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Nowa fauna górnego dewonu okolic Krakowa
WSTĘP

W nin'iejszym OJPraoowarniu 'przedsta:wi,ono materiał uzyBkany z Oitwo-:.
wi€r1m:iczegoKarniowice 3, wykolnanego 'W ramach planowym pracbada'W'czy~h GórnośląSkiej Sta:cj'i TereniQIWej Instytutu . Geologicznego
w · Sosnowcu, dotyczących 'budowy geologicznej wschodniej części Z~głę_·
bia Górnośl~iegp. Otwór wy!konano 'W latadh 1,961/196'2 w okolicy wsi
Karnlowice, oIkoło 6,5 km na NW od Zabi€Tww:a ikoło Krakowa (fig. 1).
W otwOO"ze tym, rgłę!b'ionym do 2'12 m, 'll!zyIS1kano !pOd czwartOO"z-ędem,
!kredą i jurą (72,5 m) 'u twory paloozoicz.ne wykSztałcone w postaci iWa-o
pi€ni, rza:dziej margli, a w niższym odcinku ~o!l"adyCZlIlie rw 'póstaci dolo-mitów. rw osadach tych stwierdzono występowanie, poza mikrofanmą,.
tak.że makrofauny od ,głę;bokOści 73,2 do 163,0 m. Według dany~h
S. Bujkow,ego iW próbkach z głębokości 20.0,4+2'01,7 m obserrworwano·
ponadto bliżej nieoznaczame szc2lą1Jki liliOWioo,w.
.
Tematem ninrl.ejszego artydmbu jestswzegół.owe opracowanie wymie,:,,nionej fauny, której zbiotry 2J!l8Jjooją się w Muzeum Instytutu Geologicz-·
nego w 'SIosnlQłWlCU (IkIoJekcjra OG-29) i CZęQlolWrO w 'Kielcach (lkdlekicja
OS-54).
Dziękuję serde'czm.ie Kierownictwu Górnośląskiej Stacji Terenowej
i drowi S. Buikorwemu za IPrzeka:zanie mi do qpracowania tych niezwykleciekawych materiałów. Jak wym:iika z tpl"zebadania fauny, naś·wietla ona
dysk:~jne jeszcze rproblemy famenl1.l i warstw przejściowych dewon karbon w oik:ręgu ilcrallwWskim. Ze względu l!1a 'bra!k. nowyclJ. materiałów
dolkJumentacY'j!IlY'ch.!przez okołO' 40 I-atza.garlinienia te, :Z wyjątkiem urwa,g
S. Siedleclkiego (1954), nie były !po!Ilown.ie rozważane. W tym miejscu
składam również serdeczne ~odziękowania dr G. Bi€rnat z PAN za ceIliIle·
uWalgi i dy~ję oraz M. A. Rżom.snickiej i D. W. NaliWlkinowi z WSlEGiEI
w Lenmgrad:zi.e za iprzyjacielslką konsultację dotyczącą niektóryclJ. gatunków spir:ifer6w. Zobowiązana jestem również dlo wyrażenia podzi,ę!kow,a-·
nia rp. H.Topa;czewskiej za staranne opracorw.anie foto.grafii fanmy.
l"U

CHARWKTERYSTYKA FAUNY Z oprsEiM GNrUNKÓW

Makrofauna z· :badanego odcinka

otworu

wiextnicze,go Karniorwice3'

składa się wyłącznie z ramienio!Ilogów. Jej stan ,zachowania, jest dobry._
Poza s21czątkami występują licZJIlie SlrorUlpki 'brzuszne i Igrzbietowe .oraz;
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muszle. Obecność elementów budowy zaWiasowej umożliwiła wykonanie
dla wy!branyoh oika2'JÓW szeregu szlifów :poprzecznyCh, sprawdzają~C!h
omaczenia rodzajów i gatu~w.

F1g. 1. Stk:ic ~okaHzaeyjny otworu wiertniczego Karniowi,ce 3
z :u'W~lędnieniem najbliilszych otWorów 1W'1ertniczycb,
według materiałów S. Bukowego
LocaJ.Dt'y 'S1k:eltch of ibe lbore hlO!l.e KaJl'IIl!iowd.oe 3 alIlJd of
the adjacelllt bore holeos (aooordin,g to the ma,t erials
'b y S. Bukowy)

Z próbek waJPieni oprzeka'z anych do. opracowania z głębolkości 72,5+
163,0 m uzySkano. łącznie ponad 680 oka'W w. Do naj.lkzm.iejszych ;IliaIleżą ~irifery (około. 5'35 OIkazów'). Poza o!kresl.onymi gatunkO'WlO fo.rmami (akoło 85 oik.a:ww) 'w przeważającej więlkiszości (OIkoło 45'0 oikazów)
reprezentują otne sreząt'ki sk.orwpe!k. ~~uszny,ch i gI"Zlbietowycl1 .oraz czę
sto. odciSki. negatywowe. DoIkładne oMaCzenie tych szczątIków nie jest
możliwe ze w.zględ'll na zmiennOść okazów tej grupy i przewarźnie niemal
identY'CZIDe wykształcenie okazów młodociany'ch różnych gatlllIlków. Na
podstawie widocznychceC'h zewnętrzm.ych należą one najlPrawdOlpQdiOlbniej dO rodzaju Cyrtospirifer oj mogą reprezentować oznacrone gatunki,
jak i nie zidentyfilkowane w badanych wapieniach. Szczątkispirlferow
występują na Igłęboilrości 73,2+ma,O m, prZy czym najliczn.iej na g,lłębo
kościaCh 84,0+85,0 .rn ie4!O oIka:ww), 89,0....;-<91,10 m (3D okaJzó,w) oraz 96', 0+
97,0 iID i 1QI0,5+101~,5 m 'fjpo 1701kazów).
W uzupełnieniu ipOdanegotni:żej opisu .gatunków należy dodać, że na
głębokości 73,9+74,0 m znaleziono szcząte'k SkOTUlpki ;gT:zJbietowej i niek.omtpletD.ą sko.rupkę hrmszną Plicatifera sp. {tab. 11
). Do Cyrtospirifer sp.
zalicrono. natomiast jeden odcisk skol'l.:lpki brzusznej z ,głębokości 1/2'5,.0 m,
a z 'głębollrości 12'6 ,5 m jedną .usz1lrodwną -sko!l'!Ulpkę gr~bietową olkTeślono
jako Pugnax s,p. Ponadto na głęboi1rośGi 151,0 m występują naj/praWdopodobniej 'przedstawiciele rodzajów Athyris i Spiriferina (uszkodzone skOruPki, tab. 1).
.

NOIWISi

fauna g6rnego dewonu okd1ic Krak1Qw'a

Iloścli»we występowanie

oznaczonych ramlenłOillogów
wiertniczego Karnii»wice 3
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Tabela 1
w ba.damym odclnku otworu

n4

jeden okaz; 2 - ożn&,czenie głębokości ',pobranda pr,6bek,z których wykonano
,c Ienkie; a - omac.zEmioagł.ębokości pobrania próbek ,szlamowanych; 4 - :wynik: negatywny

płytki

Poniżej zamieszczam Oipis gatunków OlParrty na na}lejpiej za~cho'W'anym
materiale.
Rodzina P r o d u c t e II i d a e S c h u c h e r t etL e V e n e 1929
Rodzaj Prooucłella H a 1'1 1867
Productella herminae F r e e h 1~9t
(Tab!. I, fig la-b, 2a-b, 3a-b, 4a-b; tab!. II, fig.5a-c, 6, 7a-b; tab!. III, fig.9a-b, 10a-c, 11)
Productetta hermłnae F r e c h; Frech , G.: Z. Deutsch. Geol. Ges., voL. 43, p. ,677, tab. 47"
fig. 3, 5a-c, 6, 10, Ua-b, 12.
" ,
:1948. Productett,a hermtnae F r e c h; Sokolskaja A . N.: Tr'udy;palieolltoł, Imi~." vo!. 14,
wyp. 3, p. 66; tab. 5, fig. 1--4, 6.
.' ,
1952. PToductettahermtnae F r e c h; Saryczewa "T. G., Sokolskaja 'A. 'N. : Trudy Palieontoł.
Inst., vol. 38, p.86, tab. 13, fig. 82.
:1959. Productetta herminae F r e ch; Ljasz.enką , A. I.: WNIGNI, p. 211, tab. 81, fig. 1, ,2.

:1891.

M a t e r i a ł: 9 'muszli z uszkodzonym!' ,,uszkami i welonem, ,nieki~dy z zachowanYn:rl
budowy zawiasowej skorupek grzbietowych, 32 różnej , wielkości,przeważnie tylnych
części skorupek brz\lsznych bez uszek lub tJrlko ' z iCllfragmentami, 1 szczątek welonu sko,
rupki brzusznej, 18 widocznych od zewnątrz i niekiedy od wewnątrz skorupek grzbietoWych;
przeważnie z niekompletnymi uszkami i częścią przednią; czasem ze ' śladami budowy żawia
:sowej, oraz 15 szczątków negatywowych skorupek brzusznych i grzbietowych. Qkazywystę-,
:śladami
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puj ą od

głębokości

80,48 do llO,O m, przy czym
89,0+92,0 m (tab. 1).
Wymiary 8 okazów w mm:

większe

ilości

(29 okazów) obserwowano na •

głębokości

Głębokość

wm '
,'

Skorupka:

,

,

,

/grzbie-/ brzu-/ grzbietowa /
towa szna

Długość

w linii prostej

Długość

po wypukłości lub

brzegu zawiasowego

Największa

szerokość

brzuszna

18

-

-

'-

-

28

-

-

-

-

wklę-

słości
Szerokość

I 82,1 l"84,01~8,0+1~8,O+/
~~,o+/ ~1,0+/ ~5,0+1 ~8,7+
7~7~7~7~7~T~

-

24 (1) 24 (1) 24 (1)

-

I

,

-

18

19

-

31

32

12,5

21 (1)

20(1)

14

23 (1)

22 (1)

0,89

0,91

0,91

(poniżej

dzioba)
Stosunek szerokości brzegu zawiasowego do szerokości skorupki

-

20

24

23

1,2 (1) 1 (1) 1,04 (1)

