig coraz więcej, przebi-
jając wreszcie przedziałki mało co niżćj od połowy wysokości skrętu. 
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ścią o której wspomniałem; cewki jak u wszystkich naut i lów, nieco 
w tył wydłużone. 

Bardzo cechujący gatunek, którego oznaczenie jest niewątpliwie 
rzetelnem, jakkolwiek polega tylko na niewielkim ułamku. Pochodzi 
z Czartoryi. 

We Francyi trafiają się również tylko ułamki w kredzie clilory-
towej i w zielonych piaskowcach cenomańskich (Rouon, Sassegnie, Perte 
du Rhone, Maltor i Marły). G I E B E L (Fauna der Vorwelt. III. 1. Str. 
141) wylicza pod nazwiskiem N. squamosus mnóstwo synonimów od-
noszących się do gatunku pochodzącego z górnego N e o k o m u , obok 
właściwego N. radiatus z warstw cenomańskich; jednak o bardzo ce-
chującem zagłębieniu przedziałek cenomańskiego gatunku w opisie nio 
wspomina. Okaz podolski zgadza się w zupełności z opisem i wyobra-
żeniem u d'0RiUQNYEGO. nie zaś z gatunkiem pochodzącym z najniż-
szego piętra formacyi kredowej , który różni się od gatunku cenomań-
skiego swćm spłaszczeniem, mniejszem zagłębieniem przedziałek, innem 
położeniem rurki i brakiem wszelkiego zagłębiouia przedziałek u we-
wnętrznego brzegu; jakkolwiek z wejrzenia i ze stroju skorupy do 
niego jes t bardzo podobny. 

4. N. cf. Largillertianus D'Orb. 
D'Orb. Terr. cret. I . 86 . Tab. 18. 
Prócz wyż wymienionych gatunków rodzaju Nautilus zawiera 

zbiorek podolski ułamek ośródki z czarnej warstwy Warwarynieckiej, 
o przedziałkach wyraźnych, dokładnio odciśniętych, w obwodzie zaokrą-
glono-czworokątnych, w grzbiecie węższych bardzo mało obejmujących. 
Wysokość skrętów znacznio większa od szerokości ; ś lad przedziałek 
na grzbiecie prawie prosty, po bokach regularnio falisty. Rurka prze-
bija takowe bardzo nizko, około końca piątej części wysokości skrętu. 
Powierzchnia zupełnie g ładka i szkląca. 

Ośrodka ta cechy istotne ma wspólne z gatunkiem N. Largil-
lertianus; jest to jednak okaz zgnieciony i ułamkowy, na którym nie 
widać wypukłej l istewki po grzbiecie ośródek przebiegającej , co go 
poniekąd odróżnia od okazów opisanych i wyobrażonych przez d ' 0 « -
BIGNYEGO 1. c . p . 8 6 i 8 7 . , p l . 1 8 . f . 1 — 4 . 

Rodzaj : Ammonites . Brug. 

1. Ammonites varians Sow. 
Znany i łatwy do odróżnienia gatunek. Należy do najpospolit-

szych skamielin warstw cenomańskich na Podolu (zbiorek posiada prze-
szło 2 3 0 okazów całych i u łamków, jednak bez wyjątku ośródki). 
Dziel i się na dwie odmiany: 

a. A. varians Brgn. 
Broguiart. Environs de Paris p. 8 3 i 99 . Tab. 6. fig. 5 . 
Sow. Min. Conch. p. 169. Tab. 176 . 
Bronn. Lethaea geogn. 3 Aufl. V. 3 1 7 (a. 725) . Tab. 33 . fig. 2. a. b. 
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Pusch. Polens Palaeont. 158 . 
D'Orb. Terr. crót. I . 3 1 1 . Tab. 92. f. 3 — 6 . 
Giebel. Fauna d. Vorw. S. 7 1 9 . 
Skorupa skręcona, plaska, żeberkowana, o dwóch rzędach guzów 

po bokach grzbietu. Skręty półobejmujące płaskie lub mało wypukłe, 
w przecięciu poprzecznem zaokrąglono-czworokątne, w grzbiecie pła-
skie; środkiem grzbietu przebiega gruba wypukła l istewka nakształt 
wystającej krawędzi, której obustronnie z boku pomiędzy powierzchnią 
grzbietną i boczną towarzyszy rząd nieco skośnych podłużnych guzów. 
Boki strojne w zmienną ilość poprzecznych żeber , rozpoczynających 
się na wewnętrznym brzegu powierzchni bocznej niewyraźnem nabrzmie-
niem, z początku skośnie naprzód skierowane; w końcu pierwszćj trzo-
cićj części wydymają się takowe w małe ale wydatne guzy, dzieląc 
się zazwyczaj w tem miejscu lub tuż po za niem nierówno widelko-
wato, i przebiegając odtąd w kierunku prostym lub łukiem naprzód 
otwortym aż po krawędź zewnętrzną, gdzie się łączą z guzami skośnie 
stożkowatymi szeregów grzbietnych. Wysokość skrętów o l/Ą lub 7a 

część większa od ich szerokości. Środek skorupy słabo zagłębiony, 
gładki. 

(3. A. Coupei Brgn. 
— Brgn. Environs de Paris. S. 8 3 . Tab. 6. f. 3. 
— Bronn. Leth. geogn. 1. Aufl. 7 2 3 . Tab. 33 . f. 4. a. b. 
A. tetrammatus Sow. Min. Conch. 6 1 4 . Tab. 5 8 7 . fig. 2. 
A. vorians individus renfles, femelles d'Orb. Terr. cret. I . 3 1 1 

Tab. 92 . fig. 1. 2 / 
A. spec.? Kner. Neue Beitriige. S. 7. Tab. I . fig. 11. 
Skorupa skręcona, jakby wydęta , w przecięciu zaokrąglono-sze-

ściokątna, żeberkowana i kolczasta. Skręty w J/3 częściach obejmu-
jące, po bokach zaokrąglone, na grzbiecie l i s tewkowane, obok grubej 
listewki płaskie lub nawet cokolwiek zagłębione. Skorupa strojna obu-
stronnie w trzy lub cztery rzędy kolców. W pierwszym (nad krawę-
dzią wewnętrzną) kolce są małe i podłużne, grubem wystającem że-
brem ze stożkowatymi guzami lub kolcami drugiego rzędu połączone; 
drugi szereg w miejscu podziału żeberek; w trzecim rzędzie (po bo-
kach grzbietu) kolce największe i najliczniejsze skośnie naprzód wy-
dłużone; czwarty rząd, bardzo niowydatny, pojawia się ni«kiedy skut-
kiem podłużnego nabrzmienia żeberek w środku pomiędzy drugim i 
trzecim. Liczba kolców w szeregach wewnętrznych 1 0 — 1 9 (zazwy-
czaj 14), w szeregach zewnętrznych 1 ' 5 — 2 razy większa. Wysokość 
skrętów równa szerokości lub nawet mniejsza od niej; środek skorupy 
zagłębiony, prawie lejkowaty. 

Kształt , zaokrąglenie żeberek, liczba kolców lub guzów, stosun-
kowe wymiary wysokości i szerokości skrętu w porównaniu z średnicą 
skorupy, różnią się w okazach podolskich do tego stopnia, że skrajne 
postacie mają bardzo odmienne wejrzenie. Różnice jednak w tym ga-
tunku są niestałe, i według d'0RBiGNYEGO zależą głównie od płci oka-
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zów (?). Liczba kolców i żeber zawsze mniejszą jes t na grubych i 
wypukłych (żeńskich) niż na (męzkich) płaskich osobnikach. 

Ślad przedziałek wyraźnie widać na kilku płaskich ośrodkach 
z Przewłoki, i na pięknie zachowanym kolczastym okazie z czarnej 
warstwy Warwarynieckiej; na ośrodkach płaskich zgadza się w zupeł-
ności z opisem i rysunkiem d'OJAIIIONYEGO (1. c. tabl. 92. f. 6. Str. 3 1 3 ) ; 
na okazie kolczastym jes t nieco odmienny (zob. Tabl. I. fig. 5 ) : 

Cztery łaty i cztery s iodła; pierwszo, z wyjątkiem łaty grzbietnej, 
nieparzystodzie lne; siodła zaś nierówno-parzystowrębne. 

Łata grzbietną wązka, obustronnie o 4 łatkach nierównych; z tych 
najniższa najdłuższa, wązka, nieparzysto (7 lub 9-) zębna 1 ; sąsiednia 
nierówno-pięciozębna; trzecia z dołu dwuzębna o małym ząbku od 
zewnątrz ; ostatnia — a pierwsza z g ó r y — ni3podzielona: wszystkie 
więc nieparzystodzielno i nieumiarowe. 

Siodło grzbietne szersze od sąsiedniej pierwszej łaty bocznej, 
kolec grzbictny okalająco s , parzystowrębno, cokolwiek niesymetryczne; 
łata dodatkowa połowiąca j e 5- lub 7-zębna. Część zewnętrzna nieco 
większa, w szczycie w 4 nierówne, tępo, zaokrąglone, l istkowate wy-
rostki wycięta; część wewnętrzna mniejsza, o cztćrech ramionach nie-
równych, z których górne podzielone na 4, następne na 3, trzecie na 
2 listki, a najniższe j e s t całobrzegio®. 

Lata pierwsza boczna prawie symetryczna o pięciu łatkach, z któ-
rych trzy niższe są większe; łatka nieparzysta nierówno sześcio- lub 
Biedmiozębna, końcami swómi szczytu siodeł poprzedniej przedziałki 
prawie dotykająca; zęby je j czasem karbowane lub nieparzysto-powci-
nano. Łatki boczne 5- lub 7-zębne. 

Siodło boczne nierówno-parzysto-wrębne; łata dodatkowa poło-
wiąca j e pięciozębna. Część wewnętrzna nieco szersza, w 4 wyrostki 
bardzo nierówno wycięta, a z tych najwyższy w szczycie karbowany; 
część od grzbietu położona nieco węższa, dwudzie lna; w górnym od-
cinku głęboko sześciowrębna lub prawie sześciodzielna; dolny odcinek 
liieforeinnie zaokrąglono-dwuzębny 4 . — Druga łata boczna bardzo uie-
unjiarowa. Brzeg jej wewnętrzny w 4 języczkowate wyrostki wycięty; 

') Na okazach płaskich i w rysunku D^KBIGNYEGO łatka ta jest cztero-
zębna a brzeg jej od strony listewki grzbietnej niepodzielony. 

5) Na okazio Warwarynieckim każdemu kolcowi grzbietnemu odpowiada 
przedziałka. 

') Kształt tej części na okazach płaskich i w rysunku B'ORBIGNYEGO jest 
zupełnie odmienny. 

4) Część ta niezgadza się zupełnie z rysunkiem D'ORBIGNYEGO, który o 
niej w opisie wprawdzie nio wspomniał, lecz wo fig. fi. tab, 92 wyo-
braził brzeg jej zewnętrzny 7-zębny, brzeg wewnętrzny trójzębny. Na 
okazie z Warwaryniec siodto dotyka w tem miejscu łaty następnej 
przedziałki; widać jednak dwa wyraźne zęby, a z tych górny nieco 
karbowany najwyższą odnogą łaty bocznej; na inne miejsca nio ma. 
Okaz jest nieco mniejszy niż, rysunek D'ORBIGNYEGO (fig. 1 i 2 wspo-
mnianej tablicy). 
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brzeg zewnętrzny podzielony na trzy ł a tk i , z których dwie dolne są 
trójzębne. 

Siodło pomocnicze szerokie, n izkie , z kształtu i z podziału po-
dobne do siodła b o c z n e g o , jednak w mniejszą ilość ząbków porozci-
nane. Łata pomocnicza i siodło piersiowo krótkie i nieforemne. 

Odmiana płaska jost bardzo pospolita we wszystkich miejscowo-
ściach (Przewłoka, Bobulińce, Czechów, Warwaryńco, N a ł u ż e , Czarto-
rya); największy ułamkowy skręt z Przewłoki ma 33 mm. wysokości, 
okaz od którego pochodzi musiał więc mieć co najmuiej 75 mm. w śre-
dnicy. Odmiana kolczasta trafia się również prawie wszędzio, jes t je-
dnak o wiele mniej pospolitą. 

2. A. rhotomagensis Brgn. 
Sow. Min. Conch. S. 537 . Tab. 5 1 5 . 
Bronn. Leth. geogn. 3. Aufl . V. 3 1 9 (a 722) . Tab. 33 . f. 1. 3 . 
Reuss. Bóhm. Kreideg. I . 22 . 
Goinitz. Sachs. Kreidegeb. II . Str. 39 . 
D'Orb. Terr. cret. I . 345 . Tab. 105, 106 . 
Romer. Verst.. dos nordd. Kreideg. Str. 87 . 
D. Sharpe. Fossi l remains Mollusca Str. 33. Tabl. XVI. 
Skorupa skręcona poprzecznie żeberkowana, o skrętach mało 

obejmujących w przecięciu symetrycznie wielokątnych. Siedom rzędów 
sutkowatych g u z ó w ; szereg nieparzysty środkiem grzbietu przebiega-
jący jes t najmniej wyraźny a czasem prawie zupełnie zanika skutkiem 
zgrubienia żeber łączących guzy pierwszych szeregów bocznych. Ż e -
berka pojedyncze , grube , wyraźno, promienisto, w przebiegu prawie 
pros te , obustronnie w równych odstępach w trzy podłużne guzy wy-
dęte. Skręty zaledwie w piątej części obejmujące, grube, w przecięciu 
prawie kwadratowe. Brzeg przedziałek niedokładnie zachowany; widać 
jednak wyraźnie łatę grzbietną i pierwszą boczną, obydwie mało roz-
gałęzione o łatkach dość ostrokończystych; również siodło grzbietne 
parzystodzielne prawie symetryczne , o kończynach l istkowato zaokrą-
glonych. 

Dotąd znano są tylko trzy ułamki z Przowłoki; największy ma. 
około 4 9 mm. wysokości skrętu, j e s t jednak bardzo niewyraźny; drugi 
zachowany do pół skrętu , ma 5 0 mm. w średnicy, szerokości skrętu 
26, wysokości 24 mm.; powierzchnia grzbietu strojna w pięć rzędów 
dosyć ostrych g u z ó w ; ślad brzegu przedziałek miejscami wyraźny. Na 
trzecim niewielkim ułamku średniego szeregu guzów grzbietnych zu-
pełnie nie m a , a natomiast grube i szorokie żebra łączą wystające 
guzy szeregów sąsiednich, podobnie jak w okazie wyobrażonym przez 
dł0itBiGNYEGO na tabl. 106. f. 1 i 2 ; jednak właśnie na tym okazie 
nio widać ani śladu brzegu przedziałek, i zachodzi wątpl iwość , czyli 
takowy nie należy do płaskiej odmiany gatunku A. Gcntoni, u której 
żebra po bokach bywają niekiedy również jak w gatunku A. rhotoma-
gensis, wydęte w gruczoły lub guzy (Porówn. Giebel, Fauna d. Vorw. 
I I I . 1. Str. 7 1 0 i 711 ) . 
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A. rhotomagensis, bardzo ważny dla oznaczenia warstw średnio-
kredowych na Podolu poznanych, cechuje górne poziomy kredy chlo-
rytowćj francuzkiej (Rouen, Thaulanne, La Maile, L a Martre, Orange) 
Auxon); tudzież angielski upper greensand (Hamsey, Lymo regis, Le-
wes, Folkstone, Whigt i t. d.) i tak zwany Planer w Saksonii (Que-
dlinburg, Weinbóhla, Strehlen, Priessnitz i w b. w. i. m.). 

3. A. Mańtclli Sow. 
A. Mantelli Sow. Min. Conch. 85 . tab. 55. 
D'0rb. Terr. cret. I. 3 4 0 . Tab. 103. 104 . 
Reuss. Bóhm. Kreideg. I . 22. 
Giebel Fauna d. Yorw. III. 1. S. 7 1 0 . 
A. navicularis Sow. Min. Conch. 5 7 9 . Tab. 5 5 5 . f. 2. 
a. A. Mantelli Sow. (A. Gcntoni Defr.) 
Jedyny wielki ułamek z Przewłoki ma 35 mm. wysokości , 2 8 mm. 

szerokości skrętu; wewnętrzna część skorupy zachowała piękny perło-
wy połysk. Boki mało wypukłe, w poprzek żeberkowane; naprzemiau-
ległe żebra są krótsze i nie dochodzą do brzegu wewnętrznego. Grzbiet 
spłuszczony o dwóch rzędach grubych tępych guzów. 

Ślad przedz ia łek , miejscami dość wyraźny, w ogólnym zarysie 
bardzo podobny do rysunku d^iuuGNYEGO na tabl. 1 0 4 , zbliża się 
jednak w szczegółach do śladu przedziałek gatuntu A. rhotomagensis-
łaty są dłuższe, siodła szerszo i nie tak głęboko powcinane, miano-
wicie nio ma pięciozębnej łaty dodatkowej połowiącej wewnętrzną 
część grzbietnego siodła. 

/?. A. navicularis Mant. 
Skręty zaokrąglone , w przecięciu szeroko pó łe l ip tyczne , w po-

przek żeberkowane; żebra grube i wystające, naprzemian dłuższe i 
krótsze, bez g u z ó w , lub w miejscu tychże bardzo niewyraźne zgru-
bienia ustawiono jednym lub dwoma szeregami po każdej stronie 
grzbietu. Ślad brzegu przedziałek miejscami dość wyraźny, o siodłach 
i łatach parzystowrębnych zgadza się o wiele dokładniej z rysunkiem 
d'OITBIGNYEGO, niż ślad przedziałek odmiany spłaszczonej tego gatunku 
{A. Gcntoni). 

Liczne ułamki, z których największy do pół okręgu zachowany, po-
chodzą z Przewłoki ; mały lecz wyraźny kawałek z Nałuża. Obecność tego 
gatunku w cenomanie podolskim daje ważną wskazówkę względem warstw 
niższych od poziomu A. rhotomagensis, tworzących górną część piętra z a -
wierającego l iczne ułamki gatunków Scaphites acąualis i Turrilites costatus. 

W e Francyi pojawia się l icznie w kredzie cblorytowój w war-
stwach cokolwiek niższych jak A. rhotomagensis (Rouen, Havre, Sau-
mur, Angers, Magnicourt, Villeneuve, Auxon, Cassis, La Maile, Ro-
chefort, Barcme, St. Croix, Vibraye, Wissant, Orange i t. d . ) ; w A n -
glii w górnym zielonym piaskowcu (Southerham, Offham, Middleliam, 
Whigt, Ringmcr, Guildford); w Saksonii w dolnym ciosowcu około' 

Niederschóna. 
4. A. Mayorianus D'0rb. 
D'0rb. Torr. cret. I. 2 6 7 . Tab. 79 . 

18 
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Skorupa z Podola nioznana. Ośródki o skrętach półobejmujących 
w grzbiecie zaokrąglonych, po bokach płaskich, miejscami poprzecznie 
falisto rowkowane; rowki tworzą na grzbiecie kąt rozwarty (97 u ) 
wierzchołkiem naprzód skiorowany; oprócz nich na największym ułamku 
widać wyraźne, płaskie, zbliżono i falisto żeberka w nieoznaczonej 
liczbie. Skręty w przecięciu płasko półeliptyczno lub prawio zaokrą-
glono czworokątne; wysokość ich o piątą część większa od szerokości. 

Ślad brzegu przedziałek nigdzio w całości nio jest zachowany; 
widać jednak bardzo dokładnie cechującą łatę grzbietną, obustronnie 
w cztery nierówne, długie a wązkio po bokach piłkówane łatki roz-
ciętą; również pierwszą łatę boczną, wązką, o wiele dłuższą od po-
przedniej i bardzo licznie a dclikatnio rozstrzępioną nicparzystodzielną; 
i parzystodzielne siodło grzbictne, długą łatą dodatkową przepołowione 
i kątowato powyginano. 

Jakkolwiek okazy zebrano na Podolu są tylko ułamkami ośrodek 
bez śladu skorupy, oznaczenie przecież zdaje mi się niewątpliwie rzo-
telnem, gdyż kształt przegródek i ich brzegu jest bardzo łatwy do 
poznania; okazy podolskie r.io przemawiają jednak za połączeniem 
tego gatunku z gatunkiem A. Emirici, jakkolwiek E W A L D i GIF.BEI . 

starali się stanowczo wykazać równoznaczność tych dwóch nazw. Przy-
najmniej okazy podolskio co do szczegółów zgadzają się prawio w zu-
pełności z opisem gatunku A. Mayorianus d'Orb., a od A. Emcrici 
różnią się większem spłaszczeniem i większą wysokością skrętów, oraz 
śladem brzegu przedziałek a szczególnie kształtem łaty grzbietnej, 
której najniższe dwie łatki są do siebie i do grzbietu prawie równo-
legle a polo niemi ograniczone prawio prostokątne, nio zaś trójkątne; 
nadto A. Emcrici znany jest dotąd tylko z górnych warstw neoko-
mowycb, zaś A. Mayorianus według d'OITBIGNYEGO z gaultu i ceno-
manu. Podolskie okazy pochodzą z warstw, któro cechuje Scaphiłes 
aeqxialis i Ammonites varians. 

5. A. cf. Largilliertianus d'Orb. 
D'Orb. Terr. cret. I. 320 . Tab. 95. 
Do tego mniej pospolitego gatunku należy prawdopodobnie nie-

wielki ułamek ośródki o sześciu komorach, znaleziony w Nałużu. Jestto 
skręt w grzbiecie wązki, po bokach nioco spłaszczony widocznie pra-
wie całkiem obejmujący (wewnętrzno brzegi przedzialok leżą bardzo 
blisko siebie); wysokość wzrasta szybko, i wynosi w miejscu większej 
przedziałki 25 mm., szerokość tamże 14 mm.; przedziałki w zarysie 
podłużnie eliptyczno; wewnętrzny brzeg ich o szerokość skrętu pozo-
staje w tyle po za zownętrzną częścią naprzód wysuniętą. Przecięcie 
poprzeczne skrętu strzałkowate o tępym końcu; siodła i łaty liczne, 
delikatnie i wiolokrotnio porozcinane. 

Ośródki tój z powodu bardzo niedokładnego sposobu zachowania 
niepodobna oznaczyć z ścisłością, jakkolwiek wysokość skrętów od 
szerokości blizko 2 razy większa, przecięcie strzałkowate i właściwy 
kształt przedziałek i ich brzegu przemawia za przynalożeniem jej do 
wyż wypisanego gatunku. 0 niej, i o drugiej również nieoznaczalnej 
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ośródco z Naluża, z wejrzenia do młodych osobników gatunku A. Le-
wesiensis podobnej, wspominam jedynio na dowód bogactwa cenomanu 
podolskiego w skamieliny, których zasób dotychczasowem poszukiwa-
niem wcale się nie wyczerpał. 

