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RZUT OKA
na skay warstwowe wchodzce do budowy Tatrów, i wzniesie od nich

równoodlegych.

Ud dawnego czasu porównywali geologowie warstwowe skay z pierwotnego morza osadzone, do

budów? obszernego acucha Alpów wchodzce, z podobnemi skaami dokadniej poznanemi póno-

cnej Europy, a mianowicie w Francyi, Anglii, w Niemczech
, pówyspie skandynawskim, Polszcz

i llossyi, stateczne i niezmienne zachowujcemi wzgldem siebie nastpstwo. Wynajdywane podo-

biestwa pomidzy temi skaami osadowemi, byy cigle niepewnemi , a przy ich dokadniejszym

rozpoznaniu, okazay si nierównie ciemniejszemi i zawilszemi, anieli z pocztku wystawiono

sobie. Gdziekolwiek skay warstwowe do alpejskich podobne wystpuj, tam midzy niemi najwi-

ksze jest podobiestwo; odróni ich od siebie nie mona, chocia z odlegych miejsc pochodz.

Skay warstwowe pówyspu woskiego, skadajce Euganee, Apeniny, góry kalabryjskie i sycy-

lijskie, tudzie Pirenee, Grecy, Turcy europejsk, i wedug wszelkiego prawdopodobiestwa

znaczne czci Krymu, zupenie podobne s do alpejskich. Tene charakter maj skay wchodzce

do budowy rozcigego acucha Karpat. Mineralogiczne cechy, po czci waciwy skad chemiczny,

nadzwyczajna potga pokadów i waciwe gatunki skamieniaoci odróniaj te skay warstwowe od

pónocno-europejskich, i dlatego nazywa je bd alpejskiemi. Czas osadzenia si ich odpowiada epo-

ce tworzenia si formacyi Jura i kredy, i to tylko maj spólne z poznanemi dawniej osadowemi skaa-

mi ; pojedyncze za po sobie nastpujce pokady s zupenie róne od pólnocnoeuropejskich, a z te-

go wynika, e osadzi si musiay równoczenie, ale niezawile poród mórz niemajcych z sob sty-

cznoci. Te okolicznoci razem wzite byy powodem, e w krajach, w których alpejskie skay panu-

j, geologiczne badania nie uczyniy postpu, jakoto : we Woszech, Tyrolu, w poudniowej czci

Szwajcaryi ; wynajdujc bowiem podobiestwo alpejskich pokadów z pónocno-europejskiemi , ró-

wnano niepodobne przedmioty i gubiono si w hipotetycznych porównywaniach, albo rozdrabniano

ogniwa jednego osadu, na róne nieznajdujce si formacye; albolite wreszcie utrzymywano, e nie

masz adnego nastpstwa w tych skaach, jakto w najnowszym czasie Mohs, a za nim Fuchs

uczynili. Pokady osadów alpejskich równie zachowuj stateczne nastpstwo jak pónocno-europej-

skie osady, tylko jedne na drugie nie dadz si sprowadzi ; sto bowiem waciwe osady, których

pojedyncze warstwy aczkolwiek bdc jednoczesnemi osadami, utworzyy si pod zupenie odmienne-

mi stosunkami, i to gówn jest przyczyn wszystkich poczynionych bdów przy wynajdowaniu ich

1



tosamoci. Jeeli w Alpach zachodnich a mianowicie szwajcarskich , dla nadzwyczajnego wzniesie-

nia gór, krzyowania si pasm i przewracania si pokadów, w skutku czego czsto modsze osady le
pod starszemi, nie mona prawa, wedug którego osadziy si po sobie, wykaza, nie wynika z tego

iby go niebyo. Zajmujc si od kilkunastu lat badaniami geoogicznemi w Karpatach, znajdowaem
wnastpstwie pokadów najwikszy porzdek, powtarzajcy si na wielu punktach nietylko wTatrach

i wzniesieniach rówoodegych, ale i w Alpach wschodnich i zachodnich. Gdziekolwiek bowiem te naj-

wysze pasma rozpoznawano dokadniej, wszdzie podobne nastpstwo wykazali uczeni, jako to: Boue,

Studer, Murchison, Segdwick. Nad morzem Adryatyckiem pomidzy Obczyn a Tryestcm, pojedyn-

cze pokady na sobie lece, nie róni si w najmniejszych odcieniach od tatrowych, i to samo nastp-

stwo zachowuj , które spostrzegamy przy Kocieliskach, albo Hradku w Liptowie. Skay warstwowe

alpejskie zaczy si osadza jakiemy wyej powiedzieli, z pocztkiem formacyi Jura i trway do ko-
ca kredowej. Na jakich skaach osady te strcone zostay, niepodobna jest pospolicie okaza , prócz

niektórych miejsc w Alpach wschodnich. I tak w okolicach Gracu dosy znacznie rozwiny si ska-

y przechodowe, a w Alpach wenecyaskich i wicentyskich, w dolinie Val di Fassa formacje pstre-

go piaskowca i pokrywajcego onego wapienia getyngskiego (Muschelkalk), który nawet w najdrobniej-

szych odcieniach nie róni si od podobnych ska osadowych w Niemczech lub Polsce. W caych

jednake Karpatach nie masz i ladu dawniejszych ska osadowych, same tylko alpejskie wida.

Wspominaj wprawdzie autorowie, jakoby si znajdoway w Karpatach dawniejsze formacje, ale twier-

dzenia swego niepoparli adnym dowodem. Szereg nastpujcych po sobie ska osadowych alpejskich

w Karpatach który podaj, nie jest z pojedynczych obserwacyj wyprowadzonym, ale ogólnie powtarzajcym

si fenomenem na wszystkich miejscach, gdziekolwiek tylko bliej byy rozpoznawane. Pojedyncze po-

kady osadów tatrowych i z niemi równoodlegych pasm opisz w ogólnych zarysach, rozpoczynajc

od spodnich czyli najdawniejszych.

1. PIASKOWIEC CZERWONY we Waciwych i Ninych Tatrach, tudzie w górach nad

Hronem, pomidzy Breznem (Briesen) a Bask Bystrzyc (Neusohl) spoczywa na plutonicznych i me-

tamorficznych skalach, to jest na granicie, gnejzie, upku mikowym i talkowym; na nim za ley szary

wapie alpejski liasowy. Piaskowiec czerwony jest pospolicie drobno ziarnowy; czsto ziarna kwar-

cu s jakoby zlepione , nie wida lepiszcza i wtedy przemienia si w jednorodn ska kwarcow

,

i dla tego wielkie jest prawdopodobiestwo, e ten piaskowiec jest nieco przepalony, a nawet w czci
stopiony, ziarna bowiem s zupenie do siebie zblione; rzadziej wida lepiszcze skadajce si

z czerwonego marglu; kolor czerwony pochodzi od niedokwasu 2 elaza, farbujcego zarazem t
ska; czsto jednake bywa biaym. Piaskowiec czerwony niekiedy przechodzi w konglomerat, gdy

zaokrglone uamki biaego kwarcu, rzadziej krawdziaste w mniejszej lub wikszej iloci domie-

szywaj si do piaskowca zwyczajnego. Obcych domieszanych mineraów ma bardzo mao; yki
cienkie biaego kwarcu snuj si i krzyuj po niektórych warstwach; biae ziarna marglu, czasem'

porfirowato bywaj po caej skale rozsiane; autorowie opisujcy ten piaskowiec nazywaj ten minera

zwietrzaym feldspatem, na co nie ma dostatecznego dowodu ; w górze Praszywa wznoszcej si nad

Bask Bystrzyc wypenia y wród tego piaskowca cignc si blaszkowy niedokwas 2 elaza.



Skamieniaoci nie zawiera adnych i dlatego oznaczy wieku tej formacji niepodobna. Geognoci wgier-

scy piaskowce w Ninych Tatrach uwaaj za tromat (Grauwacke), ale swego mniemania niezem nie-

udowodnili, prócz e spoczywa na granicie, majcym by pierworodn ska ; s to zatm przypusz-

czenia, oparte na teoryach dawno zapomnianych. Piaskowiec ten dzieli si w warstwy 3 — 6 stóp gru-

be, przez doczenie znaczniejszej iloci lepiszcza, staje si wyjtkowo upkowym. Potga caego poka-

du nie przenosi "2000 stóp. Piaskowiec czerwony otoczywszy wschodni bok Tatrów na Spiu, ci-

gnie si na pónocnej pochyoci a do Siwej skay przy Zubercu, gdzie od razu ginie pod wapieniami.

W holach Turczaskich pokazuje si nad Oraw, blizko jej ujcia do Wagu i cignie si

na ich pónocnym boku z maemi przerwami, podobnie jak w Tatrach, a pod Strcczno gdzie si ró-

wnie kryje pod wapie liasowy. W Ninych Tatrach wystpuje na pónocnej pochyoci
, pocz-

wszy od Kralowej holi cignie si a za Praszyw, gdzie jego skay jeszcze stercz , chocia ju zgin
granit, i jest wapieniem basowym z dwócli przeciwnych stron otoczony. W najduszem trzeciem pa-

mie wystpuje na maej tylko przestrzeni od Waaszki, wioski przy Breznie i koczy si pod Bask
Bystrzyc, gdzie pokrywa upki mikowe i talkowe, a w porzdku zwyczajnym pokrywa go wapie
liasowy. Czyli piaskowce czerwone we wschodnich Alpach s równoczenemi z tatrowemi niemona

okaza; najwiksze jest prawdopodobiestwo e wVaJ di Fassa, w Alpach wicentyskich przy Be-

coaro i Schio i im poblizkich dolinach
,
piaskowce czerwone nale do wierzchnich ogniw formacyi

pstrego piaskowca (gres bigarre), albowiem statecznie pokrywa je wapie getyngski (Muschclkalk) roz-

winity we wszystkich ogniwach. Czerwone piaskowce wSzwajcaryi przez Studera opisane, pod wa-

pieniem liasowym lece , najwiksze maj do tatrowych podobiestwo i wedug wszelkiego prawdo-

podobiestwa im odpowiadaj.
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II. WAPIEN LIASOWY ALPEJSKI ley pomidzy czerwonym piaskowcem niewiadome-

go wieku a dolomitem nummulitowym; dla podobiestwa mineralogicznego skamieniaoci i wzgl-

dnego pooenia uwaam go za jednakowy, za odpowiedni w Alpach szwajcarskich. Nierównie zna-

komiciej rozwina si ta formacya w Tatrach i równoodlegych pasmach od poprzedzajcej ; ska-

da si z wapienia szarego, czasem czerwonego, szarego dolomitu, pstrych margli upkowych i pia-

skowców przechodzcych niekiedy w konglomerat. Oto ich krótka charakterystyka

:

1. Wapie jest zupenie czysty, jednostajny, niekiedy czy si z iem i zostaje marglowym;

powszechnie ma kolor jasno-szary, rzadziej czarniawy ; czsto liczne biae yki snuj si i wij po

nim w najrozmaitszy sposób; wyjtkowo miewa kolor czerwony. Wapie ten im czystszy tym gru-

bsze tworzy warstwy 2 — 10 stóp potne; odmiany marglowe s nierównie ciesze.

2. Dolomit odrónia si na pierwszy rzut oka od wapienia wydatn budow krystaliczn ;

powszechnie jest drobnoziarnowy, czasem miewa grubsze ziarno; kolor statecznie szary, janiejszy

lub ciemniejszy; biae yki snuj si po caej massie tej skay; dzieli si w warstwy tak grube, e
je rzadko kiedy wyranie rozpozna mona; wymieni niektóre miejsca gdzie dolomity przewaniej

wystpuj: w górze Jaworzynka naprzeciw kopalni elaza Magóra przy Zakopanem, Siwa góra przy

Zubercu, skay na poudnie wznoszce si przy kolonii Hradek w Liptowie.
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3. Margiel pospolicie upkowy, zielone i czerwone odmiany bywaj na przemian uoone;

czsto s szare i wtedy do wapienia podobne.

4. Piaskowiec pospolicie jest drobnoziarnowy, rzadziej ziarno bywa grubszem, biaego lub

szarawego koloru , rzadko czerwonawego ; czasem za powikszeniem si ziarn , zmienia si w kon-

glomerat, skadajcy si z krawdziastych uamków wapienia i kwarcu.

Wapieniew ogólnoci przewaaj w tej formacyi, bardzo potne pokady tworzy dolomit, a nawet

czasem bierze przewag nad wapieniem; margle i piaskowce statecznie tworz ciesze pokady, pospolicie

towarzysz im pokady rudy elaznej, skadajcej si zwyczajnie z wodanu elaza, a rzadko z niedo-

kwasu. Wapie i dolomit nie zwyky zawiera adnych domieszanych mineraów ; przerzynaj go wy-

jtkowo yy mineralne, i tak pod Tajow cignie siy Auripigment i Realgar, a przy Dobszy-

nie ya blaszkowego Ankerytu zwietrzaego z rozsianym Panabasem i Cynobrem. Formacya ta razem

wzita tworzy potny pokad 12,000 do 15,000 stop gruby. Skamieniaoci podobniejak w Alpach, Ape-

ninach, Pireneach bardzo s rzadkie, i rozrzucone tak w spodnich jako i wierzchnich pokadach* wszy-

stkie nale do formacyi liasu; w niektórych warstwach bardzo obficie nagromadziy si, glówniej-

sze wymieniam

:

Ammonites Buhlandii, Sowerby. Pod gór Chocz przy uczkach; doliny Turecka i Bystrzycy przy

Baskiej Bystrzycy.