22

-

o 1P i s. Silror.t1JP'ka (brzusmNi Q zaokrąglonym owalu, niec<)' ikolanikowato .załamaJna, silnie fWY1PU'kła {fig; 2), z dłUlgim welonem. Dzió!b szexoiki
z małym, zagiętym wierzchołkiem, nieco wysuniętym ponad prosty i d~
brzeg .zawiaSQIWY. Us1ika silnie Oibniżone. Sporadycznie iwystępuje niewyraźne, sinusoidalne wgłębienie, zaznacrone od środika długościsko
rupki do. Ibrzegu :przedniego. Interarea baTd!.oo wąSka i niąka, niekiedy
z'e śladami ikolców (.po 3 z każdej strony wierzchołka). Zęby masywne
i małe (fig. 3).
Skiol"Ulpka gmbietorwa mocno Wklęsła, czasem kQla!lllkQwato załamana,
z dużymi, wydłużonymi Ip rzy brzegu zawiasowym :llszkami, wyrn~e oddzielonymi od ,~ci dziobowej. ,ltnterarea w~ ,i niska z dwudzielnym
,wyrostkiem zawiasowym i diUlgim, cien!kim septum środikowym.
Ur.z.eźbienie Składa :Się :z bardzo gęstyoh linii przyrostu, nieco za~
mującydh się :na ikQlca'ch i riieregula:rnych na jJałdk.ach podłużnych ,welonów sikQru.rpek Ibrzusznych. Linie te polkry'waj:ą całe skQrtllPki hr~uszne
ity1ną część skol'!t1!pek ;grZibietowy:ch. Na skomllpkach grzbietowych Qraz
':na usZkadl i 'OOkach skoru,peik br2JUlSZn.yc'h :zaznaczają się wyraźne
zmar.szc1Jki Ilroncentryczne. U wielu Otka.zów !pocz:ąw~y od środlkla: sIml"UIPek 'brzusznych aż do brzegu !przedniego a szczególnie na welonie wy.gt~ują często :niere,gular.ne, niskie, szerdlde ,i oddalone od siebie ialldJki
IPl'!Omieniste. DrugO!l'1Jędne fałd!k:i pojawiają się przez wstawienie. Fałdlk:i
Tozszerzaj~ się nieco ku ,brzegowi przedniemu. Na sko:m1lpcebrzusznej
wystęP!lją cZ'ęSte, lecz nie UIpOrząd!kowane śl,ady okrągłych kolców, ,widoczne takiże nIa lfałidikaoh welonów. Na Skorupka'ch grzbietowy'ch brak
kQlców, lecz :zaznaczają się oIkrą:głe wgł,ęb1.enia (od wewnątrz są to ,gtlJ2Jki).
;rzadko. rozmieszczone, usadowione w oIkolicy ,u szek i n'ielkiedy w środ-
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kOlWej części Skorupek. PseudlQlpoxowata mik:I"o.stl'Ulldmra występuje :pr.zede wszystkim na wewnętrznej warstwie wel~ów skO!rupek brZtUsznych
i w tylnej części skonJlPek Igrzbieto·wych.
Skorupka Skorupka
grzbietowa. brzuszna Muszla

SkorupkI brzuszne

) j 'Y))
82,TOm

84,Om

J ,),

86,Om 88,O+lJ9,Om 9J.tr.94,Om 95,1}i-96,Om 96,7f 99,8m
'"

.'.

".

Filg. 2. Zarysy wyIp1.1kłości skorupek brzus:znych i lW\kłęSiości
skorupek gnbietOlWych oka'zów ProducteUa herminae
F r e c h z rÓŻnych głę.boloości badanych warstw;
wielkość il1Ja.tumlna
OutJliiJnm of OOIll:v exity ICXfven'braJ vailves ·aJIlJd illhia:t lCXf
.000000000oviJty· lCXf dor.saił VIa1velS of the .specim'E!lIliS' Produc-

teUa hermin.ae F r e c h kom vaa:"ilOl1lS depb of othe
,belds inlvelSltiJgaJted; lllaItluJraJl siIze
'

Ze wZjględlu na. szczątkowy stan- uszek u badanyCh oikazów trudn,o
przeprowadzić ich dolkMdne iPOrownalI1ia z holotypem F. Frecha. Prawdopodoibnie jedJnak ulSZJka orpisany;ch ()IkaZlÓW, podobnie jalk ,podanych IprZez
G. Giiricoo z okolic Krakowa ' 'i Gór świętokrzyskich, nie są tak silnie
wydłUJŻone. Wiele Otpisarnych okazów kształtem, makromikTorzeźbą

~~Wl
Fiog. 3. Bud'OlWa'żaw1asowa
ProducteZla
herminae F r e c h na podsotawie
serii s·zlJ.fÓiW' poprzecznych; rysuIllki
ipOwięks2lOne

'Hinge .strudtuTe of ProducteZZa herminae F r e c h presented on the

·basis 'O!f !pOlishecł transversaJ: sections; e!l11arged design
1 - muszla z głębokości 98,7+99,8 m;
2 - muszla z głębokości 91,0+92,0 m;
3 - skorupka brzuszna z głębokości
86,0 m; z - zęby; wz - wyrostek zawiasowy; s - septum środkowe
1 - shell from a depth of 98,7+99,8 m;
2 - shell from a depth of 91,0+92,0 m,
3 - ventral valve from a depth of 86,0 m,
z - teeth, wz - hinge process, s median sep tum

bardzo Iprzypomina Me'soplica praelonga, Plicntifera kalmiusi i P. ivanovi. J ed.tiaJkże ich dolbry ·s tan :Zachowania, /pozwalający na wyt1ronanie
-szlifów :porprzecznY1Ch umożl'iwia pewne oZlllaC'zenia tyCh okazów.
W y'- s t ę IP Q -w a n i e. Productella herminae otpisano .z dolnej, części
górnego dewonu Mip wsdhodnich. Według F. FreCha '(1'8191) występuJj·e ona
t_e w pooobnyoh osadach Harcu. Dość często występuje w Z.SRR, ,gdzie
stanoWi przewO'dnią formę famenu (:poziom jeliedk.i - D31) synelclizy
moskiewskiej, niecki lwowskiej {StTatigraficzeSkije schemy rpaleoooiSkidh
oflożenii, 1962) i IWorone.źa. 'Z nana jest także z 'iamenu UraLu.
W Polsce według G. Giiricha .(1896, str. 2!109), D. So,bolew1a !~1909)
i J. Samso!Ilowicza (t!H 7) wyst®uje w Górach . ŚWiętokrzySkich w niż
szym igórnym dewonie (jko.uc Kiel:c i Ja,n'Czyc. ~ana jeSt także z [ranu
i niższego famen:u na SW i NE od Dębnilka, (Z'bik, Roikiczany i Zar:nów-
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czany

Dół

w:anyCh

(1~'6) znałaził ją tak.że
00 potwierdziły ~oje obserwacje zacho-

-'- G. Giiri<fu, 190'3, 'Str. 135). J, Jarosz

w Igórnym fumenie oko;liC 2fui:lta,
stąd

2Jbioil"ów.

Rodzina A von i i d a e S a r y t c h e va 1960. .
Rodzaj Plicatifera C h a; o 1927 (sensu A. N. SoikoJSkaja, 194'8)
f'licatifera faHax('P a nd er l83D?)
(TabL IV, fig. 13, 14, 15a-b, 16a-b, 17a-c; tabL V, fig. 18)

n, wYP. 3,
p. 87, tab. 6, fig. 2, 3, 5, 6, llb, text - fig. 18.
1952. Plłcattfera fallax (P a n d e r); Saryczewa T. G ., SOkolskaj a A. N.: Trudy Palieontoł.
Inst., voL 38, p. 90, tab. 14, fig. 91.
M a t e r i a ł: 9 różnej wielkości muszli uszkodzonych przy brzegu przednim i niekiedy
przy bokach, czasem ze śladami budowy zawiasowej, 19 .skorupek brzusznych przeważnie
z niekompletnymi uszkami i brzegiem przednim, . sporadycznie ze · śladami budowy zawiasowej, 26 fragmentarycznych skorupek grzbietowych, czasem ze śladami budowy zawiasowej,
oraz 14 szczątków negatywów skorupek brzusznych i grzbietowych. Okazy występują na głę
bokości 81,6+118,0 m, przy czym większe ilości (34 okazy) obserwowano na głębokości
95,0+97,0 m (tab. 1).
Wymiary 8 okazów w mm:
1948. pttcattfera fallax (P a n d er); SOkolskaja A. N.: Trudy Palieontot Inst., voL

Głębokość W

m

89,0..;.-1 91 ,0..;.-1
° 1+90,0
..;.-92,0

18207/83
.'
,

grzbietowa

Skorupka:
Największa szerokość

20

Szerokość

brzegu zawiasowego

Stosunek szerokości brzegu zawiasowego do największej szerokości skorupki

o P i s.

brzuszna
1

/

93,0..;.-94,0

Igrzbie-I
towa

II 94,8. . 1..,..96,0
~5,0";'brzuszna

..

14

26

28

23

18

12

22

-

8

18

-

20

12

8

18

-

0,57

0,69

-

0,86

0,66

0,66

0,81

Slrorupka brzuszna w kształcie zaokrą.gloIIH!igo !k.wadxatu, Ibez
Równomierna . wypUJkłość .11Większa się w.ra:z
4). USZJka małe, wyraźnie oddzielO!Ile i obn:ii:one.
Brzeg zawiasowy mniejszy od największej szero!k.{)Ści skorupki, (przY1Padaj'ącej 'Przeważnie w Ś'rod!lru. długości. Mały wierZichołe!k. nieco tylllm wySUIIlięty ponad brzelg zawiasowy. Dziób !Szeroki. Sporad)1lcznie zachowana
interarea jest bwciw wąska .
.~ gr'Zlbietowa nieco wklęsła, !POdohnado slwrop'ki brru.sz.nej.
Krótki I\VYl"OOtek zawiasowy, prtawdopod.OIbnie dw.udzielny, septum środ
kowe dłtuJgie i .cienJtie.
Urzeźbienie s1clada się z wąsldc!h, dość ,płaskich zmarszczek koucen,tryc7m.y;C'h, najWyTaźniejszydh w cZlę\ŚcidiiobO'Wej · i na uszJk.ach Slrorupek
:brzusznych, a u nie.ktÓry'C'h okazów widocznych nac:ałydh skoruJPkach.
,Na 1 mm długości pr.z.)1Ipada IprzewtaŻIlie 2 ~zmarszczki, Ponadto na całej
muszlj występują Ilroncent:ryczne linie przyrostu, ułO!ŻlOne gęsto, których
ilość u d'U!Żych okazów (26 mm .szerokości i 18 mm dŁugości) dochodzi do
.6 lIla 1 mmdh1Jgości. Linie te ·na skol'\Ujptka'C!h hrzUiSZIlych .ugięte są na.
zagięda ikolanJlrowatego.
z wiellkością okazów (fig.
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k()llcach, które są lekko ()IWalne na 'llis:zika~h, a pr?eważnie !podłużne w !PO:.wstałej części gkoł'lljp€lk. Na 2 mm2 rprzY1Pada !przeważnie 3 Ikol,ce. KoJce
na !Uszikach :przypomina;ją USlzeregow.a:nie w rzędy (31), tpO trzy Lub cztery
1PO !każdej str()lnie wierzchołka. W pozostałej części 'skOT'lllPek są o'llenie
uporządkO'W,ane, miejscami wyraźnie naprzemi:aJn1e.głe. Kolcom odipOlwi,a dają na s!kOTuJpce gr~bietowej wgł.ę:bienia (od strony !Wewnętrznej są to
'iguzJki) Z reguły olkTą,głe, a w przedniej części i przy brzegu przednim
bardziej ,O'Walne. W środku skorupek przypada ich 4 do 5 na 2 mm2 •
Skorupka