Rodzaj: Turrilites. Lamk. 

1. Turrilites costatus Lamk. 
Sow. M. c. 65. Tab. 36. figi 1 — 3. 
Bronn. Leth. geogn. 3. Wyd. V. 335 (a. 734) Tab. 33. fig. 7. 
D'Orb. Terr. cret. I. 598. Tab. 145. fig. 1. 
Giobel. Fauna d. Yorw. III. 1. Str. 356 . 
Romer. Verst. des nordd. Kreideg. Str. 91. 
Skorupa z Podola nieznana. Ośródki ślimakowato w lewo skrę-

cone o skrętach spodem miseczkowato zagłębionych, z góry zaokrą-
glonych, po bokach prawio płaskich i w poprzek żoberkowanych; że-
berka w liczbie nieoznaczonej ( 1 6 — 2 4 ) rozpoczynają się nieznacznie 
w krawędzi dolnej; wysokość ich wzrasta aż po połowę wysokości bo-
ków; tu nagło znacznio się obniżają lub zanikają zupełnie, pojawiają 
się jodnak ponownie w górnej polowie płaszczyzny bocznej w kształ-
cie podłużnych zaokrąglonych guzów, którym prawio w samej górnej 
krawędzi czasem, locz nie zawszo, towarzyszy trzeci szereg bardzo 
drobnych poprzecznych gruczołów. Przecięcie skrętów czworokątne; 
rurka leży tuż pod dolną krawędzią; położenie jej zwykło jes t nie-
wyraźno i wnioskować o niem można zazwyczaj tylko z położenia 
laty grzbietnej. Brzeg przedziałek bardzo skośnio do skrętów usta-
wiony a ślad ich złożony z łat i siodeł parzystodzielnych licznie po-
rozcinanych. Na podolskich okazach widać zazwyczaj tylko łatę grzbietną 
krótką nioparzysto pilkowaną, pierwszą boczną łatę od poprzedniej 
trzy razy dłuższą i bardzo licznie podzieloną, o sześciu dłuższych i 
czterech krótszych łatkach w brzegu ostro i nierówno a często po-
dwójnie pilcczkowanych; siodło grzbietne bardzo szerokie , ' w dolnćj 
połowie prawio niepodzielono, w górnej wązkiomi a długiomi dodat-
kowemi łatami głęboko porozcinane, i to znacznie mniej od strony 
grzbietu niż po boku przylegającym do pierwszej laty bocznej; wresz-
cie pierwszo siodło boczne do grzbietnego siodła wprawdzie podobne, 
różniące się jednak tem, żo w dolnej połowie jest bardzo głęboko po-
dzielone kończynami pierwszej łaty bocznój i w ogóle smuklejsze i u 
spodu kątowato powyginane. — Dolna krawędź powierzchni bocznój 
polowi łatę grzbietną; górna krawędź dzieli pierwszą łatę boczną na 
dwie nierówne części , z których mniejszą zakrywa już spód następu-
jącego skrętu. 

Gatunek ten w Przewłoce jest pospolity, lecz tylko w ośródkach 
najwięcej o 2 skrętach; niewielkie, jednak łatwe do poznania ułamki 
trafiają się takżo w Nalużu i Warwaryńcach. Z czarnej warstwy z War-
waryuiec pochodzi piękny skręt do 20 mm. w średnicy mający, który 
od innych wyróżnia się bardzo slabom wykształceniem żeborok; nato-
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miast po bokach stroją go dwa rzędy ostrych prawie kolczastych gu-
zów, z których niższy leży w połowie wysokości skrętu, drugi tuż 
pod górną krawędzią; zagłębiony spód skrętów jest delikatnie promie-
nisto prążkowany. Jestto bardzo piękny przykład odmiany kolczastej, 
niegdyś pod imieniem T. acutus Passy, za osobny gatunek uważanej. 

2. T. Tulerculatus Bose. (?) 
Oznaczenie Turrilitów żeberkowanych dokonuje się zazwyczaj do-

kładnie już z samego wejrzenia. Tóm trudniejszem jest oznaczenie 
turrilitów bezżeberkowych, o powiorzchni w kilka szeregów guzów lub 
kolców strojnej. Mając do czynienia z ułamkami ośródek, nawet wtedy 
gdy ślad brzegu przedziałek całkowicie jest zachowany, nie można być 
pewnym oznaczenia; gdyż ślad ten na powierzchni wypukłój i z po-
wodu guzów w różnych kierunkach powyginanej skośnie przebiega i 
nie da się dokładnie oddać na płaszczyźnio; zatćm zupełnej zgody linii 
tój na okazie z rysunkiem nigdy spodziewać się nie można: a opisy 
linii tak złożonej nie przydają się prawie na nic przy rozróżnieniu 
pokrewnych gatunków. Ślad ten zresztą zmienia się z wypukłością 
okazu, która nio zawsze jest równą, a nawet w gatunkach z innych 
względów dokładnie opisanych w wielu wypadkach nic bliższego o 
nim nie wiadomo (T. Tulerculatus, conoideus, Moutonanus i t. d ). 

Z tychto gatunków gruczołowanych lub kolczastych trafiają się 
okazy także na Podolu nad Seredem i Strypą, zawsze w ułamkach i 
jako ośródki, z śladem przedziałek dość dokładnie zachowanym. Na 
największym i jedynie oznaczalnym okazio z Przewłoki dolna i górna 
powierzchnia skrętu jest promienisto żeberkowaną; po bokach widać 
cztery rzędy guzów; z tych pierwszy na samćj górnej krawędzi poło-
żony, o guzach nizkich i tępych, na innym okazio płytkim rowkiem 
niewyraźnie podzielonych; drugi o guzach połową mniejszych na gra-
nicy górnej trzeciej części skrętu; trzeci w linii największej wypukłości 
o guzach wielkich i podłużnych. We wszystkich rzędach guzy są ró-
wne co do liczby i tworzą prócz podłużnych także szeregi poprzeczne 
skośnie do skrętu ustawione. Czwarty rząd nabrzmień na dolnej kra-
wędzi jest tylko pozorny, wywołany wgnieceniem się pierwszego rzędu 
poprzedzającego skrętu. Rurka leży ponad dolną krawędzią. 

Brzeg przedziałek cokolwiek podobny do rysunku d'OEBIGNTEQO 
na tabl. 144. fig. 5. (T. Gravesianus), a mianowicie: 

Eata grzbietna prawie symetryczna po każdej stronie w trzy 
łatki rozcięta, z których najniższa dzieli się na trzy, średnia na dwie 
gałązki, a górna jest niepodzielona. 

Siodło grzbietne parzystodzielne w górnej połowie długą a wązką 
łatą dodatkową na dwio nierówne części rozcięte, z których lewa roz-
pada się na trzy gałęzie, tuż poniżej zwęża się prawie nitkowato i 
przechodzi w szerszą część podstawową obu częściom wspólną, gdy 
prawa dzieli Bię na sześć nierównych gałązek, z których dwie są mniej 
wyraźne. 

Pierwsza łata boczna z góry prawie równowązka i mało podzie-
lona w dolnej połowie jest nierówno i głęboko palczastodzielną w cztery 
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łatki, z których pierwsza (lewa) jest prawie dwudzielna a wszystkie 
licznie porozcinane. 

Mniejsza połowa pierwszćj łaty bocznej leży już ponad górną 
krawędzią, i jest już cokolwiek niewyraźna; o dalszym przebiegu śladu 
przedziałek na pewne nic orzec się nie da, gdyż widać tylko jeszcze 
lewy brzeg pierwszego siodła bocznego i koniec drugiej łaty; związek 
ich jednak skutkiem wietrzenia jest już do niepoznania zmieniony. 

Ośrodka ta z wejrzenia najwięcej do gatunku T. tulerculatus 
podobna różni się od wszystkich gatunków znanych trzema rzędami 
guzów i właściwym śladem brzegu przedziałek; jest jednak za nadto 
ułamkową i niedokładnie zachowaną, by mogła służyć do utworzenia 
nowego gatunku. 

3. T. licarinatus Kner. 
Nazwa ta wiąże się jedynie tylko z ośródką o jednym skręcie, 

z Mikuliniec i z Czartoryi, przez K N E R A W rozprawie: Neue Beitriige 
aur Kenntniss der Kreideversteincrungen in Ostgalizien — na stronie 
9 opisanej i na tabl. I. wo fig. 14 odrysowanój. Jeżeli rysunek brzegu 
przedziałek jest istotpie prawdziwy i dokładny, naówczas turrilit ten 
rzeczywiście tworzyć powinien osobny gatunek. Wejrzenie jego i roz-
kład guzów jest podobnie dwuznaczny jak na okazie z Przewłoki, o 
którym wyżej wspomniałem. 

Rodzaj: Scaphites. Park. 

1. Scaphites aeąualis Sow. 
Sow. Min. conch. I. 53. Tab. 18. fig. 1—3. 
Bronn. Leth. geogn. 3. Wyd. V. Str. 328 (a 728). Tab. 33. fig. 8. 
D'0rb. Terr. cret. I. 518. Tab. 129. fig. 1—7. 
Reuss. Bóhm. Kreideg. I. 23. 
Giebel. Fauna d. Yorw. Str. 331. 
Geinitz. Sachs. Kreideg. II. Str. 40. 
Alth. Ilaidgr. Naturw. Abh. III. b. 204. 205. 206. Tab. 10. 

fig. 28 . 31. 
Kner. Ilaidgr. Naturw. Abh. III. b. Tab. 10 fig. 5. 
Romer. Verst. des nordd. Kreideg. Str. 90. 
Pusch. Polens Paleont. Str. 159. Tabl. 14. fig. 3. 
Płachetko. Becken v. Lemb. Str. 11. Tab. I. fig. 4. 
Dwio ośródki z Przewłoki. Skręty z początku półobejmujące, 

dalej obejmujące do amonita podobne; ostatni skręt jednak rozkręcony 
prawie prostoległy i w końcu kolankowato zagięty. Zarys ogólny elip-
tyczny; strona wewnętrzna wklęsła, zewnętrzna wypukła, grzbiet spła-
szczony i szeroki lub zaokrąglony. Część skręcona w poprzek żeber-
kowana i żeberka pojedyncze; powierzchnia części nieskręconój na 
grzbiecie w poprzek prążkowana; po bokach (w zaokrąglonej krawę-
dzi pomiędzy grzbietem i powierzchnią boczną) prążki łączą się w nie-
liczne nakształt guza lub ostrej krawędzi wystające, w dalszym prze-
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biegu szerokio i spłaszczone żeberka. Otwór na okazach podolskich 
niewyraźny a brzeg przedziałek tylko częściowo zachowany. 

Jestto gatunek łatwy do poznania; nad Seredem, gdzio go nie-
zawodnio zawierają warstwy marglów glaukouitowych, dotąd nie od-
szukany. W miejscowościach pozakrajowych najliczniej pojawia się 
w średnich piętrach formacyi kredowej od Tourtii w górę np. w Rouen, 
Launoy, Ervy, Uchaux, Lowes i t. d.; jednak i wyżej, jak iip. w mar 
glach senońskich okolic Lwowa i Nagorzan lub w kredzie na wyspie 
Ilugii i w Ilannoworskieni. 

Rodzaj: Bacalites. Lam. 

1. Buculitcs bactiloides D'Orb. 
Okazy do tego gatunku należące trafiają się dosyć licznio w Prze-

włoce. Są to zawsze ośródki bez śladu skorupy, i to ułamki do 24 mm. 
długie i około 7 mm. średnicy mające, w przecięciu jajowato lub pra-
wie koliste; oznaczenie mimo to jest nader łatwe z powodu szerokich 
rowków do osi okazów skośnych i z przyczyny bardzo cechującego 
kształtu brzegu przedziałek, złożonego z sześciu łat i sześciu siodeł, 
z których trzy są większo i parzystodzielne, a trzy naprzemianleglo 
trzy razy krótszo i tylko nieparzysto ząbkowane; a mianowicie: 

Lata grzbiotna wązka i nieco krótsza od pierwszej bocznej, dwu-
ramienna; górno ramię niopodziclone, dolno nierówno trójzębno. 

Siodło grzbietne krzaczkowate, siedmiozębną łatą dodatkową prze-
połowione, obustronnie parzystowrębne i w brzegu karbowane. 

Pierwsza boczna lata dwa razy szersza od grzbietnej i o czwartą 
część od niej dłuższa, siedmio- albo ośmiozębnem siodłem dodatkowem 
na dwie równe części podzielona, w końcu obustronnio trójgałęźna. 

Pierwszo siodło boczne bardzo podobno do grzbietnego, podob-
nież siedmiozębną łatą dodatkową przepołowiono i parzystodzielne. 

Druga boczna łata cokolwiek węższa od pierwszej, z kształtu do 
niej podobna, dodatkowóm siodłem przepołowiona o łatkach widlasto-
dzielnych i ostro ząbkowanych. 

Drugie siodło boczne podobno do połowy pierwszego; wreszcie 
Łata piersiowa dziowięciozębna i z długości i z kształtu prawio 

równa łatom dodatkowym siodło grzbietne i pierwszo boczne poło-
wiącym. 

W ogóle ślad przedziałek zgadza się więc z opisem d'ORmoNY-
EOO, z tą tylko różnicą, że brzeg łat i siodeł, jako w okazie mniej-
szym, jest mniej licznie i mniej wyraźuie ząbkowanym. 

Z warstw nad Seredem poznanych pochodzą liczno ułamkowo 
okazy z wejrzenia do ośrodek tego gatunku podobne ; jednak nio znać 
na nich ani śladu przedziałek ani rowkowauia; z tąd pozorno ich po-
dobieństwo do Dentalium medium, od którego jo różni brak listowki 
podłużnej. 

Bacidites baculoides jest skamieliną dość pospolitą w średnich 
warstwach conomanu wo Francyi, Anglii i w Saksonii (Rouen, Troyes, 
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Marseille, Uchaux, Calais, Lewes , Harascy, Strehlen, Oppeln, w Sak-
sońskiej Szwajcacyi i t. d.). 

b) ś l imaki (Gastcropoda). 

We wszystkich badanych miejscowościach podolskiego conomanu 
ilość ślimaków jest wielką, szczególnie gatunków należących do rodza-
jów Avellana, Turbo, Trochus, Pleurotomaria, Natica, Solarium i Bo-
stcllaria. Gdy jednak znajomość skamieniałych ślimaków w ogóle — 
z wyjątkiem trzeciorzędnych — mało dotąd postąpiła, tak, iż stosun-
kowo z wszystkich działów mięczaków najmniej znamy brzuchonogich, 
jakkolwiek liczba ich rzeczywista we formacyi kredowej niezawodnie 
równa się ilości muszli; i gdy właśnie ślimaki po największej części 
przez przemianę skamienienia Skorupę swą utraciły, zostawiając w skalo 
jako ślad swego istnienia jedynio tylko ośródki lub odciski swej po-
wierzchni, podczas gdy wewnętrzne ukształcenio otworu, zęby, fałdy, 
zgrubienia i rozszerzenia wargi zewnętrznej i wewnętrznej i t. p. 
części cechujące w naszej skalo prawio nigdy w całości się nie zacho-
wały : ztąd sumienno oznaczenie gatunku, a czasem i rodzaju, stawia 
nieraz nieprzezwyciężono trudności, i często wypada kierować się ze-
wnętrznem podobieństwem, a w najlepszym wypadku strojem skorupy 
(ornements), w malutkich cząstkach tu i owdzie zachowonym. Z tego 
powodu opisałem tylko gatunki korzystnie zachowane, zestawiając na-
stępnie w krótkości okazy problematyczno ośrodkowo, których ostate-
czne oznaczenie dopiero po odszukaniu wyraźniejszych osobników na-
stąpić może. 

Rodzaj: Avellana. D'Orb. 

1. Avellana cassis D'Orb. 
D'Orb. Terr. cret. II. Str. 138—140 . Tabl. 169. fig. 10—13. 
Kner. Neuo Beitrage. Str. 11. Tabl. II. fig. 2. 

— Yerst. d. Kreidem. v. Lembcrg. Str. 15. Tabl. III. fig. 5. 
Alth. Bcschr. d. n. Urugeb. v. Lemberg. Str. 46. 
Płachetko. Bocken von Lemberg. Str. 13. Tabl. I. fig. 6. 
Skorupa w zarysie jajowata, o czterech skrętach ważkich lecz 

wysokich, z których w ośrodkach podolskich zwykło tylko dwa się za-
chowały. Dawniejszo skręty wystają zrosztą tylko w małej cząstce, 
gdyż okrywa jo plaszczowato skręt ostatni, B/0 całej wysokości zajmu-
jący. Kąt wierzchołkowy sferyczny (o ramionach łukowatych), wynosi 
około 93—95° . Powierzchnia skorupy mało wypukła, a w niektórych 
okazach większych środkiem ostatniogo skrętu prawio płaska, przytem 
strojna w 27 (lub czasem w 28 lub nawet 29) prążków do osi skrę-
tów równoległych, rozdzielonych rowkami delikatnie w poprzek prąż-
kowanymi. Otwór obszerny, kształtu ucha lub groszkowaty; brzeg jego 
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zewnętrzny wewnątrz bardzo regularnie fałdowany lub l istewkowany 
brzeg wewnętrzny wygięty o 5 skośnych nierównych fałdach, obydwa 
grube i wywrócone. Wymiary dosyć zmionne: 
Wysokość . .: 17 16 16 15 15 15 15 15 14 14 14 

13 12 12 10-3 mm. 
Szerokość . . : 14 13 13-5 14 13 13 12 12 12 12 11 

12 11 10 9 mm. 
Wysokość 
ostatu. skrętu: . 13 13 12 13 12 11 11 12 12 11 11.5 

11 10-2 9 9 mm. i t. p. 
Gatunek ten na Podolu nietylko w warstwach kredy chlorytowej, 

lecz także w marglach Nagorzańskich jes t bardzo pospol i ty; trafia się 
także, aczkolwiek rzadziej w opoce lwowskiej . Są to zazwyczaj ośród-
ki ; jednak dość często spotkać się można z okazem częściowo usko-
rupionym z zachowanym brzegiem otworu; s iatkowate prążkowanie 
powierzchni niekiedy nawet na ośrodkach pięknie się zachowało. Toż-
samość okazów podolskich z gatunkiem przez d'ORBiGNYEGo opisanym 
jes t niewątpliwa; wspomnienia godną jest jednak ta okol iczność , że 
większe okazy mają wyraźne dążenie do częściowego spłaszczenia sko-
rupy w pobliżu linii szwu, i do utworzenia w ten sposób dość silnie 
uwydatnionego grzbietu w górnej polowie ostatniego skrętu równolegle 
do kierunku skręcenia; na kilku osobnikach widać oprócz tego mniej 
wydatną tępą i zaokrągloną krawędź w dolnej8 trzeciej części skrętu. 
Pewien rodzaj zbliżenia do cech następującego gatunku uwydatnia się 
na dość wielkim okazie z Przewłoki , którego kąt wierzchołkowy j e s t 
cokolwiek mniejszy; dawniejsze skręty bardziej wystają, zaś l iczba 
prążków dochodzi do 30 , a więc właśnie do najmniejszej ilości w na-
stępnym gatunku spostrzeganej. 

W e Francyi Avellana cassis cochuje kredę chlorytową (pas zawiera-
jący gatunki Ammonites rhotomagensis i Turrilites costatus) i trafia się 
licznie, zazwyczaj w stanie ośródki, w okolicy Rouen, Cassis i la Maile 
około Grasse. U nas, jak o tem już wspomniałem, dotrwała aż do se-
nonu, i wymarła prawdopodobnie dopiero w czasie osiadania marglów 
lwowskich. 

2. A. incrassata D '0rb . 
D'Orb Terr. cret. II. Str. 133 . Tabl. 168. fig. 1 3 — 1 6 . 
Reuss. Bóhm. Kreideg. I. 50 . II. 113 . 1 1 6 . 

') Liczbę listewek ogranicza d'0RDIONY do 23; przekonałem się jednak 
na kilku okazach, na których takowe policzyć można, że ilość ta 
jest zmienna, i że dochodzi czasem do 30, tylko żo ostatnie listewki są 
mniej wyraźne. 

') Skorupy ślimacze ustawiam otworem nadół skierowanym, gdyż jestto 
położenie ich naturalne; z tego powodu wyrazów „dolny" i „górny,, 
używam w odwrotnem znaczeniu jak d'ORBIQNY, którego ślimaki na ry-
cinach wierzchołkiem nadół a otwok-em w górę są położone. Wyrazy 
zaś „podłużny" i „poprzeczny" odnoszę do skrętów, a nie do skorupy 
w ogóle, podobnie jak Bronn, Alth i w. i. autorów. 
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Kner. Neue Beitr. Str. l l . Tabl. II. fig. 3 . 
Auricula incrassata. Sow. M. C. Tab. 163 . fig. 1 — 3 . 
Gatunek ten różni się od poprzedzającego większą liczbą prąż-

ków ( 3 0 — 3 6 ) , większem obniżeniom ostatniego skrętu a wystawaniem 
poprzedzających, i trzema fałdami po wewnętrznej stronie brzegu os io-
wego. Na okazach podolskich fałdy wprawdzie się nie zachowały; lecz 
na kilku osobnikach widać wyraźnie 36 prążków i tyleż rowków bar-
dzo delikatnie w poprzek rysowanych; grzbietem prążków przebiega 
wąziutka, dopiero przy znacznem powiększeniu widoczna linija wklęsła, 
dzieląca prążek na dwie równe części. Z wejrzenia niemal 1/6 część 
okazów z rodzaju Avellana zdaje się należeć do tego gatunku; lecz 
tylko niekiedy okaz da się oznaczyć niewątpliwie. W Nałużu, Czarto-
ryi. Do tego gatunku zaliczam również ośródkę z Przewłoki , wyró-
żniającą sig bardzo nierównćm pofałdowaniem wewnętrznego brzegu 
otworu, mocnem zgrabieniem wargi wewnętrznej i kształtem nieforera-
nym, jakby pogniecionym. 

Avellana incrassata według d'ORBiGNYEGo cechuje górne poziomy 
Gaultu we Francyi (Ervy, Perte du R h ó n e , Yarennes . Cluse , Clar) ; 
w Angl i i trafia się w zielonych piaskowcach; w Czechach w dolnych 
marglach i w dolnym ciosowcu (Lusch i tz , Pr iesen , Tyssa , Meronitz); 
okazy podolskie pochodzą z warstw zawierających gatunki Ammonites 
varians i Turrilites costatus. 

Rodzaj: Nat ica . Lam. 