Ammonites planicosta , Sowerby. Dolina Bystrzycy.

Ammonites Walcotii, Sowerby. Czerwona skaka w dolinie Mitusi przy Kocieliskach, dolina Hro-

hotny przy uczkach.
Ammonites serpenlinns, Schlotheim. Czerwona skaka w dolinie Mitusi.

Ammonites annularis, Reinecke. Dolina Hrohotna przy uczkach.
Nutilus aratus, Schubler. Czerwona skaka; dolina Turecka.

Aptychus lameUosus , Meyer. Dolina Hrohotna.

Spirifer Walcotii, Sowerby. Dolina Kocieliska.

Spirifer rostratus , Sowerby. Ta dolina.

Terebratula biplicata , Sowerby. Zakopane.

Fauna tego pokadu zawiera same gatunki znane w liasie w pónocnej Europie, nowe waci-

we formacyom alpejskim jeszcze si tutaj nie zjawiy; pokad ten odpowiada zupenie spodniemu

ogniwu formacyi Jura zwanej Lias , chocia gatunek skay i nastpstwo ogniw, w niczm nie s po-

dobne do rozpoznanego pokadu zwyczajnego liasu w pónocnej Europie.

Zupenie podobne wapienie z takiemi samemi dolomitami i pstremi marglami, wchodz do

budowy Alpów ; tatrowym odpowiadaj co do wieku wapienie pomidzy Postojn (Adelsberg) a Ob-

czyn przy Tryecie ; w Tyrolu pónocnym wapienie pomidzy rzek Inn a poudniowemi granicami

Bawaryi ; biae dolomity poudniowego Tyrolu wedug wielkiego prawdopodobiestwa , odpowiadaj

tej formacyi , albowiem zawieraj liasowc skamieniaoci , i tak Professor Catullo z Padwy przecho-

wuje w swoim gabinecie Ammonites Buldandii, w biay ziarnisty dolomit zmieniony; wapienie

wraz z dolomitami najcilej z niemi zczonemi przy Interlacken, i cae pasmo wapienne wSzwajcaryi



skamieniaoci liasowe zawierajce, cignce si wdu Alp granitowych, zawarte pomidzy czerwo-

nym piaskowcem a wapieniem nummulitowym, odpowiada w najdrobniejszych odcieniach wapieniom

taftowym.

Wapienie liasowe wraz z czerwonemi piaskowcami le na granitach Tatrów, poczwszy od

koca wschodniego cign si nieprzerwanie na pónocnej pochyoci do góry Siwa pod Zubercem

;

tu gin skay ziarniste, pasmo zmienia kierunek, cignie si ku poudniowemu zachodowi i skada si

ju. ze samego wapienia nawet spodniego piaskowca niewida ; w dalszm przedueniu przedziela-

j znów czerwone piaskowce od granitu w pamie hol Turczaskich, cigncych si równie ze wscho-

du na zachód, i za wiosk Strzeczno nad Wagiem pooon w hrabstwie Trenczynskiem kocz si

jakby ucite.

Od góry Chocz wysyaj swe ramiona wapienie z pónocy na poudnie i skadaj Fatry i kocz

si nieco za Bask Bystrzyc, gdzie je odcinaj Trachity kremnickie. Z wapieniami Fatrów stykaj

si wapienie na pónocnej pochyoci Ninych Tatrów lece, gdzie je czerwone piaskowce od upków

mikowych i granitów oddzielaj. Przy Kralowej holi wapienie cz si z dugiem pasmem Spisko-

Gemersko-Zwoleskiem. Na Spiu i w Gcmerskiem Hrabstwie wapienie tego pasma spoczywaj na

upkach i konglomeratach metamorficznych, poczwszy od góry Branisko niedaleko Lewoczy, cign

si a do Zawadki; prawie wrodku przerywa wapienie potny jzyk gnejzowy przeszo dwie mile sze-

roki, pomidzy Zawadk a Breznem w Zwoleskiem hrabstwie; odtd znów wapie przegradza od

upków talkowych czerwony wyej opisany piaskowiec niewiadomego wieku i dalej cignie si nie-

przerwanie po za Bask Bystrzyc. Czwarte równoodlege pasmo skada 'si z samego wapienia

;

przy Jaszo poczyna si i cignie si przez Boznaw , Szczytnik ,
(Czetnek) a za miasteczko Gemer

i Jelszaw; nie tworzy wysokich gór i dlatego skay pod niemi lece nie wyszy na po-

wierzchni.

III. DOLOMIT NUMMULITOWY spoczywa na wapieniu liasowym i ma z nim, jako i z pia-

skowcem czerwonym równoodlege uoone warstwy, jako i z pokrywajcym go piaskowcem fu-

koidowym. Liii , Pusch uwaali t ska za ogniwo wapienia basowego , wszake petrograficzne ce-

chy i fauna róni stanowczo dwa te osady nie majce i jednej skamieniaoci spólnej , nawet rodzaje

przewaajce w jednym i drugim, s zupenie odmienne ; przy osadzeniu tej warstwy nasta nowy

wiat organiczny; w wapieniu liasowym przewaaj Ammonity, nie masz ich zupenie w dolomicie

nummulitowym, zastpuj je tylko Nummulity, przewaajce nad wszystkiemi gatunkami. Skamieniao-

ci tej formacyi nierównie wicej maj spólnoci z piaskowcem fukoidowym, który aczkolwiek rza-

dko miewa niekiedy rozsiane Nummulity tego samego gatunku
,

jakoto : przy My lenicach i wiosce

Cicinie, blisko ywca; nadto petrograficznych wicej maj spólnych cech z piaskowcem fukoidowym ani-

eli z wapieniem liasowym, od którego oddzielaj go statecznie upkowe piaskowce i margle nieró-

nice si od upków piaskowca fukoidowego; pokady dolomitu naprzemian warstwuj z piaskowcem

upkowym, a wierzchnie jego warstwy przybierajc piasek przemieniaj si nieznacznie w piasko-

wiec, jak np. w górze Holica, powyej wioski Huta zwanej, niedaleko Zuberca.

Pokad ten skada si gównie z dolomitu drobnoziarnowego , ciemnoszarego koloru , zawie-

rajcego zwyczajnie kilka czci na sto domieszanych ziarn piasku kwarcowego ; niekiedy bywa zu-
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penie czystym i wtedy jest wydatnie krystalicznym, drobnoziarnowym ; niektóre warstwy miano-

wicie spodnie , skadaj si z konglomeratu dolomitowego, powstajcego z poamania si dolomitu

w uamki krawdziaste, napowrót massa dolomitow zlepione, do których doczaj si uamki zaokrglone

kwarcu; piaskowce i margle upkowe nie rónice si w niczm od zwyczajnych piaskowców fukoi-

dowych, wchodz wreszcie do skadu tej formacji. Wyjtkowo zastpuje dolomit szary jednostajny

wapie, jak na zachodnim boku doliny Kocieliskiej. Obcych domieszanych mineraów nie masz ; mi-

lionami tkwi w niektórych warstwach, mianowicie wierzchnich tej formacji Nummulity, od których

pochodzi nazwa caego osadu; ile odmiennych gatunków Nummulitów zawiera, i jak je odróni mi-

dzy sob trudno rozstrzygn, albowiem dotychczas nie wiadomo, do jakiegoby zwierzcia i jak jego

czci byy, owe soczewkowate krki, wewntrz komórkowate, Nummulitami od podobiestwa

do pienidzy nazywane. To co uczonych spowodowao do nadania nazwy, spowodowao take wie-

niaków sowackich przy miasteczku Lipcza Sawiaska nad Hronem, do nazwania wyuszczajcych si

Nummulitów pienikami. Niektóre nummulity s zupenie paskie nieco grubsze od papieru ; inne s
do soczewki podobne, ale maj róny stosunek gruboci do rednicy, w jednych wynosi. 1 : 4 albo

1:3; przejcia pomidzy temi odmianami s nieprzeliczone i dla tego gatunki ustanowi bardzo

trudn jest rzecz ; jeszcze inny wreszcie gatunek jest kulistym maemi brodawkami obsiany. Wraz

z Nummulitami znajduj si nowe gatunki Operkuliny, nalecej do oddziau zwierzt nazwanych fo-

rami niferami ; róne dwuskorupne muszle jakoto : Pektynity, Terebratule , z tych jednej nie mog
od T. Zietheni odróni, znajdujcej si w liasie pod Malsch i Stuifenberg w Wirtembergu. Wszystkie

te gatunki s prawie nowemi i temu pokadowi waciwemi, i dlatego nie mona z nich z pewnoci

oznaczy wieku tej formacji i tylko z wzgldnego uoenia wnosimy, e naley do formacji Jura;

albowiem ley na wapieniu basowym, a pokrywa go piaskowiec zawierajcy skamieniaoci ze spodnich

ogniw formacyi Jura. Potga tego pokadu bardzo jest rozmait w rónych miejscach i wynosi od

500 do 5000 stóp; ciesz w ogólnoci jest w Tatrach waciwych, anieli w Ninych, gdzie do naj-

wikszej potgi dochodzi przy Hradku i Szent Iwany, i 4 do 5000 stóp ma potgi. Zupenie

podobne pokady znajduj si w Alpach, tak co do cech zewntrznych, jako i zawartych w nich reszt

istot organicznych; i tak przy Obczynie, niedaleko Tryestu na wapieniu basowym le wapienie szare

zawirajce te same gatunki Nummulitów i Operkulinów, co w Tatrach. Zdaje si e pokad wapie-

nia i dolomitu w Szwajcaryi , majcy wedug Studera tene horyzont geognostycznj', odpowiada

pokadowi karpackiemu. Przynajmniej wejrzenie skay i skamieniaoci zupenie s jednako-

we. Na pónocnej pochyoci w czci wschodniej Tatrów nie masz tego pokadu, tylko tu i owdzie

rozrzucone bryy wiadcz, e jest ukryty. Skay dolomitu nummulitowego nie otaczaj cae Tatry jak

piaskowce i wapienie basowe, zaczynaj si dopiero na pónocnej pochyoci, nieco przed dolin

wielkiego pieca Zakopanego i odtd cign si nieprzerwanie a za Leszczyny w hrabstwie Orawskiem.

Na poudniowym boku góry Chocz znów si pokazuje ten osad pomidzy cieplic uczki a Tu-

rykicm. Podobnie jak we waciwych, tak i w Ninych Tatrach tworzy dugi pas na pónocnej pochy-

oci, poczynajcy si na wschodzie przy Szuniawie, cignie si a do Niemieckiej Lipczy; we rodku

przy Hradku i Szent Iwany bardzo zgrubia ; znaczniejszej potgi pokady drobno ziarnowego dolo-
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mitu warstwuj na przemian z upkowym piaskowcem. Wtrzeciem pamie aczkolwiek na maej tylko

przestrzeni jest zupenie rozwinity ten osad, przy Sawiaskiej Lipczy nad IIronem ze wszy-

stkiemi znajomemi pokadami ; pojedyncze bloki lea. na rolach rozrzucone przy Tajowej , niedaleko

Baskiej Bystrzycy.

Piaskowiec Karpatowy. Skaa ta osadowa w kadym prawie kraju, gdzie si nad ni zastanowiono,

waciw nazw otrzymaa i tak w Karpatach nazywa si piaskowcem karpackim; pod Wiedniem, wie-

deskim; w Salzburgu piaskowcem zllogl (Sandstein von der Ilogl); wSzwajcaryi Flysch, Gurnigelsand-

stein; we Woszech Macigno, Pietra Serena; wreszcie francuzcy geologowie nazywaj go piaskowcem

fukoidowym, gres a fucoides, od fukoidów pospolicie znajdujcych si na oddziaach tej upkowej skay;

nazwa ta niezawisa od adnej miejscowoci ,
przypominajca rolin morsk , która pywaa w mo-

rzu przy osadzeniu si tego piaskowca , byaby najstosowniejsz; ale piaskowce te w Karpatach

skadaj si waciwie z kilku formacyj , a mianowicie z jurassowej , kredowej i trzeciorzdowej

,

które dotd nieodróniano i za jedn uwaano. Najdawniejsza, wedug wszelkiego prawdopodobie-

stwa najobszernij rozwinita, naley do spodnich ogniw formacyi Jura ; druga odpowiada spodnim

pokadom formacyi kredy, czyli zielonemu piaskowcowi , od angielskich geologów Greensand nazy-

wanemu ; trzecia za rednim pokadom formacyi trzeciorzdowej. Trzy te formacye midzy sob

odróni, gdzie nie masz skamieniaoci jest nadzwyczaj trudno, czsto niepodobna, albowiem

w cechach zewntrznych taks mao odmienne, e byway za jedn uznawane. Fukoidy znajdowaem je-

dnake tylko ze skamieniaociami jurassowemi przy Zamku Orawskim , w Szaflarach , Mogilanach