Skorup/d

YZ)fu~ ) ~)ne
82,07m

89,O~9o,Om

) V

9/,O+92,Om

Muszle

3JO+9I,Om

9~80m

95,O+96.0m

lSIkorupek brzuszny'ch :i wkiLęs1łośd
,grzbietowych okazów Plicatifera falla:x:
I(,P:a n d e r) z różnych głęboikości badany:ch warstw;

Fig. 4. Zary;soy

IWY'puk::Łośai

sk>orupek
wielkość

natuT:alna

OuJt]iJnes of oonvexitties Otf ventrał VlaiIveLS' a!IlJd tthaJt of
'OOlIliCavdties of dorsal valVe!Si of the ~Si Plicati-

fera fallax (P 'a n d e 'r) frorn v.ariOiUs delPths of the
'bed,s iJnveS!ttga,ted; natural saze
Wgłębienia te na uszka!ch są podporządko'Wane rzędom i lepiej wyiktształ
cone od lpozostały;c'h. Na skarupkach hrzusznych, zwłaszcza 11 dlużych
występuj'ą niekiedy niezbyt wyrame i :podłużm.e ,żebe.rika,
cz,ynaj'ące się od środka dł'U;goś-ci. Pseudoporowata m'iikrostr.uktura

(Jikazów,

zawi-

doczna jest najczęściej na Skorupkach brzusznydh.
'
Cechy opisanych otka:zÓIW o:d!powiadają na ogół cechom :podanym prre'z
A. N. SoilroLską dla 05obn'ilków dorosły~h PUcamfera fallax; badane okazy
reprezentują z reguły duże <JOOibniJki,czasem nawet w1'ększ.e od znanych
z synaklizy moskiewslkiej. Niektóre .okazy, ,bardziej wyjpUkł<l-'Wllclęsłe,
o krótszym Ibrzeguzawiarowym :podobne są .szczegóLnie do P. fallax VaT.
elongata (A. N. Solk()llskaja, 1948, str. 90, tahl. '6, fig. 1a""""'-<l, 4ta---ib; .na).
WŚl1ód lbadan€!gO materiału na ,głębokości 1'18,0 m znaleziono uszlklodz.oiną
slkOl"'UlPkę Ibrrusmą (tabl. V, fig. 18) o szer<Jilrośd 16 mm i d'łwgości około
11 mm, która odróżnia Się :nie'co od wyżej opisany.ch. WystępU!ją na niej,
obok silnie zaJaikcentowanych linii Iprzyrostu, ipOdłużne ślady Ibardziej masywnyoh Ilroloów, usadowiolIlych lIla wyraźnie zaznaczonych żeberkach
promien1sty;eh. Te cechy ~bl1:ża!łY1by ten okaz do P. faHax var. infiata
(A. N. SoIk:olslkaj,a, 1948, str. 92, tabl. 6, Hg. 7-9, Ue) oikTeślanej obecnie.
jako Avonia inflata, uważanej w ostatnich praca,ch autorów radzieckich
za samodzielny ,ga1JU!nek.
.
H. Muil"-Wood i G. A. Cooper (t:96'O) zaUcza'ją gatunek Pliootifera fallax ,
(- Productus fallax) do rodzaju Devonoproductus St a i n b r o o,k 1'943,
którego występowanie ma być ogr.ankzone dOI dewolIlu Igóm~. Autotrzy
ci nie dyspolllUjąc oIka2Jami tej formy otparli się ty1iko na Wtografiizawall"tej w IPMICY ,W. l. Melliem 2 1816:2T. Włą,czende te.go gatrunkIU dO' lI'Iod!zaj,'u;

Tabela 2
Wymiary najlepiej zachowanych spiriferów (w mm)

Cyrtospirifer
verneuili (Murch.)

Cyrtospirifer
postarchiaci
Nal.

Cyrtospirifer archiaci (Murch.)

Elementy pomiarów
Głębokość występowania

83,0 196,0

I!~~,;

81,531102,01107,0 1 111 ,0

1

C11

CyrtoCyrtospirifer
spirifer
tenticulum
cf. brodi
(Murch.,
(Wen.) Vern., Keys)

~

w m

128,0-;'-129,0

114 ,0 1

I

1 100,5-;.-1
-;.-101,5

134,0

1102,0

1

109,0

Długość

skorupki brzusznej w linii prostej
Długość skorupki brzusznej po wypukłości
Dług. skorupki grzbietowej w linii prostej
Dług. skorupki gr2ibietowej po wypukłości
Największa szerokość
Szerokość
Grubość
Szerokość

16

18

14

19

13

14

18(1)

7

14

21

26

19

27

20

17,5

27(1)

9,5

arei
podstawy

8

10

16,8:

22

12,5

15,6

10

15

20

34,5('1) 16,0

18,8

8,8

-

12,5

11

16

11

11,5

14,5

5,5

6

7

11,8

-

13,5

15

19

12

15,5

-

20

6,5

7,5

9,6

18

26

-

16,5

22,8

-

-

24

-

'1
10,5
3,8

'1
14
5,5

18('1) 16,0
10
10
5
5

22,4
14,5
4,8

10
5,5
2

11
5,5
'1

-

brzegu za-

wiasowego
Wysokość

11

20
8,2·
4

4,8

11,8
7,2

deltyrium
4,3
4
Szer. zatoki przy brzegu
przednio-bocznym
6,8
8,4 10,5
8
Liczba żeberek na
częściach bocznych
18-20 18
'1
'1
Liczba żeberek na odcinku 1Omm przy brzegu przednio-bocznym 20
11
10
14
Liczba żeberek w zatoce
8-10 12('1) 10('1)
8
Liczba żeberek na siodle 7-,-9
7('1)
'1
Kąt wierzchołkowy
ca 90" ca 117" ca 117" -

7('1)

-

5,5

12

8

22

20

-

12
14
12
1230

12
10

-

7

10,4

ca 20 ca 22

14

-+

- .

-

3

3,5

15('1)

. ..

12,7

-

10,5

13

,15,5
21

-

14,5

19,8
11,5
8

20(?)

-

17('1)

-

22
9,5
6

25('1)
13,4
10,3

7,8(1)

-

6,5

8

6,2

9,4

-

7

9,8('1)

18

ca 20

14
10-12
8-10
1100

22

9-12
14
14 .
1130

22('1)

10('1)
8(?)

-

Pl

N-

15,8
27(?)

3,3

16('1) 17('1)

12
14
12
12-14 8-10 8-10
8-10 10-12 8
6-8
1210
-

-

15,6('1)
8
3('1)

::xl
S·

P1

12
11
12(?)
?
'1
ID-12(?)
calno 117"('1)

I}

i

N~a

fauna górnego dewonu oIkollic

IKra~a

535

:na

Devonoproductus uwalżam za niewłaściwe ze względru.
obecność cech
niety:porwycll dla rii,~go. Chodzi tu przede wSzy'st1kim om,a.%. u w.apomnianeigo rodzaju wgłębień na skoru(pCe !grZlbietowej (i guzików od strony
wew,nętrz:nej) oraz występowanie gęsto 'UStawionych, · cienkich, żelberak
promieniSty;c'h, które tylko 'w śladach, i to wyj!ątlkowo,pojawiaj'ą się
u PUcatifem fa.Hax. Dodać na'leży, że ostatnio badacze radzieccy Skłaniaj'ą
się do mliczenia tego gatunku GO rodzaj'u Avonia, choć moim zdaniem
i tu występuj!ą nie.zgodności w 'budowie zawiasowej. Niewątpliwie ~ra
W.a właściwego zaliczenia rodzajowego t~go gatun/kiu wymaga jednak dal..szych, szczegółowych balclań :paleontoIO!giCżnych~ .
W Y s t ę ;p o W a: n i e. Gat'unelk Plicatifera fallax opis;ano z ZSRH,
:gdzie stanowi on wr,a,zze sw'oimi odmianamI formę przewodnią dla doJnego turneju (poziom malewski) synelk.lizy · moskiewSkiej. Rzadki jest
. w ,poziomie upińsk:im tego regionu i wedłujg A. lP. Rataj,a (Atłas :rukowodiaSZJozidh foll"lIl, 1941, str. 93, ta-bl. 15, :ffiJg. 7) zmajd'Uje się :talk:że /IlIaI
Uralu I(~ OOw'estionu;je. A. N. Sdk:dlskJaja, 194'8) i Nowej Ziemi. WedNg
innych lbadaczy radziedkiCh (Projekt un'i!ficirowannoj schemy ... , 1962;
Strati:graficzeSkije scham.y paleozoiskich otłożenii, 1962) występuje on
również w poziomie wpińskim i malewskim na południowym ~boczu m.asyWU Worooeża oraz' w poziomiezawołlżskim wlSC'hodniej i ;północno
~schodniej części ~platformy rosyjskiej (powołże, wyniesienie jpUlgacz.oWskie, rejon gbrnqpecwrski). Ponadto F. FreCh i G. Artlha(ber cy'1:iują go
z Armenii, ,gdzie A. N. SaikolSklaja dO!patruje się odimiany ttOigo ;gatunku.
,Z Polski oZD.aCZylł ~ J. Jarosz (1926, str. 142') - 'bez zamiesZC'ZaiIli.a
opisu i' fotogr:aiii z najgórniejszeigO ·famenu (WI8.rstwy przejściowe dewon - karbon) OIkolic Zbika, co.potwierdzają moje obseI"Wacje zachowany,ch zbiorowo
Rodzina Cyrtospiriferidae H. et. G. Termier 1949
. Rodzaj Cyrtospirifer N a l i v k i'n 1918
Cyrtospirifer verneuiU (MI u re h. 184!O)
(Tabl v, fig. 19a-e, 20; tabl. VII, fig. 25a-1)
Cyrtosp1.rtjer verneuttt (M u r c h.); Vandercammen A.: Inst. Royal d. Sci. Natur. de Belg.,
Ml!m. No 145, p. 114, tab. 4, fig. 1-6 (w pracy podano obszernie starszą synonimikę).
M a t e r i a ł: 2 muszle z niekompletnymi uszkami oraz jedna cała i 2 uszkodzone skoxupki brzuszne. Okazy wYstępują na głębokościach 80,6, 91,0+92,0 i 96,0+97,0 m i prawdopodobnie 151,0 m (tab. 1).
w y m i a r y 3 okazów podano na tabeli 2. Wielkość posiadanych okazów wYnosi
:14+24 mm szerokości przy brzegu zawiaSOwYm.
.
.'1959.

o P i s. C.echy budowy i rzeźby ' odpowiadaj:ą pQ.wsze~hnie Z'Il!anyIm.
dla tego Igatu:naruz ,tym, że area u fOJ:'m mniejszych jest przew.alŻnie
wyższa. Charakterystyczne jest niedU!Że wyda'użenie jpoiprzeczne ,czę'Ci
bocznych, 00 !norowali już dla oikolic Dębnika G. Giirich i J. JaroSz. MikrostJ'lulk:tUTa zachowana jest najlepiej w bruZida,ch międzyreberkbwych
i w OIkJolicy 'brzegiów przednio,.obocz:nyc'h. Składa się ona z gęsty~h liatii.
promienistych i IJroncentryc:zmych. Area. pokryta j-est 'Cienkimi liniami
równoległymi do ,brzegu zawiasowego, które prmcinają linie do nidh IP!'IOI.stO!pa:dłe.