1. Natica cassinina D'Orb. 
D'0rb. Terr. cret. II. Str. 166 . Tabl. 175 . fig. 1 — 4. 
Kąt wierzchołkowy 70° . Kształt krótko-stożkowaty, wysokość 

16 mm., szerokość (średnica podstawy) 13 mm., wysokość ostatniego 
skrętu 10 mm. Skręty bardzo wypukło , płytkim rowkiom od siebie od-
dzielone. Powierzchnia skorupy lekko kresotfana w poprzek; wzdłuż 
bardzo delikatnie prążkowana; przy stósownem powiększeniu i oświe-
tleniu (pod drobnowidzem) widać w miejscach przecinania się linij po-
dłużnych z poprzecznemi oddalone wklęsłe kropki. Jestto jedyny okaz 
do tego rodzaju należący, z Przewłoki , który zdołałem oznaczyć nie-
wątpl iwie; ośródki z Naluża i z Warwaryniec , prawdopodobnie tego 
samego gatunku, mają otwór jajowaty od wewnątrz spłaszczony. 

W e Francyi Natica cassiniana j e s t skamieliną r z a d k ą , i trafia 
się według d'0RBiGNYKGO w okolicy Cassis (Bouches-du-Rhóne), w dol-
nych poziomach średniej kredy chlorytowej. 

2. Natica vulgaris Reuss. 
Kner. Noue Beitriige. Str. 12 . 
Reuss. Bóhm. Kreideg. I. Str. 50 . Tabl. 10 . fig. 22 . 
Muller. Aach. Kreidef. II. 14. 
Gatunok ten według Knera j e s t bardzo pospolity w Mikulińcach. 

Za oznaczenie jednak nie ręczę, bo do rysunków Geinitza (Siichsiscbes 
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Kreidegebirge II. Str. 4 5 . Tabl. XIII. fig. 7. Tabl. XIV. f. 10. i Tabl. 
XV. fig. 16. 17). na które się Kner powołuje , prawie każda ośrodka 
tego rodzaju je s t podobna 

l lodzaj : L i tor ina .? Sow. 

1. Litorina sculpta Sow. 
Kner. Neue Beiter. Str. 14. 
Reuss. Bóhm. Kreideg. I. 4 9 . Tab. X. fig. 16. 
Turbo sculptus. Sow. M. C. Tab. 3 9 5 . fig. 12. 
Według Knera piękne ośródki z wyraźnie zachowanerai wzdłuż 

i w poprzek przebiegającemi żeberkami trafiają się w Mikulińcach. 
W zbiorku komisyi podobnych okazów dotąd nie m a , tylko ułamkowa 
ośródka z Warwaryniec zbliża się kształtem do rysunków Reussa , nie ma 
jednak żeber podłużnych, i zdaje się należeć raczej do gatunku Turbo 
submflatus. 

Reuss 1. c. I . 49 . I I . 125. Tabl. XI. fig. 12. 

Rodzaj : Neritopsis . Sow. 

1. Neritopsis laevigata D'Orb. 
Neritopsis laevigata. D'0rb. Terr. cret. II . Str. 177 . Tabl. 176 . 

fig. 11. 12. 
Capulus elongatus ? Kner. Neue Beitr. Str. 17. Tabl. II . fig. 15. 
Skorupa w lewo skręcona bardzo gruba o niewiolu skrętach niz-

kich a szerokich; wzrost jej nadzwyczaj szybki, tak żo w porównaniu 
do ostatniego skrętu, część dawniejsza prawie niknie. Otwór obszerny 
okrągławy lub zaokrąglono czworokątny, w szeroki a płaski rąbek się 
rozszerzający. Powierzchnia ośrodek zupełnie g ładka; na powierzchni 
skorupy widać nieregularnie , a według K N E R A falisto przebiegające 
prążki wzrostu. Szerokość 1 8 — 2 1 mm., wysokość 1 5 — 1 6 ' 5 mm. P o 
stronio wewnętrznej w pobliżu otworu powierzchnia zagłębia się w dość 
wyraźny dołek w miejscu nabrzmienia wnętrza skorupy.—Skręty w ośród-
kach oddalone , jednak nigdy w sposób wskazany przez KNERA, owszem 
na częściowo uskorupionych okazach z Przewłoki widać wyraźnie , że 
całą przestrzeń pomiędzy skrętami wypełnia nadzwyczaj gruba skorupa ) 

a kształt skrętów jes t zupełnio regularny jak w rodzaju Natica, daw-
niejsze skręty nio leżą z boku, jakkolwiek z przyczyny bardzo szyb . 
kiego wzrostu zdają się być na pozór pozaśrodkowymi. Grubość sko . 

') O istnieniu wymienionego gatunku w cenomanio podolskim nio wątpię, 
gdyż w oboc przynajmniej czterech (dziś wprawdzio nieoznaczalnych) 
gatunków rodzaju Natica, prawio wo wszystkich miejscowościach po-
spolitych, byłoby nieprawdopodobnćm przypuszczenie nieistnienia ga-
tunku najbardziej pospolitego. Lecz na ośrodkach, które właśnie w tym 
rodzaju są podobniuteńkie do siebie, nie chciałem oprzeć oznaczenia. 

(101 ) 

rupy dochodzi niekiedy po stronie wewnętrznej do l - 5 mm., budowa 
jej grubo-blaszkowa. 

Ośródki tego gatunku trafiają się nielicznie w górnych poziomach 
kredy chlorytowej we Francyi (Royan, dóp. Charonte infórieure); na 
Podolu są rzadkie w warstwach nad Seredem, zaś bardzo pospolito 
w Przewłoce. Zgodność okazów podolskich z rysunkiem, z opisem 
i z wymiarami ośródki opisanśj przez d'0RBIGNYEQO jest zupełnie do-
kładna; niewątpliwie także okazy z Mikuliniec, opisane i cokolwiek 
niedokładnie wyobrażone przez K N E R A do tego gatunku odnieść należy. 

2. N. omata D'Orb. 
D'Orb. Terr. crćt. II. Str. 176 . Tabl. 176. fig. 8 — 1 0 . 
Kąt wierzchołkowy około 152° . Gatunek ten ma wymiary i wej-

rzenie poprzedzającego gatunku, lecz o twór jes t półkolisty lub prawio 
półksiężycowy, a powierzchnia podłużnie żeberkowana i przestrzeń po-
między żeberkami delikatnie w poprzek prążkowana. 

Uskorupione okazy tego gatunku trafiają się na wzgórzach św. 
Katarzyny w Pobliżu Rouen, we Francyi; z Podola znam dotąd tylko 
jeden okaz niewątpliwy w części uskorupiony, z Przewłoki , gdyż oka-
zów bez skorupy (ośrodek) niepodobna odróżnić od ośrodek innych 
gatunków tegóż rodzaju. 

Rodzaj : Trochus. Lam. 

1. Troclius cf. Leymerici Arch. 
Jedyna ośródka z Przewłoki , o dwóch skrętach całkowicie za-

chowanych, ma około 12 mm. wysokości i 15 mm. szerokości ; osta-
tni skręt zajmuje prawie połowę całój wysokości. Skręty są dosyć wy-
pukłe , w przecięciu niorówno-czworokątue; dolna ich powierzchnia 
jednostajnie wypukła , na zewnątrz wyraźną, jednak zaokrągloną kra-
wędzią ograniczona; po nad tą krawędzią powierzchnia na malej prze-
strzeni pozornie cokolwiek się zagłębia, podczas gdy w górnej połowie 
pojawia się 2 1 — 2 2 szerokich wydłużonych guzów prostopadłych do 
osi skrętów, niemal trójkątnych, ostrym końcem krawędzi szwu doty-
kających. Zagłębienie osiowo (umbo) niezbyt obszerne , lejkowate, wy-
raźną krawędzią od zewnętrznej powierzchni odgraniczone. Skorupa 
zanikła bez śladu. 

Ośródka ta z wejrzonia j e s t bardzo podobna do okazów wymie-
nionego gatunku z Tournay pochodzących; lecz kąt jej wierzchołkowy 
wynosi tylko 82° , a z powodu braku skorupy , donośność tej różnicy 
ocenić się nio da. 

2. Tr. Sarthinus D'Orb. ? 
Kner. Neue Beitr. Str. 12. Tabl. II. fig. 5 . 
Z Mikuliniec. Jedyny okaz o pięciu skrętach na zewnątrz płas-

k i c h , w pobliżu linii szwu gruczołowany, zresztą s iatkowato wzdłuż 
i w poprzek żoberkowany. Sądząc z ryciny KNERA, okaz ten do ga-
tunku Tr. Sarthinus D'0rb. z pewnością nio należy. Czyli jednak two-
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rzy nowy gatunek, osądzić nie m o g ę , gdyż w zbiorku komisyi podo-
bnej ośródki dotąd wykryć nie zdołałem. 

R o d z a j : Solarium. Lam. 

1. Solarium Kneri n. sp. (Tabl. II. fig. 6). 
Solarium cf. ornatum. Kner. Str. 14. Tabl. II . fig. 17. 
Kąt wierzchołkowy 110° . Kształt bardzo płasko stożkowaty o trzech 

skrętach. 
Wymiary: 

W y s o k o ś ć : 6 1 0 8 7 6 5 mm. 
Szerokość: 17 19 18'5 19*5 18 15 mm. 
Wysokość ostatn. skrętu; . . . . 3'8 6 4 - 5 4'5 4 3"2mm. 
Szórokość t e g o ż : 7 9 9 8 '5 8 9 mm. 

Skręty są bardzo nizkio, w przecięciu prawie r o m b o w e , w po-
bliżu linii szwu i środkiem dolnej powierzchni o krawędziach tępych 
i zaokrąglonych; przeciwnie ostre krawędz ie , z których jedna ogra-
nicza zagłębionio os iowo, druga tworzy obwód skrętu , są bardzo wy-
datne i prawie tnąco , a krawędź zewnętrzna przytem lekko falisto 
powyginana. Przyczyną wygięcia są l iczne , n ierówno, szerokie a pla-
skio żeberka poprzoczne zewnętrznej powierzchni , cokolwiek skośnie 
do skrętów ułożone; krótsze żeberka , nio zawsze wyraźno, pojawiają 
się l icznie (przeszło 4 0 na skręt) w kształcie wypukłych pasków, które 
tuż po pod górną bardziój wypukłą połową skrętów zanikają; tylko na 
jednym okazie korzystniój zachowanym widać wyraźnie , że po trzy 
żeberka łączą się w połowie szerokości skrę tu , tworząc odtąd nizki 
skośny garb aż po krawędź [zewnętrzną, podczas gdy przestrzeń po-
między garbami pozostaje płaską lub nawet cokolwiek się zagłębia . 
Czasem i to żebra czyli garby są nie bardzo wyraźne , i widać tylko 
nieregularno skośno' pomarszczenio powiorzchni. Dolna powierzchnia 
skrętów, jak o tćm już wspominałem, środkiem jes t wypukła i tworzy 
niewyraźną zaokrągloną krawędź; właśnie po tę krawędź widać daw-
niejsze skręty w zagłębieniu osiowem nizko lejkowatćm. 

Ośródki tego gatunku trafiają się l icznie wo wszystkich miejsco-
wościach; skorupa jednak zanikła bez śladu. Tyle o niej tylko powie-
dzieć m o g ę , że powinna być bardzo c ienką , gdyż przestrzeń pomię-
dzy skrętami nie j e s t większą od grubości zwykłego papieru l istowogo. 
Swćm wejrzeniom;przypominają to ośródki Solarium dentatum d'Orb. ga -
tunek znany z gaultu francuskiego, różniący się jednak znacznie większym 
kątem wierzchołkowym i uzębieniem obwodu od gatunku, który tutaj 
opisuję ; daleko mniejszem jes t podobieństwo do gatunku Solarium orna-
tum Filton, którego żebranie dochodzą nigdy do brzegu zewnętrznego, 
i którego kąt wierzchołkowy wynosi 128° . 

Rodzo j : Turbo. Lam. 

1. Turbo ? tuberculato-costatus Kner. (Tabl. II. fig. 7 . ) 
Trochus (Turbo) Chassyanus ? D'0rb . Kner. Neue Beitriige. Str. 

13. 14. Tabl. II. fig. 6. 7. (Liche ryciny). 
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Z wszystkich szczątków ślimaczych na Podolu najpospolitsze są 
ośródki do tego gatunku przez K N E R A zaliczone, dosyć dokładnie za-
chowane, co do kształtu między Tr. chassyanus d'Orb., Tr. Basteroti 
d'0rb. i Tr. Maręaisi pośredniczące. K N E R W swej rozprawce wspom-
niał o podobieństwio do pierwszego z wymienionych gatunków; do-
strzegł jednak już na małej l iczbie okazów, które mu z Czartoryi na-
desłano, tak znacznych różnic, że ośródki te pod nazwiskiem Tr. tu-
berculato-costatus od gatunku d'0RBiGNYEOO odłączył. 

Jest to ślimak w prawo skręcony pod kątem 4 8 ° ; rzadko kąt ten 
j e s t mniejszym; najmniejszy zauważany na okazie cokolwiek przy-
gniecionym wynosi 4 5 ° 3 0 ' . Skrętów p ięć , mocno wypukłych i głębo-
kimi rowkami od siebie pooddzielanych. Po każdym skręcie w równych 
odstępach obiegają trzy, rzadziej dwie wystające l istewki linią śru-
bową po stronie najbardziej wypukłej zewnętrznej powierzchni; czwar-
tą, a względnie trzecią l istęwkę do trzech pierwszych równoległą wi-
dać w większym odstępie znacznio przed niemi w pobliżu szwu ; oprócz 
tego ostatni skręt często ustrojony w liczniejsze a o wiele węższe , j e -
dnak mniej wyraźne, w pobliżu os iowego zagłębionia znikające podłu-
żne prążki. 

Na ośrodkach cały ten układ listewek śrubowatych przecinają 
pod kątem 7 0 ° oddalono, mniej lub więcej wyraźne pręgi poprzeczne, 
skutkiem czego w miejscach skrzyżowania powstają wystające , nieco 
ukośnie wydłużone guzy lub węzły, których wrażenie ogólne czasem 
tak się uwydatnia , że w porównaniu z nimi l istewki podłużne prawie 
zanikają. Okazy takie są jednak tylko ostatecznóm ogniwem szeregu, 
rozpoczynającego się od okazów o wyraźnych l istewkach śrubowatych 
bez śladu garbów i węzłów, a kończącego się na ośrodkach wzdłuż 
i w poprzek prążkowanych, przypominających strojem swój skorupy 
gatunok Tr. Maręaisi. d'0rb. 

N a skorupie , która tylko na niektórych ośrodkach z Nałuża 
w malej cząstce się zachowała , widać liczno prążki podłużne; z tych 
trzy, leżące ponad linijami węzłowemi o ś r ó d e k , są wyraźniejsze , bar-
dziej oddalone, l i s tewkowato , ponad guzami ośródek nabrzmiałe; inne 
prążki (których ponad listewkami naliczyłem 4 — 5 , zaś 8 poniżej li-
stewek), są strojne w liczne alo drobne ziarua zaokrąglone. Prze-
strzeń pomiędzy l istewkami pod kątem 7 0 ° skośnie prążkowana; lecz 
trudno przypuścić , by skutkiem skrzyżowania tak delikatnych linii 
z l istewkami owo cechujące grube guzy powstać mogły, które wię-
kszej części ośródek zupełnie odrębno nadają wejrzenie. Rzecz ma się 
prawdopodobnie tak jak w rodzaju Ammonites varians, gdzie niektóre 
okazy (samce według d'OBBiGNYKGo) są bardziej płaskie i bez guzów 
po bokach, inno zaś o l icznych gruczołach lub guzach (samice). 

Rodzaj : Pleurotomaria . Defr. 

1. Pleurotomaria Mailleana D '0rb . 
D '0rb . Terr. cret. II. Str. 2 5 3 . Tabl. 1 9 5 . 
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Płachetko. Becken von Lemb. Str. 15. Tabl. I. fig. 12. (? ?) 
Ośrodka z Przewłoki . Kąt wierzchołkowy wynosi około 9 0 w y -

sokość 16, szerokość 25, wysokość ostatniego skrętu 7 mm. 
Kształ t nizko stożkowaty o trzech skrętach zachowanych. Skręty 

Bpłaszczone, w przecięciu prawie rombowe, o krawędziach zewnętrznych 
wyraźnych, z których dolna jest^ ostra, górna zaokrąglona. Ostatni 
skręt na powierzchni zewnętrznej cokolwiek zagłębiony; zatoka czyli 
wycięcie skorupy rodzajowi Pleurotomaria właściwo (sinus) zajmuje 
trzecią część długości skrętu i leży tuż pod górną zaokrągloną kra-
wędzią. Skorupa na okazie podolskim niezachowana. 

PI. Mailleana j es t skamieliną dosyć pospolitą w kredzie chlo-
rytowej francuzkiśj (Rouen , Lescure , Grasse, Escragnol le , Anot, Sou-
lage i t. d ) . Jedyny okaz podolski pochodzi z Przewłoki. 

2. PI. linearis Mant. 
PI. linearis. Kner. Neue. Beitr. Str. 14. 
Trochus linearis. Geinitz. Sachs. Kreideg. I I . Tab. X I I I . fig. 6 . 
Pleurotomaria piana. Goldfuss. Petref. Germaniae. Tab. 187 . fig. 4. 
Gatunek ten wymienia K N E R Z Mikuliniec. W zbiorku komisyi 

istnieją rzeczywiście l i c zne , bardzo nizkio ułamkowe ośródki o pła-
skich a szerokich skrętach, któro w części zachowanej zgadzają się dość 
dokładnie z rycinami G O L D F O S S A i G E I N I T Z A ; jednak z bardzo niedo-
kładnie zachowanych okazów nie zdołałom sobie wyrobić przekonania 
o niewątpliwem istnieniu tego gatunku w cenomanie podolskim. W każ-
dym razie są to ośródki wcalo odmienne od ośrodek gatunku PI. Mail-
leana, z któremi jo K N E R i G E I N I T Z niesłusznie łączą. 

3 . Pleurotomaria texta D '0rb . 
Dwie ośródki z Przewłoki, z zachowaną w malej cząstce skorupą, 

zgadzają się w zupełności z okazem z Rouen pochodzącym, oznaczo-
nym przez KRANTZA. Kąt wierzchołkowy sferyczny (o ramionach łuko-
watych) wynosi około 120°; szerokość okazu 23 mm., wysokość 12-5 
mm., wysokość ostatniego skrętu 6'2 mm. Skręty są spłaszczone o kra-
wędziach zaokrąglonych; otwór nieforemnie czworokątny. Obszerna za-
toka (sinus) leży ponad dolną krawędzią. 

Czyli oznaczenie K R A N T Z A j e s t rze te lne , osądzić nie mogę, gdyż 
w d'0RBiGNYEGO Paleontologii (Pal. franc. Terr. cret. II. rok: 1 8 4 2 ) 
o tym gatunku żadnej nie ma wzmianki. 

Rodzaj : Emarginula . Lam. 

1. Emarginula Allhi n. sp. (Tabl. II. fig. 1.) 
Em. sp. indet. Kner. Str. 18. Tabl. II. fig. 16. (?) (Rysunek 

bardzo niewyraźny). 

') REUSS (1. c . I . 4 7 i II. I I I . ) i MCELLER (1. c . S t r . 4 7 . ) z a l i c z a j ą PI. I t -
nearis Mant., perspectiva d'Orb., piana Manst., Mailleana d'Orb., Hau-
eri Kner, velata Goldf., dinstincta Duj., i granulifera Mflnst. — do je-
dnego gatunku. 

) 

Skorupa nieskręcona skośnie krótko-stożkowata o wierzchołku 
pozaśrodkowym i cokolwiek zakrzywionym, z przodu w podłużny pas 
zagłębiona i u brzegu wycięta. Przód skorupy zaokrąglony i wydę ty ; 
tył cokolwiek wklęsły, z wystającym po za wklęsłość wierzchołkiem. 
Powierzchnia s iatkowato żeberkowana; żeberka nierówne, wzdłuż i w po-
przek przebiegające. Podłużne żeberka są naprzemian grubsze i cieńsze, 
mnogie ; na ośródce z Przewłoki l iczba ich wynosi 6 4 ( 3 2 grubszych 
i tyleż c ieńszych); na okazie w Czartoryi znalozionym naliczyć ich 
można przeszło 6 0 , jakkolwiek tylko s/4 części skorupy się zachowały. 
Widać również na odcisku w skalo pozosta łym, że co czwarte żebro 
wyróżnia się grubością, następnie środkowe , a dwa naprzemianległe 
są najdelikatniejsze. Wycięcie wązkie, p o d ł u ż n e , trzecią część rowku 
zajmujące. Otwór (podstawa skorupy) podłużnie eliptyczny. Wymiary 
są różne: 

Długość : 12 1 3 . 11 7 mm. 
Szerokość: 8 9 ? 5 mm. 
W y s o k o ś ć : 8-3 ? 8 5 mm. 

Okazy podolskie co do kształtu podobne są do E. Guerangeri 
d'0rb. , różnią się jednak stanowczo od wszystkich gatunków dotąd 
z kredy znanych bardzo wielką liczbą ż e b e r , choć okazy są drobne , 
gdy przeciwnie gatunki francuzkio jakkolwiek w i ę k s z e , są mniój li-
cznie żeberkowane ( E . Guerangeri ma 4 0 ż e b e r , pelagica podług ry-
sunku około 18 grubszych, a więc razom około 3 6 , Sanctae Catheri-
nae 2 8 — 3 0 , neocomiensis 52 ) . 

Czartorya. Nałuże. Przewłoka. 

Rodzaj : Denta l ium. L . 

1. Dentalium medium Sow, 
Sow. M. C. Str. 121. Tabl. 79 . fig. 5. 6. 
Reuss. Bóhm. Kreidog. I. 40 . Tabl. XI . fig. 4. (partim). 
Już pierwiastkowo oznaczonio tego gatunku przez SOWERBYEGO 

j e s t niezbyt ścis łe; polega bowiem na ułamkowych ośrodkach z gór-
nego zielonego piaskowca angielskiego pochodzących, których najwa 
żniejszą cechą je s t grubość w tym rodzaju niezwykła , i podłużna li-
stowka jako dowód istnienia szpary w skorupie. Z bardzo niewyraźnej 
ryciny angielskiego autora zresztą niczego wyrozumieć nie można. 