;

wraz z kredowemi za nigdy, chocia w innych krajach poznan zostaa ta rolina w zielonym pia-

skowcu; miayby to by róne gatunki, które przy nadzwyczajnie prostej budowie, nie jestemy

dotd w stanie odróni. W Karpatach przynajmniej fukoidy s dobr cech , za pomoc której ju-

rassowe od kredowych osadów pozna mona. Piaskowce fukoidowe karpackie uwaali dotychczas

geologowie, jako to: Keferstein, Bou, Pusch za spodni cz formacyi kredy, gdy znaleziono

w kilku blizkich siebie punktach w hrabstwie Trenczyskiem skamieniaoci kredowe , jakoto : Exo-

gyra columba, a na Spiu przy Nowej Wsi czyli Igo Pholadomija Esmarkii i wniosek wyprowadzili

e wszystkie piaskowce karpackie nale do kredowej formacyi. e podobne massowe oznaczenie

osadów nie jest cisem, dowodzi nie trzeba; okazuje si tylko, e Karpaty s dotd górami nad

któremi si tylko ogólnie zastanawiano. Wapienie ammonitowe tworzce podrzdny pokad w pia-

skowcu fukoidowym oddzielaj od niego niektórzy geologowie i uwaaj pierwsze za osad jurassowy,

drugie za kredowy; sto jednake teoretyczne przypuszczania, niegruntujce si na znajomoci sto-

sunków zachodzcych pomidzy dwoma temi osadami ; piaskowce fukoidowe su za spodek owym

wapieniom (Czorstyn, Zamek Orawski) i za wierzch (Szaflary, Maruszyna) tudzie z niemi na przemian

warstwuj (Czorsztyn, Zamek Orawski) ; dlatego dwie te skay jedn nierozerwan cao stanowi

i s jednoczesnym osadem. W pierwszych wzniesieniach nawet Bieskidów, znajduj si skamieniao-

ci jurassowe w samyche piaskowcach, jakoto: Aptychus lamellosus, Am.fimbriatus; co wprost

dowodzi , e te piaskowce nie nale do kredy, ale do formacyi Jura. Gówne charaktery trzech tych

formacyi s nastpujce:
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IV. PIASKOWIEC FUKOIDOWY JURASSOWY skada si z piaskowca, konglomera-

tu, margli, iu upkowego, marglu wapiennego i wapieni zawierajcych nadzwyczajnie liczne skamienia-

oci. Piaskowce te odróniaj si od wszystkich znajomych swemi zewntrznemi i chemicznemi ce-

chami ; kolor ich jest szary, czasem niebieskawo szary, rzadziej czarniawy ; zwyczajnie wydaje si

by massa, jednorodn , wydatnie upkowat; bliej rozpoznajc go spostrzegamy jak drobne ziarna

kwarcu zlepia przewaajce lepiszcze, skadajce si z potrójnego wglanu wapna, magnezyi i nie-

dokwasu 1 elaza z iem. upkowe odmiany tego piaskowca przewaaj, grubsze warstwy wród

nich wydzielone, maj statecznie ukryt upkowato, bdc nieco duej na dziaanie powietrza

wystawione rozpadaj si w upki. Margle i iy upkowe szare ukadajce si z piaskowcem na prze-

mian, s waciwie wydzielonym lepiszczem; nieskoczone s przejcia pomidzy piaskowcem a up-

kami i granice prowadzi
, gdzie si pierwsze kocz a drugie poczynaj niepodobna ; jestto bo-

wiem najcilejsza cao, niedajca si niczem rozerwa. Za zwikszeniem si ziarn kwarcu powsta-

je konglomerat, niekiedy doczaj si do niego uamki wapienia i upka talkowego. W ogólnoci

konglomeraty tworz cienkie pokady w porodku piaskowca, wjednem tylko miejscu osadziy si

znakomiciej, tojest: przy wiosce Puców niedaleko Zamku Orawskiego
,

gdzie jako potne skay zo-

one z wikszych bry wapienia i piaskowca, czasem granitu i trachitu, majcych od 1 do 3ch stóp

w rednicy, stercz wysoko.

Wapienie poczone z piaskowcem jurassowym dwa pasy tworz w acuchu karpackim , odró-

niajce si znakami zewntrznemi i pooeniem ; pierwsze znajduj si w rodku piaskowców, two-

rz potne pokady naprzemian z inncmi warstwujce, drugie za wystpuj na pónocnm podgórzu

Bieskidów. Pierwsze zupenie odpowiadaj co do zewntrznych charakterów, i co do skamieniaoci

wapieniowi znajdujcemu w Alpach wenecyaskich , przez woskich geologów nazywanemu wapie-

niem ammonitowym; nazw t jako majc za sob [pierwszestwo uywa bd; jestto Pu-

scha wapie skalisty (Klippenkalk). Drugie wapienie na podgórzu Bieskidów rozcigajce si nazy-

wa bdziemy biaym wapieniem, albowiem jasny kolor w nich przewaa; a chocia nazwa ta mao
co oznacza, wyraa dosy pospolity charakter skay, moe by e czasem przez stosowniejsz zast-

pion zostanie: Pusch nazywa go wapieniem cieszyskim, Teschner Kalkstein. Wapienie am-

monitowe podobnie jak piaskowce fukoidowe i ich margle wapienne, odróniaj si waci-

wcmi zewntrznemi cechami od wapieni formacyi pónocno - europejskich ; skadaj si z kilku

pokadów od siebie rónych, uoonych w pewnem niezmicnnem nastpstwie, wedug którego wy-

liczymy one.

1. Wapie ziarnisty , pospolicie grubo ziarnisty, ma biae, czasem czerwonawe kolory, bu-

dowa jego nie jest skutkiem dziaa ognia na wapie jednostajny, ale cia organicznych ; jest to bo-

wiem zsypowisko kolanek Enkrynitów, czsto na pojedynczych ziarnach dostrzedz mona rysu-

nek gwiazdki, tak dokadnie zachowany, e z nich gatunek mona oznaczy; najpospolitszy pomi-

dzy niemi jest Pentacrinites subteres. Jaka niezmierna ilo tych piknie zbudowanych zwierzt, ma-

jcych koron na wysokim pniu odygowatym, grób swój znalaza , prawie trudno sobie wystawi;
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utworzy si bowiem pokad do 50 stóp gruby, a na przestrzeli 10 mil od Paw a, do Tersteny roz-

cigy.

2. Wapie jednostajny czerwony, czsto piknie róowy, przechodzi w zupenie biay-; odmia-

na czerwona ma czsto waciw sobie budow, skada si z kul spaszczonych, spojonych nieco cie-

mniejszym twardym marglem; rónice tych dwóch mieszanin, mianowicie przy polerowaniu wyst-

puj: odmiany biae skadaj si ze zupenie jednorodnej massy, bardzo wielkie majcej podobie-

stwo do kamienia litograficznego; geologowie woscy nazywaj go Biancone, odmian czerwon

wapieniem ammonitowym ; gdzie si koczy jedna odmiana a druga zaczyna , nie mona oznaczy

granic, bo jak w Tatrach tak w Alpach najcilej si cz; sto bowiem czci jednego pokadu

odmiennie zafarbowane. Wapienie czerwone wypolerowane, bardzo pikny blask przyjmuj i zdobi

we Woszech bogate kocioy Wenecyi, Padui, Wicenzy, Werony i wielu innych miast; na Wgrach
w Peszcie wiksz cz owych wspaniaych paaców nad Dunajem stojcych. Pokad ten odznacza

si nadzwyczajnie wielk iloci skamieniaoci w nim zawartych
,
pomidzy któremi Ammonity, Te-

rebratule przewaaj , nadto znajduj si dwuskorupne, tudzie Echinity i Krynoidee i zby rybie.

3. Wapie jednostajny szary, czasem czerwonawy, miwa pospolicie wrosy rogowiec tyche

kolorów, poprzerzynany bywa licznemi ykami wglanu wapna, pospolicie ukada si na przemian

z marglami szaremi, i zawiera prócz licznych fukoidów skorupy limaków.

4. Wapie marglowy jasnoszary lub zielonawy, jest wydatnie upkowym, tworzy znaczne

pokady, zawiera niekiedy rogowiec ciemnoszary.

5. U czarny rozpadajcy w uamki kostkowe, zawiera miejscami obficie buy iowego sferosi-

derytu , majce w rodku skamieniaoci zmienione w siarczyk elaza, lub sam siarczyk elaza.

Warstwy te tworz jedn nierozdzieln cao w Tatrach , i zachowuj do siebie wzgldne po-

oenie : spodem le biae ziarniste wapienie , wyej biae i czerwone jednostajne z licznemi ska-

mieniaociami , na nich spoczywaj pokady czarnego iu i szarych wapieni, które pokrywaj pia-

skowiec albo konglomerat, od zwyczajnego karpackiego nieodznaczajcy si; pokrywa je nastpnie

wapie marglowy podzielony w grubsze warstwy, wreszcie jednostajne czerwone wapienie z wydzie-

lonym rogowcem zamykaj szereg wapienia ammonitowego. Margle niebieskawoszare , upkowe,

majce na oddziaach liczne fukoidy, zdaje si e zastpuj w innych czciach Karpat wapie ammo-

nitowy, niekiedy wród nich wydzielaj si grubsze warstwy wapienia, jakoto przy Wapowcach

pod Przemylem.

Skamieniaoci w piaskowcach jurassowych jak wspomnielimy, bardzo s rzadkie i ledwie na

kilka punktów ograniczaj si na pónocnych wzgórzach Bieskidów; przy Libiertowie niedaleko Mo-

gilan i przy Kossocicach pod Wieliczk znalazem nastpujce gatunki: Ammoniles fimbriatas, Apty-

chus lamellosus, Bekmnites bicanalicidatus , Terebrahda substriata, prócz wielu innych niedajcych

si bliej oznaczy. Ten widoczny brak reszt organicznych w piaskowcu wynagradzaj wapienie am-

monitowe ; fauna ich odznacza si nadzwyczajn rozmaitoci ksztatów. Mniejsza cz gatunków

ju dawniej znanych, naley do rozmaitych pokadów formacyi Jura w pónocnej Europie,

w wapieniach ammonitowych razem zmieszanych; i dlatego pojedyncze skamieniaoci nie mog
2
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rozstrzyga o wieku pokadów alpejskich ; wraz z liasowemi skamieniaociami mieszaj si waciwe

wierzchnim pokadom jurassowym, a mianowicie w wapieniu koralowym znajdujce si.

Najwiksza cz nieznanych, s gatunkami waciwemi osadom alpejskim. Z pierwszych po-

spolite s:

Ammonitcs Miirchisonae , Sowerby. Szaflary, Czorsztyn, Zamek Orawski.

Ammonitcs radians, Szaflary.

Ammonites Conyheari , Sowerby. Zamek Orawski.

Ammonitcs biplex , Ziethen. Rogonik.
Ammonites polyplocus , Reinceke. Rogonik.
Ammonites annularis, Reinecke. Rogonik.
Aptychus lamellosus, Meyer. Rogonik, nadzwyczajnie obficie, czasem tworzy konglomenat.
Belemnites brevis, Munster. Zamek Orawski.

Pentacrinites subteres , Goldfuss. Szaflary, Rogonik, Trzciana, (Tersztena).

Pomidzy skamieniaociami tatrowemi, nieznajdujcemi si w skaach osadowych pónocno-

europejskich , a spólnemi z alpejskiemi i apeniskiemi pospolitsze s: Terebralula diphya, majca

rodkiem obiedwie skorupy przedziurawione, bardzo obfita przy Rogoniku i Maruszynie. Naj-

wicej do niej zblione ksztaty s w Alpach wenecyaskich , dalej przy Trydencie , i w maem pa-

mie Euganeami zwanem. Liczne gatunki zblione do Terebratula diphya znajduj si w Tatrach, ma-

jce cakiem rozdzielone skorupy, cienkim zczone wakiem czyli paskiem; te szczególne ksztaty s
nowemi gatunkami jakoto: Terebratula sima, Staszycii, diphoros. Najprzewaniej nagromadziy si Am-

monity, pomidzy temi s cakiem nowe familye, z których zaledwie pojedyncze ksztaty trafiaj si

w pónocnoeuropejskich formacjach. Cae pokady skadaj Ammonity mocno wydte , do Nautillów

podobne, za takowe byy przez P. Puscha uwaane, jestto Am. simplus, d'Orb. Ammonity z familii he-

terofillów i igatów bywaj bardzo liczne , prócz wielu innych nowych jakoto: Ammonites acanthicus,

speciosus, reiroflcxus it. d. Nadto znajduj si nowe Eugeniakrynity i Echinodermy. Fizjonomia fauny

wapienia ammonitowego w Tatrach razem wzita, zupenie jest podobn do znajdujcej si w Ammo-

nitowym wapieniu i Biancone w Alpach wenecyaskich i Tyrolu poudniowym, przy Rovereto i Try-

dencie, w Euganeach i Apeninach potnie rozwinitej.