Okaz ilustrowany nata'bl. VII, fiJg. 25a-f ma ,bardzo wysoką i słabo
areę i ty lko nieco zagięty wierzchołek. Dzięki tym cechom

wklęsłą
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~zegól.nie 2'Jbli:ŹlOny dO' Cyrtospirifer tenticulum (tPrawdopodloibn'ie
przejści()wa). Wedłruig A. VandeI'cammena {11959) opisane tu okazy
byłY'by najbal'ldziej Zibliżone do jegO' Formy I. .
.
Wy 8 tę P ow: 18; ni e. Cyrtosrpirifer verneuilli o.pisano z górnegO' !!ra-

jest on

forma

nu Francji. Jest tof()r.ma kosmopolityczna i c:ha.rakterystyczna dla de ....
wonu ,g órnego {franu i famEmu) , szczególnie >ReńSkioh Gór łJupkOlWych,
Wysp Brytyj'skiiCh, Francji i Be1gii. ,W ostatnich ikrajach wy~je :także
VI waTStw.acil Etroeun,gt (R. Uehee, 1929; F . Demanet, 19'5 8 i in.). WZlSRR
zmalezionO' ,gO' w dolnym fu.men:ie baSe!IlU lku'źnieokiegO' (IM. A. HtŻOnsnic....
kaja, 19521) i prawdopodobnie Uralu oraz Armenii, także w warstwach.
przejściOlWYc'h dewon k.arbon ,podobnie jak w Ameryce !Północnej.
Ponadto. znany ·jest z Pamiru, Turkiestanu, Chin i innyclJ. o~arów.
- W pdlsce występuje, według J. Jarosza (1 918), 'po' ra·z ipie~wszy w "ra-fie str'IornatO/pomwej" O'raz w jej od!powiedniikach lub też nieco młodSzych
Wl8.TstwIacll w oilrolircy Zbika (J. Jarosz, 1'9 26). AJUtoTzy lIlliemieocy cytują go
'z gÓ!rlnego dewtolI1fU dejpresji Świebod2'JilC, a J. Obe:rc ri T. Góreokia (1'9'59) 'z e
strurru ,(Dla -zroim wtóll:my!m) Gór Barrd:ikiCh. W GÓJriach ŚW1iętoikrl'lzysk:ilm
Występuje OIIlTÓlWndeż w tn!i:ilSZym d!eM7IOal:i,e gÓ!rlnym (G. GiiridQ:, 1896}.
1

Cyrtospirifer archiaci (M u r c 'h. 1840)
(TabL V. fig. 21a-,c; tabl. VII, fig. 26 ; tabl. VIII, fig. 27a-<1, 28a--d; tabl. IX, fig. 29a-f, 30a-b;:
tabL X, fig. 31a--d; 32a-<1; tabL XI,fig.. 33a-e)
1886. .Spf.rtjer Archtact . M u r c h.; Wenjukoff P. N.: Fauna devonskoj sistemy siewiero-zapad.noj i centralnoj Rosji. P. 64, tab. 3, fig. 2, 5, 7; tab. 4, fig. l, 3 (w pracy podano starszą
synonimikę)·
Spf.rłfer Archtact
M u r c h ., typ., Spf.rtjer Archtact V e r n. var. mtnor G 11. r t c h ;;
Gilrich G.: Beitr. PalILontol. ~sterr.-Ung. , p. 142-143, tab. l, fig. 4a-c, 5a-,c, 6a-b, 7..
1952. Cyrtosptryjer archtact (V e r n.); Saryczewa T. G., Sokolskaja A. N.: Trudy Palieontoł.
Inst., vol. 38, p. 178, tab. 49, fig. 275.
1959. Cyrtosptryjer archtact M u r c h.; Ljaszenko A. l.: WNIGNI, p. 208, tab. 77, fig. 5-7,_
tab. 79, fig. lb, 4g, 5b.
M a t e r i a ł: 13 i;'ótnej wielkości muszli czasem z uszkodzonymi uszkami i wierzchoł-
kiem, ze śladami budowy zawiasowej, 15 ró:!:nej wielkości, przeważnie uszkodzonych skorupek'
brzusznych, 6 niekompletnych skorupek grzbietowych oraz kilka fragmentów negatyWów
obydwu skorupek. Okazy występują na głębokości 81,53+129,0 m .
W y m i a r y 8 okazów podano na tabeli 2. Szerokość badanych ~kazów wynosi 9+30 mm._

1903.

o P i s. Skorupka· brzu'szn:a Q :zarysie trójkątnym lub zaoik;rągłonego
kwadratu I(zwykle lU fO'rm dorosłych), niekiedy poprzecznie dość wydaiUŻOina, lecz rzadikrO z drugimi uszkami. :Największa szerokość z reguły
przy proStym :br.ze.guzawiasowym. WJlPulkłOlŚĆ równomierna, najwi~
u oikazó'w dorosłyich. Area druga, trójkątna, Q ~miennej wklęsłości i wySOI1oości (od niSkiej . dO' stosunkowo wysoikiej) niezale'Żnie od st:ad.iJum
wm-ostu olka'ww.Wierzchołek jest mały i mniej lub bardziej zagięty nad.
br~egiem zaWiasowym. Zatoka szeroka, Igłęboko wcięta, z wydłużom.ym
języcZkiem i na ogół ostrY'~h krawędziach, zaznacza się już od wierz-ch:oJ!ka i mocnO' rO'zszerza ku ,brzegowi rprzedniemu. IDno zatoiki IprZeważ-
nie ilmndaste, u form diorosłJ1Ch niecozaoikrą)glone. Płytki zębowe dobrze
wykształcone, lecz :zęby na ogół słabo widoczne (fig. 5:).
Skorulpka grzbietowa przeważnie wydfużona poprzecznie, znacznie'
inln.iej wy1Pukiła odbrzuszm.ej. Wierzchołek mały. Siodło mocno zaOkrąg
lO'ne, wyraźnie odgraniczone Iprzez głębsze IbrU'ooy, przy wierzchołllru oraz:
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w części dziobowej niewidocMe lwb Ibardw słalbo zaznacwne (szczególnie·
u okazów dorosłych i silnie wy,pUJkłych). Sio:dło iPrzy skorupka,c h szerszych jest wzniesione, lecz silnie spłaszczone. Szlify uwida'czniają (fig. 5)
ślady wyros1Jka zawiasowego, płytek zawiasowym i jamek zębowych ..

(J5b~@>~
Fig. 5. BudoWla' zaw1a.sowa Cyrtos.p irifer archiaci 'OM u Il' C h.,
Ve r n., K e y s.) na podstawde szliifów poprzecznY'ch;
rylSllIDkd lpow,iększone, muszla z głębokości 81,53 m
Hinge structure of Cy,rlospirifer arChiaci(!M u r ·c h.,
V e r n., K e y B.) presented on the basia of poHs-hed
tralIlS'Vema1 'seCltiJoln.s; e[[lLalr,~ desings, wJ.'Ve :lirom
a depth of 8'1,53 m
pzb - płytki zębowe; pd - płytka deltyrialna; z - zęby;
wz - wYrostek zawiasowY; pzw - płytkl zawiasowe
pzb - dental lamellae; pd - delthyrial plate; z - teeth;
wz - hinge process; pzw - hinge lamellae

Urzeźbienie składa się z okrągłych żeberek promienistych, jednakawo gru.bych !na bokaCh, w zatoce i na siodle niewysoikk'h, !które są
szersze od Ibmw. Liczba że·heTek na hokaoh wynosi 15-:-:28 w zależności
od wzrostu oka2lÓw. Maksymalna Hczbażeberek w zatokach wynosi 14.
2€iberlka na Ikrawędzi zatotki są ,zwylk.le 'zaolcrąlglone i wyraźne, a w zatoce i siodle rOZigałęziają się niekiedy dichotomiczni,e. Często. pośrodku
siocna br.a!k rzeźby, zachowana jest miikrostrruJkitura, :ktÓ'ra występuje też
na arei. Miik:rt05truktura na muszli, złoŻO!na z linii r.adialnych i kon,c entrycmych, jest IIlajwyraźniejsza w bru2Jd.ach (głównie linie kOirlcentryczne), czasem JW oftrolicy brzegu przedniego. dominuj.ą linie radialne (na
grzbietach żeberek).
Qpisana przez G. Giiricha odmiana minor, mo.im zdaniem, reprezentUJe prawdopodobnie formy młodociane Cyrto8pirifer archiaci. W tym.
świetle nie miałaby .orna 'z naczenia str:atY1gra,f icznego, jakie przypisywał'
jej autor oIkreślernia .odmiany, la 'z a nim również J. Jar.osz. iKwestia ta
wymaga jednak dalszych badań w .o;p arciu Q duży materiał paleontologic:zJnY, jpochodzą'cyz tY'ch samych warstw i Q dokładnie olkreślonym wiek.u.. Ostatnio !paleontolo.gowie radzieccy skłaniaj-ą się również dio ikQniecznood Jprzeprowad:7.enia rewizji .okazów tej IgruPy, co potwierdzają ,badania A. Vandercammena. Autor ten howiem wiele oik,azów opisanyClh.
z E1ul'Olpy i Azji jaiko Cyrtosrpirifer archiaci '(wr:az z j~go .odmianami) !Uważa tylik.o. za różne wyzmiernności (czasem patolOigicme) C. verneuili 1ub
innych gatunków spiriferów. W dużym stopniu 'prQblem ten do.tyczyć:
ma również lWydziel.onytC'h przez G. Giiricha w dewonie Dębn.ik.a .odmiarn.
bisellata i minor.
W y S t ę 'P o.w an i e. Cyrtospirifer archiaci opisano z górnego iranu
Francji. Cytcwany jest głównie :z niŻJSzego. famenu {pocZiomy Df, D;I}
eur.opejskiej ~ęści ZSRR~or.oneż, synekliza moSkiewska, rejon Saratowa, Tima:n, Ur,al, niecka lw.owska, rów prypedki) o:raz Armenii (,gdzie
wedłUJg A. Vandercamm:ena okazy C. archiaci nie są dokładnie otpraco-