Liczno okazy podolskie, we wszystkich miejscowościach pospolite , 
zgadzają się w zupełności z okazami z Rouen, przez K R A N T Z A ozna-
czonymi. Są to ośródki ułamkowe kształtu bardzo wydłużonego ścię-
tego stożka, niekiedy na pozór prawio o b ł o , z jednój strony cokol-
wiek przypłaszczone, lub czasem w szerszem końcu trąbkowato lub 

') O czeskim gatunku E. carinata Reuss. (Bóhm. Kreideg. I. 41. Tabl. 
XI. fig. G) nie wiemy wcalo, czy miała żebra podłużne lub czyli ich 
nie miała; bo w opisie REUSS o nich nie wspomina a na rysunku po-
wierzchnia jest tylko współśrodkowo kresowaną i bez wycięcia brzegu, 
tak że wątpićby można o przynależeniu do rodząju. 
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lejkowato się rozszerzające , z podłużną wypukłą l i s tewką , obustron-
nio płytkim rowkiem ograniczoną. Powierzchnia szorstka i bez połysku, 
lub też gładka i lśniąca. Wielkość okazów i stosunek podstawy do wy-
sokości bardzo zmienny 

Dwa największe okazy mają następujące; wymiary: Długość 2 5 
mm., dolna średnica 8 mm., górna 5 mm., z Przewłok i ; drugi z Nałuża 
ma długość równą 2 8 mm., średnicę dolną 8 mm., górną 6 mm.—Dłu-
gość całkowita pierwszego okazu byłaby więc równą 66-6 mm., a kąt 
wierzchołkowy 6 ° 5 2 ' 57"; długość całkowita drugiego 109 mm., a kąt 
wićrzchołkowy 4 ° 12' 22". 

Jak o tćm już wyżej wspomniałem, ośródki ślimacze w marglach 
glaukonitowych na Podolu są bardzo pospol i te , lecz sposób zachowa-
nia i zwyczajna ułnmkowość okazów nie sprzyja sumiennemu ozna-
czeniu. Wymieniłem dotąd śl imaki, kłórych przynależenie do gatunków 
dotąd poznanych da się jako tako wykazać na podstawie uzbieranego 
materyjału; pozostają jednak w zbiorku komisyi niemal s/8 części mię-
czaków brzuchonogich bez ścis łego oznaczenia. Wymieniam tu jeszcze 
kilka gat.unków wyraźniejszych , jednak nio uskorupionych, a mianowicie: 

Bostcllaria inornata d'0rb. z Czartoryi, Tl. cmarginulala Gein. 
z Przewłoki ; Turbo subinflatus Reuss (?) z Warwaryniec; Trochus cf. 
Gucrangeri pospolity we wszystkich miejscowościach; Pleurotomańa c f . 
falcatu d'0rb. i Pl. Brogniarlina d'0rb. (?) z Warwaryniec; Pterodonts 
elongata d'0rb. z Przewłoki; dalej nieoznaczalne ułamki ośródek z ro-
dzajów Turritella, Nerinea, Eulima, Natica, Fusus i w. i . 

Dokładniejszo przeszukanie warstw nad Koropcem i Strypą do-
starczy zapewne w najbliższej przyszłości lepiej zachowanych okazów, 
a l iczba gatunków się potroi , gdyż właśnie w warstwach kredy chlo-
rytowej ilość mięczaków brzuchonogich je s t bardzo znaczną; oznaczo-
nio wymaga jednak okazów całkowitych i choć częściowo uskorupio-
nych , jeśli się ma oprzeć na rzeczy a nie na domysłach mniej lub 
więcej prawdopodobnych, którymi niniejszej pracy obarczać nie chciałem. 

c.) Wolnoskrze lne (Lamellibranchiata). 

Rodzaj : Cardium. Brug. 

1. Cardium ventricosum d '0rb 
D'Orb. Terr. cret. III. Str. 41. Tabl. 257 . fig. 1 — 3 . 
Skorupa poprzeczna , bardzo wypukła , nieznacznie boczno nieu-

miarowa; szerokość i grubość większa od wysokości (długości d'0rb.); 
kształt otworu klap zaokraglono kwadratowy. Kręgi wielkie, silne, mo-
cno wystające, cokolwiek naprzód zgięte. Z przodu skorupa jes t krót-

') O podobieństwio do ośródek niektórych mięczaków głowonogich {Ba-
culites, Hamites attenuatus i. t. p.) wspomniałem już w opisie gatunku 
Baculites baeuloides-, do gatunku Dentalium zaliczyć można z pewno-
ścią tylko te okazy, na których powierzchni listewka dwoma rowkami 
ograniczona wyraźnie się zachowała. 
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sza i węższa niż po Btronie odwrotnej , co jej nadaje cokolwiek skośne 
wejrzenie. Powierzchnia ośródek jest g ładka; widać na niej tylko rowki 
wspólśrodkowe wyrażające okresy wzrostu , a niekiedy także bardzo 
delikatne karbowanie brzegu; powierzchnię skorupy w małych cząst-
kach zachowanój stroją bardzo drobno a l iczne promieniste żeberka. 

Cardium ventricosum trafia się l icznie w kredzie chlorytowej 
w Rouen; na Podolu ośródki są dość pospolite we wszystkich miej-
scowościach , różnią się jednak bardzo co do wielkości, od nadzwyczaj 
drobnych zaledwie do 3 mm. szerokich, aż do okazów mających 19 mm. 
i więcej w średnicy, ś l a d mięśni prawie zawsze j e s t bardzo wyraźny. 

Rodzaj : Opis. Defr. 

Rodzaj Opis Defr. wyróżnić można z łatwością od wszystkich 
podobnych po kształcie1 . Mimo to gatunki są dosyć trudne do ozna-
czenia , a KNER (1. c. Str. 20 ) zalicza wszystkie okazy znane mu 
z Czartoryi i Mikuliniec do jednego tylko gatunku; czy słusznie ? osą-
dzić nie mogę, gdyż z l ichćj ryciny małego okazu niczego dowiedzieć 
się nie można , a praca GEINITZA, na którą się KNER p o w o ł u j e 5 , po-
została mi dotąd nie przystępną, gdyż nie posiada jej żadna z bibli-
jotek miejscowych. Okazy w zbiorku komisyi są l iczne , dość pięknie 
zachowane, i należą co najmniej do trzoch gatunków. 

1. Opis bicornis Gein. 
Reuss. Bóhm. Kreideg. II. Str. 2 . 
Kner. Neue Beitrage. Str. 20 . Tabl. II. fig. 23 . (?) 
(Gein. Kiesl. Nachtr. Str. 14. Tabl. V. fig. 1 0 — 1 2 . ) 
Z bardzo niedokładnym rysunkiem K N E R A zgadza się kilkanaście 

ośródek podolskich z różnych miejscowości. Są to jednak prawdopo-
dobnie tylko młode okazy następujących gatunków. 

2. O. Coąuandiana d'0rb. 
D'Orb. Terr. cret. III. Str. 54 . Tabl. 2 5 7 . fig. 7 — 9 . 
Skorupy poprzeczno, dosyć grube , gęsto i nierówno współśrod-

kowo fa łdowane; Tylny brzeg krótki , łukowaty; bok przedni na zna-
cznćj przestrzeni zagłębiony. 

Obwód otworu skorup zaokrąglono skośnie do l to idowy, szczyt 
ostry i skręcony ku wewnątrz. Kąt wiorzcholkowy wynosi około 3 5 - 3 8 ° . 

') Małżowina poprzeczna, zwykle współśrodkowo kresowaua lub fałdowana. 
Skorupy w grzbiecie spłaszczone, powierzchnia ich skośnie ostrosłupcwo 
czworościeuna o zaokrąglonych krawędziach. Ściana zewnętrzna wy-
pukła, wewnętrzna wklęsła; z ścian bocznych przednia jest zazwyczaj 
wypukła, zadnia płaska lub cokolwiek zagłębiona. Kręgi (crochcts) dłu-
gie, zagięte lub skręcone ku wewnątrz. Obwód okazów (z boku) sor-
cowaty lub zaokrąglono trójkątny. Z powodu nadzwyczaj grubej sko-
rupy kształt ośródek jest zupełnie odmienny od kształtu okazów usko-
rupionych. 
GEINITZ. Quaders. Kiesl. Nachłrag. 
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Wymiary: 
Wysokość (długość) 2 1 2 0 mm. 
Szerokość . . . 2 4 23-5 mm 
Grubość . . . 14 14 mm. 

0. Coąuandiana trafia się nielicznie w Cassis (Bouclies du Rhóne) 
wo Francyi; podolskie okazy pochodzą z Przowłoki. 

3. O. Truellei d '0rb. 
D ' 0 r b . Terr. cret. III. Str. 50 . Tabl. 2 5 5 . fig. 1 — 4 . 
Małżowina poprzeczna, gruba, według d'0KBiGNTKOO gładka, z tylu 

płaska i dłuższa, z przodu zagłębiona i zaokrąglona, znacznie krótsza. 
Wierzchołki pstro nieskręcone cokolwiek do wewnątrz wgięte . Otwór 
skorup w obwodzie skośnie zaokrąglono czworokątny; bok tylny i bok ze -
wnętrzny znacznie dłuższe od przedniego i od wewnętrznego (zamko-
wego). Kąt wierzchołkowy 5 2 — 55° . 

Gatunek ten je s t rzadki w krćdzie chlorytowej francuzkiej (Sain-
t e s , dop. Charentejinferieure); trzy ośródki podolskie pochodzą z Przewłoki . 

4. O. elegans d'Orb. (?) 
D'Orb. Terr. cret. III. Str. 55 . Tabl. 254 . fig. 4 — 9 . 
Bronn. Lethaea geogn. 3 Wyd. V. Str. 3 0 0 . Tabl. 30 . fig. 14 . 
Jedyny okaz, częściowo uskorupiony, który do tego gatunku za-

liczam, ma 27 mm. szerokości, 16 5 ram. długości i 2 4 mm. grubości , 
kąt wierzchołkowy 45°, kształ t czworościenny. Ściana zewnętrzna z lekka 
zaokrąg lona , wewnętrzna krótka , zagłębiona. Tylną ścianę ogranicza 
wydatny fa łd; drugi podobny, sięgający do połowy tylnej krawędzi, 
dzieli ją na dwa nierówne pola. Także na przednićj ścianie widać wy-
gięcie skorupy w drugiej trzeciej części jćj szórokości; jednak ton fałd 
wyraźniej znać na ośródce jak na powierzchni skorupy. 

Wo Francyi Opis elegans cechuje niższo poziomy kredy chlory-
towej nad rzeką L o i r o , w okolicy Mans (dop. Sarthe); okaz podolski 
znaleziony w Przewłoce. 

\ 

Rodzaj : Cyprina. Lamk. 

1. Cyprina Ligeriensis d'0rb. 
D'0rb. Terr. crót. III. Str. 1 0 3 . Tabl. 275 . 
Muller. Aach. Kroidef. II. Nachtrag. Str. 64 . 
Małżowina skośna, bardzo niesymetryczna, w obwodzie zaokrąglono 

nierówno czworokątna, mocno wypukła. Linia zamku prawio prosta . 
Krawędź przednia krótka, wycięta, łączy się z brzegiem dolnym w na-
rożu zaokrąglonćm, tworzącem niemal umiarowe półkole; naroże po-
między dolną i tylną krawędzią zaokrąglone prostokątne; skorupa 
w kierunku linii łączącej to narożo z wierzchołkiem jes t najwięcej wy-
pukła. Kąt pomiędzy tylną krawędzią i zamkiom zaokrąglony rozwarty. 
Nachylenie skorup z przodu i z dołu powolne i jednostajne i tamże kra-
wędzie mniejsze niż 9 0 ° ; ztylu nachylenie j e s t strome i krawędź wię-
ksza od 90° . Silno i mocno naprzód zakrzywione kręgi (crochets) nie-
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mai się dotykają; ślad przedniego mięśnia wie lki , zagłębiony, współ-
środkowo kresowany; ślad drugiego mięśnia niewyraźny leży ponad 
narożem między zamkową i tylną krawędzią (Francuzkie okazy mają 
ślady obydwu mięśni bardzo wyraźne, wielkie i zagłębione). 

Wymiary: 
D ł u g o ś ć : . . . 37 3 4 26 19 18 '3 mm. 
Szśrokość: . . . 35 3 2 2 4 18 18 mm. 
Grubość: . . . 24 '5 23 18 13-5 13 mm. 
Ośródki podolskie zgadzają się dokładnie z okazami francuzkimi 

z Montignies sur roc '; dwio najmniejsze i mały okaz uskorupiony są 
zresztą co do kształtu dosyć podobne do gatunku C. regularis, który 
w gaulcio francuzkini j e s t pospol i ty; lecz szerokość ich zawsze j e s z -
cze j e s t mniejsza od długości , i tak zwana lunula nie jes t rowkiem 
ograniczona. Powierzchnia cieukiój skorupy bardzo delikatnie i gęsto 
współśrodkowo prążkowana. 

Rodzaj: Corbis. Cuv. 

1. Corbis rotunduta d'0rb. 
D'Orb. Terr. crót. III. Str. 113 . Tabl: 2 8 0 . fig. 1. 2. 
Małżowina wypukła,gruba, okrąglawa, cokolwiek nieumiarowa. Kra-

wędź zewnętrzna przechodzi obustronnio bardzo nieznacznie w sąsiednie 
krawędzie, tak, że zewnętrzny brzeg skorupy tworzy prawie dokładnie 
obwód kola brzegiem zamkowym jakby cięciwą ucięty (r = 17 mm.). 
Kręgi krótkie , grube , cokolwiek naprzód skręcone , mało wystające. 
Powierzchnia ośrodek g ładka; na powierzchni skorupy widać w nie-
równych odstępach nieregularne, schodkowato wystające pasy wzrostu, 
oraz bardzo liczne , nizkio i zaokrąglone, a skutkiem przecinania się 
z linijami wzrostu chropawe prążki promioniste. 

Corbis rołundata we Francyi jes t skamieliną dość pospolitą w dol-
nych warstwach krćdy chlorytowej (Mans, Coudrecieux, Rouen , Mon-
tignac, Thaulano, la Maile, Caussols i t. d.); jeden okaz prawio w ca-
łości uskorupiony i trzy ośródki, które do tego gatunku zaliczam, po-
chodzą z Przewłoki . 

Rodzaj: Pectunculus . Lamk. 

Zbiorek komisyi posiada z tego rodzaju ułamek skorupy dość 
wie lk i , wyraźny, współśrodkowo kolisto i delikatnie promienisto prąż-

') Okaz będący obecnie własnością gabinetu mineralogicznego wszechnicy 
Jagiellońskiej, oznaczył K R A N T Z na Cardium D'Orbignyanum, do któ-
rego rzeczywiścio z wejrzenia jest dosyć podobny. Jestto jednak wi-
docznie pomyłka brakiem skorupy spowodowana. Cardium D'Orbi-
gnyanum według A R C I I I A C A pojawia się po raz pierwszy w warstwach 
nummulitowych koło Biarritz w Pireneach. Zob. Arch. Fossiles de 
Bayonno. Str. 21. Tabl. 13. a. b. (Memnires de la Soc. geol. de France. 
II. S. T. II. 1. 1846). 
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kowany; okazu tego z przyczyny braku obwodu i zamku bliżej ozna-
czyć nie zdołałem. 

Rodzaj : Arca. L. 

1. Arca Mailleana d'Orb. 
D'Orb. Terr. cret. H I . Str. 2 2 9 . Tabl. 3 1 8 . fig. 3 — 7 . 
Knor. Meuo Iieitriige. Str. 2 1 . Tabl. II. fig. 25 . 
Jestto najpospolitszy gatunek z wszystkich małży z Podola mi 

znanych. Kształt jajowato podłużny, obwód kątowaty; brzeg przodni 
krótki i zaokrąglony, tylny wydłużony i ukośnie ścięty, wyraźnym fał-
dem przepołowiony. Skorupa gruba, współśrodkowo prążkowana; w po-
bliżu kręgów widać niekiedy także kilka prążków promienistych. Polo 
więzadła kresowano, wązkie. Stosunek długości do szerokości do gru-
bości zwykle 3 3 : 2 0 : 2 6 : mm. 

W e Francyi Arca Mailleana nałoży do pospolitych skamielin 
kredy chlorytowej z okolic Rouen; na Podolu ośródki są l iczne we 
wszystkich miejscowościach, okazy uskorupione w Przewłoco. 

2. A. Marceana d'Orb. 
D'0rb. Terr. cret. III. Str. 2 3 2 . Tabl. 3 1 9 . fig. 3 — 5 . 
Z wejrzenia dosyć podobna do A. Mailleana, jednak w zarysie 

ja jowata , o brzegach zaokrąglonych; stosunek długości do szerokości 
2 1 : 16 mm., grubość okazu w Czartoryi znalezionego większa niż ją 
D'0rbigny podaje ( " / , , — '"/IOS)) z 2 f t d z a więcej z ryciną jak z opi-
sem, który mówi o tym gatunku jako o mniój wypukłym (peu renfle). 

Ośrodka podolska nie różni się niczem od okazów z Rouen, bę-
dących własnością gabinetu mineralogicznego wszechnicy Jagiellońskiej. 

3. A. Passyana d'0rb. 
D ' 0 r b . Terr. crćt. III. Str. 241 . Tabl. 3 2 7 . fig. 1. 2. 
Kształt w porównaniu do poprzednich bardzo wydłużony, kąto-

waty, mniej wypukły. Brzegi jak u A. Mailleana: przedni krótki za-
okrąglony, tylny dłuższy skośnie ścięty. Stosunek długości do szero-
kości i do grubości wynosi 3 3 : 2 0 : 17 mm. Odcisk zębów wyraźny, 
jednak skorupa w pobliżu kręgów zazwyczaj niezachowana. 

N a okazio z czarnej warstwy Warwarynieckiój wymiairy są co-
kolwiek odmienne: 3 5 : 21: 18'5 min. , na powierzchni częściowo za-
chowanej skorupy widać regularne współśrodkowo prążkowanie. 

Ośródki tego gatunku pochodzące z kredy chlorytowej z okolic 
Rouen opisał d'ÓRBiGNY; na Podolu trafiają się nielicznie w Przewłoce 
i Warwaryńcacb. 

4. A. Galiennei d'Orb. 
D'Orb. Terr. cret. III. Str. 2 1 8 . Tabl. 3 1 4 . fig. 1 — 5 . 
Małżowina podłużna lub podłużnie jajowata, o powierzchni współ-

środkowo i zarazem wyraźnie a nierówno promienisto prążkowanój. 
Bok przedni krótki , zaokrąglony; tylny niemal cztery razy dłuższy, 
również zaokrąglony, bez fałdów lub rowków. Kręgi zbliżone, polo wię-
zadła bardzo wązkio i zagłębione. Brzeg dolny (zewnętrzny) środkiem 
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cokolwiek łukowato na wewnątrz wgjęty. Stosunek długości do szerokości 
i do g r u b o ś c i ~ 3 6 : 2 2 : 1 7 5 mm. ( = 100-8 : 61"6 : 4 9 ) 

Jestto gatunek wyróżniający się od wszystkich kródowych ga-
tunków tego rodzaju zaokrąglonym kształtem i strojem skorupy: we 
Francyi cechuje niższe poziomy kredy chlorytowej w okolicy Coudre-
cieux, Mans i na wzgórzach św. Katarzyny koło Rouen; l iczne i dość 
dokładnio zachowane okazy podolskie pochodzą z Przewłoki. 

Rodzaj: Myti lus . Lamk. 

1. Myłilus Cottae Roem. 
Mytilus Cottae. Roem. Verst. d. nordd. Kreideg. Str. 66. Tabl. 

VIII . fig. 18. 
Mytilus Cottae. Reuss. Bóhm. Kreideg. II. Str. 14 Tabl. XXX. fig. 4. 
Modiola Cottae. Gein. Siichs. Kreideg. II. Str. 56 . Tabl. X. fig. 5. (?) 
Ułamkowy okaz tego rzadkiego gatunku, znaleziony w Przewłoce, 

zgadza się w swój części zachowanej z rysunkiem Reussa (1. c. Tabl . 
30 . fig. 4.) Na powierzchni zaokrąglono skośnio trójkątnej skorupy 
liczne promienisto żeberka krzyżują się z schodkowato wystającymi 
pierścieniami wzros tu , a w ustępach pomiędzy pierścieniami widać 
nader l iczne i delikatno rowki o przebiegu drobno falistym. Pozosta-
jąc przy nazwie Roemera i Reussa , nadmieniam jednak , że rodzajo-
wych cech nie mógłem wykazać na okazie podolskim, gdyż przednia 
część się nie zachowała, a skorupa wewnętrzną powierzchnią tak sil-
nie przylega do skały, że jej bez uszkodzenia odosobnić nie podobna. 

Rodzaj: Panopaea . Men. 

1. Panopaea Gurgitis Brgn. 
Panopaea gurgitis. d'Orb. Terr. cret. III .Str. 3 4 5 Tabl. 3 6 1 . fig. 1. 2 . 

— — Reuss. Bohra. Kreideg. II. Str. 17. Tabl. 36 . fig. 3. 
— plicata. Goldf. Petrif. Germ. II . Str. 2 7 4 . Tabl . 

158. fig. 5. 
Lutraria gurgitis. Nills. Petrif . Suec. Str. 18. Tabl. V. fig. 9. 
Małżowina podłużna, wydatnie współśrodkowo fałdowana, dosyć pła-

ska. Bok przedni krótki, wązki i zaokrąglony, bok tylny długi, szeroki i pła-
ski, a skorupy z tej strony bardzo niedoinykające. Długość 25 mm. Sze -
rokość 3 8 mm. Grubość 21 mm. Panopaea gurgitis znana jes t dotąd 
z francuskiej kredy chlorytowej (la Maile kolo Grasse, dep. Var); 
z zielonych p iaskowców, z dolnego ciosowca, z marglów i wapieni 
czeskich „Planer" zwanych (Czencziz, Malnitz, Seraich, Drachomischl, 
Tyssa, Kreibitz , Miihlhausen, Laun i Ilundorf), i z wapieni szwedzkich 
z Mórby i Kópingen. Dwa okazy podolskie pochodzą z Przewłoki 
i z Warwaryniec. 

') Na okazach francuzkich według d'ORBiamrEao 100. Gl. 49. 
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Rodzaj: Lyonsia . Turt. 

1. Lyonsia carinifera d'Orb. 
D'Orb. Terr. cret. III. Str. 3 8 5 . Tabl. 3 7 3 . fig. 1. 2 . 
Kner. Neue Beitrage. Str. 19 . 
Lutraria carinifera. Sow. M. C. 16 . Str. 65 . Tabl. 5 3 4 . fig. 3. 4 
Małżowina jajowata, dosyć płaska, nierównoskorupowa, boczno nie-

umiarowa i obustronnie niedomykająca. L e w a skorupa bardziej wypukła 
od prawej; bok przedni zaokrąglony, tylny kątowaty, jakby poprze-
cznie ucięty, niemal trójkątny, wyraźnym fałdem od reszty skorupy 
odgraniczony; podobny, nie mniej wyraźny fałd łączy kręgi z połową 
tylnej krawędzi. Powierzchnia ośrodek prawie g ładka; tylko gdzienie-
gdzie widać ślad współśrodkowych pasów wzrostu. 