Ammonity w Paleontologii francuzkiej z pokadu Neocomien pochodzce, warstwy zajmujcej

miejsce pomidzy formacyami Jura i kredy, opisane przez Alcida d'Orbigny, zawieraj wiele kszta-

tów tak zblionych do znajdujcych si w wapieniu ammonitowym w Tatrach , e rónicy midzy

niemi nie mog odkry, tj. Ammonites simplus, Ammonity nalece do familii heterofdów ; Terebratu-

la diphya ,
(porównywaem z pochodzc z Departamentu Basses Alpes , znalazem najwiksze

podobiestwo z karpack). Czyli zatem skamieniaoci majce pochodzi z pokadu Neocomien

istotnie wierzchnie ogniwo formacy i Jura skadaj, powtpiewam; nierównie wicej jest bowiem prawdo-

podobiestwa, e pokady te s ogniwem wapienia ammonitowego, które w Alpach francuzkich rozwin-

y si jako czarne iy; pokad ten jest take w Tatrach pod Szaflarami, rozwin jako podrzdna

warstwa zawierajca buy iowego sferosiderytu, majce w rodku skamieniaoci w siarczyk elaza
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zmienione. atwo by moe, e wapienie w Alpach francozkich, s podrzdncmi skaami, a iy

czarne znakomicie rozwinwszy si przewaaj. Pod Caslellane nawet nadzwyczajnie liczne skamienia-

oci obok waciwych alpejskich, mieszcz ksztaty istotne jurassowe; i tak, Ammonhes fasciculas

d'Orb. nie mona odróni od dobrze znanego Ammonites polyplocus, tak pospolitego w naszych wa-

pieniach koralowych pod Krakowem i Czstochow.

Do wapienia ammonitowego nale wedug wszelkiego prawdopodobiestwa czerwone wapienie

w Krymie, których opis spodziewamy si wkrótce od P. Dubois de Montpereux otrzyma
; prócz po-

dobiestwa , skay mieszcz w sobie skamieniaoci znajdowane w Tatrach, jakoto: Terebratula di-

phya, Ammonites tatricus ; a w poblizkoci znajdujce si piaskowce, maj te same cechy zewntrzne

i te waciwe lepiszcze, skadajce si z potrójnego wglanu, co piaskowiec fukoidowy tatrowy.

Wszdzie zatem gdzie si jednakowe skamieniaoci znajduj, tam i podobne skay natrafia-

my, a nastpstwo ich ronem jest od szeregu znajomego, albowiem wszdzie osady alpejskie nosz

jeden i tene sam charakter.

Wapie biay. Wapie cieszyski, Pusch. Wapienie biaawe ub szarawe, czasem jasnobrunatne

na pólnocnem podgórzu Bieskidów naprzód jako pojedyncze yvyspy wród piaskowca fukoidowego,

dalej na poudniu w górnym Szlsku znakomicie rozwinite, poczyyszy od Biaej i Bielska maj z pia-

skowcem fukoidoyyym równoodlege warstwy, i pod nim statecznie spoczywaj. Pirwszy raz yvyst-

puj pod Sygneczowem wiosk z Wieliczk graniczc, tworz cienki pokad w porodku

piaskowca fukoidowego, wedug Pusz zawieraj skamieniaoci jurassowe ; skay biaego yyapienia

pod Inyyadem sterczce spoczywaj pod piaskoyycem fukoidowym, Aplychus lamellostis prócz innych

skamieniaoci niewyranych; przy Biaej i Bielsku za znakomiciej rozwiny si wapienie tworzce

rozlege pagórki ,a przy Cieszynie i Strambcrgu jeszcze wicej rozszerzajce si; we wszystkich tych wy-

mienionych punktach zapadaj ich yyarstwy statecznie pod piaskowiec fukoidoyyy.

Przy Biaej zawieraj yyapienie na oddziaach yyarstw te same gatunki fukoidów, co piaskowce

jakoto: F. Targionii, inlricalus, a nieco dalej na poudnie w Szlsku austryackim przy Strambergu

odkry yyane skamieniaoci Professor Gocker z Wrocawia; charakter ich w ogólnoci odpowiada fau-

nie yyapienia ammonitowego; obok yylaciwych boyviem gatunków tatroyyych znajduj si dayyniej

poznane z formacyi Jura a mianoyyicie: Am. tatricus, Murchisonae, annularis, triplex, Aptychus

lamellosus, imbricatus, Terebralula lacunosa, perovalis, nuccata, a yv piaskowcach za fukoido-

wych pokrywajcych wapie odkry Ammonites recticostatns, d'Orb. (Ammonites Beskidensis Gocker).

Najcilejsze poczenie yv moyyie bdcego wapienia z piaskowcem fukoidowym i jednakowe

skamieniaoci doyyodz, e to jest pokad odpowiedni yyapienioyyi ammonitowemu , rónicy si

nieco odmiennemi cechami zeyyntrznemi skay, i dlatego uyyaam je za nalene do formacyj alpejskich.

Professor Gocker czy go z wapieniem koralloyyym, (coralrag) pod Krakowem rozyvinitym, abdcym

jednem z ogniw formacyj Jura, nalecym do normalnych osadów pónocno europejskich. Jakkol-

wiek yyysoce powaam poszukiwania Professora Gocker, nie mog z nim zdania tego dzieli, i z o-
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gólnych przytoczonych powodów cz go z piaskowcami fukoidowemi , a tera samem z osadami al-

pejskiemi.

V. PIASKOWIEC KREDOWEJ FOKMACYI. W ogólnoci piaskowce do tej formacji nale-

ce nic maj owego upkowego wejrzenia ; s to zwyczajne piaskowce drobnoziarnowe koloru nie-

bieskawoszarego
,

po zwietrzeniu zielonawoszare , lub brunatne. W nastpujcych miejscach

w Karpatach z pewnoci s znane, t. j. przy Wercizer i Orowej naprzeciw lecych wioskach nad

Wagiem w hrabstwie Trenczyskiem, s potne pokady zawierajce skamieniaoci zwane Exogy-

ra columba; przy Nowej wsi czyli Igo nazywanem miasteczku na Spiu znajduje si Pholodomya

Esmarkii, a przy Kluknawie wiosce poblizkiej Margiecan i Gielnicy odciski lici dykotyledonowych, któ-

re Professor Góppert za kredowe gatunki uwaa. Granice pomidzy jurassowemi i kredowemi piaskow-

cami nie jestem w stanie naznaczy , chocia rozpoznawaem przez kilkanacie lat te piaskowce

w Karpatach w najrozmaitszych stronach; nawet przyblionych granic nie powaam si dawa. Ju
w Trenczyskiem hrabstwie nie wszystkie piaskowce s kredowemi, albowiem zczone z wapieniami

ammonitowemi, na pónoc za Zylin sterczce nale do formacji Jura. Nierównie obszerniej piaskowce

kredowe s wedle wszelkiego prawdopodobiestwa rozpostarte na Spiu, tam prawie wszystkie war-

stwy lekko na wschód pod 4— 5 stopniem schylone, jeden maj charakter a pod Preszów, i dlate-

go mona je uwaa za jednakowe, za równoczesne, aczkolwiek nie masz na to wprost dowo-

dów.

Piaskowce fukoidowe jurassowe na pónocnej pochyoci Karpat rozpostary si przewanie i

skadaj potne góry; poczwszy od Morawii cign si szerokim pasem na poudniowy wschód, a
do pónocnej pochyoci Tatrów; czyli na wschód dalej piaskowce do nich nale, nie mona z pe-

wnoci rozstrzygn, albowiem nie udao si odkry wnich jakiejkolwiek skamieniaoci, wyjwszy

fukoidów, i jeeli te wszdzie rozpostarte roliny oznaczaj formacy Jura, pas ten potny piasko-

wca byby jurassowym. Fukoidy znajdowaem w rónych miejscach, a mianowicie przy Biay nieda-

leko Grybowa, w Wapowcach i Kniaycach niedaleko Przemyla, w Synowudzku niszym przy Sko-

lu, w Sopotni nad Dniestrem.

W jakim stosunku zostaje dolomit nummulitowy do piaskowca fukoidowego najwiksze zacho-

dz trudnoci ; e te dwie skay jednego s wieku wiele jest prawdopodobiestwa; nieznaczne przej-

cia piaskowca w dolomit przez nagromadzenie si lepiszcza, warstwowanie na przemian dwóch tych

ska, i pojedynczo znajdujce si Nummulity w piaskowcu, mówi e dolomity nummulitowe s spo-

dniemi ogniwami piaskowca fukoidowego, i e tene wraz z wapieniem ammonitowym z którym na-

przemian warstwuje na nim spoczywa. Nawet i fauna aczkolwiek zupenie waciwa zdaje si tego

dowodzi; niektóre skamieniaoci maj podobiestwo z jurassowemi jako to: Terebratula Zietheni od-

kryta w liasie niemieckim. Tym sposobem leayby piaskowce kredowe na wierzchu fukoidowych,

i ograniczayby si do niektórych tylko punktów.

VI. FORMACYE TRZECIORZDOWE. Tak na podgórzu pónocnem
,
jako i poludniowem,

osadziy si przewanie rednie ogniwa formacyj trzeciorzdowych. Spodnie pokady nosz waciwy
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w Karpatach , wierzchnie za zupenie s do znajomych podobne. Potne pokady soli, a miejscami

siarki znajduj si w spodnich pokadach, piaski i iy za wierzchnie skadaj.

Budowa pokadów solnych karpackich w niewielu miejscach dokadniej zostaa poznan, prócz

na dwóch, to jest przy Wieliczce i Bochni: na poudniowej pochyoci znajduj si w hrabstwie Mar-

moroszskiem liczne kopalnie, jednake tam wierzchnie czci dobywaj si dla nadzwyczajnej obfitoci

W pónocno wschodniej czci Galicji na licznych miejscach otrzymuje si sól, ale wszdzie prócz

jednego wyjtku, gotuj surowic dla otrzymania warzonki. Pokady soli karpackie jak wszdzie

maj za towarzyszów szare iy, anhydryt i gips , ukadajce si z niemi naprzemian. Budowa po-

kadów soli w Bochni i Wieliczce odmienn jest; w pierwszej kopalni stosunki s prostsze,

liczne pokady soli jednej odmiany szybikowej, nieco ciesze, iem i anhydrytem oddzielone, pokry-

wa i czarny; w Wieliczce za spodem znajduj si ju grubsze pokady soli z iem szarym i anhy-

drytem naprzemian uoone, nad temi rozcigaj si rozrzucone w nieporzdku, czsto nadzwyczajnie

potne bryy soli, pospolicie w ksztacie podunych szecianów, pokryte gipsem i iem. W oby-

dwóch kopalniach iy zawieraj reszty zwierzt i rolin, a w Wieliczce nawet bywaj w sameje
soli. Wszystkie te skamieniaoci nale do rednich pokadów formacyi trzeciorzdowej

, jakoto

:

Pcclen cristatus, Nallca milleptinctala, Pedipes buccinea.

Siarka w Swoszowicach trworzy pokad w ile nieco grubszy, koloru czarnego pokrywa; wraz

z siark znajduj si nadzwyczajnie liczne odciski lici dykotyledowych, mao co dotd poznane. Tak nad

pokadami soli jako i siarki le piaski z pojedynczemi warstwami piaskowca, zawierajce liczne mor-

skie skamieniaoci. Jest to szczególn okolicznoci we wszystkich górach, gdziekolwiek warstwowe

skay alpejskie formacyi jura i kredy wystpuj, tam znajduj si potne pokady soli, nalece do

formacyi trzeciorzdowej ; i tak wraz z piaskowcami fukoidowemi w Kardonie w Pireneach, na po-

chyoci hiszpaskiej stercz skay soli kuchennój , nalece wedug Dufrenoy do osadów trzeciorz-

dowych ; ogromna kopalnia soli Salina de Langre w Kalabryi w królestwie Neapolitaskiem, wedug

Pila (*) równie jest ogniwem trzecio-rzdowego osadu. Wielkie jest prawdopodobiestwo, e poka-

dy soli alpejskie wHallein, Ischl, Hall do teje formacyi nale, aczkolwiek w pierwszej kopal-

ni wapienie, nalece zapewne do formacyi jura one pokrywaj; atwo moe by tutaj przypadek, e
w skutku przewalenia si warstw, osady modsze pokrywaj dawniejsze, jak to w Wieliczce i na

wielu punktach w Galicyi wschodniej okazalimy.

WAPIENIE JURA nalece do systematu pónocnoeuropejskiego
,

pod Krakowem stykaj si

z waciwemi osadami alpejskiemi. Nierównie lepij znamy koniec poudniowy tej formacyi, anieli

pónocny; nad brzegami Wisy skada si z trzech ogniw, dwa wysze nale do wierzchnich, trze-

ci spodni za, jest czci wierzchni redniego oddziau tej formacyi. W ogólnych zarysach podam

ich charakterystyk , aby okaza e te wapienie róni si stanowczo od osadów alpejskich , a zupe-

nie s podobne do znajomego szeregu.

1. Wapien koralowy jest wierzchnim pokadem formacyi jura, który swojemi polnemi skaami

biaemi, nada waciw fizyonomi okolicy przy Krakowie. Jestto biay jednostajny wapie w grube

warstwy dzielcy si, dla zawartych korali, nazwany od angielskich geologów Coralrag ; ma miejsca-

(*) Bulletin de la societe geologiue de France T. VIII. str. 199.
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mi bardzo obficie rozsiane kule krzemienia, zupenie podobne do kredowego, Gówniejsze skamie-

niaoci s: Scyphia hithrata, Cnemidium strialopunclalum , Manon marginatum , Ammonites bipex,

triplex, canaliculatus , perarmatus , Terebratula subsimilis , trilobata.

2. Margiel biay pod wapieniem koralowym spoczywa pokad, w którym margiel biay

przewaa. Margle s gruboupkowe , nie zawieraj adnych obcych mineraów, na dziaanie

powietrza wystawione , rozpadaj w drobne kawaki ; mieszcz bardzo liczne skamieniaoci

,

ladu korali w ogólnoci ju tu nie mona dostrzedz , z Brachiopodów zawieraj waciwe sobie Te-

rebratule, jakoto: T. lacunosa, tetraedru, nucleata, Ammonites flexuosus, poligyratus , crislatus.