Haa.ina

Żakuwa

wane), Kazachstanu, Kaukaru, Arktyki i Ałtaju. 'PrawdopodOłbnie rwy'stę
puje on także w ,górnym dewonie Reńslkich Gór Łupkowych.
Z Polski, z gór1Ile.go. dewonu świętokrzyskiego (OlIrolice Kielo) , ~rtuJnek
ten Qpisał G. Giirwh 1{1896, str. 248), a pewne odmiany znajduje on iIlalWet
w dewo.nie środkowym (!) .. J. Samsonowicz (191'7) cytuje go z dolnego.
fI'lanu wschodniej części Gór SwiętoikrzySldch. A. TokarSki ~19i59~· wy.mienia go .z o:sadów strwnu - otWlÓr Cho.jnice2 - iktóre M. Pajl(fulOwia
uwa:ia za dewon gÓl'!Ily. Gatunek ten .cytowany jest róWi!l..ież z fametnu
Tyszowiec. Najwięcej danych odnośnie do jego. :występowania IW Polsce
dotyczy jednak :strefy dębnickiej 1. G. Giirich (1903) wymienia Cyrtospi-rifer archiaci z fmnu ·Zbika, a J. Jarosz (1918, 19'26) cytuje go, taklże
z najwyższego famenu. Obydwaj badacze dla całego franu tej oko.licy
podają C. archiaci VaT. minor :(Zbik, Za.Tnówc:zany i Łątczany Dół). Od:mianę bisellata utw:alŻa:ją oni za formę naj!Iliższego. franu (łom TumidaIskiego).
Cyrtospirifer d. archiaci (M U: r c h. 1840)
(Tabl. VI, fig. 24)

M a t e r i a ł: 23 różnej wielkości uszkodzone skorupki brzuszne, 7 różnej wielkości nie:kompletnych skorupek grZbietowYch oraz kilka fragmentarycznych odcisków obydwu skoru·pek. Okazy występują na głębokości 80,6+105,0 m.
W y in i a r y: największa szerokość skorupek wYnosi 10+25 mm.

tO 'P 1 s. Okialzty chaJr:alktery:z:ują się .głęboko lWICi.ętą, mocIlIOl ll'iOI2lSZeI"'Z'ą
'ku brzegowi przedn'iemu zatoką, z wydłużonym języczJkiem. Siodło. choć
.nie wysokie jest zaolkrą.glone i odgraniczone od Ibocznyc'h części sko.rupek. Na 'bolka,eh Ucz:ba:iJe,berek promieni.stytchwynosi OKoło 20 hub lIl\ieco
·więcej. W zatoce najwyxaźniejsze żeberlka występują na jej SlclO'D.:a.c'h
~pI"z,ewJalżnie łącznie oJoołio 10). MbostruktnlJl:"a jest· id'entyczma !Z iQl1:Berwowaną u Cyrtospirifer archiaci. Brak muszli i :słaby stan mchoiWania sko-rUtpek uniemożliwia pewne i,ch mlicze!Ilie do tego gatunlk.u, choć rwSkazuje na to o.gólna. 'budowa i urze~bienie.

Cyrtospirifer postarchiaci Nalivkin 1947
(TabL VI, fig. 23a-e)
Cyrtosptrifer postarchtact N a l i v k i n; Nalivkin D. W. tn: Atłas rukowodiaszcz1ch
form ... , vol. III, p. 115, tab. 28, fig. 5.
·.1951. Cyrtosptrifer postarchtact N a l i v k i n; Kryłowa A. K.: Trudy WNIGRI, nov. ser.,
WYP. 45, p. 136, tab. 5, fig. l, 2.
:1952. Cyrtosptrtfer postarchtact N a l i v k i n; Saryczewa T. G., Sokolskaja A. N.: Trudy
PalieontoL Inst., vol. 38, p. 178, tab. 49, fig. 277.
:1947.

M a t e r i a ł: 2 muszle z nieco uszkodzonymi uszkami. Okazy . wYstępuj ą na głębokości
.100,5+101,5 m i 118,0 m.
W y m i a r y jednego okazu podano na tabeli 2. Największa szerokość opisanych muszli
·wynosi 21+22 mm.

o iP i s. Slk.oa:,upika Ibrzuszna' o. zarysie zao:k:rąglone~ kwadratu, na:jbacr:'ldz:iej wy1pUikła w 'części dzJ:i.oIbOlW!ej, ;z 'lIla!łym, w2m.liesiiolIl(Ym, ~,
lecz iIlie.mgiętym wierz,chołki,em. Brzeg z,awiasowy równy IUJb meoo krótszy .od ·n.ajwiększej szero~ci skorUJpiki. Area tró~ikątna,wysoika, słalbo
1 Cytowany przez G. Gi1richa i J. Jarosza Sptrtfer archtact var. orbettanus stanowi samn'uzielny gatunek Cyrtosptrtfer orbettanus (A b i c h).

NOfWIa, fauna górnego dewonu okolUc
wtklęsła. Płytka zatoka z dnem za()lkr~g1onym
krawędzie nie są zbyt ostre.
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SkoruJpka grzbietowa znacmie mniej iWY'pul1da od brZlusznej 'z mocno
.spłaszczonym siodłem.
W :urzeźbieniu ,dharalkterY'styczne

jest występowanie żeberek promienistY'Clh, zaOikrąglonY'ch i jed!nakowej' sze'rokośct na częściach 'hoez:nych,
w zatoce i na siodle. Liczba idh n-a holka;ch wy'nosi 20.+2'2, a w zaitoce i na
siodle do 14. Mi!krostr:uiklJura słaJbo 'zaznaczona na arei, lecz doIbrze widoczna na ,bokach i siodle, słabiej wm,t oce (wyraźniejsze linie koncentryczne i to zwykl,e w ·hruzdach).
'
Bad.ane olkiazy odTÓimiająsię od o~a;Z!Ów radzieokiclh mniej WY'pulkłą
slrorupką Ibr.zuszną, a OOtpowiadają im 'głównie 'budOWlą zawki i rzeźbą
(według dany,ch A. I. Lj1aszenki, 1959, str. 218, taJbl. 86, ftg. 3). Dodać
należy, ,że ik:iSztałtem i urzeZbieniem slroTuipki brzUlSzne'j \bacLane okazy
pr~ją lSlrolI'fll!Pkęgatumllru Spirifer (iOIboon1e Uchtospirifer) murchisonianus V,e r Ill. z dJolnego famenu (Pałkowej Góry, przedstB.!W'ioną na
rySllIliku prze.z G. Giiricha (11903, 'babI. II, fig. 3a).
WystępoWia' nie: Cyrt;ospirifer postarchiaci opisał, 'lecz nie otpUbli)kował D. W. NoaHwkin jiUŻ w 1935 T. I( informacja zawarta w korespondencjO!) z IIliajwyŻiSzegto deWlolllu gÓIm'ego (llIiZsm część tpOIZiomu dalnlkOlWO'"
-lebiediańSkiegoo)' europej,skiej części !~RR Lebiedian n-adDonem.
. Występuje on w syneklizie moskiewskiej, na obszarze WQ~go-łUra~sldm
i wecNiuJg danych K. Gurewi'cz taJcie w rowie oprypeokim. Z Polski nie ibył
dotąd QlPisany.
.

Cyrtospirifer ,ef. postarchiaci N ,a.r i v k i n 1'947
M a t e r i a ł: 1 uszkodzona muszla i 1 niekompletna skorupka brzuszna. Okazy wystę.
pują na głębokościach 89,0+90,0 m i 102,0 m.
W y m i a r y: szerokość brzegu zawiasowego 12+17 mm, a długość skorupki brzusznej
w linii prostej - 10 mm.

O p i s. !Podohieństwo do Cyrtospirifer postarch'iaci wyr.a:ia się W ogiÓInym ik:szta~cie otka2lÓw, OIbecno-ści płytkiej zatoki o- zaokrąglonym dnie,
dość dużej wypUikłości skoT'Ulpki!brzusznej oraz wierzchołku p.Mw'ie nie
zagiętym nad 'br,zęgiem zawiaSOWym. UrZleź,bienie 'Okazów jest słabo zachowane.
Cyrtospirifer .cI. brodi I~ en. 18186)
(TabL VI, fig. 22a-b)

1959. Cyrtosptrtfer brodi (Wen.); Vandercammen A.: Inst. Royal d. Sci. Natur. de Belg.,
. No 145, p. 87, tab. 3, fig. ą-15 (w pracy podano starszą synonimikę) . .

M~m.

2 skorupki brzuszne nieco zgniecione, z uszkodzonym brzegiem przednim
występują na głębokości 134,0 m i 136,0 m.'
W Y m i ary · jednego okazu podano na tabeli 2. Największa szerokość posiadanych
skorupek wynosi około 20 mm.
.
,
Ma t er i

ał:

i niekompletnymi bokami. Okazy

O 'p i s. S~orUipka brzuLSznawy;dłturona

W

kieru:nJku ,clllUJgości, mocno

wy;pUlk!ła, z .zagiętym 'wierrehoNdem i sIlnie obniżonymi botkami. Ostro
wcięta, głęboka 'i dooć szeroka ~atoka zaznacza się już od wierzchołka.
Urze~bienie składa się z szerolkich żeberek Ipromienistych o 'zaolk:rąg

lonY'ch i spłaszczony,ch grzbietach, przedzielonych ,bardzo. wąskimi !bruzdami. Szerokość żeberek nabotka<fu równa się iCh szeliOikości w zatoce.
Mikrostruktura złożona wyłącznie z radialnych, de'n:kioh linii (tylko spora1dyoczne linie kOIlIcentryczne) występuje na ,całych skoru,pkach ..