L. carinifera (według d'ORBiGNYEGo) cechuje kredę chlorytową 
z wzgórz św. Katarzyny w pobliżu Rouen , zaś w Angli i (według So-
WERBYEGO) dolną kredę z Dowland. Z Podola istnieją w zbiorku Ko-
misyi trzy ośródki pochodzące z Przewłoki , cokolwiek mniejsze od opi-
sanych przez d'0RBiONYEGO okazów francuzkich (31 mm.); oraz pięć 
ośrodek z Na łuża , któro jakkolwiek pomiędzy sobą we wszystkiem 
równe , od poprzedzających przeszło o trzecią część są mniejsze 
(Dl. = 2 0 mm.). 

Rodzaj: Venus. L. 

1. Venus parva Sow. 
Venus parva. Sow. M. C. Tabl. 5 1 8 . fig. 4 — 6 . 

— — Goldf. Petrif. Germ. II. Str. 2 4 6 . Tabl. 151. fig. 4 . 
— — Reuss. Bóhm. Kreidog. II. Str. 20 . Tabl. 41 . fig. 1 6 . 1 7 . 
— Goldfussi. Gein. Kner. Neue Beitr. Str. 19. (?) 

Gatunek ten rozeznać można od innych mu towarzyszących po 
ksztalcio zaokrąglonym, mało wypukłym, niemal soczewkowatym, po 
krótkich a ostrych w tył odgiętych kręgach, i po pozornóm podobień-
stwie do rodzaju Lucina. Dotychczas znam tylko dwa małe ośrodkowe 
okazy, jeden z Czartoryi, drugi większy z Przewłoki. Rzecz szczególna, 
że ten sam gatunek porównywa R E U S S Z V. caperata Sow., a Kner, 
nie dając rysunku, wspomina, że okazy z Mikuliniec mają nadzwy-
czajne podobieństwo do gatunku Cyprina ligeriensis d'Orb.— Po odszu-
kauin dorosłych i uskorupionych okazów należałoby więc z wszelką 
ścisłością powtórzyć oznaczen ie , gdyż w obec wielkiej l iczby podo-
bnych gatunków, w tych samych warstwach się pojawiających, ozna-
czenio na ośródkach oparte bardzo łatwo możo być mylnem. 

2. V. laminosa Reuss. 
Reuss. Bóhm. Kreieeg. II. Str. 21 . Tabl. 41 . fig. 6. 15. 
Kner. Neue Beitr. Str. 20 . Tabl. II. fig. 19. 
Od poprzedzającej znacznie grubsza i stosunkowo szórsza , o krę-

gach małych, ostrych, cokolwiek zagiętych. Lunula mała i zagłębiona, 
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brzegi nierówne, zaokrąglone. Powierzchnia na podolskich okazach wy-
raźnie współśrodkowo prążkowana. 
Grubość większa od połowy długości ( 7 : 12 mm.). 

W e d ł u g Reussa Venus laminosa j e s t pospolita w marglach, 
piaskach i z lepieńcach z P r i e s e n , Poste lberg , Wol len i tz , Johnsbach, 
Meronitz i Trzibl i tz; na Podolu ośródki trafiają się dość l icznie we 
wszystkich miejscowościach. Co do rysunku odsyłam do drugiej tablicy 
Knera, fig. 19.; promienistego prążkowania, o którem R E U S S wspomina, 
na podolskich okazach nio widziałem. 

3. V. rhotomagensis d'0rb. (?) 
D'0rb. Terr. cret. III. Str. 4 4 3 . Tabl. 3 8 5 . fig. 1-5. 
Do tego gatunku zaliczam dwie ośródki z Przewłoki . Kształt 

jajowaty, niemal zaokrąglono trójkątny, wypukły; bok przedni krótki 
i zwężony, tylny dłuższy, tępy, prawio jajowaty. Skorupa się n ieza-
chowala ; na powierzchni ośrodek widać ślady mięśniowo, i oddalone, 
nieliczne pasy wzrostu. Francuzkie okazy trafiają się według d'ORBI-
GNYEGO w kredzie chlorytowej w Rouen i Uchaux. 

4. V. immersa Sow. 
Reuss. Bóhm. Kreideg. II. Str. 20 . Tabl. 41 . fig. 11. 
Kner. Neue Beitr. Str. 19. Tabl. II. fig. 20 . 
Opis i rycina K N E R A odnoszą się do ośrodek z Mikuliniec po-

chodzących. W zbiorku komisyi pomimo znacznej l iczby ośródek z ro-
dzaju Yenus, żaden okaz nio zgadza się z cechami wymienionego 
gatunku. 

Rodzaj: Thetis . Sow. 

1. Thetis major d'0rb. (Sow.). 
Thetis major. Sow. M. C. VI. Str. 19. Tabl. 5 1 3 . fig. 1 — 4 . (?) 

— — D'Orb. Terr. cret. III. Str. 454 . Tabl. 3 8 7 . fig. 8 — 1 0 . 
— — Bronn. Lethaea geogn. 3. Wyd. V. 3 0 3 . (a. 7 0 4 ) 

Tabl. 30 . fig. 21 . 
Thetis sulcata i Sowerby i? Kuer. Neue Boitrage Str. 19. Tabl. 

II. fig. 21 . ' 
Z rodzaju Thetis istnieje w zbiorku komisyi tylko jeden okaz 

ułamkowy, który z wejrzenia i wymiarów zgadza się najwięcój z ry-
ciną SOWERBYEGO na tabl. 5 1 3 . fig. 1 — 4 . , należy więc do gatunku 
Thetis major Sow.; jednakowoż na powierzchni częściowo zachowanej 
skorupy nie widać ani śladu wklęsłych kropek przez angiolskiego au-
tora podanych, owszem, podobnie jak na okazach fransuzkich, powierz-
chnia j e s t tylko nierówno i płasko współśrodkowo żoberkowona. Okaz 
opisany przez K N E R A pod nazwą Th. sulcata Kner (Th. Sowerbyi ? 
Roem.), różnił się wodlo opisu pięcioma głębokiemi , współśrodkowemi 
zmarszczkami (w rysunku jest ich siedm), i znaczniójszą l iczbą mniej-
wyraźnych współśrodkowych fałdów. 

Thetis major j es t gatunkiem pospolitym w Anglii w zielonych 
piaskach (Blackdown, Berehead, Devizes , Petersfield, w hrabstwie Sus-
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s e x , Kent i na wyspie W h i g t ) ; we Francyi w kredzie chlorytowój 
w pobliżu Rouen. Podolski okaz znaleziony w Warwaryńcach. 

R o d z a j : Inoćeramus. Park. 

Ośródki różnych gatunków rodzaju lnoceramus są pospolite we 
wszystkich miejscowościach podolskiego cenomanu, jednakowoż skorupa 
prawie nigdy się nio zachowała. Nierówność skorup, prawie zawsze od 
siebie oderwanych, i wielkie podobieństwo kształtu pokrewnych gatun-
ków przyczynia sig do utrudnienia oznaczeń i op isu , który z tego 
powodu u wielu autorów jes t bardzo ogólnikowy i dwuznaczny. 

Z pomigdzy licznych i różnokształtnych okazów podolskich wy-
mieniam tu tylko trzy formy cechujące, a mianowic ie : 

1. I. latus Mant. 
Sow. M. C. VI. Str. 159 . Tabl. 5 8 2 . (?) 
Goldf. Petrif . Germ. Str. 117 . Tabl. 112 . fig. 5. 
Roemor. Verst. des nordd. Kreideg. Str. 61 . 4. 
D'Orb. Terr. cret. III. Str. 5 1 4 . Tabl. 4 0 8 . fig. 1 — 2 . 
Małżowina mało wypnkła, zaokrąglono czworokątna, prawie kwa-

dratowa. Brzeg zamkowy tworzy niemal najwigkszą szerokość sko-
rupy, która z tylu i na zewnątrz j e s t spłaszczona , zaś z przodu wy-
pukła o dość stromem nachyleniu. Krggi niewie lkie , mało wystające; 
powierzchnia płytko falisto fałdowana 

Jestto gatunek dosyć pospolity w kredzie chlorytowej francuzkiej 
(Rouen , I lavre , Troyes , Pribayon, Sainte-Córotte); w Niemczech ma 
sig trafiać w różnych poziomach średnich pigtr kredowych , a w An-
glii według S O W E B B Y E G O nawet w górnćj kredzie piszącej w hrabstwie 
Norfolk. Z Podola znam jeden okaz bardzo wydatny z Czartoryi, i kilka 
mniej wyraźnych z Przewłoki . 

2. I. cuneiformis d'0rb. 
D'Orb. Terr. cret. III. Str. 5 1 2 . Tabl. 4 0 7 . 
Kner. Neue Beitriige. Str. 23 . 
Kształt małżowiny poprzecznie jajowaty lub zaokrąglono trójkątny, 

mało wypukły; z tyłu rozszerzony i zaokrąglony, od kręgów ku brze-
gowi jednostajnie i powoli sig obniżający, z przodu stromy, a w po-
bliżu krggów nawet cokolwiek zaglgbiony. 

Linija zamku jes t krótsza od największej szerokości małżowiny; 
krggi zakrzywione, mało wystająco; powierzchnia niorówno współśrod-
kowo fałdowana. 

I. cuneiformis j es t gatunkiem właściwym kredzie chlorytowój 
francuzkiej w Rouen, Saint-Sauzeur i Souillon; na Podolu pospolity 
we wszystkich miejscowościach, szczególnie w Przewłoce . 

') Na ośródco z Czartoryi pochodzącej fałdy są mało wyraźno, a w miej-
scu ich widać dwa współśrodkowo szeregi dosyć wielkich okrągławych 
płytkich dołków. 

( 1 6 1 ) 

3 . I. striatus Mant. 
I . striatus Sow. M. C. VI. 159. Tabl. 582 . fig. 2. 
— — Goldfuss. Petrif. Germ. II. Str. 115. Tabl. 112 . fig. 2. 
— — Roemer. Verst. d. nordd. Kreideg. Str. 62 . 
— — Reuss. Bóhm. Kreideg. II. Str. 25 . 
— — D'0rb. Terr. cret. III. Str. 508 . Tabl. 4 0 5 . 
— — Bronn. Lethaea. 3. Wyd. V. Str. 2 8 8 . Tabl. 3 2 . 

fig. 11. a~d. 
1. striatus. Kner. Neue Beitriige. Str. 23 . 
— pictus Sow. M. C. VI. Str. 2 1 5 . Tabl. 604 . fig. 1. 
—- cordiformis Goldf. Petrif. Germ. II. Str. 113. Tabl. 110. fig. 6. 
— Lamarckii Lethaea. 1 Wyd. (a 694) . Tabl. 32 . fig. 11. a—d. 
—- Brogniarti Reuss. II. Str. 2 4 i 2 5 w czgści. 
— concentricus Goldf. Petrif . Germ. II. Str. 111 . Tabl 109 . 

8. (w czgści). 
I. concentricus Roemer. Verst. d. nordd. Kreideg. Str. 62 . 
— — Reuss. Bóhm. Kreideg. II. Str. 2 4 (w części). 
Małżowina w porównaniu do małżowin poprzedzających gatun-

ków bardzo wypukła, poprzeczna , niewyraźnio zaokrąglono trójkątna, 
o krótkim zamku. Tylny bok je s t zaokrąglony, szsroki i powoli się 
obniża ku brzegowi ; przedni tworzy ściang stromą, niemal pionową i 
do linii zamku prostopadłą, na niewielkiej przestrzeni w pobliżu krę-
gów zagłgbioną. Krggi dosyć grube i wystające; powierzchnia bardzo 
nierówno współśrodkowo fałdowana. 

Jakkolwiek istnienie tego gatunku w cenomanie podolskim jes t 
niewątpliwe , zachodzi przecież trudność w oznaczaniu okazów, zwła-
szcza ze w z g l ę d u na granice pomigdzy I. striatus i cuneiformis, które 
przez niektórych autorów gatunkowo nie bywają rozróżniane. Odsyła-
jąc czytelnika względem szczegółów słownictwa i synonymii do zes ta-
wień B K O N N A ( L e t h a e a , 3 wydanie, V. Str. 2 8 8 ) , wspominam tylko, 
ze gatunek ton według geologicznego poziomu, w którym się pojawia, 
ulega różnym zmianom co do wejrzenia i kszta ł tu , skutkiem czego 
otrzymał już dziesięć nazw gatunkowych. W e d ł u g spisu B R O N N A miał 
trwać od najniższych warstw conomańskich (Tourtia) aż do najwyż-
szych warstw kredy białej czyli piszącej 1 . 

Rodzaj: Pecten Lam. 

1. Pecten orbicularis Sow. 
P. orbicularis Sow. M. C. II. Str. 193 . Tabl. 186. fig. 11. 
— — Nills. Petrif . Suec. Str. 23 . Tab. X. fig. 12. 
— — Rom. Verst. des nordd. Kreideg. Str. 4 9 . 

') Pojawianie się tego gatunku w Senonie nie jest jednak pewne. „Die 
Synonymie dieser Art ist so verwirrt, und ihre Vcrwechslung mit J. 
Brogniarti u. A. so gewóhnlich, dass ich nicht wagę, ihre Verbreitung 
loeiter su, verfolgcn". Bronn. Leth. 1. c. Str. 289. w. 29—31. 

2 1 
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P. orbicularis Reuss. Bohm. Kreideg. Str. 27. Tab. 41. fig. 18. 19. 
— — Kner. Neue Beitrage. Str. 23 . Verst. d. Umgeb. 

y. Lemb. Str. 28 . 
P . orbicularis Alth. Geogn. Beschr. v. Lerab. Str. 77. Tabl. XII. 

fig. 28. 
P. mcmbranaceus Nills. Petrif. Suec." Str. 23. Tabl. IX. fig. 16. 
— — Goldf. Petref. Gerra. II. Str. 75. Tabl. 99. fig. 7. 
— — Reuss. Bohm. Kreideg. II. Str. 26. Tabl. 39. 

fig. 4. 
P . mcmbranaceus Kner. Neue Beitr. Str. 23. Tabl. JI. fig. 28. 
P . Nillsoni. Goldf. 1. c. Str. 70. Tabl. 99. fig. 8. 
— — Reuss. Bóhm. Kreideg. II. Str. 26. Tabl. 39 . fig. 1 — 3 . 
P. spałhulalus Rom. Verst. d. nordd. Kreideg. Str. 50. Tabl. 

8 . fig. 5. 
Kształt jajowaty lub poprzecznie eliptyczny lub prawię kolisty. 
Wymiary : 

Długość: 28 24 20 11 12 mm. 
Szerokość: 26*8 22 18-3 9-8 9*3 mm. 

Skorupy bardzo płaskie, gładkie; widać na nich zazwyczaj tylko 
oddalone współśrodkowo prążki wzrostu. Uszy prayrie równe co do 
wielkości, obydwa prostokątne, lub prawe prosto-, lewe rozwarto-kątno. 
Niekiedy uszy są równolegle do zewnętrznego brzegu pr^zkovfane, a 
na wielu większych okazach widać oprócz tego nader delikatno, jednak 
pod drobnowidzem wyraźne promienisto prążkowanie, o ktprem żad^i) 
z wymienionych autorów nie wspomina. 

Odmiany tego gatunku są liczno i pospolite we wszystkich miej-
scowościach na Podolu, podobnież jak i w całej Europię, gdziekolwiek 
średnio piętro formacyi kredowej się pojawia; miejscami dotęjyąły a i 
do dolnych poziomów piętra senońskiego. 

2. P . laminosus Goldf. 
Goldf. Petref. Gorm. II. Str. 76. Tabl. 99. fig. 9, 
Roemer. Yerst. d. nordd. Kreideg. Str. 49 . 1. 
Reuss. Bohm. Kreideg. II. Str. 27. Tabl. 39 fig. 5. 
Miiller. Aachener Kreidef. I. Str. 31 . 
Pecten orbicularis Autorum (d'0rb., Sow., Knęr.i t. <Ł) c^ę^ęi. 
Podobny do poprzedzającego; kształt okrągły, eliptyczny lub ja-

jowaty, liszy prawio równo. Skorupa okryta wydatnemi wspólśrodko-
weroi blaszkami wzrostu. Patrząc na jej powierzchnię w kierunku 
prostopadłym do pierścieni wzrostu, skorupa wydaje się pozornie,współ-
środkowo pofałdowaną lub rowkowaną; jednak przy lątosownćro oświe-
tleniu przekonać się można z łatwością, że blaszki wzrostu nakrywają 
się dachówkowato. Wymiary : 

Długość: 26 24 20 11 9 7 mm. 
Szerokość: 22'5 21 19 10 8-1 6-4 mm. 

W towarzystwie poprzedzającego pospolity we wszystkich miej-
scowościach. Wielu autorów uważa go tylko za odmianę gatunku Pec-
ten orbicularis, a d'OK.MGNY za odwrotną skorupę tegoż gatunku. 
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3. P. sp. indet. 
Wielki okaz z Warwaryniec, prawio zupełnie kolisty i gładki, 

w Ostatniej trzeciej części mający bardzo wydatny pierścień wzrostu, 
mi, oprócz tego skorupę licznie promienisto fałdowaną o 22 fałdach 
mało zńacznych, szerokich a płaskich, które tylko przy stosownem 
oświetleniu należycie się uwydatniają. Z powodu że linija zamkowa 
wraz z wierzchołkiem i uszami zniszczała, dokładne oznaczenie okazu 
zresztą pięknie zachowanego jest niemożliwe. Szerokość 30 mm.; dłu-
gość prawdopodobnie cokolwiek większa. 

4. P. multicostatus? Nills. 
Knor. Neue Beitr. Str. 25. Tabl. III. fig. 5 
5. P. serratus Nills. 
Kuer. Neue Beitr. Str. 25. Tabl. III. fig. 4. 
Te dwa gatunki przegrzebki wymienia KNEU Z Mikuliniec, ozna-

czając takowe, z prawdopodobieństwem według okazów powierzchnią 
mocno zo skałą zroslych. Okazów podobnych w zbiorku Komisyi dotąd 
nie ma, i tylko dwa ułamki z Przewłoki i Warwaryniec kształtem i 
rozkładem żeber są podobne do gatunku P. decemcostatus Miinst. (Reuss. 
1. c. II. Str. 28. Tabl. 39. fig. 14. i Goldfuss 1. c. II. Str. 53. Tabl. 
92. fig. 2). Dokładno oznaczenie dokonanem być może jedynie po od-
szukaniu okazów całkowitych. 

6s P . asper Lam. 
Sow. M. C. IV. Str. 95. Tab. 370 . fig. 1. 
Goldf. Petrif. Germ. II. Str. 58. Tabl. 94. fig. 1. 
D'0rb. Terr. cret. III. Str. 5 9 9 - 6 0 1 . Tabl. 434. fig. 1 — 6 . 
Reuss. Bohm. Kreideg. II. Str. 30. Tabl. 40. fig. 5. 

, Roemer. Verst. des nordd. Kreideg. Str. 53 . 27 (z wyjątkiem 
okazów z neocomu pochodzących). 

Pusch. Polens Palaeontologie. Str. 41. 5. 
Kner. Neue Beitr. Str. 25. Tabl. III. fig. 6. 
Skorupa zaokrąglona lub prawio kolista, gruba, promienisto że-

berkowana. Żebra liczne, nierówne, złożono w małych okazach z trzech, 
następnie z pięciu, siedmiu do trzynastu żeberek różnej wielkości, uło-
żonych w ten sposób, żo największy leży w środku, inne stopniowo 
mniejszo symetrycznie do niego przylegają. Wszystkie żeberka w ma-
łych odstępach są najeżone bardzo wydatnymi i często naksztalt dro-
bnych kolców wystającymi wyrostkami, nadającymi tej przegrzebce bar-
dzo cechujące wejrzenie szorstkie. 

Zbiorek Komisyi posiada dotąd jeden okaz z Nałuża, z wyjątkiem 
uszu i zamku w całości zachowany; oraz znaczną ilość ułamków z War-
waryniec, Nałuża i Czartoryi. Jestto bardzo ważny gatunek dla ści-
słego oznaczenia niższych poziomów kredy chlorytowej , znany prawie 
z wszystkich miejscowości w Europie, gdziekolwiek dolna lub średnia 
część piętra cenomańskiego się pojawia. 

7. P . Galicnnei D'0rk. 
D'0rb. Terr. cret. III. Str. 608. Tabl. 436 . fig. 5 — 8 . 
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O istnieniu tego pięknego gatunku przegrzebki na Podolu świad-
czy jedynie tylko mały, alo dokładnie zachowany ułamek skorupy, na-
cechowany strojem swej powierzchni temu gatunkowi właściwym. Wi-
dać bowiem na zewnętrznćj powierzchni najpierw linijo wzrostu, mało 
wydatno łukowate; następnio nizkie, wypukłe, miejscami gruczołkowane 
promieniste żeberka; i dosyć delikatno ostre a skośne prążkowanie 
przestrzeni między-żeberkowych. 

Francuzkie okazy opisano przez d'0i»BiGNYEOo pochodzą z naj-
niższych warstw kredy chlorytowej z Coudrecieux i Villers około Cal-
vados; ułamek podolski znaleziony w Czartoryi. 

Rodzaj: Janira. Schum. (Neithea Drouot.). 

1. Janira quinquecoslala D'Orb. 
Pecten quinquecostatus Sow. M. C. Str. 121. Tabl. 56 . fig. 4 — 8 . 

— — Nillson. Petrif. Suec. Str. 19. Tabl IX. 
fig. 8. Tabl. X. fig. 7. 

Pecten quinquecostatus Goldfuss. Petref. Germ. II. Str. 55. 93 . 
fig. 1. 

Pecten quinquccostatus Romer. Verst. d. nordd. Kreideg. Str. 5 4 . 
(w części). 

Pecten quinquecostatus Bronn. Lethaea geogn. 3. Wyd. V. Str. 
2 7 5 (a 678) Tabl. 30 . fig. 17. 

Pecten quinquecostatus Muller. Aachen. Kreidef. I. Str. 33 . 
— — Kner. Neue Beitr. Str. 25 . 
— — Alfh . Geogn. Beschr. v. Lemberg. Str. 81 . 

Janira quinquecostata D'Orb. Terr. cret. III. Str. 632 . Tabl. 
444 . fig. 1 — 5 . 

Pecten versicostatus Reuss. Bóhnt.' Kreideg. II. Str. 32 (w części). 
Ułamki płaskiej skorupy i ośródki lub odciski wypukłej trafiają 

się bardzo nielicznie w Czartoryi i w Przewłoce. Ułamek i odcisk 
z Czartoryi zgadza się z okazami francuzkimi i niowątpliwie do tego 
gatunku należy; ośródki z przewłoki są mniejsze i tworzą już prze-
chód do gatunku Janira strialo-costała. 

2. J. quadricostala D'Orb. 
Pecten quadricostutus Sow. M. C. Tabl. 56 . fig. 1. 2. 

— — Bronn. Lethaea. III. Str. 277 . (a 680) . 
Tabl. 30. fig. 16. 