W najdrobniejszych nawet odcieniach dwa te pokady zupenie odpowiadaj podobnyme osa-

dom w Alpie Szwabskiej (Schwabische albo rauhe Alp) i dziwi si naley jak osady sto przeszo mil

od siebie odlege, tyle maj podobiestwa; wszystkie skamieniaoci w obydwóch pokadach s te sa-

me i nie masz dlatego wtpliwoci, e si z jednego i tego samego morza osadziy. Tymczasem z po-

blizkiemi osadami alpejskiemi tylko bardzo odlege maj podobiestwo. Pod biaym wapieniem i te-

go koloru marglem le wierzchnie warstwy redniego pokadu formacyi jura. Cz wierzchnia

skada si z ótego ziarnistego wapienia , spodnia za z lotnego piasku albo drobno ziarnowego bru-

natnego piaskowca.

Obiedwie zawieraj nadzwyczajnie obficie skamieniaoci rónice si gatunkowo od dwóch po-

wyszych ,
powszechniejsze s: Ammonites hecicus, Murchisonae, Herveyi, Nautilus aganiicus, Lima

dupicata, Lima gibbosa, proboscidea, Pholadomya Murchisoni, Astarte modiolaris, Spondylus vela-

jus, Pecten fibrosus , lens, Terebratula concinna , rarians, incomtans, globata, lagenalis i t. d.

Kolor waciwy rednim pokadom formacyi jura ,
gatunki skay i reszty organiczne wszdzie s

jednakowe w osadach pónocnoeuropejskich , i ten przypadek powtarza si w tyche osadach pod

Krakowem.

Warstwy trzech tych pokadów s poziomo uoone, albo schylaj si nieco na wschód , nigdzie

znaczniej jak pod 5 stopniem; ju ta budowa warstw nadzwyczajnie jest rón od osadów alpej-

skich, których warstwy pod znacznym ktem zapadaj.
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Opis nowych lub niedokadnie poznanych gatunków skamieniaoci tairowych.

I. RODZAJ TEREBRATULA.

Familia ]irzefl>asaity<rli (Cinctae).

Terebratule w rodku przedziurawione albo rozszczepione, skadaj oddzia majcy waciw ii-

zyonomi familij przepasanych (Cinctae). Dziura przechodzca rodkiem obydwóch skorup odrónia je

na pierwszy rzut oka nietylko od wszystkich terebratul , ale od wszystkich dwuskorupnych
; gatun-

ki majce gebokiem wyciciem rozdzielone skorupy daj pocztek tak szczególnym ksztatem, które

najmniejszego podobiestwa do jakiejkolwiekbd dwuskorupnej, nie maj prócz produktów terebratu-

le tego oddziau rozpadaj na dwie gromady; jedne maj wydatne ucho, drugie nie maj onego, czy-

li na uchowe i bezuchowe.

a, Uchowe.

1. Terebratula dipdya. Fabio Colonna, Tab. I. fig. 1—8.
Anomia diphya ditto 1016 Ecphasis stirpium minus cognitarum. str. 49.

T [Macquart 1785 Essai sur divers points de Mineralogie T. VII. fig. 2.

„ deltoidea, Lamark 1819 Histoire naturelle des animaux sans vertebres. T. VI

str. 250.

„ triquetra, Parkison 1811 Organie romains. Tom III. tab. 16 fig. 4. 8.

„ deltoidea,
[
Lamark 1824 Encycopedie mthodiue Tab. 240 fig 4 a, b, c,

antinomia, Catullo 1827 Zoologia fossile. str. 169. 207. 240. 248. 254. 256.

Tab. 5. p. q. r. s. t.

„ deltoidea, Defrance 1828 Dictionaire des sciences naturelles. T. 53 str. 150.

„ diphya, Bronn 1828 Zeitschrift fur Mineralogie, str. 463.

Pygope Link 1830 Physicalische Erdbeschreibung. T. H.'str. 451.

T. diphya, Munster 1831 Jahrbuch fur Mineralogie von Leonhard. str. 431.

Pugites D. Haan 1833 Museum Lugdunense.

T. diphya, L. Buch 1834 Ueber Terebrateln. str. 88 Tab. I. fig. 12.

Pusch 1837 Polens Paleontologie, str. 15 Tab. 3. fig. 13.

„ Dubois de 1837 Bulletin de la societe geologique de France. T. VIII.

Montpereux str. 371.

Buch 1838 Mem soc. geol. France T. III. str. 105.

„ Bronn 1838 Lethea geognostica. Tab. II. str. 652 Tab. 30fig. 14 a, b.

„ Catullo 1840 Obsenazioni geognostico zoologiche sopra due scritti

publicati nel Tomo tertio delie memorie delia societa

geologica di Parigi. str. 1 9 tab. II. fig. a, b.
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T. diphya Humbres. 1843 Atti delie uarta riunione degli scienziati italiani

str. 326.

„ Girard. 1843 Neues Jahrbuch fur Mineralogie str. 478.

Odmiana równoboczna równoramienna

Dugo 44 millimelrów 36 : 100 : 100.

Szeroko 50 „ 36 . 1 13 : 100.

Dugo walka 11 „ 10 : 25 : 27.

Ksztat trójktny, pospolicie równoboczny, czasem równoramienny, kty u podstawy kolisto za-

okrglone; spodek w rodku mocno wycity, co powstaje przez poczenie obydwóch patów; wierz-

chokowe krawdzie lekko essowato wygite tworz kt prosty, czasem mniejszy ; w l
/3 wysokoci

rodkiem przechodzi przez obiedwie skorupy dziura ksztatu migdaowatego, prawie o poow mniej-

sza w lewej, anieli w prawej skorupie; cz spiczasta dziury obrócona ku spodkowi, zaokrglona

za styka si z wakiem. Skorupa lewa, czyli majca otwór, którym wychodzi muszku do czepiania

si ska przeznaczony, bardziej wypuka anieli prawa, która podobn jest do pokrywki na pierwszej.

Skorupa lewa skada si z dwóch patów i one czcego waka
, przy nim paty s wzkie , roz-

szerzaj si mocno ku spodkowi wzniósszy si sklepisto, nagle spadaj, nietworzc ostrej krawdzi ;

od dziury przebijajcej obie skorupy, zrastaj si paty, a rodkiem cignie si wydatny rowek, roz-

dziau nie ma nigdy w tym gatunku; krawdzie zawiasowe ostre mianowicie w górnym kocu, gdzie

si skorupa podwija , tworz wielkie boczne pole; waek oddzielaj od patów, dwa wydatne rowki

;

dziobek przy kocu cieczeje i mocno si zakrzywia, ma owalny otwór; deUidium wielkie, rozcina-

jce; pole wielkie, prawie zupenie boczne, po lekkiem skrzywieniu w miejscu zbów tworzy podu-

ne ucho, i koczy si przy zakrzywieniu skorupy. Kady pat ma wydatne piercienie przyrostu z wa-
snym rodkiem ; na waku s take piercienie , ale wprost przeciwnie obrócone do pierwszych.

Skorupa prawa nierównie mniejsza, prawie plaska', zagina si przy pacierzu tworzc malekie

pole z krawdzi niewydatn ku spodkowi, rozszerzaj si paty mocno , i zawijaj si podobnie jak w sko •

rupie przedziurawionej , w rodku równie mocno wycite. Od pacierza naprzód zwolna, ponij spa-

da prawie prostopadle do dziury zaklso odpowiadajca zatoce, koczca si przy waku, czci
patów spuszczajce si w gb dziury, tworz jej boczne ciany. Piercienie przyrostu na kadym pa-

cie maj spoiny rodek. Obiedwie skorupy stykajc si po bokach, tworz kt wskakujcy. Naczynia

krwiste bardzo wyrane wida na jdrach ; wychodz na kadym pacie w kocu wirzchnim z je-

dnego gównego pnia, i rozdzielaj si cigle na dwie czci tak, e coraz niej powstaje pewien rodzaj

siatki niepoczonej.

Odcisku muszkuu szczególnej budowy, majcego si na waku znajdowa
,

przez P. Puscho

uwaanego nieznajdowalem , chocia przeszo kilkaset exemplarzy rozpoznawaem.

Hislorya. Gatunek ten ju by znany na pocztku siedmnastego wieku. Opisa go w swem dzie-

le Fabio Colonna, i da rysunek; gdy jednake ten niejest dokadnym, nie mona z pewnoci wiedzie
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do jakiego ma si odnosi. Lamark nieznaje dzida Colonny, nazwa przedziurawion we rodku Te-

rebratul J. detoidea , i opisa j w dziele: Animaux sans yertebres T. VI. Póniej w Encyelopedie

methodiipie dano rysunek dwóch gatimków, z tych jeden jest Lamarka T. dehoidea T. 240 fig. 4.

a. b., drugi pozosta bez nazwy ; pierwszy opisa powtórnie De France.

Na kocu zeszego wieku wspomina równie t Terebratulc Marquart; wedug niego ma pocho-

dzi z okolic Moskwy; nowsze jednak poszukiwania okazuj, e si tam nie znajduje. Parkinson nie-

wiele przyczyni si do poznania tego gatunku, prócz e go tylko inaczej nazwa, t.j. T. (ricpietra; jego

rysunek tak jest niedokadny, e nie mona si nawet domyle, co za gatunek suy mu na wzór.

W roku 1827 Professor Calullo, w Zoologia fossile znalazszy róne Terebratule przedziurawione, do-

sy pospolite w Alpach wenecyaskich i Euganeach, opisa dwa gatunki; dla jednego zatrzyma nazw
Lamarka T. dehoidea , drugi za nazwa T. antimonia i tento znajduje si w Encyelopedie methodi-

que odrysowany, ale ani nazwany, ani opisany. L. Buch w swej monografii Terebratul w r. 1834

wrydanej , po odkryciu dziea Colonny, gatunkowi przedziurawionemu wróci staroytne miano T. diplnja.

Z niedokadnego rysunku Colonny nie mona si jednake dorozumie, co za gatunek istotnie opisy-

wa, i czy tene odmiennym jest od T. dehoidea i T. anlimonia. Jednake Buch nie odrónia je i za

jeden uwaa. Zebrawszy wszystkie wymienione gatunki przy Alla Laste niedaleko Trydentu i poró-

wnawszy je midzy sob, przekonaem si, e tatrowy gatunek najwicj odpowiada rysnukowi Co-

lonny; ma bowiem w ogólnoci te samezarysy, kty w spodku zaokrglone i dlatego zachowuje jemu

nazw badacza woskiego. T. dehoidea Lam. jest innym gatunkiem, ma spodek pókolisto zaokrglo-

ny, mocno podniesiony, na kocach tworzy jakby dwa rogi, nieco na dó skrzywione ; krawdzie za-

wiasowe mniejsze, nierównie znaczniej wygite, nadaj caej Terebratuli odmienny ksztat od pir-

wszej. Czyli ten charakter dostatecznym jest do ustanowienia gatunku, trudno rozstrzygn ; tyle tyl-

ko pewnego, e tatrowe exemplarze nie przechodz w tene najpospolitszy w poudniowym Tyrolu.

T. anlimonia Catulla, jest istotnym gatunkiem , ksztat ma trójktny, krawdzie zawiasowe proste,

a spodek w rodku gboko wycity, kty w spodku ostre, ktowate. Z Alla Laste udzieli mi Dr.

Stotter z Inspruka jeszcze inny gatunek, majcy zupene podobiestwo do T. diplnja z zaokrglonemi

ktami spodku , rónicy si tylko spodkiem zupenie ostrym , i ta cecha odrónia go na pierwszy

rzut oka od T. diplnja.

Miejscowo. Wraz z Terebratulami tego oddziau i rónemi Ammonitami w czerwonym, rzadko

w biaym wapieniu w Mrozkowej i Babierzowskiej skakach przy Rogoniku i Zaskalu; bardzo pospo-

lita w pierwszem, rzadsza w drugiem miejscu.

Inne miejscowoci. Jestto prawdziwy ksztat alpejski, w Alpach dosy pospolity; nie znaleziono

go dotd w osadach pónocno-europejskich.Wspominaj wprawdzie autorowie, jakoby ten gatunek znajdo-

wa si w Niemczech w Gross Methling przy Deminw Meklemburgskiem, i w okolicach Moskwy; jednake

wedug nowszych poszukiwa, okazay si te podania nieuzasadnionemu Po rozdzieleniu lego gatunku

przez Catullo na trzy, odróniajce si midzy sob stanowczemi cechami , trudno jest oznaczy w tej

chwili, gdzie si yyaciwie T. diplnja znajduje, w licznie wymienianych miejscach. Tyle jest pewnego, e
si w Alpach znajduje, we Francji cytuj autorowie Departament Gard. Bardzo pikny exemplarz po-

3
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chodzcy z Francji, bez bliszego oznaczenia miejsca
,
posiada gabinet historyi naturalnej w Strassbur-

gu, w zupenie podobny wapie jak w Tatrach zmieniony, majcy bardzo znaczne wymiary, to jest:

dugo 2,0 cale paryzkie, szeroko 2,3 grubo 0,9. Pan Dubois odkry w Krymie tene

sam gatunek ; porównywajc go, nie znalazem rónicy z tatrowym. W Tyrolu, w Alpach wenecya-

skich, ani i w maem pamie Euganeów nie masz tego gatunku; nie znalazem go w bogatym gabine-

cie mineralogicznym uniwersytetu Paduaskiego , ani t w zbiorze p. Pasini w Sehio. Zdaje si je-

dnake by we Woszech, albowiem figura Fabio Colonny bardzo jest podobn do naszego gatunku.