.
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Opisaneskoru;pki wykazU'ją najwięcej cechwspó1nych z Cyrtospirifer brodi. Braik pełnych mUlSzli i większej ilości materiału ni,e pozWJala
jednatk na pewne stwierdzeIrie teigo ,g atuniku.
W y s t ę P I() w 'a !llJ :i e. Cyrtospirifer brodi l()!Pis.moz !poziomu jelliecki.ego europejskiej ,części ZSRR. W poziomie tym występuje on w Woronetżu,syneklizie moskiewskiej (T. G. Saryczewa, A. N. 'SoikdlSkaja,
1952; A . .J. L jaszenlko , 1959), w obszarze Wl()łgo-ural~ na Uralu,
w Tui"'kiestanie i w Fer,ganie, oraz w niecce lwowskiej i w rowie prypectkim. Prarwdopoc:Lolbnie także znany on jest z Reńlsikich Gór łJu!ploo-
wych, w Belgii występuje we franie. Z Polski rgatUiIlek ten ni,e rbył dotąd
opisany.
Cynospirifer tenticulum (M u r -c h., Ve r n., K e y s. 1845)
1959.

(TabL XII, fig. 34a-e, 35a--<i)
(M u r c h. , V e r n., K e y s.); Vandercammen A.: Inst; Royal
d. Sd. Natur. de Belg., Mem. No l45, p . 99 (w pracy podano obszernie stars~ą syn~
Cyrtospi rifer tenttcutum

nimikę)·

M a t e r i a ł: 2 różnej wielkości muszle z uszkodzonymi bokami i
stępują na głębokOści 102,0 i 109,0 m.
w y m i a r y 2 muszli podano na tabeli 2.

siodłem.

Okazy wY-:

O:p i s. Przydzielenie badanych oikazów do tego gatl,lIl'lru otpiera się
na występowaniu anJaloigicznych cech hudo·w y i rzeźby. Wyikształcenie
Slror11lP€k ,g rzhietowych Ągod,n,e j,est szczególnie z rysUlllkami J. JM'Osza
(1918). Większa z muszli ma wyższą areę, z. :nieznacznie ty1Jlro W"y'SUiIlię
tym wierzchołlkiem. Na obydwu mUlSZlaoh występuje miej-scami wyraźna
mikrostruktura, analo.giczna do podanej 'PTz.ez J. Jarosza {19'l8, str. 100.
talbl. 8, fig. 20;).
Ze wZlględu na brak większej liciby okazów nie wykonano szli.fó/W
pOjpl'zecznych dla ?1ba.damia Jbudowy zawiasowej. Zdaniem m. in. C. C. Tiena i G. A. Bieznosowej gatU)Ilek ten z Jpowodiu różnic w budowie zawtasowej w stosunku do rodzaju Cyrtospirifer Stanowić ma genotyp samodzielnego rodzaju Tenticospirifer.
W y s t ę !P o W ai n i e: Gatunek. opisano z Ig6rne.g o dewonu europejskiej ·części ZSRR. Jest to forma kosm<JtpoHtyczna, -lecz zjdaniem
A. ValIldercammena rzadlkowystępują-ca. Podawany jest z :gÓ.l'lIlego
d~nu synetklizy moSkiewwej, Woroneża, Uralu, Baszkirii, Ta,tarli,
wschodniej części platfornly rosyjskiej, ATlIlenii, Chin, Reńskich Gór
Łuplro.wych, Wy~ Brytyjweh i Belgii. W niektórych miejscach wystę
puje także w warstwa~h przejściowych dewon - karbon.
Z Polski cytowany był Iprzez J. Jarosza r(19'18, 1926) z górnego :mme-.:
nu OikoHc Dębnika -(skałka stromatolporowa, Zbi.'k) oraz z Gór Święto-
krzySki,c h ~G. Giirich, t89'6), ,co kwe,gtionuj,e D. SOIbolew, a ;podtrzymude
A. Vander-cammen.
Rodzina A t h Y r i d a e P h i II i rp s 1841
RodZaj Athyris M c C o Y 1844
Athyris concentrica _ (B uch 1834)
(Tabl. lU, fig. 12a-c)
B u c h; Wenjukoff P. N . : Fauna devonskoj sistemy siewiero-zapadnoj centralnoj Rosji. P. 95, tab. 4, fig. 16-17 (w pracy podano starszą synonimikę).
1929. Athyris concentrtca B u c h; Dechee R.: Mem. Soc. Geol. de France, nouv. ser., Mem,
No 11, p. 26, tab. IV. fig. ~.
1886.

Athyrts concentrtca

Nowa fauna górn-ego, Q,eWI9Il'U OIkollk KraklOiWa
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,
M a, t e r i a ł: 2 muszle nieco_ uszkodzone pr~, brzegu bocznym i w części, tylnej, 1. sko:rupka grzbietowa' z uszkodżortYm 'brzegiem' ptżednfm i ' f szczątek skorupki brzusznej. "Okazy
-występują na głębokości 83,0' i 89,O+90,Om.
W

y m i a r y '2 okaiów W mm: '
skorupka brzuszna
szerokość

8,5 ,

'..sll:or,upka grzbietow:a

długość,

.

,

szerokość

d~ugość

9,0
14,5

, 14,5'

, O tP i s. Opisań.eo'kazy ' W stosunku do zbadanych pOprzednio ohara(k.ieryzują się mniejlszymi rozmiarami, krótszym języczJkiem i, mniej'
pukłym siodłem ,skorupki ;grzbietowej. '
, ','
' ' "
.

wy;..

P o W' a n 'i e. GatU!Ilek ten ' opisano. z dewonu środkowego
Gór Ł'IllPko!WY'ch, ·g dzie , występuj,e , !beż w dewonie górnym. '
Prawdopodoibnie jego' zasięg O'bejmujecałydewon.Z ,górnego, dewonu.
znJamy jest z BeJgiJi, Wysp Bo:ytyjlSikicih, 'PółnlOcnej 'F:rlaincji;- /PIl"'aJwdotpodoh...
nie południowego Uralu ,eW. N. Kres'tow:nikow, W. S. K~ytSZeW, 11948),
obszaru wolgo-urals1kiego, syneklizy moslkiewskiej i niecki lwowski,ej.
Z lPolSk:iznany jest z depresji Swiebodzlc. G. Giirk'h (1903, str. 1471)
i J. Jarosz (1926) cy.tują go z najwy~ze,go franu i famenu o'~dlic Dębnika
(Pa~ko'Wa Góra, 2arnówczany i Łączany Dół, 2bik). Z dewonu środko
wego i Igórnego Gór ŚW'ię'rokrzyskich wymieni.aj'ągo, m. in. D. Solbolew,
'G. Giirich i J. Samsonowicz.
W y·s t

ę

_Reńskich'

Athyris hirsuta oCH ,a 11 18'74?)
(TabL II, fig. aa-<l) ,
(H alI); Saryczewa T. G., Sokolskaja A. N.: Trudy PalieontoŁ Inst.,
vol. 38, p. 236, tab. 69, fig. 402.

:1952. Ath!lts htrsuta

M a t e r i a ł: l muszla znaleziona na głębokości 92.0+93,0 m.
W y m i a r y: szerokość skorupek - 6 mm; długość skorupki brzusznej':'" 6

=.

o zarysie ()Ikr~głym, rÓW!IlDnllernie wyz !Szeroikim dziobem i ostrym wierroho;bldem ora'z słabo. widocznym
<otworem nóż!kowym. Brze;g zawiasowy krótki iZJaoik:rąJgilony. Największa
.szerokość w środku długości. Skorupka ,pozbawiona ,zaroki.
Skorupka grzbietowa -o podobnym kształcie i wypukłości, tbez siodła.
Urzeźbienie ;składa się z IkIQncentrycznych linii przyr,ostu w ilości
<likoło 4 na 1 mm długości muszli.
W yos t ę :p o W' a n i e. Gatunek opisano z dolnego karbonu (St. LoiUS
a. ehesteT Limestones) z BloomiIllgto'll stanu Indiana' Północ:riej Ameryki.
Ponadto furma ta w;y:stępujoe w europejskiej ,cz,ęści ZSRR (Bylnekliza mo.s1ciewsikia,), w twrtnejlU doiltniym (!pozi,oony Cr! i Crp) i górnym (CiSCh) oraz
w watr'stwaiCh pI".zejśaiOiWy!Cih dewOtn-lkiaJl"bOlDoPlowtołm ICStraJtigrran'cze$tije
.sdhemy 'Pai.leoIZlOd:sild~cIh ótło2len!ii, 1962). Z !,lollSki -galbuLneik ten lnie był dOltąd
op~y.
.

O'P i s.S\k.arupka !brzuszna

:pukła,

WNIOSKI

STRATYGR~FICZNE
I

Opraoowanie omówionej tu! :flauny z otworu wiertniczęgoKarnio
-wice 3 ,ipozwala, pQ'z,a ;stwierdzen,iem górnego dewonu,. określić: 'bliżej
wiek. 'Wa!pieni. Badania nasuwają następujące wnioSki:

HailLna Żakowa
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1. Występow.anie dbak siebie gatunków najni'ższego karbonu (Plicatifera fallax, Athyris hirsuta) i najwyższego dewonu (ProducteUa herminae, Cyrtospirifer verneuiLli, C. archiaci, Athyris concentrica) SU!ger:uje
obecnioiŚć warstw lprzej'śctowy.ch (tab. 1). Trudno jest przeprO'W'adzić granicę iPOmiędzy tymi w,arstwalhi (w sensie podanym wyżej) -a famenem
sensu stricto, ponieważ na pewnym odcinilrutowar~ysząsobie ,gatunki,
których zasięgi na poldstawie danych z literatury wzajemnie się wy!k1uczają . Chodzi tu o Cyrtospirifer postarchwci charak.terysityczny dIla poziomu danlk.OIWo-Iefbiediańskiego famenu (taJb. 3;) i Plicatifera fallax, któ• rej zasięg nie scllbdzi niżej poziomu zawołżańskiego (,piętro Etroeungt,
piętro Wocklumeria). Biorąc jednak pod uwagę głębokości, na 1ci6rych
znaleziOlIlO Athyris hirsuta i Cyrtospirifer postarchiaci, jaki Ipewne sugestie wynikające z opracowania mikrofauny., jestem skłonna przeprowadzić tę ,granicę raczej nagłęboikości olroło 98,0 m (poniżej maksimum
WystępowtaJn!ia; Plicatifera fallax) niż 7lIa: głęooklośai ioikJoiło H6,O m ('taibei1a 1).
Tabela 3
Zasięgi strałygraficzne

omBCzonych ramienionogów

, Europa
Polska
Azja,Amergka N okolice Krakowa
• r.;::'
.:::'
~
Iii
~ ~
~
~ ~
o..;:
~
.::! IC
~

fa u na

lłłI

'<::

~

IC

<>liS

PrrxJucIB/la h",n;nae frec.~

Cgrto8pirifer vemeuili (MUrchJ

.

- -?