Pecten quadricostalus Goldf. Petrif. Germ. II. Str. 54 . Tabl, 92 fig. 1. 
— — Romer. Verst. dos norddeutschen Kreideg. 

Str. 54 . 56. 
Pecten quadricostatus Muller. Aachener Kreidef. I. 33 . 

— — Kner. Neue Beitr. Str. 25 . Verst. d. Kredem. 
v. Lemb. Str. 29. 

Janira quadricostata Alth. Geogn. Beschr. v. Lemb. Str. 81 . 
— — D'0rb. Terr. cret. III. Str. 644 . Tabl. 4 4 7 . 

fig. 1 — 7 . 
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Pecten versicostatus Reuss. Bóhm, Kreideg. II. Str. 32 (partim). 
K N E R wymienia ten gatunek z Mikuliniec; w zbiorku Komisyi 

istnieją małe okazy mające co czwarty prążek w żebro zamieniony, 
które jednak prawdopodobnio są tylko odmianami następującego gatunku. 

3. J. striaticostata Goldf. Reuss. 
Pecten striaticostatus Reuss. Bóhm. Kreideg. II. Str. 32 . 

— — Goldf. Petrif. Germ. II. Str. 55. Tabl. 93 fig. 2. 
— — Muller. Aachener Kreidef. I. Str. 33. 

Daleko częściej jak na skorupy z gatunków J. quinquc- i qua-
dricostata natrafia się na Podolu na okazy do 10 ram. szerokości , i 
zaledwie tyleż długości mające, zazwyczaj ostro odciśnięte ośródki, 
które według liczby prążków dzielą się na osobniki o trzech, czterech 
lub wielu prążkach pomiędzy dwoma większymi żeberkami (a raczej 
fałdami) w brzegu skorupy kątów ato wystającemi. Ośródki te powinno 
zatem należeć do gatunków następujących: 

a) J. quinquecostata D'0rb. Co piąty prążek żeberkowato wystający. 
Przewłoka, Czartorya, Nałuże. 

b) J. quadricostata D'Orb. Co czwarty prążek w żeberko zmieniony. 
Nałużo, Warwaryńce, Czartorya. 

c) J. striaticostata Goldf. Liczne prążki między-żeberkowe, jednak 
żebra ostre i wyraźne. Nałuże. 

e) J. aequicostata D'Orb. Liczne prążki w nieoznaczonej ilości, a 
wszystkie prawie równo wystające. Prawie zupełny brak pięciu 
żeber czyli fałdów. Lichy okaz z Czartoryi. 

Jednak wszystkie te odmiany wielkością i wejrzeniem nadzwyczaj 
są podobne do siebie. Czasem między oznaczoną ilość żeber wsuwają 
się mniej wydatne prążki w nieoznaczonej liczbie, szczególniej na sa-
mym grzbiecie fa łdów, gdz ie czasami 3 — 7 prążków przypadkowych 
odróżnić można; a gdy w miarę mnożenia się ilości żeber różnica ich 
wielkości maleje, zdaje się więc, żo wszystkie te drobno okazy podol-
skie są tylko odmianami jednego gatunku (J. striaticostata Goldf.); 
wątpliwość, jaka tu zachodzi, usunąć może jodynie odszukanie większej 
ilości okazów dorosłych i uskorupionych. 

Rodzaj: Spondylus. Desli. 

1. Spondylus spinosns Goldf. 
Plagiostoma spinosum Sow. M. C. Tabl. 78. fig. 1. 2. 3. 

— — Nills . Petrif. Suec. Str. 25. 
Spondylus spinosns Goldf. Petrif. Germ. II. Str. 95. Tabl. 105. 

% . 5. 
Spondylus spinosus Bronn. Leth. geogn. 3 Wyd. Y. 2 8 0 (a 684) . 

Tabl. 32 . fig. 6. 
Spondylus spmosus Reuss. Bóhm. Kreideg. II. 36. 

— — Alth. Geogn. Beschr. v. Lemb. Str. 82 . 
— — Kner. Neue Beitr. Str. 26 . Yerst. d. Kreidem. 

v. Lemb. Str. 30 . 
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Spondylus duplicatus Goldf. Petrif. Germ. II. Str. 95 . Tabl. 105. 
fig. 6. 

Spondylus duplicatus i spinosus Rdm. Yerst. d. nordd. Kreideg. 
Str. 58. 

Według K N E R A drobne okazy tego gatunku trafiają się w Miku-
lińcach. Jednak wspomniany autor wymienia ten sam gatunek z mar-
głów Nagorzańskich, i zachodzi wątpliwość, czyli nio zaszła tu pomyłka 
w oznaczeniu miejscowości, lub czyli okazy Mikulinieckie nie pochodzą 
z warstw senońskich; gdyż jako gatunek prawio wyłącznie senoński, 
Sp. spinosus w cenomanie jawić się nie powinien. 

2. Sp. striatus Sow. , 
Spondylus striatus Goldf. Petrif. Germ. II. Str. 98. Tab. 106. fig. 5 . 
Iteuss. Bohm. Kreideg. II. 37. Tabl. 40. fig. 5. 10. 11. 
Romer. Verst. d. nordd. Kreideg. Str. 59 . 
Kner. Neue Beitr. Str. 26. Tabl. III. fig. 8. Yerst. d. Kreidem. 

v. Lemb. Str. 3 0 (?). 
Alth. Geogn. Bescli. d. Umgeb. v. Lemb. Str. 83 (?). 
Dianchora striata Sow. M. C. Tabl. 80 . fig. 1. , ,,, 
Spondylus striatus Bronn. Lethaea geogn. 3. Wyd. V. 283. Tab. 

32. fig. 4. 
Geinitz. Siichs. Kreideg. II. Str. 58 . 
Płachetko. Becken v. Lemb. Str. 21. Tab. I. 23. 
Jeden okaz niezupełnie zachowany prawdopodobnie do tego ga-

tunku należący, opisuje KNER Z Mikuliniec. W zbiorku Komisyi po-
dobnych okazów dotąd nie ma. 

3. Sp. lineatus Goldf. 
Goldf. Petrif. Germ. II. Str. 97. Tabl. 106. fig. 3. 
Reuss. Bohm. Kreideg. II. Str. 36. Tabl. 40. fig. 7 — 9 . 
Rómer. Verst. d. nordd. Kreideg. Str. 59. 
Alth. Geogn. Beschr. v. Lemb. Str. 83 (?). 
Płachetko Bockon von Lemb. Str. 22. Tabl ; I. fig. 29 (?). 
Małżowina poprzecznie jajowata, lub prawie kolista, cokolwiok 

niesymetryczna. Jedna skorupa płaska, prawie całą swą powierzchnią 
przyrosła, wewnątrz płasko żeberkowana; żebra liczno, o wiele szersze 
od przestrzeni między-żeberkowych. Przociwnie na zewnętrznej po-
wierzchni, o ilo jest nieprzyrosła, widać wąziutkie dosyć ostre żeberka, 
podczas gdy przestrzeń między niemi jeat kilka razy od nich szersza, 
i odpowiada żebrom, które widać wewnątrz skorupy; ta więo ściśle 
rzecz biorąc, nie jest wcalo żeberkowaną, lecz nierówno fałdowaną o 
ostrych fałdach. Dolna skorupa czepiała się przedmiotów podwodnych 
krążkowatemi blaszkami różnego a często dziwacznego kształtu, które 
na powierzchni są delikatnie żeberkowane, jednak o żeberkach ro-
zbieżnych i nierównych przestrzeniach między-żeberkowych. 

Nieprzyrosła skorupa jest mocno wypukła; wiorzcholek prawie pod 
prostym kątem odgięty; żeberka bardzo l iczne, (około 60), nierówne, 
nizkie, zaokrąglono, niekiedy wąziutką liniją wklęsłą przepołowione. 
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Uszy małe, prostokątne; linije wzrostu zazwyczaj wyraźne, a niekiedy 
8chodkowato wystające. 

Sp. lineatus jest pospolity w marglach, piaskowcach i zlopień-
cach niższych czeskich; na Podolu trafia się wo wszystkich miejsco-
wościach, lecz rzadko w okazach całkowitych. Zazwyczaj dolna przy-
rosła skorupa dosyć dokładnie się zachowała. 

Rodzaj: Pl icatula. Lam. 

1. Plicatula radiola d'0rb. 
Plic. radiola d'0rb. Terr. cret. III . Str. 683. Tabl. 463 . fig. 1—7. 

— — Kner. Neue Beitriigo. Str. 27. Tabl. III. fig. 9. 
Plicatula pectinoides i inflata. Sow. M. C. V. Str. 5. Tabl. 

409 . fig. 1 2. 
Ułamek tego gatunku, znanego we Francyi z Gaultu (Aptien i 

Albien), w Anglii z marglów kredowych (chalk-marl) wymienia K N E R 

jako znaleziony w Mikulińcach. 
Ton ułamkowy okaz, równie jak ułamek płaskiej skorupy w zbiorku 

komisyi, należy prawdopodobnie do gatunku PI. spinosa. Mant. 

Rodzaj: Exogyra. Sow. 

1. Exogyra auricularis Goldf. 
Ex. auricularis i haliotidea Goldf; Petrif. Germ. II. Str. 38 . 

Tabl. 88 . fig. 1. 2. 
Ex. auricularis Roemer. Verst. d. nordd. Kreideg. Str. 44. 
— — Reuss. Bohra. Kreideg. II. Str. 44. Tab. 27 fig. 11. 
— haliotidea Reuss. Bóhm. Kreideg. II. Str. 44. Tabl. 27. fig. 5. 9. I0t 
— — Miiller. Aach. Kroid. I. 42 . Bronn. Lethaea. ge-

ogn. 3. Wyd. Str. 268, Tabl. 32. fig. 3. 
Chama haliotidea. Sow. M. C. I. Str. 67. Tabl. 25 . 

— — Nills. Petrif. Suec. Str. 28. Tabl. 8. fig. 3. 
Amphidonte haliotidea. Puscb. Polepa Palaeontologie. Str. 38. 
Jedyna niewielka, ale bardzo wyraźnie i pięknie zachowana sko-

rupa górna (nieprzyrosła) pochodzi z Nałuża. Kształt w obwodzie 
jajowaty; brzeg zamkowy nizki, gładki; zewnętrzny wyższy zgrubiały, 
delikatnie karbowany. Na powierzchni widać blaszkowato wystające 
krążki wzrostu, któro szczególnie w pobli iu zewnętrznego brzegu są 
wyraźne. Wiorzchołek w płaszczyźnie skorupy skręcony, skrętu 
tworzący, zajmuje prawie trzecią część wysokości skorupy. Wewnę-
trzna powierzchnia przypomina kształt ucha ludzkiego. 

Ślad mięśnia na podolskim okazie niewyraźny. Ze znanych mi 
rysunków najwięcej podobieństwa do naszego okazu ma SOWERBYEGO 
fig. 2. na Tabl. 25. i R E U S S A fig. 11. na Tabl. 27. 

2. Ex. lateralis Reuss. 
Ostrea lateralis Nills. Petrif. Suec. Str. 29. Tabl. VII. fig. 7. 10. 

— — Goldf. Petrif. Germ. II. Str. 24. Tabl. 82 . fig. ł . 
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Grypliaea vesiculosa S o w . M. C. Tabl. 3 6 9 (w części) . 
— similis Pusch. Pol. Palaoont. Str. 34 . Tabl. IV. fig. 12. 

Exogyra lateralis Reuss. Bóhm. Kreideg. II. 42 . Tabl. 27 . fig. 
3 8 — 4 7 . 

Exogyra lateralis Muller. Aachener Kreidef. I. 4 0 . 
Ostrea cyrtoma Alth w Knera Neue Beitr. Tabl. III. fig. 11. (?) 
Mały, a na Podolu we wszystkich miejscowościach najpospolitszy 

gatunek tego rodzaju. Kształt bardzo rozmaity: jajowaty, podłużny, 
romboidalny lub zaokrąglono czworokątny. Skorupa wypukła , jakby 
garbata, zaokrąglonym ale mocno wystającym grzbietem na dwie nie-
równe części podzielona. Brzeg lewy (leżący po stronie wierzchołka) 
rozprzestrzenia się w skrzydło różnego kształtu i różnych wymiarów; 
brzeg prawy (zewnętrzny) j e s t zaokrąglony; z tej przyczyny gatunek 
ten już z wojrzenia jes t znakomicie boczno nieumiarowy, a ztąd na-
zwa Goldfussa i Nillsona. 

Skorupy nie trafiają się nigdy razem; po większej części za-
chowały się tylko dolno ( lewe) skorupy, przyrosło na niewielkiej 
zaokrąglonej powierzchni w pobliżu wierzchołka. Część przyrosła przy 
wydobywaniu ze skały często się odrywa , i okazy w tem miejscu na 
pozór zdają się być przedziurawione. Powierzchnia j e s t g ładka albo 
współśrodkowo prążkowana lub kresowana; prążki na skrzydełkowatćm 
rozszerzeniu falisto wygięte . 

Exogyra lateralis w Czechach je s t pospolita w dolnych i gór-
nych poziomach wapiennych i marglowych warstw „Planer" zwanych, 
także w dolnym ciosowcu i w zlepieńcach (Kosstitz, Laun, Biliu itd.); 
w Szwecyi w zielonych piaskach około Kópingemólla i nad jez iorem 
Ifósjó; w Angl i i w piaskach glaukonitowych około Warminster. Zdanio 
Bronna, jakoby gatunek ten był równoznacznym z gatunkiem Ostrea 
canaliculata d '0rb . , z gaultu francuzkiego (1. c. Str. 7 0 0 . Tabl. 4 7 1 . 
fig. 4 — 9 ) , zdaje się być mylne, lub odnosi się jodynie tylko do fig. 9. 
rzeczonej tablicy d'ORBIGNTF EGO. 

Rodzaj: Ostrea Lam. 

1. Ostrea carinaia Lam. 
Sow. M. C. Str. 3 9 2 . Tabl. 3 6 5 . 
Goldf. Petrif. Germ. II. Tabl. 74 . fig. 6. 
D'Orbigny. Terr. cret. III. Str. 7 1 5 . Tabl. 4 7 4 . fig. 1 — 5 . 
Romer. Vorst. d. nordd. Kreideg. Str. 44 . i 4 5 . 
Reuss. Bóhm. Kreideg. II. 38 . 1 1 6 . 
Bronn. Lethaea geogn. 3. W. V. Str. 2 6 2 . Tabl. 32 . fig. 2 . 
Muller. Aach. Kroidef. I. Str. 38 . 
Małżowina długa, wązka, łukowato wygięta. Skorupy zawsze oby-

dwie razem, nieoderwane. Grzbiet wąziutki skośnie żeberkowany; że-
berka od zewnątrz załamują się w ostre kolanko przechodząc na po-
wierzchnię zewnętrzną; od wewnątrz kolanka nie tworzą. Wymiar po-
przoczny skorup bardzo mały, boki spadziste, obustronnie wysoko i stromo 
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zębate i gzygzakowato krósowane. Małżowina w całości uważana na 
zewnątrz jest wypukła, od wewnątrz płaska lub cokolwiek wklęs ła; 
po bokach widać uszkowate rozszerzenia. 

Wnętrze skorup z Podola jes t nieznane. 
Kształt, wązkość grzb ie tu , znaczna długość i wysokość w poró-

wnaniu do malutkich wymiarów poprzecznych, wyróżniają tę ostrygę 
dostatecznio od pokrewnych. Z Podola znam niewątpliwe i dosyć 
piękno okazy z Przewłoki ; w Nałużu trafiają się ułamki, które z wej-
rzenia są podobne do okazów KNURA, oznaczonych jako Ostrea frons, 
i które prawdopodobnie pochodzą od okazów niedorosłych tej samej 
ostrygi . 

Osi) ~ea carinata j e s t gatunkiem pospolitym w warstwach średnio-
kredowych. We Francyi zawierają go w bardzo wielkiej ilości margle 
cenomańskie i kreda chlorytowa z Aix, Port-aux-Barques, I lavre, Vil-
lei •s, Calvados, R o u e n , Calais, la Maile i t. d . ; w Anglii trafia się 
w górnym zielonym piaskowcu w Chute Farm i w hrabstwie Sussex ; 
w Saksonii i w Czechach w dolnym ciosowcu i w marglach tego sa-
mego wieku geologicznego (Tyssa, Freiberg, Tharand, 1'lauen i °t. d . ) ; 
także w Westfal i i i w Alpach. W e d ł u g d 'ORBIGNYEGO i BRONNA j es t to 
gatunek wyłącznie cenomański. 

2. O. diluviana. L. var. elongata. 
D'Orb. 1'err. cret. III. Str. 728 . Tabl. 4 8 0 . 
Goldf. Petrif. Germ. II. Str. 11. 12. Tabl, 75 . fig. 4 . 
Reuss. Bóhm. Kreideg. Str. 3 8 . Tabl. 30 . fig. ° 1 6 . 17. Tabl 

41 i 45. fig. 1. 
Okaz jedyny, całkowity, pochodzi z Przewłoki . Jestto największy 

z dotąd odkrytych gatunków; długość 78 m m . , szerokość 1 4 2 mm. , 
polowa grubości czyli wysokość zewnętrznego brzegu skorupy 2 4 mm , 
Obwód romboidalny, brzeg wewnętrzny płaski ; wystający garb oddziela 
brzeg zewnętrzny uzębiony od grzbietu tworzącego płaszczyznę nieró-
wną , nieregularnio współśrodkowo prąkżowaną. Fałdy (zęby według 
autorów) zewnętrznego brzegu stromo, do 3 0 mm. w y s o k i e , gzygza-
kowato krósowane. Okaz zgadza się zupełnie z ryciną i opisem GOLD-
FUSSA na stronie 12 . Tabl. 75 . 4. h. 

3. O. vesicularis Lam. 
Ostrea vesicularis Nills. Petrif . Suec. Str. 29 . Tabl. 7. fig. 3 5. 

— — Goldf. Petrif. Germ. II. Str. 2 3 — 2 4 . Tabl. 81 
fig. 2. 

Osti 'ca vesicularis Homer. Verst . d. nordd. Kreideg. Str. 4 6 . 
— — Reuss. Bóhm. Kreideg. II. 38 . Tabl 2 9 . fig 

21 . 22 . i Tabl. 30 . fig. 1 — 8 . 
Ostrea vesicularis Muller. Aach Kreidef . I. Str. 37 . 

— — I)'Orb. Terr. cret. III. Str. 7 4 2 . Tabl. 4 8 7 . 
fig. 1 — 1 0 (partiiu). 

Ostr ea vesicularis Alth. Geogn. Beschr. d. niichst U m g e b von 
Lemb. Str. 8 4 . 

23 
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Gryphaea vesicularis Bronn. Lethaea 3. Wyd. V. Str. 264 
(a 670). Tabl. 32. fig. 1. 

Gryphaea globosa i dilatata Sow. M. C. Tabl. 392. i Tabl. 149 . 
fig. 1. 2. 

Gryphaea vesicularis Kner. Neue Beitr. Str. 27. Vcrst. d. Lemb. 
Kreidem. Str. 30. 

Gryphaea vesieulosa Sow. M. C. Tabl. 369. (w części). 
We wszystkich miejscowościach wraz z gatunkiem Exogyra la-

teralis Reuss, trafiają się liczno okazy, któro wo wszystkich swych 
własnościach zgadzają się tak dokładnie z rycinami i z opisem wy-
mienionego gatunku, że o nich zamilczeć nio można, jakkolwiek ostryga 
ta, jako przeważnie senoński gatunek, w tak znacznej liczbie okazów 
w cenomanie jawić się nie powinna. Co do opisu i rycin odsćlam 
zwłaszcza do d'OITBIGNYEGO (1. c. Str. 742. Tabl. 487. fig. 6. 7. 8.) 
i do R E U S S A fig. 3—4. na tabl. XXX. Niektóre okazy dałyby się 
wprawdzie połączyć z gatunkiem Exogyra lateralis, gdyż odmiany tej 
ostatniej w razie braku skrzydła nadzwyczaj zbliżają się do gat. Gry-
phaea vesiculosa Sow. i Gryphaea similis Pusch; inno jednak okazy 
z tych samych warstw i miejscowości pochodzące są tak podobne do 
rycin i tak zgodne z opisem gat. Ostrea vesicularis, że ich od niego 
odłączyć nie podobna. Większo okazy z Przewłoki mają czasem wej-
rzenie gatunku Ostr. biaurieulata. Lam. 

Ostrea vesieularis według d ' 0 R B I G N Y E G O cechujo SKNON i jest 
pospolita wo wszystkich miejscowościach francuzkich; według R E U S S A 

ten sam gatunek w Czechach trafia się w calćj górnej polowie for-
macyi kredowej bez różnicy; w Anglii w piaskach glaukonitowych 
w okolicy Warminster; w Szwecyi według N I L L S O N A w piaskach glau-
konitowych, w piaskowcach i kredzie piszącój; w Saksonii w dolnym 
ciosowcu; w Alpach w tak zwanej Gosau-Bildung; w Rossyi w pias-
kach glaukonitowych krymskich; wreszcie wszędzie w Europie i w pól-
nocnćj Ameryce w warstwa;h senonskich. 

4. O. flabelliformis Nills. 
Nills. Petrif. Suec. Str. 31. Tabl. VI. fig. 4. 
Goldf. Petrif. Germ. II Str. 12. 13. Tab. 76. fig. 1. 
Reuss. Bohm. Kreideg. II. Str. 39. Tabl. 28. fig. 16. Tabl. 29. 

fig. 19 20. 
Muller. Aachener Kreidef. I. Str. 39. 
Okaz podolski zgadza się z ryciną a bardziej jeszcze z opisem 

R E U S S A 1. c. I I . p. 3 9 . Tabl. 2 9 , fig. 1 9 . Obwód w zasadzie po-
przecznie eliptyczny, jednak skutkiem łatowatego rozszerzenia brzegów 
różnokształtny wieloboczny ; powierzchnia zewnętrzna nierówna, o prę-
gach przyrostu nieregularnych; powierzchnia wownętrzna gładka. Pła-
ski półkolisty kresowany ślad mięśnia leży w połowie szerokości. 
Brzeg w pobliżu zamku obustronnie karbowany, z re&ztą gładki. 

N I L L S G N opisał okazy pochodzące z pokładów piaskowych z Kju-
gestrand i Mórby; z Czech podaje ją R E U S S dla górnych i dolnych 
wapieni ^Planer" zwanych (Hundorf, Bilin, Kosstitz), takżo dla pias-

) 
kowców ostrygowych i dla dolnego ciosowca (Mallnitz, Drachomischl). 
Podolski okaz pochodzi z Nałuża. 

5. O. hippopodium Nills. 
Nills. Petrif. Suec. Str. 30. Tabl. VII. fig. 1. 
Goldf. Petrif. Germ. II. Str. 23. Tabl. 81. fig. 1. 
D'Orb. Terr. cret. III. Str. 731. Tabl. 481. fig. 4-6. i Tahl. 482. 
Romer. Vcrst. des. nordd. Kreideg. Str. 46. 
Reuss. Bóhm. Kreideg. II. Str. 39. Tab. 28. fig. 10—15 . 17. 