Opis figur. Tab. I. fig. 1. Skorupa lewa. Mój zbiór.

fig. 2. — prawa
,
jdro z wyciskami naczy krwiononych.

fig. 3. Mode indywiduum, z wydatnemi piercieniami przyrostu.

fig. 4. Skorupa lewa z boku widziana.

fig. 5. — prawa —
fig. 6. — lewa ze strony wewntrznej widziana, z deltidium i polem.

fig. 7. Widok skorupy lewej od spodku.

fig. 8. — dziobka.

II. Terebratula nipnoROS. Z.

Tab. I. fig. 9 — 13.

Wymiary: Dugo 22 millimetrów 100.

Szeroko 26 — 117.

Grubo 11 — 50.

Szeroko wycinka u spodku 6 — 26.

— patów 10 — 45.

Dugo waka 11 — 50.

Ksztat trójktny, równoramienny, u podstawy kty kolisto zaokrglone, obiedwie skorupy na

dwa paty w poowie rozdzielone; cz wycita prawiet sam ma szeroko, co pat pojedynczy. Skoru-

pa lewa czyli przedziurawiona znaczniej wydta anieli prawa, skada si z dwóch patów i waka one

czcego. Paty dugie, przy waku zwone , rozszerzaj si nieco ku spodkowi; od koca waka
po rozdzieleniu si , cign si równoodlege do spodka ; czc si ze skorup praw w spodku,

tworz ostr krawd. Na zewntrz skorupa patów zagina si, tworzc ostr krawd, i ta na-

daje ksztat Terebratuli caej; od tej krawdzi podgina si skorupa tworzc podune pole. Waek zna-

cznie wypuky, ciecza si w dziobku prawie zaginajcym si na skorup praw; dziura redniej wiel-

koci; deltidium rozcinajce ; pole wielkie, cakiem boczne, tworzy wielkie podune ucho. Skorupa
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prawa bardziej plaska, pokrywkowata , skada si z dwóch patów i gczcej one zatoki odpowie-

dajcej wakowi ; zatoka spuszcza si jako blaszka prawie prostopada do waka; ze strony patów

wygina si nagle skorupa , i tworzy powierzchni wycinka. Kt krawdzi zawiasowych 80°.

Uwaga. Wikszych nierównie exemparzy znajdowaem czsto skorup praw, do 38 millime-

trów dug, a 51 szerok; nigdym lewej nie odkry teje wielkoci.

Podobiestico i rónice. T. diphoros ostr krawdzi w spodku , rozlczonemi patami róni si

stanowczo od T. diphya, i nie moe z ni by pomieszan ; tamta bowiem zawsze ma zczone pa-

ty, a spodek zupenie! tpy, tworzy nawet paszczyzn.

Miejscowo. Wraz z poprzednim gatunkiem znajduje si nieco rzadziej w Mrozkowej skace przy

Rogoniku.

Opis figur. Tab. I. fig. 9. Skorupa lewa, indywiduum niezupenie wyrose, nierónice si od

wyrosych. Mój zbiór,

fig. 10. Skorupa prawa widziana z wierzchu,

fig. 11. Widok z boku.

fig. 12. — spodka,

fig. 13. — wierzchu.

III. Terebratula ROGOZNICENSIS. Z.

Tab. I. fig. 14 — 15.

Wymiary: Dugo 30 millimetrów 100.

— waka. 13 — 43.

Szeroko 38 — 126.

Aczkolwiek lew tylko skorup posiadam , nie waham si uwaa j dla odróniajcych , a wy-

datnych charakterów za waciwy gatunek. Skorupa rodkiem wycita a do poowy, ma ksztat

picioktny, przechodzcy pospolicie w trójktny; mocno wydta, spodek skada si z dwóch pókul

niezetknitych. Skorupa lewa skada si z dwóch patów niestykajcych si, od rodka zczonych wa-

kiem; paty we wierzchniej czci bardzo wzkie , rozszerzaj si od poowy dugoci coraz znaczniej,

tworz wydte owale ; od rozdzielenia si patów strona ku dziurze zwrócona , nietworzc wydatnej

krawdzi, spada pod ktem prostym, na zewntrz za zaamuje si i tworzy we wierzchniej

czci wydatne krawdzie, schodzce si pod 80°, a cignce si a do poowy dugoci, gdzie nieco

wystpiwszy, gboko s wycitemi. W rodku jest wycinek ksztatu migdaowatego, ma prawie po-

ow dugoci skorupy; cz ku jego wakowi zwrócona zaokrglona, dolna prawie spiczasta, koczy

si rowkiem cigncym do samego spodka. Waek walcowaty oddzielaj dwa rowki , stajce si coraz

niewyraniejszemi ku wierzchowi, gdzie si koczy. Dziobek niezbyt cieczay, mocno zakrzywiony,

ma znaczniejszej wielkoci dziur. Pole przy zbie nieco zaamane, zupenie boczne, tworzy wielkie

3*
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ucho. Paty i waek maj wydatne piercienie przyrostu, kade z waciwym rodkiem'; na waku

wprost przeciwnie zwracaj si.

Podobiestwo i rónice. Wycicie boczne patów na zewntrznej stronie, róni ten gatunek od po-

przednich na pierwszy rzut oka.

Miejscowo. Wraz z poprzedzajcemi gatunkami, znajduje si bardzo rzadko w Mrozkowej ska-

ce przy Rogoniku.

Opis figur. fig. 14. Skorupa lewa z wierzchu widziana,

fig. 15. — z boku.

IV. Terebratlla sima. Z.

Tab. I. fig. 16 — 19. Tal). II. fig. 1 — 3.

Wymiary dwóch wyrosych exemplarzy:

Dugo ....
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tuli, przy kocu spodnim najszerszy, pómiesiczkówato wycity, wydatne rowki oddzielaj po od

piatów a do samego koca; dziobek niehardzo cicczony, mocno zakrzywiony: niekiedy waek ma
w rodku rowek, przenoszcy si a do dziobka ; pospolicie nie masz go, i dlatego charakter ten

za stay nie moe by uwaany; w odmianach majcych zblione i rozdzielone paty, bywa lub go

brakowao. W kocu dziobka niewielka dziura ; deltidium rozcinajce, znaczniejszej wielkoci : pole

po lekkiem zgiciu przy zbach, ley na bokach, tworzc wielkie wklse ucho. Piercienie przyro-

stu na patach i waku maj kade w szczególnoci swe rodki ; na waku wprost przeciwnie zwró-

cone, czsto mona owe piercienie jeszcze na uszach uwaa , gdzie s równoodlege ze zewntrz-

nymi zarysami onych. Skorupa prawa ma bardzo szczególny, niewyrany, trójktny, rodkiem wy-

city ksztat; trudno si domyle majc j przed sob, i to jest skorupa Terebratuli. Platy szero-

ko od siebie oddzielone czy zatoka, ju w czwartej czci dugoci w gb' zapadajca a do wa-
ka. Przy poczeniu si, piaty bardzo s wakie, w polowie dugoci znacznie si rozszerzaj,

w miar zblienia si do spodka; cz kadego pata na zewntrz zwrócona, przy spodku zagina

si, dla przykrycia wyc icia przy spodku znajdujcego si skorupy lewej. Wewntrzna ich cz zagi-

na si i spada na wewntrz pod ktem prostym, nietworzc krawdzi ; na zewntrz nieco si zakrzy-

wia. Budowa skorupy prawej w najcilejszym zwizku zostaje z przeciwn
, gdzie bowiem lewa jest

na boku wycita, tam prawa wygina si i rozszerza; cz najbardziej wazka, ley w miejscu wiel-

kiego ucha.

Czsto znajdowaem skorup lew przy wyciciu zewntrznem pogit
, pochodzi to od stanu

chorobliwego zwierzcia. Skorupy te s powszechnie bardzo cienkie , rzadko nieco grubsze od papie-

ru zwyczajnego. Na jdrach mianowicie skorupy prawej , bywaj wyciski naczy krwiononych
, jak-

by w wizki zebrane rozchodz si przy spodku ; nie rozszczepiaj si tak czsto , jak w T. diplnja.

Podobiestwo i rónice. Znacznie przeduone paty, mniej wydte, a wreszcie ksztat bardziej

rozcigy, poduny, odrónia ten gatunek od T. Rogoznicensis ; co do walka znaczne s rónice;

w T. sima wydatne rowki dziel waek duszy, graniasty od patów; w T. Rogoznicensis waek state-

cznie walcowaty, wyranie oddzielony.

Pochodzenie. Dosy pospolity gatunek w Mrozkowej skace przy Rogoniku , w biaym je-

dnostajnym wapieniu (Biancone).

Opis figur. Tab, I. fig. 16. Skorupa lewa z wierzchu widziana, odmiany majcej stykajce si
paty. Mój zbiór.

— fig. 17. Ta skorupa z boku widziana.

— fih. 18. Skorupa lewa z wierzchu widziana, odmiany z rozdzielonemi pa-
tami.

— fig. 19. Ta skorupa z boku widziana.

Tab. II. fig. 1. Skorupa prawa odmiany majcej rozdzielone paty, na których roz-

cigaj si naczynia krwionone.

— fig. 2. Ta skorupa z boku widziana.

— fig. 3. Uamek przedstawiajcy dwie poczone skorupy.
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b). Oddzia. Odmiany bezuchowe.

V. Terebratula STASZICU. Z.

Tab. II. fig. 4 — 7.'&•

Wymiary skorupy lewej prawej.

Dugo 37 millimetrów 23,5 : 100 : 100.

Szeroko 45 — 30,0 : 124 : 132.

Dugo waka.. 19 — — : 34 : —
Ksztat trójktny, równoboczny, w rodku do poowy prawie wycity, w spodku zaokrglone

pókolisto paty tworz ostr krawd. Skorupa lewa skada si z dwóch patów zczonych wa-

kiem , majcym prawie poow dugoci caej skorupy ; paty bardzo prostej budowy, bardzo wypu-

ke ,
podobne do cylindrów nieco zgitych ; na wewntrz nietworzc krawdzi zlekka si zbliaj

przy spodku: na zewntrz po utworzeniu tpych krawdzi, bdcych zarazem zawiasowemi, schodz si

pod 90°; odtd spuszcza si skorupa prostopadle, tworzc podun, boczn paszczyzn. Waek wal-

cowaty oddzielaj dwa wydatne rowki, cignce si a do zgicia dziobka nieco cieczonego, zako-

czonego nieco wiksz, okrg dziur ; deltidium rozcinajce; pole wielkie, boczne, nieco zgite przy

zbach. Skorupa prawa mniejsza nierównie , prostej budowy ; dwa paty czy zatoka ; paty ku

spodkowi nieco si rozszerzaj, na zewntrz nietworzc krawdzi spadaj skono ; na wewntrz od

zgicia si w tp krawd, zagina si skorupa tworzc znaczniejsze paszczyzny, zatoka od pacierza

spada nagle do waka.

Podobiestwo i rónice. Brak ucha odrónia ten gatunek od wszystkich opisanych.

Miejscowo. Bardzo rzadko wraz z T. sima w Mrozkowej skace przy Bogoniku i w Babierzow-

skich skakach przy Maruszynie i Zaskalu (wioska).

Opis figur. Tab. II. fig. 4. Skorupa lewa z wirzchu widziana , indywiduum wyrose. Mój

zbiór,

fig. 5. Ta skorupa z boku.

fig. 6. Skorupa prawa widziana z wierzchu wraz z konturem lewej ; in-

dywiduum niewyrose.

fig. 7. Ta skorupa z boku widziana , wraz z konturem lewej.

VI. Terebratula Axine. Z.

Tab. II. fig. 8 — 10.

Wymiary: Dugo 27 millimetrów 100.

Szeroko 31 — 114.

Grubo 11 — 40.

Dugo waka. . . 12 — 44.
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Ksztat trójktny rodkiem gboko wycity, w spodku kty kolisto zaokrglone. Skorupa lewa

znaczniej wydta , skada si z dwóch patów zczonych wakiem; paty w czci wierzchniej wa-
kie , rozszerzaj si coraz znaczniej ku spodkowi

,
gdzie ze skorup praw schodz si w ostr kra-

wd, i ta krawd przenosi si na wewntrz i czyni one podobnemi do klina; na wewntrz przy dziurze

zapadaj paty prostopadle; na zewntrz lekko si spuszczaj, tworzc niewydatn krawd. Kt za-

wiasowy w którym si schodz krawdzie wynosi 80°; waek nie oddzielaj rowki od piatów, i dlatego

przechodz w siebie nieznacznie; dziobek mocno zakrzywiony, cieczeje w kocu; dziura okrga, maa;

deltidium niewydatne ; pole równie mae. Skorupa prawa bardziej paska , skada si z dwóch pa-

tów zczonych zatok, która spuszcza blaszk znaczniejszej dugoci a do waka. Ksztat patów

prawie tene sam w skorupie lewej, tylko mniej s wypuke.