Cgltil8pirifer archioci (Murch)

1-

C!lrlDspirif" lenticulum(Murr:h.. Vem,
Kegs)
Albgril ctJI/CBntrica (Buch)

..

?

.......

-?

-

?

-

?

Athgrill hirsulrI (Hall)

i--

?

.

QptrJspirifer posItJrchiol:i Nol
CgrtD8pirifer brod; (Wen)

-

-

PI/cotiflm fI1//ax (Ponder)

~

--

f..

-

?

• Termin ten określa, według stratygrafów radzieckich, poziom zawołżski (= piętro Etroeungt, piętro WockLumeria).
•• Do warstw przejściowYch włączono tu wszystkie osady
z mieszaną fauną dewonu i karbonu, a więc "skałkę stromatoporową" i odpowiadające jej (lUb nieco młodsze) wapienie nad Zbikiem (J. Jarosz, 1926, str. 142-143, 145). Przy Cyrtosptrifer archiact
zaznaczono łącznie zasięgi C. archiaci typ., C. archiacł var. błseUata
i C. archiact var. minor.

2. Wnio.sek ten wSkazywałby również, że wolkoli<;y Kxatlrowa Plicatifera fallax wysliEwuje nieco ni'żej niż w ZSRR. Natomiast Cyrtospirifer
archiaci i Productella herminae toWaTzysząc C. verneuili, Plicatifera
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fallax, Athyris concentrica i A. hirsuta !(w wydziel<Jtnych tu' warst'WIB.cn
przejściowych) sięgają ·.wyżej niż na obszarze ZSRR, Europy za·chodniej
i środi1rowej (tab. 3:), 00 było ju;ż wcześniej sygnaliZOlWane przez J. Jarosza {192:6). ahodzi tu o skład faunY górnego i najwyż8ze,go, dewonu.

(z mieszaną :f.aUJną dewonu i karbonu!) dkolic Żbika, ze wschodniego 2lbocza parowu (odsłonięcie znaczone jako 18), o~az o zespoły fauny podane'
ze starych łomów i skałek wschodniego i .zachodJniego zbocza tego paro- .
wu {odsłIO!nięcia znaczone ja:ko 9 i 9a).
3. Zespół faUlIly wydzielonych tu warstw przejściowych jest najhardziej JPOdolbn,y do ze~łu .wymienianegO' 'Przez J. Jru.-osza z odsłonięć 9:
i 9a, które to odsłOlIlięcia {uważał on m najwyższe Ogn~W1O famenu, nawet
niecoinłodsze od skałek. stroroatopororwyC'h. Podobieństwo zespołów !pOtwierdza jeszcze fakt, 'że iW zachoWla'Ilych ze zniszczeń wojennych zbiorach fauny odnalazłam także Produetella herminae (oikazy zaqpatTzone·
e'tytkietiką "W brzeg paI"OlWlU IllIad ~bikiem, 2 ska>ł1ka"), która nie ibyła stąd
,cytowana 'Przez J. Jarosza.. Bliższe porownania utrudnia j,ednak przede
wszystkim ,brak szczegółowego opraoowania tej ciekawej fauny,2 o!r'az
zdewastowanie .zbioru, w którym ocalałe okazy nie 'zalWsze są O'zn.acrone
lwb w wielu przypadkach przynależą do ~ygna1ruT nie OOpowiadających
pod wZjględem iOIkreślenia ga·tuIllku. oka~wi.
4. Badania f.a;um.y z otwO'ru wiertniczego Karniowice 3 rozstr~ig.ają
na ilrorzyść opiniiJ.Jarosza wiek ~ałek z parowu nad Żbikiem, !który
kwestionowany był przez F. RutkoW'Slkiego,a ostatnio !poddany dyskusji
:przez S. Siedleclriego (1'954).
5. BW!I"ą-c !pod 'Uwagę przewagęwystęrpolWania w ,wydzielonYIch warstwach !Pl",zejściJo!Wy'Ch elementów deWlOńJSkiCh, pr:zycihylJam się dp
dheś1enJia IilclhahaiI"alkrtemti j!ako dewo,ńJSkit~. Ten sam cha!rla;kter, jak
słusznie stwierdził J. Jarosz, ma zespół fauny skałiki stromartiopoa:owej
o.ra'z OOsłonięć 18, 9 i 9a nad Żbikiem. Za zaliczeniem wszystkich wyro'ie'"
nionY1ch miejsc do deWlOn'U 'Przemawia nie tyl'ko ich cha:I'1Bikter, lecz
uchwały ikongtesów'karbońskich postulujące ,przynależność strunru do
dewonu. Nie omaIW'i.ając bJJiżej kWie:s1;iJi :podZJiałiu !StTu:nu, parr-a:le1dzacj!i 'ttylpoiWy'Ch i mniej typowych waJ:"stw Etroeungt E-mO'py zachodniej i wschodniej z obszarem Ikrakowskim, jaik i opinii rótŻnych \badaczy, na'leży
zauważyć, żeucl1wyoony doItJąd strum. rE;Wrezentuje na tym terenie niewątpliwie niEWełną serię. I tak 'w otworze wiertniczym KaTniowice 3,
w skal·ce stromatoporowej, jak i w parowie nad Z'b:illtiem są to ty1lko
osady najni,ższ.e (naj/prawdopodobniej '~goidnie :z Olpinią H. iPJaula I(W3 9'} .
odpowiedniki warstw z Allgertal). PrOblem pełnego wykształcenia
warstw przeJściowych dewon -- lkaI'lbo:n na oibsz:arze ikrakow:Skim 1P00zo-.
staje więc nada'l otwarty.
6. N;a :pod'stawie QIt'woru wiertn:iczego Karniowice 3 udo~ono
jedn,aik, opierają'c się na występowaniu Plicatifera fallax i Athyris hirrsuta, że w strefie młodsze!go paleozoilru na wschód od Dębnilka rwystępwj'ą
także osady strunu. z !bardziej wyraźnymi wskaźnilmmi !karbonu., które·
1

. I Szczegółowej rewizji ze względu na zasięg stratygraficzny wymaga tu m. in. podany'
przez J. Jarosza gatunek Cyrtosptrtfer archtaci var. orbettana G o s s. (1 = C. orbeUanus;
(A b i c h), którego nie znaleziono w. otworze Karniowice 3.
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,być . nieca młodsze · od skałek stramatOiporowych. Tym samym ,p otwierdziłyby się .częściowo SU!gestie J. Jarosza i S. SiedleC!ldego o. IllOŻ'li
wości iCh Oodkrycia. 'W .t·ej oJrolicy. Nowewyn'iki lP02JWa,lają przypuszczać,
że przy dalszyoh ha daniach (,głównie za pomocą wierceń) można by się
spodziewać (zgodnie z S. CzarnoClki1nJ) odkxyda dalszy1ch jeszcze bralk,ujących o.gni,w warstw przejściOowyoh (wyższych) jl\lŻ z formą Fusella

tOrruLcensis. W .tym

świetle
między dewonem
budzić zastr2JetŻenia.

logicznej

wtniOosek J. Jarosza Ot ostrej granicy lpale()nto- .
i karbonem w · .obszarze kraikrowskim musi

7• . W Ootwtlcrze Karniowice 3 nie stwierdzono facji rafOowej strunu .
. 8. Jaikiloolwiek IW otworze wiertniczym KamiOowi,ce 3 nie ,u zyskano
JProfilu famenu z obfitą fauną dla po,równań ze.społOoWYch, to jednak
przy:puszcza się, że jest Oon tu prawdopodobnie pełny {ci'ągłt>ść osadów).
W jegoo'Nę.bie zna1lezLono. tyliko pewne wskaźniki (formy radzieckie:)
poziomu danlrowo-lelbiediańskie,go (Cyrtospirifer postarchia.ci), a więc
wyższego famenu. Niewątpliwie .2lbadane ipl'zez G. GiWicha i J. Jarosza
fauny . famenu, a więc dolnego oraz górnego i :najwyższego (łącznie już
raczej warstwy przejścLowe), nie przedstawiają kOompletnych zespołów
oraz ,pełnego profilu warstw tego piętra na obszarze krakO'\lI{skim. Rozstrzygnięcia tej Ikwestii należałoby szukać też na drodze rewizji
i szczeg6łO!Wych :l,>adań geolo,gicznych w od!krywka:~h dewonu :grzbietru
dębniokiego.

9. Wlba,danym odcinku otworu :w iertniczego nie ZIlJaleziono w makrofaunie wskaźników dokumentujących w sposób jednoznaczny obecIIlOŚĆ franu, prz;ynajmniej do ,gŁębokości około 155,0 m.
. 10. Obecność w wyiŻSzym paleozoilku badanego Q,t woru gatunków
znanych głównie z Europy wschodniej ,(Productella herminae, Plicatifera

jallax, Cyrtospirifer postarehiaci, C. archia.ci, Athyris hirsuta)

świadczy

o silnych ~ązka,C'h paloogeogrlrlicznych i migra.cji fauny.
W celu kontroli postawionych tu wniosków stratygraficznych wydro..
nano także :badania mikrofaUlJlistycme. Badania te przepro,wadził H . Jurikiewicz w OłParc'iu I() !próbki dostarc2lOIleprzez S . BUłkowego. Wyniiki tych
'badań, za wykorzystanie k1tóryc'h UJprzejmie dziękuję, są następujące :
W pięciupłytJka:dłl cienkich ,(tab. 1, głęb. Ul:3,O m) zaolhserWlOW1arOO
nieo·znaczarlne tą me'todą fragmenty matioraczków, igły gąibek, iTagmentyQtwornic i kolce jeżowców. Tyllko na ,głębotkośc.i 74,,0 m znaleziono
jedną skoru'Pkę otwornicy z · rodzaju Endothyra, !bliżej iIlieoznoozalnrą
:ze względu na niezbyt udane ;przeszlifowanie oikla·zu. IPonadto ,wyikonano
'13 maceratów (tab. 1, głęb. 157,4+166,.6 m, 16'3,0 m, 191,O+19~,O m
.i 200,4+210,7 m), z których siedem (taJb. l, głębokość 157,4+1'58,6 m)
dało wyniiki negatywtne.W 'poZlOstałych stwierdzono przekrystalizowane,
nieoznaczallIle szczątlki małżoracZJkÓ'W (talkiże Bairdia sp. ?}i, liliowców
i ułamlk:i tentalkuli1lów l(tyl1mw dwóch najni:żlszych !,Pl'Óhkadh~ . Ponadto
tylko z gi~ości Oikołio no,o m znaleziOono Bairdia irregularis? P ol en o wa, opisaną z ,g órnego. :f.ranu ZSRR.
'Poniewa'ż 2Jasięg rodzaju Endothyra sięga róWnież do. warątw . przejściowych dewon --:: Ikar bon, jego znalezienie na głębokOŚCi około 74,0 m
I;liepr,zeczyłOlby:postawionym tu wnioskom strąty!graficznym. Jeżeli cłlo
dzi o sugestie oonOlŚnie do rwystępowania górnego iranu na głęboikości