18. Tabl. 29. fig. 1-18. Tabl. 3 0 . fig. 13-15. (partim). 
Alth. Geogn. Boschr. d. nachs. Umgeb. v. Lemb. Str. 85. Tabl. 

XIII. fig. 3. 
Muller. Aachener Kreidef. I. Str. 39. 
Kształt bardzo zmienny; prawie kolisty, jajowaty, eliptyczny 

albo nieregularny, brzeg pofałdowany lub łatowaty. Górna skorupa 
płaska, odcisk mięśnia półkolisty pozaśrodkowy; dolna skorupa płaska , 
0 ile jest przyrosłą, lecz brzegi wysoko odgięte i prawie pionowe, 
nie zębate, falisto prążkowane; w trzeciej części wysokości w pobliżu 
zamku widać niokiedy wazki mocno wydłużony pas w poprzek wklę-
sło karbowany. O młodych i niedorosłych okazach z pewnością orzec 
trudno, czy do tego gatunku należą, lub czyli są odmianami gatunku 
Ostrea biaurieulata Lam.; dorosłe okazy łatwo rozeznać możua po 
kształcie, po brzegach stromych niezębatych i po odcisku mięśniowym. 
Z licznych okazów zbieranych we wszystkich miejscowościach odzna-
cza się górna skorupa pochodząca z Nałuża zgodnością z rysunkiem 
GOLDFDÓSA na tablicy LXXI. fig. 1. b.; skorupy dolne z Warwaryniec 
1 z Nałuża, przyrosłe prawie całą płaszczyzną dolną, podobieństwem 
do rysunków d'ORBIGNYEOO; wreszcio liczno ułamki z Przewłoki nie-
zwyczajną grubością skorupy (1 -5—2 mm.). 

Gatunek ton pojawił s ię , o ilo dotąd wiadomo, po raz pierwszy 
w średnim cenomanie i trwał odtąd aż do dolnego senonu. We Fran-
cyi trafia się licznio w Nancras, Ilavre, Rouen, Saintes, Royan; w Szwe-
cyi około Kopengemolla. Ta sama ostryga pospolitą jest w Czechach 
w marglach i wapieniach („Pliiner") ckoło Bilin, Kosstitz, Hundorf, 
Kutschlin, pojawia się także w piaskowcach i w dolnym ciosowcu 
w Trżiblitz, Ilradek i Niemes; wreszcie w białej kredzie we Francyi, 
na wyspie Ilugii, i (bardzo rzadko) w marglach kredowych lwowskich. 

Rodzaj: Chama. L. 

1. Chama Cornu-Copiae d'0rb. 
D'Orb. Terr., cret. III. Str. 689. Tabl. 464. fig. 3 — 7 . 
Małżowina bardzo nierównoskorupowa;górna skorupa mniejsza, za-

okrąglona, W3'pukła, w brzegu cokolwiek spłaszczona; o wierzchołku 
ku prawej stronie zagiętym; dolna niemal dwa razy większa, 
podłużna, nakształt krótkiego rogu skośnie skręcona. Zbiorek komisyi 
posiada cztery, wprawdzie nieco pognieciono, ale bardzo wyraźne 
ośródki, na których powierzchni miejscami dosyć wyraźnie widać ślad 
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podłużnego (promienistego) żeberkowania i współśrodkowo prążki 
wzrostu. 

We Francyi gatunek ten pojawia się w wyższych poziomach 
kredy chlorytowej około Rouen, które cechujo Ammonites rhotomagen-
sis ; podolskie okazy pochodzą z Przewłoki. 

d. Płaszczoskrzelne. (Brachiopoda). 

Rodzaj: Terebratula. Lhwyd. 

1. Terebratula semiglobosa Sow. 1 (Tabl. II. fig. 4.) 
T. semiglobosa, subundala i subrotunda. Sow. M. C. Str. 47. 

48. Tab. 15. fig. 1. 2. 7. 9. 
T. semiglobosa. Bronn. Leth. geogn. 3. Wyd. V. Str. 226. (a. 657). 

Tabl. 30. fig. 11. 
T. semiglobosa. D'Orb. Terr. cret. IV. 105. Tab. 514. fig. 1-4. 
— — Davids. Brit. cret. brach. II. Str. 64. Tabl. 8. 

fig. 6 — 1 8 . 
T. semiglobosa. Quenst. Petrefaktenkunde. II. 3. Str. 378. Tab. 

48. fig. 4 8 - 53. 
T. semiglobosa. Reuss. Bóhm. Kreideg II. .Str. 51. Tab. 26. fig. 5-6. 
— carnea, Reuss. Bólim. Kreideg. II. Str. 50. Tab. 26. fig. 9-11. 
— semiglobosa. Miilłer. Aachner. Kreideform. I. Str. 15. 8. 
Kształt zmienny, zazwyczaj mocno wydęty, w zarysie kolisty, 

% jajowaty lub podłużny, rzadko zaokrąglono pięciokątny; większa sko-
rupa zwykle jednostajnie wypukła lub w grzbiecie nieco wystająca. 
Kilka małych okazów z Przewłoki ma otwór stosunkowo dosyć mały, 
nie większy od otworu okazów francuzkich i angielskich, opisanych 
przez d'0RBIGNYKGO i DAVID ONA; jednak większa polowa okazów wy-
różnia się otworem znacznie większym, czasem do 1*5 mm. w średnicy 
mającym, podobnie jak na okazach niemieckich opisanych przez Q U E N -

STEDTA, z poziomu Ammonites rhotomagensis pochodzących. 
Delticlium z dwóch płytek złożono, które pod szczytem mniej-

szej skorupy są ukryte. Brzegi boczne proste lub wygięte; brzeg czołowy 
łukowaty, falisty lub zaokrąglono dwuzębny. Na gładkiej powierzchni 
widać zawsze wyraźne, niekiedy sehodkowato wystające pierścienie 
wzrostu. Ustrój drobnowidzowy kropkowany (sitowy). 

Co dokształtu, stosunku trzeci) wymiarów, i co do wejrzenia li-
cznych okazów tego gatunku, zachodzą znaczne różnice, a ztąd u ró-
żnych autorów napotykamy na bardzo odmienne, a często niepewne 
zapatrywanie się na istotne cechy tego gatunku, i na granice pomię-
dzy nim a pokrewnemi T. carnecr i biplieata. Z tego powodu obok 
opisu, w którym stosowałem się głównie do pojęć I)AVIUSONA, zesta-
wiam jeszcze kilka odmian podolskich według autorów , z których opi-

') Jaki gatunek PUACUBTKO (Becken von Lemberg Str. 25. Tabl. II. fig 
5.) oznaczył jako T.'semiglobosa, z ryciny i opisu odgadnąć nie podo-
bna; w każdym razie jest to wcale inna skamielina. 
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sem i ryciną się takowe zgadzają, pozostawiając im jednak w całości 
odpowiedzialność za pierwiastkowe oznaczenie gatunku. 

a. T. semiglobosa. Sow. M. C I. 48. Tabl. 15. f. 9. 
Gładka, jajowata, mocno wypukła; mniejsza skorupa pólkulista, 

o tępych krawędziach. Dziób średniej wielkości, cokolwiek zagięty; 
otwór różny, kąt wierzchołkowy 90°. Brzegi boczne faliste. 

fi. T. semiglobosa. Quenstedt. 1. c. Tab. 48. fig. 53. 
Mniej wypukła z początku gładka, później z przodu wydatnie 

fałdowana; mniejsza skorupa tuż u brzegu czołowego zagłębiona w trzy 
nierówne krótkio zaokrąglone łaty, nadające brzegowi bocznemu prze-
bieg falisty nieregularny. Brzeg czołowy zaokrąglono dwuzębny. Jest to 
odmiana zbliżająca się do gatunku T. biplieata, od którego różni się 
jednostajnem wypukleniom większej skorupy. 

Y- T. ovala. Sow. M. C. I. 47. Tabl. 15. fig. 3. 
Jajowata lub podłużnie jajowata. Większa skorupa wypukła, 

otwór średniej wielkości, dziób krótki, zakrzywiony. Mniejsza skorupa 
prawie płaska, podłużnie eliptyczna lub zaokrąglono pięcio lub sześ-
ciokątna. Powierzchnia gładka lub oddalono współśrodkowo prąż-
kowana. 

d. T. ovata. Nills. Petrif. Suec. Tabl. IV. fig. 3. Str. 34 . 
Jajowata gładka; dziób mało zakrzywiony, jednak otwór na 'oka-

zach podolskich wielki, obie skorupy prawie równo wypukłe, mniejsza 
przewrotnie jajowata. Powierzchnia ośródek gładka , brzeg boczny po-
jedynczo łukowaty. Niektóre okazy warwarynieckie są dosyć podobne 
do odmian angielskich z gatunku T. depressa. (Dav. II. Tabl. IX. fig. 
9. i następne). 

s. T. simiglobosa. Sow. var. albensis. Davids. 1. c. Tab. VIII. 
fig. 16. 17. 

Jajowata gładka współśrodkowo prążkowana; dziób dosyć wy-
datnie zakrzywiony, gruby i krótki; otwór zuacznej wielkości. Obie 
skorupy wypukłe, obwód mniejszej prawie kolisty; brzeg czołowy lokko 
powyginany. Odmiana ta z wszystkich najrzadsza, wyróżnia się wiel-
kićm podobieństwem do gatunków T. carnea i subrotunda. 

T. carnea. var. elongata. Sow. u DAVIDSONA 1. c. Tab. VIII. 
fig. 3. 

Podłużnie eliptyczna współśrodkowo kresowana; dziób silnie za-
krzywiony o małym otworku. Brzeg czołowy nio zachowany. 

lerebratula semiglobosa, przez d'0IIBIGNYEGO mylnie do senonu 
zaliczona, trafia się w cenomanie prawie wszędzie w górnej połowie 
tego piętra, rzadziej w turouio, i według D A V I D S O N A nie dochodzi 
nigdy do poziomów w których znajduje się T. carnea. Na Podolu pra-
wie wszędzie dosyć pospolita. 

2. T. biplieata d'0rb. (T. phaseolina. Lam). 
Z tego gatunku zawiera zbiorek podolski dwio wyraźne większe 

skorupy, w obwodzie zaokrąglono pieeiokątne, zgadzajace się z rysun-
ki em D A V I D S O X A 1. c. Tab. IX. fig. 38. (T. biplieata Brocchi)j także 
kilka małych i z powodu podobieństwa do młodych osobników poprze-
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dzającego gatunku dwuznacznych okazów, i dość liczno ośródki po-
dobne do rysunków D A V I D S O N A na Tabl. V I . fig 2 5 . 2 6 . (T. biplicata 
Sow.). Opisu i literatury nie podaję , gdyż okazy są nieliczne i nie-
zupełne, a tem samem nie wyrażają dokładnie cechy gatunku. 

T. biplicata należy do skamielin pospolitych w niższych pozio-
mach cenomańskich (Essen , Quedlinburg; w Belgii, Saksonii i w Cze-
chach ; także w Pas de Calais, Mans, In Fleche, Havre, Tournay i t. d.) 
Podolskie okazy niewątpliwie do tego gatunku należące trafiają się 
nielicznie w Przewłoce . 

3. T. podolica. n. sp. (Tabl. II. fig. 5.) 
„Terebratula testa rotundata aut fere orbicidari inflatd; sitpcr-

ficie concentrice rugosa, radiatim striata; striis plurimis, flcxuosis aut 
undtdatis, granulosis. Yalvis inacqualibus; inferiorc majorc, convexa, 
umbone brtvi, foramine maximo, rotundo ;*superiorc convexiuscula, mar-
gine palleali medio sinuata 

Małżowina w obwodzie jajowata, prawie kolista lub zaokrąglono 
pięc iokątna, bardzo nierówno - skorupowa. Kształt większej skorupy 
zaokrąglono pięciokątny; grzbiet jej mocno wypukły a boki daszko-
wato ku sobie nachylone. Największa szerokość leży w linii łączacój 
naroża pomiędzy krawędzią czołową i boczną. Mniejsza skorupa bar-
dzo mało wypukła a niekiody prawie płaska, przewrotnie jajowata lub 
poprzecznie eliptyczna, od połowy swej długości w wyraźną trójkątną 
zatokę (sinus) zaglegioiia. Kąt wierzchołkowy większej skorupy 9 2 - 9 6 ° , 

kąt wierzchołkowy mnięjszej 1 4 0 — 1 4 5 ° . Brzegi zamkowe krótkie 
i niemal prosto; brzegi boczne bardzo płytko faliste; brzeg czołowy 
tworzy łuk ku mniejszej skornpie otwarty. Przecięcie poprzeczne jes t 
trójkątem sferycznym równoramiennym. Otwór bardzo wie lki , docho-
dzi od 2 - 5 — 3 ' 2 mm. w średnicy, i jes t zupełnie kolisty lub bardzo 
nieznacznie poprzeczny; dolną częścią obwodu dotyka wierzchołka 
mniójszej skorupy. Area trójkątna, płaska, tępemi krawędziami od 
zewnętrznej powierzchni dzióba odgraniczona; deltidium małe , ukryte. 

Linije wzrostu są bardzo wyraźne, schodkowato wystające, nierówne 
z początku prawie kolisto, późniejsze symmetrycznie zaokrąglono pię-
ciokątno. Powierzchnia bardzo l icznie promienisto prążkowana; prążki 
wyraźno aż po wierzcho łek , rzadziej w pobliżu kręgów niewyraźne, 
zazwyczaj falisto i delikatnie gruczołkowane. Skorupa gruba, szczegól-
niej w pobliżu zamku. Ustrój włóknisty. Połączenie skorup za pomocą 
dwóch silnych krzywych zębów większej skorupy, na początku drugiej 
trzeciej części zamkowego brzegu umieszczonych i odpowiednich zę-
bodołów odwrotnej skorupy. Przedzia łek prawdopodobnie nie ma żadnych; 
podpórki dotąd są nieznane. 

Piękne okazy podolskie z kształtu są cokolwiek podobue do 
T. capiUata Arch.; strojem skorupy i malera ukrytem deltidium przy-
pominają gatunek T. disparilis d'Orb., od którego są dwa razy wię-
ksze; wyróżniają tię trójkątnym przekrojem i znaczniejszą wielkością 
otworu. Jestto jedyny gatunek mięczaków plaszczoskrze lnych, który 
w cenomanie podolskim wszędzie i zawsze zachował skorupę w ca-
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łości , tak wyłącznie , że między okazami brachiopodów podolskich (jest 
ich w zbiorku przeszło sto) nie mogłem wykryć ani jednej ośródki 
tego gatunku; prawdopodobnie grubość i włóknisty ustrój skorupy 
zachowały ją od zniszczenia. Wymiary: 

Długość 21 mm. Szerokość 2 0 mm. Grubość 13 min. 
j) 19 „ „ 18 10 „ 

. „ 29 „ „ 28-5 ? , 
Miejscowość: Czartorya, Nałuże, Przewłoka. 
4. T. tamarindus Sow. 1 

Davids. Brit. Cret. Brach. Str. 74. Tab. IX. fig. 2 6 — 3 1 . 
Okazy podolskie drobno, w obwodzie prawie kol i s te , lub zao-

krąglono pięciokątne. Powierzchnia ośrodek gładka lub tylko linijami 
wzrostu współśrodkowo prążkowana. Obie skorupy niemal równo wy-
pukłe, jednak mniejsza z przodu środkiem nieco zagłębiona, skutkiem 
czego brzóg czołowy tworzy łuk ku niej otwarty. Dziób szeroki a pła-
ski , dosyć silnio zakrzywiony; otwór średniej wie lkości , kolisty i od 
szczytu mniejszej skorupy płytkami małego deltidium oddzielony. Na 
większej skorupie widać ślad długiej przedziałki , na mniejszej wy-
raźny ślad g łównego mięśnia. Podpórki z Podola nieznane. Ustrój 
grubo sitowy. 

W Anglii gatunek teu trafia się niolicznie w niższych i w wyż-
szych zielonych piaskowcach (wyspa Wight , Kentish rag, Farringdon). 
Czyli gatunek tegoż nazwiska opisany przez d'Oi!HIGXYEGO, pochodzący 
z francuzkiego ncocomu jest w istocio równoznaczny z gatunkiem DA-
VIDSONA, z porównania rycin i opisów orzec się nio da; podobieństwo 
dwóch okazów z Przewłoki pochodzących do ryciny D A V I D S O N A j es t 
jednak znacznie większe niż podobieństwo do rysunków d'Oi{BI G N Y E G O , 

również zgodność z opisem okazów angielskich prawie zupełna; od 
okazów francuzkich różnią się cokolwiek brzegiem czołowym i nieco 
większem deltidium. 

5. T. rugulosa Morris. 
Obwód jajowaty lub zaokrąglono pięciokątny. Stosunek długości 

do szerokości i grubości zmienny, zazwyczaj jak 1 0 0 : 7 8 : 57 . Więk-
sza skorupa cokolwiek więcój wypukła, dziób mocno zakrzywiony, 
otwór średniej wielkości. Krawędzie leżą prawio w tej samój pła-
szczyźnie, lub też brzeg czołowy lekko falisto się wygina. Powierzchnia 
współśrodkowo kresowana; pierścienie wzrostu schodkowato wystające. 

Powierzchnia ośrodek pomarszczona i kropkowana podobnie jak 
w gatunku Mcgerlea lima. Okazy podolskie są drobne; cechuje jo 
wielki krzywy dziób i zmarszczki, szczególnie po bokach bardzo wyraźne. 

6. T. lacrymosa D'0rb. ? 
D'0rb. Terr. crót, IV. Str. 99 . Tab. 5 1 2 . fig. 7. 9. 11. 
0 istnieniu tego gatunku na Podolu wnoszę jedynie z ułamkowej 

ośródki w Przewłoce znalezionej. Obwód podłużnie jajowaty. Skorupy 

') Według DAWIDSONA WALDIIEIMIA, według SCHI.OENBACIIA MEOEELEA. 
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nierówne, mulo wypukłe, współśrodkowo kresowane; w brzegu czoło-
wym mniejszej skorupy widać płytkie prawie trójkątne zagłębienie, 
zaś na powierzchni skorupy w czgści zachowanćj kardzo wyraźny ustrój 
sitowy i nieregularne a przerywane promienisto prążkowanie. Brzeg 
zamkowy krótki, brzegi boczne długie mają kształt łuku z przeciwnego 
naroża zatoczonego; brzeg czołowy lekko falisto sig wygina. W ogóle 
czgść zachowana zgadza sig z opisem i ryciną d'0itBiGNYEOO; j edcak 
z powodu braku znacznej czgści skorupy, zamku i podpórki pozostaje 
niepewność, którą jcdynio usunąć by można odszukaniem okazów cał-
kowitych i uskorupionych. 

Podrodzaj : Terebratulina. D'Orb. 

1. Terebratulina chrijsalis Schloth. 
D'Orb. Terr. cret. IV. Str. 53 . 
Bronn. Lethaea geogn. 3. Wyd. V. Str. 220 . Tabl. 30 . fig. G. 
Buch. TJeber Terebrateln. Str. 62 . 
Ileuss. Bóhm. Kreideg. II. Str. 49 . Tabl. 26 . fig. 3. 
Muller. Aachener Kreidef. I. Str. 14. 
Płachetko. Becken von Lemberg. Str. 23 . Tab. II. fig. 2. 
Z tego gatunku, którego odmiany co do kształtu , co do ilości 

i grubości prążków bardzo się różnią, istnieją w obecnym zbiorku dwie 
ośródki z Nałuża. Obwód ich zaokrąglono pięciokątny; kąt wierzchoł-
kowy ostry. — Skorupy prawio równo wypukłe; większa cokolwiek 
nieumiarowa, grzbiet jej środkiem w podłużny płaski rowek (sinus) 
zagłębiony, dziób wydatny, mocno zakrzywiony, o małym otworku. 
Mniejsza skorupa środkiem wypukła , rozszćrza się u szczytu w dwa 
drobne lecz wyraźne rozwartokątne uszka. Powierzchnię stroją l iczne, 
delikatne promienisto prążki niewyraźnie gruczołkowane. Długość oka-
zów 15 mm., szerokość 11 mm., największa grubość (w połowie dłu-
gości) 5 - 5 mm. 

Liczne odmiany tego gatunku są pospolite w piaskach glaukoni-
towych około Essen, trafiają Bię także w Czechach i Saksonii w tak 
zwanym „Pliiner"; a według S C H L O E N B A C I I A dotrwały aż do końca 
górutworu kredowego, mianowicie aż do warstw, które cechuje Belemni-
tella macronata. 

Rodzaj : Terebrate ł la . D'0rb. 
\ 

1. Terebratełla Menardi Lam. 
T. truneuta Sow. M. C. VI. Str. 71 . Tabl . 5 3 7 . fig. 3. 
T. Menardi Buch. Ueber Terebrateln. Str. 98 . Tab. 111. fig. 42 . 
— — D'Orb. Terr. cret. IV. Str. 118. Tab. 5 1 7 . fig. 1 — 15. 
— — Schloenbach. Cenom. Brach. Str. 58 . Tab. II. fig. 1. 2. 
T. sp. indet. Kner. Neue Beitr. Str. 30. Tabl. III. fig. 17. 
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Kształt zaokrąglono kątowaty. Dolna skorupa 1 większa, w grzbie-
cie głębokim i obszernym rowkiem przepołowiona; rowek ograniczony 
ostrómi a wyniosłemi krawędziami. Górna skorupa odpowiednio za-
głębieniu dolnej środkiem i po bokach wypukła, rowkami na trzy nie-
równe łaty podzielona. Obydwie skorupy na zewnątrz strojne w ostre 
trójkątne (a raczćj kaleńcowate) żebra; na górnej skorupie podolskiego 
okazu jes t ich 2 8 , a to 6 na wypukłości grzbietnój między rowkami, 
a 2 2 na skrzydłach. Sześć współśrodkowych symetrycznie sześcio-
bocznych bardzo wydatnych krćs wskazuje okresy wzrostu, nadając 
skorupie cechujące sehodkowato wejrzenie. Otwór wielki, kolisty. Li-
nija zetknięcia się obu skorup po bokach pros ta , z przodu tworzy 
kreskę złamaną dwuzębną podobną do głoski M . 

Pierścienie wzrostu są dwa razy szersze z przodu niż po bo-
kach ; skorupa więc wydłużała się z czasem znacznie więcej niż się roz-
szerzała. „C' est avec 1' age qu' elle prend sa longueur" zauważał już 
d'OuBiONY. Skutkiem tego sposobu rozrostu zupełnie są niepodobne 
okazy w różnych okresach rozwoju skamieniałe; ztąd także wielka liczba 
odmian, a czasem trudność oznaczenia 2 . 