Podobiestwo i rónice. Znaczne cieczenic patów, prawie klinowato schodzcych si, i roz-

szerzenie w spodku , brak ucha odrónia ten gatunek dobrze od T. diphoros , której grube paty spa-

daj równoodlege.

Miejscoico. Jestto rzadka skamieniao znajdujca si w Mrozkowej skace , wraz z T. diphya

i wielu innemi.

Opis figur. Tab. II. fig. 8. Skorupa lewa. Mój zbiór,

fig. 9. — prawa

fig. 10. Widok spodku.

VII. Terebratula expansa. Z.

Tab. II. fig. 11 - 12.

Wymiary: Dugo 32 millimetrów 100.

Szeroko 42 — 160.

Dugo waka. ... 16 — 50.

Szeroko pata . . .20,5 — 64.

— wycicia 7 — 21.

Aczkolwiek tylko lew skorup posiadam , nie waham si utworzy z niej nowego gatunku ;

wydatne bowiem charaktery, róni j od wszystkich innych.

Ksztat picioktny, rodkiem gboko wycity, boki nieco niej jak w rodku zaamane na we-

wntrz, tworz kt wskakujcy, w spodku kty kolisto zaokrglone. Platy przy waku bardzo wa-
kie, od zaamania si rozszerzaj si znacznie, tworz wiksz cz koa; na wewntrz spadaj

nietworzc ostrej krawdzi ; na zewntrz maj wydatn krawd , od której spuszcza si cz
skorupy, dajc pocztek prostej paszczynie. Krawdzie te s zarazem zawiasowemi , schodz si

pod 60°. Najwiksza wypuko patów jest w rodku dugoci , ku spodkowi nagej si zmniejsza.

W spodku czc si obiedwie skorupy, tworz ostr krawd. Waek nieoddzielony rowkami, przechodzi

nieznacznie wpaty; ma poow dugoci caej skorupy, przechodzi w dziobek mocno zakrzywiony,
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z wielk dziur; deltidium rozcinajce; pole tworzy wielka paszczyzna zupenie boczna. Piercienie

przyrostu na kadym pacie maj waciwy rodek, na waku nie wida onych.

Podobiestwo i rónice. Zaamanie krawdzi zawiasowych , i mocne zaokrglenie patów, róni

ten gatunek na pierwszy rzut oka od T. Staszycii; wielka za paszczyzna boczna patów od T. axine.

Miejscowo. Bardzo rzadko w Mrozkowej skace.

Opis figur. Tab. II. fig. 11. Skorupa lewa z wierzchu widziana. Mój zbiór,

fig. 12. Ta z boku widziana.

Wykaz labellaryczny charakterów odróniajcych grup Terebratul spowinowaconych z T. diphya.

3
o

Dziura przebija obie

skorupy.
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si na dwa paty.

Bezuchowe .
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sty-
I

- - ostre '.

'.
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Z.
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VIII. Terebratula planulata. Z.

Tab. II. fig. 13. — 17.

Wymiary: Dugo ... .29 millimetrów 100.

Szeroko. . .31 — 10G.

Grubo. ... 14 — 48.

Naley do familii L. Bucha Carinatae , oddziau acutae.

Ksztat picioktny, krawdzie zawiasowe maj zaledwie V3 cz dugoci bocznych,

schodz si pod ktem prostym; spodek szeroki, rodkiem wycity, kty spodka kolisto zaokrglone.

Skorupa lewa znaczniej wydta, rodkiem cignie si wygicie od dziobka do spodu; ku bokom

spada zwolna ; dziobek bardzo cienki , zakrzywiony, dotyka skorupy prawej , ma dziurk ma ; del-

tidium rozcinajce, prawie zakryte; pole mae, maemi krawdziami wychodzcemi od dziobka odzna-

czone. Skorupa prawa prawic paska, jest jakby pokrywa poprzedniej, przy wierzchu w pacierzu

najwicej wzniesiona ; wzdu caej skorupy cignie si zatoka u wierzchu wazka, zbliajc si ku

spodkowi, rozszerza si coraz znaczniej, zajmujc prawie poow szerokoci ; spodek tworzy ostr

krawd , która si przedua do krawdzi bocznych , i w nich zwolna ginie.

Podobiestwo i rónice. Gatunek ten podobny jest do T. imprcssa, róni si wszake mniejszm

wydciem skorupy lewej, i mniejszemi krawdziami zawiasowemi ; zreszt w skorupie prawej bar-
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dzo si zbli/.ajij obadwa te gatunki, mianowicie podobna maj budow zatoki. T. impressa ma pole

bardziej wydatne a obszerne, które dla maych krawdzi zamkowych nie wyksztacio si w tym

gatunku.

Miejscowo. Wraz z licznemi Ammonitami bardzo rzadko w Babierzowskich skakach przyMa-

ruszynie , wiosce graniczcej z Rogonikiem.

Inne miejscowoci Ten sam gatunek otrzymaem od Professora Blum z Heidclberga, pochodzcy

z poudniowego Tyrolu z pod Trydentu, z Alla Laste, gdzie si znajduje w biaym jednostajnym wapie-

niu, Biancone przez Wochów nazywanym, nierónicym si od rogonickiego, wraz z T. anlino-

mia, deltoidea, triangulus, Ammonites Humphresianus ; nie masz wtpliwoci, to s jednoczesne

wapienie z tatrowym.

Opis figur. Tab. II. fig. 13. Skorupa lewa widziana z wierzchu. Mój zbiór,

fig. 14. — prawa,

fig. 15. Widok obydwóch skorup z boku.

fig. 16. — koca wierzchniego,

fig. 17. — spodku.

IX. Terebratula tatrica. Z.

Tab. II. fig. 18 — 20.

Wymiary: Dugo... 17 millimetrów 100.

Szeroko. . 1

7

— 100.

Grubo . . 12 — 70.

Naley do oddziau Carinatae Sinuatae.

Ksztat tej maej, gadkiej, znacznie wydtej Terebratuli jest picioktny; krawdzie zawiasowe

dwa razy dusze od bocznych , schodz si pod 75° , krawdzie boczne pókolisto zaokrglone , spo-

dek dugi , rodkiem wygity. Skorupa lewa bardziej wydta anieli prawa , w rodku najwi-

cej wydta, ma dugie krawdzie zawiasowe, powstajce przez nage zawinicie si skorupy, bez

utworzenia jednake ostrej krawdzi; z przeciwn skorup stykajc si, powstaje prosta paszczyzna; pra-

wie przy spodku wznosz si po obydwóch stronach dwa nieznaczne ebra, a za niemi na wewntrz
dwie wydatne zatoki, rodkiem za cignie si rozszerzone wygicie, przy spodku najszersze ; dzio-

bek znacznie cieiiczony, spiczasty, prawie prosty; dziura maa, okrga ; deltidium rozcinajce ; pola

prawie nie masz. Skorupa prawa mniej od lewej wypuka, równie w rodku najmocniej wydta

,

spada prawie jednakowo ku bokom i spodkowi; w rodku spodka szersza zatoka znaczniej zagbiona, ci-

gnie si pomidzy dwoma ebrami , nieco wydatniejszemi przy spodku, które dwie mae zatoki na

kadym boku spuszczajce si nieco niej odgraniczaj ; po bokach sabe lady skrzyde pokazuj si.

4
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Podobiestwo i rónice. Co do ksztatu, gatunek ten ma niejakie podobiestwo do T. globata;

wielkie krawdzie zawiasowe i prosta paszczyzna z onych spadajca, spiczasty dziobek róni go bar-

dzo dokadnie.

Miejscowo. Bardzo rzadko wraz z licznemi Ammonitami w Babierzowskich skakach.

Opis figur. Tab. II. fig. 19. Skorupa lewa z góry widziana. Mój^zbiór.

fig. 18. — prawa,

fig. 20. — z boku widziana.

X. Terebratcla agassizii. Z.

Tab. II. fig. 21 - 25.

Wymiary: Dugo. ... 12 millimetrów 100.

Szeroko. .. 13,5 — 108.

Grubo. . . . 6,5 — 54.

Ta maa Terebratula naley do oddziau L. Bucha Jugatae excavatae.

Ksztat picioktny, krawdzie zawiasowe bardzo wielkie, dwa razy dusze od bocznych,

cz si pod ktem 75°, krawdzie boczne zaokrglone, spodek dugi, prawie zupenie prosty, klino-

waty, czasem w rodku lekko wygity. Skorupa lewa w J

/3 dugoci od wierzchu wydatniej skle-

piona, spada agodnie ku spodkowi, dajc pocztek obszernej zatoce, odgraniczonej dwoma niewy-

datnemi ebrami, przy kocu bdcemi dopiero widocznemi; na boki spada nagiej bez utworzenia pa-

szczyzny. Dziobek bardzo cieczay, mocno zakrzywiony, koczy si wielk dziur; deltidium rozcina-

jce ; pola nie masz. Skorupa prawa bardziej paska anieli lewa, podobna do pokrywy poprze-

dniej; od polowy dugoci nieco si wzdyma, dwoma niewyranemi ebrami, ma odgraniczone

wzniesienie. Piercienie przyrostu pospolicie wydatne: niekiedy i to wyjtkowo, krawd spodku by-

wa karbowan, tworzy jakby przejcie do oddziau fadowanych. Czsto spostrzega mona mae
rozszczepiajce si prki, które szkem powikszajcem lepiej wida; prki te powstaj z rozszcze-

pienia si wntrza skorupy, zupenie gadkiej.

Podobiestwo i rónice. Trudno jest t Terebratul pomiesza z którkolwiek niniejszego od-

dziau, dla jej wycznych waciwoci, a mianowicie t dla szerokiego i klinowatego spodka.

Miejscowo. Dosy pospolitym jest ten gatunek w skakach Mrozkowej i Babierzowskiej przy

Rogoniku i Maruszynie.

Opis figur. Tab. II. fig, 21. Skorupa lewa z góry widziana, wielko naturalna. Mój zbiór,

fig. 22. — — z wierzchu,

fig. 23. Skorupa prawa,

fig. 24. — — ze spodku,

fig. 25. — — z boku widziana.
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XI. TeREBRATILA HAISSMANII. Z.

Tab. III. fig. 3. a.—e.

Wymiary: Dugo. . 15,3 millimetrów 100.

Szeroko 18,5 120.

Grubo .10,5 — 68.

Naley do oddziau ozdobnych skrzydlatych
,
(Concinneae alatae).

Wierzchnia cz skorupy tej piknej Terebratuli, jest zupenie gadka, nieco wyj anieli

w rodku, poczynaj si wysoko sklepione fady, spuszczajce si a do spodka. Ksztat ma piciok-

tny, krawdzie zawiasowe tworz kt prosty, dwa razy dusze od bocznych. Skorupa lewa mniej-

sza od prawej , pierwsza jest jakby pokrywk drugiej, bardzo znacznie wydta. Skorupa lewa

przy dziobku bardzo znacznie wzniesiona i gadka, zagbia si nij i powstaje szeroka zatoka, w której

cign si 3 wielkie fady z ostremi krawdziami, nadto dwa mniejsze fady odgraniczaj zatok od skrzy-

de gadkich ; skrzyda zwolna spadaj, tworzc z przeciwn skorup ostr krawd. Dziobek ku ko-
cowi znacznie cieuczeje, prawie niezakrzywiony; dziura maa, okrga; deltidium rozcinajce; prawie

nie masz pola. Skorupa prawa dwa razy wyej wydta od lewej, przy pacierzu najmocniej wypuka,

we wierzchu gadka , niej wystpuje dopiero wygicie z 4 fadami , skrzyda gadkie , dwa lek-

kie wklnicia na kadej stronie , odpowiadaj dwom mniejszym, bocznym fadom skorupy lewej.

Podobiestwo i rónice. Cz wierzchnia gadka, nisza fadowana, odrónia ten gatunek od

wszystkich znajomych fadowanych. Wiele ma podobiestwa co do budowy dziobka z T. lacunosa

;

w T. Haussmanii obie skorupy czc si we wirzchniej czci, tworz ostr krawd, czego

nie masz w T. lacunosa.

Miejscoicos. Znajduje si miejscami dosy obficie w skakach Babierzowskich przy Maruszynie.

Opis figur. Tab. III. fig. 3. b. Skorupa lewa z wierzchu widziana. Mój zbiór,

fig. 3. a. — prawa,

fig. 3. c. Wr
idok ze strony,

fig. 3. d. — wirzchniej czci,

fig. 3. e. — spodka.

XII. Terebratula bouei. Z.

Tab. III. fig. 1. a.— f.

T. resupinala L. Buch 1832. Ueber Terebrateln str. 116. AbhandungenderBerliner Academie.

— — 1838. Mmoires de la societe geologione de France, T. III. Tab. X.

fig. 6 str. 250.

— Pusch 1837. Polens Paleontologie str. 23. Tab. IV. fig. a. b. c. d.

Girard 1843. Neues Jahrbuch fur Mineralogie str. 478.

4*
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Wymiary: Dugo... 19 millimetrów 100.

Szeroko . 25 — 131.

Grubo . . 13 — 68.

Naley do oddziau Carinatae acutae.