Area w okazie podolskim tworzy trójkąt równoramienny, mający 
9 mm. w podstawie, 4 mm. wysokości i 9 8 ° w kącie wierzchołkowym; 
widać na niej zupełnie te samo linije wzrostu co na skorupie , tylko 
delikatniej wyrażono, o czóm d'ORB[GNY nie wspomina , wyobrażając 
we wszystkich rysunkach miejsce to równe i gładkie. 

Gatunek ten trafia się prawie wszędzie , jednak nielicznie, w ce-
nomanio francuzkim, angielskim i niemieckim, zazwyczaj w niższych 
poziomach; największe i najpiękniejsze okazy pochodzą z okol icy 
Mans (dep. Sarthe) i z wyspy Aix, gdzie im zwykle towarzyszy Rliyn-
ehonella compressa. Jedyny okaz podolski pochodzi z Nałuża. 

2. T. Beaumonti D'Arch. (Tabl. II. fig. 2) . 
T. Beaumonti Schloenbach. Cenom. Brach. Str. 61 . Tabl. II. 

fig. 3 — 5 . 
T. óblonga Kner. Neue Beitr. Str. 28. Tabl. III. fig. 14. (Za-

krzywienie dzióba w rysunku jes t fa łszywe) . 
Jes t to gatunek dotąd mało znany, jakkolwiek pospolity w niż-

szych poziomach cenomańskich. Wielu autorów jak np. R O E M E R , G E I -

N I T Z i K N E R , nio zdołało go odróżnić od gatunku T. oblonga, pocho-
dzącego z Neokomu, a co gorsza , K N E R znacznem podobieństwem tych 
gatunków dał się nakłonić do błędnego uzupełnienia dzióba większej 
skorupy w rysunku, przez co znów wprowadzi ł w błąd B O S Q U E T A , 

który ze Senouu l imburgskiego oznaczył okazy prawdopodobnie do 
wcale innego gatunku należące jako zgodne z ryciną KNERA, pod na-

, ) Skorupę z otworkiem i zębami uważam według DAVIDSONA, SttssA, 
SCIILOENBACHA i w. i. za dolną; skorupę mniejszą z zębodołami i pod-
pórką za górną. 1 ) ' 0 B U I O N Y i prawie wszyscy autorowie przfed D A V I D -
SONEM używali nazw tych w znaczeniu wprost odwrotnem. 

') Porówn. Kner. 1. c. Str. 30. 

2 3 
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zwiskiem T. Kneri Bosq., tak, że dziś bez okazów z tych miejscowości 
pochodzących w synonymii gat. T Beaumonti rozpatrzyć sig trudno. 

Liczne ośródki z Nałuża i Czartoryi, a szczególnie z Przewłoki, 
oraz dwie górno skorupy pigknie zachowano, z Czartoryi pochodząco, 
przomawiają stanowczo za przynależeniem podolskich okazów do wy-
żej wypisanego gatunku. Własności ich są następujące: 

Kształt często cokolwiek niesymetryczny, prawie zawsze wydatnie 
zaokrąglono pięciokątny, rzadziej (w ośrodkach) podłużnie jajowaty o 
niewyraźnych kątach. Brzeg zaniku łukowaty lub rozwartokątny, brzegi 
boczne zaokrąglone, brzeg czołowy prosty, ząbkowany i często jakby 
ucięty. Rozmiary: 

Długość: 16-5 14-8 14 14 14 14 13 12 9 
Szorokość: 13 11*5 12 11-3 11 11 11 10 7*6 
Grubość: 11 11 10 12 11 9'5 9 8-5 5-5 
Czyli średnio: długość 13*48 , szorokość 10 92. grubość 9*72 (Okazy 

niemieckie według pomiarów SCIILOENBACIIA mają średnią długość 13'6, 
szerokość 10-6, grubość 9'9). 

Obie skorupy są mocno wypukłe; na większej przestrzeń po-
między brzegiem czołowym a wierzchołkiem tworzy krzywiznę zagiętą 
jedynie około liniji szerokości jako osi , w kształcie trójkąta ostro-
kątnego równoramiennego, którego podstawą jest brzeg czołowy. Stro-
me boki tworzą krzywiznę podwójną, naprzód i równocześnie ku ze-
wnątrz nachylouą; od powierzchni grzbietnej oddzielają je dwio tępe, 
lecz zawsze wyraźne krawędzie. Mniejsza skorupa jest prawio równo 
wypukła i podobnie ukształcona jak większa, tylko że krawędzie są 
znacznie mniej wydatne; lub też zakrzywionie jej powierzchni jest pra-
wie jednostajne, a skorupa naówczas niemal półkulista. Tak więc prze-
cięcie poprzeczne całej małżowiny jest w zasadzie umiarowym sześcio-
bokiem; wszakże kąty pomiędzy trzema górnymi bokami są czasem za-
okrąglone lub nawet niewyraźne. Największa szerokość leży w polowie, 
największa grubość przy końcu pierwszej trzeciój części długości sko-
rupy. Powierzchnia strojna w liczno, dosyć grube, wysokio, proste, 
pojedyncze i na zewnątrz ostrokrawędziowo żeberka, których ilość jest 
niestałą (19—33) , i z których liczby trzecia część przypada na brzeg 
czołowy. Pierścienie wzrostu wyraźne, nieliczne; na skorupie jest ich 
zazwyczaj tylko cztery, a ustępy pomiędzy nimi obszerne; w okazach 
dorosłych, których skorupa już się nie wydłużała, widać tuż około 
brzegu czołowego liczne i bardzo zbliżone prążki wzrostu; w miarę 
zwiększania się ich liczby brzeg czołowy stawał się coraz tępszym, 
aż do zupełnej zagłady krawędzi czołowej, na młodych osobnikach 
ostrej i wyraźnej. 

Dziób silnie wystający, bardzo nioznacznio zakrzywiouy, okrą-
głym otworem średniej wielkości pod prostym kątem ucięty. Deltidium 
wysokie i wązkio; arca, wyraźnemi krawędziami na zewnątrz ograni-
czona, zajmaje całą górną powierzchnię dzióba. Linija zamku łukowata. 

O wnętrzu skorupy według podolskioh okazów nie wiele orzec 
można. W dzióbie widać dwio ostro płytki zamkowe; skorupa pomię-
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dzy nićmi jest cokolwiek grubsza niż w innych miejscach. W liniji 
środkowój grzbietu pojawia się na ośrodkach po stronie większej sko-
rupy wyraźny płytki rowek, w połowie długości skorupy widełkowato 
rozdzielony, a obok niogo długi, obustronnie dwudzielny, a w obwo-
dzie przewrotnio sercowaty ślad mięśnia, gdy na mniejszej skorupie 
widać ostrą przedziałkę, w kształcie wązkiej szczeliny mniej więcej 
do połowy długości skorupy sięgającą; jednak ślad mięśni z tej strony 
jest niewyraźny. Ustrój drobno sitowy. 

Rodzaj: Megerl ea. Defr. 

1. Mcgerlea lima. Defr. var. formosa. Knor. 
Knor. Neue. Beitrage. Str. 29. Tabl. III. fig. 16. 
Małe, zwykle 8 , najwięcej 12 111111. w średnicy mające okazy 

tego gatunku są pospolito wo wszystkich dotąd poznanych miejscowo-
ściach cenomanu podolskiego. Są to ośródki, wyobrażone i bardzo 
dokładuie opisane przez K N E R A 1. c. na str. 2 9 . Tabl. I I I . fig. 1 6 . : 

„Sie isl meist gleich breit und lang, bcidc Sclialen stark gcwólbt 
(die Dicke betragt gewóhnlicli mehr ais die halbe Breite); beide bilden 
gegen die Stirnc einen breiten, mehr oder minder tiefen Sinus, der 
Ofter schon in halber Schalenliinge beginnt, und mir selten, dann aber 
stets schtvacher an der Dorsalklappc angedeutet ist. Der Sclinabel ist 
breit, dick, niclit iibergreifend, das Deltidium daher frei und durch ei-
nen vorspringenden Kiel abgetheilt, das Loch mittelstćindig, rund und 
gross; der Schlossrand lang, fast geradlinig, indem die Ventral-Schale 
vom stark vorragenden und gewólbten Buckel sich fliigelartig ausbrei-
tet und dann abgerundet in die kreisbogenformigen Scitenriinder iiber-
geht. Bei mangelnder Schale zeigt die Oberflliche der Dorsalklappen 
meist vier, vom Sclinabel radial herablaufcndc Kiele, von denen die 
ewei mittleren stdrkcr sind, und dereń Zwischenrinne sich osters un-
mittelbar in den Sinus des Stimrandcs fortsetzt. Aucli die Vcntral. 
klappe wird vom Wirbcl an durch einc Mittelfurchc oder Binne hal-
birt, die gleiclifalls tifters in den Sinus dieser Klappe ubergeht, gegen 
den Winkel aber stets ais scliarfe Bilze zulduft. Die Sclialenober-
fldche zeigt in der Yerzicrung Aehnlichkcit mii T. lima d'Orbigny. 
terr. cret. pl. 512. f. 1—5, und ist nebst den Zuwachsstreifen mit 
schiefen oder wellcnartigen Beihcn feiner Bunktgriilchen dicht besetzt, 
die an Steinkerncn die Oberflache wie mit einem ausserst zicrlichen Git-
ter oder Netze bedeckt erscheinen lassen. Diese Gittcrung ist trotz der 
Klcinheit dieser Spezies schon mit freiem Auge deutlich zu erkennen, 
wird aber gegen Sclinabel und Wirbcl zu imrner undeutlicher; in der 
Gegencl der Sinus sind ófters durch die Zuwachsstreifen gebildete Zick-
zackfalten bemerkbar. 

Ziemlicli hau fig in Mikulińce, meist jedoch, wie bemerkenswerther 
Weise fast allc Terebrateln dieses Fundortes, nur in sclir scliarf ab-

gedriiekten Steinkemen, selten mit theilweise erhaltener Schale, die 
gleichfalls nur die erwahnten Beihcn von Funktgriibchen zeigt." 
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Do tego opisu dodam kilka uwag. Na grzbiecie większej sko-
rupy widać, zazwyczaj nie bardzo wyraźnie, dwa długie woreczkowate 
ślady mięśniowe, płytkim rowkiem rozdzielone ; prócz nich dwie krót-
kie głębokie szczel iny w miejscu zanikłych płytek zamkowych. Na mnićj-
szej skorupie środkowa, ostra i wysoka przedziałka zachowała się 
wszędzie w kształcie wązkiój szczeliny do 8/a części długości skorupy 
sięgającej. Po obu bokach tej przedziałki widać na pięknej ośródce 
z Nałuża pochodzącej ślad mięśniowy niemal */. części całej powierz-
chni pokrywający, dwudziolny; górno skrzydła prawie prostokątno od 
zewnątrz cokolwiek szersze i zaokrąglone , zaś dolne węższe , skośnio 
obwisło woreczkowate, w górnój swej polowio przedziałki (septum) do 
tykające. Kształt podpórki (Brachial Apparat) wykazałem przoz naszli-
fowanie; długość jej wynosi w okazio prawie kolistym 9 mm. w śre-
dnicy mającym <1 mm.; l istewka w zarysie przewrotnie sorcowata przy-
czepia się w trzech miojscach: raz do płytek zamkowych i dwa razy 
(szczytem i wyrostkami) do przedziałki. Okazy podolskie należą więc 
niewątpliwie do rodzaju Mcgerlca, do którogo je SCHLOENBACH na 
podstawio ogólnego wejrzonia rycin przez K N E R A podanych już w. r. 
1867 zaliczył. 

Megerlea lima, biorąc nazwę w znaczeniu D A V I D S O N A i S C H L O E N -

BACIIA, j e s t gatunkiem pospolitym w górnej połowie górutworu kró-
dowego od najniższych poziomów cenomanu aż do kredy piszącej 
włącznie. 

Rodzaj : Rhynehone l la . Fisch. 

1. Ehynchonella Grasiana d'0rb. (Tabl. II. fig. 6.) 
D'0rb. Terr. cret. IV. Str. 38 . Tabl. 4 9 7 . fig. 7 — 1 0 . 
Davids. Brit. Cret. Brach. II. Str. 96 . Tabl. XII. fig. 1 7 — 1 9 . 
Schloenbach. Brachiop. d. Cenom. Str. 97 . Tabl. III. fig. 8 — 9 . 
Obwód poprzecznie eliptyczny, lub niewyraźnie zaokrąglono trój-

lub pięcio-kątny. Większa skorupa mało wypukła, w grzbiecio prawio 
p laska , od połowy swej długości w płytką zatokę (sinus) zagłębiona 
i środkiem języczkowato wystająca; mniejsza skorupa wypukła , po 
bokach zaokrąglona, w swej części średniej łatą grzbietną odwrotnej 
skorupy jakby ucięta. Dziób spłaszczony, ale o s try ; otwór mały, w zna-
cznej części szczytem mniejszej skorupy i wystającemi płytkami tak zwa-
nego dcltidium ograniczony. Brzegi boczno od strony zamku prawie 
proste, od polowy swej długości wydatnie, a czasem prawie pod pro-
stym kątem, ku mniejszej skorupie zakrzywiono; brzeg czołowy łuko-
waty lub półkolisty. Wymiary: 

1.) Długość 11 mm. Szerokość 12 mm. Grubość 7-5 mm. 
2.) „ 11 mm. „ 11 mm. „ 7 mm. 
Powierzchnia promienisto żeberkowana; żeberka p łask ie , l iczne 

(na okazach podolskich l iczba ich wynosi 5 4 — 5 8 ) . Z pierścieni wzro-
stu zazwyczaj tylko pierwszy je s t bardzo wyraźny i wystający. 

Dwa okazy uskorupione i dwio ośródki tego gatunku pochodzą 
z Czartoryi z Przewłoki i z Nałuża. Wo Francyi trafia się pospolicie 
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w cenomanie z okolicy Havre i Grasse, w Anglii w piaskowcach glau-
konitowych (Upper Greeu Sand) około Warminstcr , Clifton I lampden 
i Chardstock, wreszcie według SCHLOENBACIIA także w Westfali i i w gó-
rach hercyńskich (Unter-Planer). 

2. Eh. Sigma Schloenbach. 1 (Tabl. II. fig. 7.) 
Schloenb, Brachiopoden der Cenomanbildungen. Str. 100. Tabl. 

III. fig. 7. 
Otwór niewyraźnie zaokrąglono pięciokątny. Większa skorupa 

mało wypukła, na grzbiecie prawie płaska, pięciokątna; brzeg jćj czo-
łowy szeroko języczkowato wydłużony i bardzo niewydatnie zagłębiony. 
Dziób p lask i , cokolwiek wystający i zakrzywiony. Area obustronnie 
rozszerza się w zaokrąglono trójkątne uszkowate łatki. Kąt wierz-
chołkowy 93°. Mniejsza skorupa prawie półkulista, spad jej najbardziej 
stromy ku brzegowi czołowemu. Brzegi boczne, nieregularnie faliste 
rozpoczynają się u wierzchołka małym łukiem okrążającym trójkątne 
łatki dolnej skorupy, przechodząc zwolna w obszerny łuk w przeciwną 
stronę otwarty; w narożu pomiędzy powierzchnią boczną i czołową 
brzegi obustronnie nagle załamano łączą się w brzeg czołowy tworząc 
liniję podwójnie załamaną, cokolwiek podobną do szeroko pisanej głoski 
M. Powierzchnia bardzo licznie promienisto prążkowana. Największa 
szerokość ( 1 0 3 mm.) w drugiej trzecinie długości, największa grubość 
(8 mm.) w;pobliżu szczytu mniejszej skorupy. Długość wynosi 10-5 mm. 
Linije wzrostu są mniej wyraźne. 

Ehynchonella Sigma trafia się według SCHLOENBACIIA niel icznie 
w niższych warstwach cenomańskich w Esseii i Quedlinburg; jedyny 
okaz podolski pochodzi z Przewłoki. 

3. Eh. dimidiata Sow. (Eh. depressa, compressa i lutissima D a v . 
w części). 

Terebratula compressa Kner. Neue Beitr. Str. 28 . Tab. 111. fig. 12. (?) 
Do tego gatunku, którego literatura je s t nadzwyczaj zawiklana 

i niejasna, zaliczani kilka ośródek z Warwaryniec i N a ł u ż a ; z tych 
dwie płaskością kształtu i skrzydelkowateni rozszerzeniem i wzniesie-
niem boków większej skorupy zbliżają się do gatunku Eh. alata Buch. 
inne są bardzo podobno do Eh. plicatilis Bronn. Lethaea. 3. Wyd. 
Tab. X X X . fig. 9. 

Są to jednak małe ośródki nie bardzo dokładnie zachowane; 
jedynie odszukanie okazów uskorupionych mogłoby ostatccznio prze-
konać o rzeczywistem istnieniu tego gatunku na Podolu; lub też wy-
kazać błąd w oznaczeniu, w tym wypadku bardzo łatwy do popełnienia. 

Wyl iczone dotąd mięczaki płaszczoskrzelne wyobrażają prawdo-
podobnie tylko małą cząstkę ramionopławów rzeczywiście w warstwach 
cenomańskich na Podolu istniejących; prócz nich bowiem już obecny 

') O wartości systematycznćj tego gatunku z kilku okazów dotąd zna-
nych stanowozo sądzić nic można. Być może, że to tylko odmiana gai 
tunku Rh. GRASIANA D'OKB, któremu niel icznie towarzyszyć zwykł». 
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zbiorek Komisyi zawiera przynajmniej cztery gatunki z rodzajów Te-
rebratula i Terebralulina (prawdopodobnie Terebratulina rigida i stria-
tula, T. sp. ind. i Terebratula lentoidea Reuss.); są, to jednak ułam-
kowe ośródki, których w braku odnośnych prac A R C H I A C A , S C H L O E N -

BACHA i S U E S S A nie zdołałem oznaczyć z pewnością. K N E R (1. c. pag. 
29) wymienia z Mikuliniec także ośródki gatunku Terebratula pumila 
Lam. (— Magas pumilus D'Orb.), które jednak bez wątpienia pocho-
dzą z tamtejszych warstw senońskich. 

C. Promieniaki. 
Nadzwyczajne ubóstwo w skamieliny z działu promieniaków jest 

według dotychczasowych zbiorów najważniejszą ujemną cechą kródy 
chlorytowej podolskiej. Bo z jeżowców, któro w cenomanie francuz-
kim, czeskim, niemieckim i angielskim są dosyć pospolito, znam dotąd 
z nad Seredu i Strypy tylko jeden mały i lichy ułamek kolca gatunku 
Cidaris vesiculosa Goldf., a z korali dwie, również bardzo niedorodno 
ośródki z rodzaju Turbinolia, pochodzące z Warwaryniec i z Przewłoki. 

Jednak już w ogólnej części niniejszej rozprawki wspomniałem 
w opisie skał nad Dniestrem odsłoniętych, prawdopodobnie bezpośre-
dnio ponad krćdą chlorytową położonych, że kolce jeżowców tworzą 
część składową istotną tych warstw, które więc nazwałem skalami je-
żowcowemi (Cidariten-Schichtcn). Skamieliny zebrane pochodzą zresztą 
tylko z niewielu miejscowości, a spostrzeżenia czynione na gatunkach 
żyjących pouczają nas, żo nie każda głębina wód, i nie każda skała 
dno ich tworząca zarówno sprzyja rozwojowi promieniaków; ztąd wnio-
sek, jakoby warstwy kródy chlorytowej podolskiej nio zawierały liczniej-
szych szczątków zwierząt do tej gromady należących, byłby na teraz 
wnioskiem przedwczesnym a prawdopodobnie chybionym. 

Okoliczność ta była rai powodem, żo w niniejszej rozprawce 
poprzestałom tymczasowo na wykazaniu i zestawieniu rodzajów i ga-
tunków tylko z działu zwierząt kręgowych, a z bezkręgowych tylko 
z gromad zestawnych i mięczaków; a to tem bardziej, ponieważ lite-
ratura zwierząt najniższych tylko w malej cząstce była mi przystępną. 
Na tem miejscu dodać mogę jeszcze tylko ogólną uwagę, że gąbki 
tworzą niemal szóstą część zbiorku z wymienionych miejscowości po-
chodzącego, i że są bardzo liczno szczególnie w warstwach nad Se-
redem odsłoniętych; gdy przeciwnie w warstwach nad Strypą położo-
nych mszywioły i otwornice liczniój się pojawiają. Opracowania otwor-
nic podjął się zresztą na własne swe żądanie pan S. OLSZEWSKI, asy-
stent przy katedrze mineralogii, od dwóch lat szczegółowo tym przed-
miotem się zajmujący. 

Tak więc tę malutką, pierwszą pracę paleontologiczną podaję 
do wiadomości i użytku przyrodników, geologiczną fauną krajową się 
zajmujących, kończąc ją życzeniem jak najrychlejszego powtórnego 
zbadania i ostatecznego oznaczenia warstw krćdowych podolskich, za-
pim nas obce siły w wykonaniu tej pracy wyręczą, 
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Opis Tablic. 

Tabl. I. 

Fig. 1. Lamna cf. euspidata Ag. — Czartoryja. 
— 2. Co> 'ax heterodon Reuss. — Czartoryja. 
— 3. Lamna undulata Reuss. — Potlikowco staro. 
— 4. Pycnodus scmilunaris Reuss? — Przewłoka. — Rysunek zwięk-

szony. 
— 5. Ammonites Coupei Brgn. — Brzeg przedziałki. Pierwszo sio-

dło grzbietne na okazie jest cokolwiek zwietrzałe. W ry-
sunku łatki którerai to siodło jest podzielone, powinneby być 
węższe i smuklejsze, a kończyny siodła cokolwiek większe i 
listkowato zaokrąglone. Rysunek jest zwiększony ('/j). 
Warwaryńce. 

— 6. Solarium Kneri n. sp.—Czatoryja.—Rysunek zwiększony ( ' / , ) . 
— 7. Troclius tuberculato costatus Kner. — Nałuże. Przewłoka. 
— 8. Opis Coąuandiana D'Orb. — Przewłoka. 
— 9. — Truellei D'Orb. — Przewłoka. 

Tabl. II. 

Fig. 1. Emarginula Altlii n. sp. — Warwaryńce, Przewłoka. 
— 2. Tcrebratella Beaumonti Arcb. — Nałuże, Przewłoka. 
— 3- Terebratula ovata Sow. — Warwaryńce. 
— 4- — scmiglobosa Sow. Quenst. — Przewłoka. 
— 5. — podolica n. sp. — Nałuże, Przewłoka. 
— 6. Bhynchonella Grasiana D'Orb. — Przewłoka. 
— 7. — Sigma Schloenb.—Przowłoka. 





Litijr. M. Salka v. Kratowe. 