Ksztat piecioktny, krawdzie zawiasowe nieco dusze od bocznych, schodz si pod ktem

prostym; boczne krótsze , ukowato zaokrglone, ostre; podobnie jak spodek, dugi,_ w rodku

mocno wygity. Skorupa lewa wiksza , znaczniej wypuka , rodkiem cignie si wydatne wygicie

od dziobka adospodku, najwiksza jego wypuko jestbliej wierzchu, wspodku wznosisi wyj nad

rodek gruboci skorupy, która ku krawdziom zawiasowym spada nagiej , dachowato ,
prawie jedna-

kowo; ku bocznym nierównie wolnij, pod ktem mniejszym, tworzc dwa wielkie skrzyda. Dziobek

znacznie cieczony, mocno si zakrzywia, prawie dotyka skorupy przeciwnej; dziura maa; deti-

dium rozcinajce; pole mae ,
podune , oddzielone ostr krawdzi od wierzchu skorupy. Skorupa

prawa mniejsza, plaska, jakby pokrywa pierwszej' ; cz jej pomidzy pacierzem a bokami zawar-

ta prawie paska ,
przy krawdziach zawiasowych nieznacznie si zagina ; przy pacierzu poczyna si

nieznacznie zatoka, rozszerzajca si coraz obszerniej w spodku, gdzie zajmuje prawie poow szerokoci

caej skorupy, podgina si prawie pod ktem prostym, dajc pocztek dachowatemu wzniesieniu.

Piercienie przyrostu rzadko widoczne, pospolicie wydatniejsze na skorupie prawej.

Podobiestwo i rónice. L. Buch uwaa ten gatunek za nalecy do T. resupinata, Sowerby; za

nim poszed Pusch. Majc sposobno rozpoznawania istotny gatunek Sowerbyego w Muzeum

w Bonn ,
pochodzcy z Anglii—w zbiorze Prof. Bronn w Heidelbergu pochodzcy z Francyi, tu-

dzie z Wirtembergii, znajdujcy si w zbiorze Tubingskim u Prof. Qucnstedt ,
przekonaem si, e

gatunek tatrowy odmiennym jest od Sowerbyego ; wtpliwo t mia ju L. Buch , ale zna tyl-

ko rysunek mniej dokadny w Minera Conchyoliology of Great Britain. Gdy waciwa T. resupi-

nata bardzo jest rzadk , daem j odrysowa dla porównania z tatrow ; exemparz ten pochodzi

z Iminster z Anglii, i znajduje si w Muzeum Boskim. Oto jej krótki opis: Patrz Tab. III.

fig. 2. a.— f.

Monten Bessin.

Wymiary: Dugo. . .26 millim. 25 — 37 : 100 : 100 : 100.

Szeroko .22 — 19 — 30 : 84 : 76 : 81.

Grubo . .18 — 11 — 20 : 69 : 44 : 54.

Statecznie ma ksztat podunego romboidu, ze citym ktem w spodku, przez co powstaje piecio-

ktny, krawdzie zawiasowe nieco dusze od bocznych tworz kt 75°, najkrótsza krawd spod-

ku. Skorupa lewa bardziej wydta anieli prawa , rodkiem cignie si wygicie , niewznoszce si

w rodku najwyej, na boki przy dziobku nagiej, niej wolniej spada , nietworzc skrzyde. Dziobek

bardzo cieczony, zakrzywiony, ma ma dziurk; deltidium rozcinajce; pola prawie nie

masz ; w miejscu jego dwie znaczne nabrzmiaoci daj pocztek paszczynie , która si spuszcza je-
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dnakowo a. do krawdzi bocznych. Skorupa prawa zupenie plaska, ma ksztat podunego romboi-

du, rodkiem cignie si zatoka, zrazu przy pacierzu wazka, rozszerzajca si ku spodkowi coraz

znaczniej , nie wznosi si wysoko. Piercienie przyrostu obie skorupy maj bardzo wydatne. Szereg

otemplarzy francuskich pochodzcych z Mont en Bessin , Fontaine Eperousc , Laquerre i Baycux

porównywaem midzy sob i znalazem, e s nieco rónemi od siebie, ale statecznie ksztat

poduny w nich przewaa, i niekiedy maj podobiestwo do T. ornithocephala, lub T. impressa, któ-

ra powszechnie krótsza, bez owej paszczyzny bocznej. T. Bouei róni si statecznie ksztatem krótszym,

bardziej rozszerzonym od T. resupinala, wielkiemi skrzydami i wydatn krawdzi oddzielajc po-

le. Professor Catullo z Padui udzieli mi now Terebratul, któr nazwa T. lurgidala, majc
bardzo wiele podobiestwa do T. Bouei, pochodzi z Maranna niedaleko Vicenzy, z formacyi kredo-

wej ('?). Oto jej krótki opis : skorupa lewa bardziej wydta anieli prawa , na której nic ma za-

toki poczynajcej si przy pacierzu, tylko pokazuje si poniej polowy dugoci, szersz jest przy spod-

ku. Wygicie skorupy lewej niewydatne , skrzyde nic ma , dziobek dosy gruby, dziura wielka

,

deltidium zakryte, pola nie masz. Spodek i krawdzie boczne tworz ostr krawd i w tern ma po-

dobiestwo do T. Bouei, od której róni si brakiem skrzyde i pola, i mniejszem niestosunkowo

wygiciem.

Miejscowo. T. Bouei znajduje si dosy obficie w czerwonym i biaym wapieniu ammonito-

wym w Mrozkowej i Babicrzowskiej skakach , rzadko w biaym wapieniu przy wiosce Biaa Woda
niedaleko Szczawnicy, nad sam granic wgiersk lecj.

Opis figur. Tab. III. fig. a. Skorupa prawa modego niewyrosego indywiduum. Mój zbiór.

— b. — wyrosego —
— c. — lewa.

— d. Widok ze strony.

— e. — wierzchu.

—
f.

— spodku.

— fig. 2. a. T. resupinala. Sow. Skorupa prawa. Ze zbioru Uniwersytetu w Bonn.

— b. „ „ — lewa.

— c. „ „ Widok z boku.

— d. „ ,, — wierzchu.

— e. „ „ — spodku.

XIII. T. WAHLENBBEUGU. Z.

Tab. VIII. fig. 1 — 5.

Wymiary: wyrose mode indjwiduuin

Dugo 12,5 millimetr. 8,4 : 100 : 100.

Szeroko . . . 12,5 9,5 : 100 : 113.

Grubo 10,0 — 7,0 : 80 : 84.
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Skorupa mocno wyda, ksztatu trójktnego; krawdzie zawiasowe schodz si pod ktem

30° wynoszcym, spodek szeroki, lekko wygity; w % czci wysokoci najbardziej wydte obydwie

skorupy. Skorupa lewa ma wielk zatok cignc si od dziobka a do spodku, odznaczon dwie-

ma bardzo wydatnemi krawdziami, które zbliajc si do spodka staj si coraz wydatniejszemi ; tym spo-

sobem odznaczona zatoka odmienn jest w wyszej i niszej czci
, przy wierzchu tworzy prost

paszczyzn, ku spodkowi nagle si zagbia , spodek jest nieco wygity; od krawdzi bdcych zara-

zem ebrami , skono spada znaczniejsza paszczyzna na obydwa boki ; dziobek niezbyt cienczony,

mocno si zakrzywia, dotyka przeciwnej skorupy; dziura i dcltidium niewidoczne, zupenie zakryte;

pole wielkie, boczne, tworzy nieco wygite ucho. Skorupa prawa równie w V3 dugoci, od wierz-

chu najmocniej wydta, tworzy jakby odcinek kuli, nastpnie spada nagle ku spodkowi; a z-
czywszy si z przeciwn skorup powstaje krawd ostra; zatoce skorupy lewej odpowiada wy-

gicie , odgraniczone po bokach z dwóch stron dwiema maemi wzkiemi zatoczkami , które dwa e-

bra równie wakie odgraniczaj. Nie masz pewnoci, czyli ten gatunek naley do rodzaju Terebra-

tula, czy do Delthyris, znalazszy niewypenione wapieniem exemplarze, spostrzegaem w rodku

skorupy lewj dwie wielkie blaszki, na których trzymay si muskuy, majce rozoenie to samo co

u Terebratul, i dlatego uwaam ten gatunek za nalecy do tego rodzaju.

Podobiestwo i rónice. Gatunek ten tak jest szczególny, i tyle ma waciwych charakterów, e
nie podobna go z innymi pomiesza.

Miejscowo. Dosy pospolita wraz z T. diphya, sima, A. simplus znajduje si w wapieniu am-

monitowym w Mrozkowej i Babierzowskiej skakach.

Opis figur. Tab. VII. fig. 1. Skorupa prawa, indywiduum wyrose. Mój zbiór.

fig. 2. — lewa.

fig. 3. Widok z boku.

fig. 4. — wierzchu.

fig. 5. — spodku.

XIV. Teuebratula ziethem. Bronn.

Tab. III. fig. 4. a.— e. fig. 5. a.— e. fig. 6. a.—e.

Wymiary: Dugo. . .24 millimetrów 27,0 — 29 : 100 : 100 : 100.

Szeroko .23 26,5 — 22: 96: 98: 77.

Grubo... 12,

5

14,7 — 15: 52: 54: 51.

Naley do familij przepasanych (Cinctae).

Ksztat picioktny, zwyczajnie teje dugoci co szerokoci wyjtkowo bywaj odmiany dusze;

krawdzie zawiasowe schodz si pod kteml 1 0°, o poow krótsze od bocznych, ukowato zaokrglonych;

spodek prawie prosty, tworzy ostr , zlekka wygit krawd , która si przenosi do krawdzi bo-
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cznych, a dalej na skorup lew do dziobka cignc si, nieco wyej nadpoczeniem si obydwóch sko-

rup. Skorupa lewa nieco mocniej wydta od prawej; od najwyszego wyniesienia skorup, podajcego

W 2
/3 dugoci od góry liczc, cign dwa ebra coraz wydatniejsze ku spodkowi, stykajce si

ze ebrami skorupy prawej; pomidzy niemi jest zatoka zostajca coraz gbsz w miar zbliania

do spodka ; w skorupie prawej bywa niekiedy nierównie gbsz, anieli w lewej: tym sposobem

traci si waciwie charakter przepasanych, i przejcie do familij majcych praw skorup wydt,
a w lewej zatoka powstaje; gówny charakter jednake przepasanych przewaa; jestto tylko wyjtek.

Od eberek spada skorupa nieco nagiej ku dziobkowi , zwolna za na boki; dziobek niezbyt eie-

czony, mocno si zakrzywia ; dziura okrga, redniej wielkoci ; deltidium rozcinajce
; pole

boczne, oddzielone wydatn krawdzi, cignie si od koca krawd izbocznj do dziobka. Skorupa

prawa nieco plasksza , od -
;!
wysokoci spada zwolna na boki, dajc pocztek skrzydom. Zatoka jej

przy spodku odpowiada zatoce lewej skorupy, jako i mae ebra. Niektóre odmiany prawic s zupe-

nie gadkie (fig. 5)., maj niewyrane ebra i zatoki; odmiany dusze (fig. 6). za nagiej ku bo-

kom spadaj; w ogólnoci, maj wspólne wymienione charaktery szeregi, uwaajc znaczniejsze, je-

dne odmiany w drugie przechodzi zwyky. Piercienie przyrostu lekko wzniesione na jdrach; ile tylko

mielimy esemplarzy pod rk, zawsze byy wyrane.

Podobiestwo i rónice. W doborowym zbiorze Profcssora Bronn w Heidelbergu, znalazem

pod t nazw Terebratul pochodzc z liasu z Pfohren przy Donaueschingen w Wirtembergu , któ-

r od p. Ziethena, autora piknego dziea: Les Pertrifrations de Wiirtemberg, nazwa. Nie mog po-

midzyt Terebratul a
1 tatrow odkry rónicy, i dlatego nazw Bronna przyjem. Gatunek ten bardzo

jest zmienny, i przechodzi w blizko jej spowinowacon odmian wydt T. numismalis, pochodz-

c z BothhofT przy Brunwiku. Podobiestwo mona niejakie z T. carnea i semiglobosa spostrzega,

gatunkami znajdujcemi si w kredzie, rónicemi si jednake ca fizyonomi, a przemiany ich s zu-

penie odmienne. T. Zielhem'jest w ogólnoci ciesz; spodek jej tworzy ostr krawd
,
przeci-

gajc si do krawdzi bocznych , a ztd do dziobka, i przy tern zaamaniu skorupy powstaje odzna-

czone pole ; a w ogólnoci skorupa smuklejsza i dusza. W dwóch tych kredowych Terebratulach,

spodek, tworzy ostr krawd , przenoszc si niekiedy do krawdzi bocznych ; nic masz jednake

nigdy odznaczonego pola, czasem tylko lad onego wida.

Miejscowo. Znajduje si dosy obficie w dolomicie nummulitowym , wraz z Nummulitami,

Pektynitami w górze Regiel, przy wielkim piecu Zakopanego.

Opis figur. Tab. III. fig. 4. Odmiana z wydatn zatok. Mój zbiór.

a. Skorupa prawa.

b. — lewa.

c. ^'idok z boku.

d. —
• wierzchu.

e. — spodku.
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Tab. III. fig. 5. Odmiana bez wydatnych zatok. Mój zbiór.

a. Skorupa prawa.

b. — lewa.

c. Widok z boku.

cl. — wierzchu.

e. — spodku.

fig. 6. Odmiana poduna.

a. Skorupa prawa.

b. — lewa.

c. Widok z boku.

d. -— wierzchu.

e. — spodku.
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