No/wJa' d'a:una gór,n,ego dewonu okdUc
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no,o m,to z 'Powodu .bliżej jeszcze lIlie 7ibadanego zasięgugatunlku
BaiTdia irregularis ;trudnOlllB. nim się opiernć, tym bardziej że lIla tej
.głębo1rości występuje jeszcze Plicatifera fallax absolutnie nie znana
z iranu, a nawet z niższego famenu.
.akoło
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XaJIKHa JKAKOBA

HOBAH cltAYHA B, BEPXHE,lJ;EBOHCKUX OTJIO)KE}IIDIX
OKPECTIlOCTEił

KPAKOBA

Pe3IOMe
B pa.6oTe OIIHCbIBaercH cPaYHa 06H!łpY1KeHHaH B 6ypOBOH CKB!lJKJ'lHe KapHH~'
BKQe 3 (<l>Kr. 1), paCIIOJI01KelEHoH OKOJIO 6,5'/C.M. K ce:eepo-3an:a,ZJ;Y OT 3aoeJKYBa 6ma
KpaKoBa (I01KlIaH IIOJIbIIIa).
BypoBaH CKlBaJKmIa rrpoH,IJ;eHa 1J.O rJIyQmn,r 212,0 .At. IIo,IJ; 'l:eTBepTH'łIHblMH, MeJIO:BbIM'H ~ IOpc:iCI1'MK O'I'JIOJKeHJ'lHMK (72,5 oM) BCTpe'łeHbI rraJIe030HCKKe Kap6oHa7'HbIe·
IIOpo,ZJ;b1, B KOTOpblX 6brJl'a HaH,rtooa Ha rJIy6KHax 73,2-163,0.At K 200,4-201,7.At,
MaKpoą>aYHa, rrpeĄCTaBJIeHHB.Si TOJIbKO JIKIIIb 6PaxHOIIO,IJ;aMH K OCTaTKaMK KPH-'
HOK,ZJ;eH. B cyMMe HaH,ZJ;e:HO 60JIee '680 3K3eMnJIgpoB. Haoo()JIee MHoro'iHCJIelHHbI CImpmpepbI (OKOJIO 535 3K3eMIIJIgpoB), Ji{3 KOTOpbIX 'l'OJIbKO OKOJIo85 3K3eMrrJI8pOB onpeAeJl'KMbIe. OCTę.JIbHbIe cPOpMbI ~CTaBJ1'eHbI OCTatrKaMK, KOTopbIe MorYT OTHO-'
CHTbCH KaR: K OIIpeAeJIOOHbIM 3Ąecb, TaK K HepacnooHasaeMbIM BK,ZJ;aM. Orrpe,IJ;eJIeHbL
CJIe,ZJ;yIOIQJłe cPopMbI (Ta6JI. 1): Produetella herminae (75 3K3eMIIJIgpOB, cPHr. 2 K 3)_
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Streszczenie

Plicatifera fallax (68 3K3eMIIJISipOB, <pHI'. 4), Plicatifera sp. (2 3K3eMI1JIl'ipa), Athyris
concentrica (4 3K3eMlIJIl'ipbI), A. hirsuta (1 3K3eM'IIJIgp), A. sp,? (1 3K3eMIIJtgp), Spi-·
riferina sp.? (1 3K3eMIIJIl'ip), Pugnax sp. (1 3K3eMnJIgp), Cyrtospirifer verneuili:.
(4 3K3eMIIJIl'ipbI, Ta6JI. 2), C. archiaci (6oJIee 35 3K3eMIIJIl'ipOB, <PHI'. 5), C· cf. · archiaci
(60JIee 30 3K3eMIlJll'ipoB), C. postarchiaci (2 SK3eMIIJIgpbI), C. cf. postarchiaci (23K-'
3eMIIJIl'ipbI), C. d. brodi (2 3K3e:MIIJIl'ipbI), C. tenticulum (2 3K3eM'IIJIgpM) M C. sp •.
(1 3K3eMIIJIl'ip).
IIo

06pa3~aM

5

oT06paHIHbIM Ha

rJIy6mł.e

74,0 ..... 163,0 oM.

ObIJIM

M3I'OTOBJIeHbl!

mJIH<pbI Ha MHKpo<PayHy, a M3 13 06p83:U;cm B3l'iTblX Ha rJl'y6HHe 76,0 ..... 210,0 oM. 6bIJIM
BbrnpenapMpoBaHbI OCTpaKO.z:lbI (HepaCII03HaBaeMbIe,

Bwitrd'in. sp.?, B. irregwlwris?)..
(Endothyra sp.).

KpHHOM.z:IeM, 06JIOMKM TeHTaKYJIHTOB H <pOpaMmm<PepbI

Ha OCHOB8(HJ![J![ paClIpocTpaHeHMl'i CMemaHHoH <paY'HbI BepXOB .z:IeBOHa H

HM3OB;

Kap60Ha (TaOJI. 1) BbI.z:IeJIeHbI l1.0 rJIy6HHbI OKOJIO 98,0 oM, nepexO.z:lHbIe CJIOH l1.eBOH-

IIpe~o.riaraeTCl'i, qTO B

-Kap6oH.

OKpecTHOCTM KpaKQlBa <popMa

Plicatifera fallaa.

Bcorpe'iaeTCl'i He3HaqJ![TeJIbHO HM:lKe, qeM Ha TeppMTOpMH COB€TCKOro COKl3a,

B

TO-

Cyrtospirifer archiaci M Produetella herminae nO.H:BJIl'iKlTCl'i B 3TOM paHOHe BbIille i{.zJ;o nepeXO,llHbIX CJIoeB), qeM B 3an~OH, D;eHTpaJIbHOH H BOCTO'iHcrn.
BpeMl'i KaK

EBpone !(m6. 3). B
pbIM

ObIJIM

npe:lKHee BpeMl'i YKa3bmaJI y:m:e Ha 3TO a.Hpom (1926), KClTO~

06HapY1Ke.HbI

~6mta IM OTHecem.I K

nO.z:l06HbIe

<payHMcTM'i€!CKHe

KOMnJIeKCbI

B

BepXaM .z:IeBOHa (qTO omH60'iHO oonaPIMBaJIOCb

OKpeCTHOCTM

q,.

PYTKOB-

CKHM). O,llH!l!KO,. YKa3aHHbIM aBTOpoM 3Ta <payHa He 6bIJJ'a .z:IeTaJIbHO H3yqeHaJ. KOM.fiJIeIre <paym,I nepeJi::O,llHbIJI; CJIOeB H3 OypoBOH CKBaHrnHbI - KaPHM~e 3 HaHÓOJIeecX0l1.eH

c

KOMnJIeKCOM, BCTpe'łaKlJ:IJ;MMCl'i .B

HeIIIHMe <popMbI

06Ha:lKeHMl'iX 9 H 9a no p. ~OHK ~HbI
Plicatifera fallax H Produetella herminae, 06Ha~eHHbIe aBTO-

poM B COXpaHHBmMXCH KOJIJIeK~l'iX).
IIpeo6JIMaIme .z:IeBOH~X <pOPM B
pMT B nOJIl,sy OTHeceHHlJ HX K

nepeXOill:HbIX. CJIOl'iX 3TOH CKBa:lKHHbI rOBO-

l1.eJBoHY. STO KaCaeTCH T'aK:lKe OnMCaHHbIX H. Hp 0-·

mOM B OKpecTIHOCTl'iX KparWBa 06Ha:lKeHMH 18, 9 M 9a no

p.

~6HK H C'l'POMaTono-

poBbIX OCTaHIJ;eB TeKTOHM'ieCKorO nOKPOBa Bce 3TH. OO"JIO:lKeHH$i npe;!J;CTaBJIl'iKlT CO_o

60H

c

Halii'6OJIee HH3KYKl qaeTb nepeXO.z:lHbIX CJ1oeB, CXO,llHbIX, no BceH Bepol'iTHOCTl1,

a.Hl'ePTaJICKMMH CJIO.IIMM (X. II!l!yJIb, 1939). BYPOBbIMM paOoo-aMM6bIJIO l1.0Ka3aHO,

qro no

cplliBHleIHHlO

;IJ;eMÓHm!:a

c

BepXiHlJ1M

paClIlpocT.paHeHbI

<paMeHOM:

3'l'PeHC1me

OKpeCTHoC'l'ell!

OTJIO:lKeHMl'i

c

KpaKOBa

60JIee

K

BOCTOKy

OT'IeTJIMBbIMM

MaMM Kap60Ha H 'iTO MO:lKHO ~aTb 3.z:1ecb BepXHHe 3BeHbH 3THX CJIOeB y:m:e
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NEW UPPER DEVONIANFAUNA IN TOE VICINITIES OF CRACOW
SUIm.mary
A desari:Pf;ilQn iJs ,given .of 1!he faUlIla oollected from the deiPOBirtls pierced by
bore hole !K.arniawice 3, siltuated in southern Polallld, approxima,tely' 6,5 klm 'n arith-west .of Za,bierz.6w, ne'ar Craoow.
The !bore 'h.ole WIaS deepened d.oWIIlto a depth of 1212,Gm. :et 1\VIa8' stated that
here the .lBaJIaoo·zoic cal1bonate J.1OCJm .oC·CUi" .under the Quaternary, Cr~taceo$ amid
J'urasll'lic depo.<;lilts, 72,'5 an in <bhroklIles's. The ~ under \SotUJ<tf yield maorottia'tmal
OCCItLITiIlig at the depthJs 713,2+1163,0 m ,and .2!OO., 4+201,7 In. The faUlIla ooIliSlits'tis: only
<d ,bmlClhJiQplods IaIIld of crintoid Jiralganents, of w.h!iJdh 68'0 spec'iD:n€lIllS' lhia'Ve! been
'oollecteid. To the mOSlt abundant bel.ong I~Lri!fers !~5315 lS'pecimens}, howe!Ver., .~
85 .of them are d:etermi'n a'b le. The remainder is :flOund din ,the form of fraig)ments
which may Ibe[ong either to the species here determLned I()r to those \Which halve
n.ot !been iden1liified.
Du.ring examination the f.oRowin,g forms halVe been determined !qraib. 1)1:
ProduClteUa hermimile (715 B<peC'iimealls" Figs. ~ and 3), P~icaJtifera f~la:x; (68 ,SlpecimenS',
Fig. 4), 'PZiMt£fera Sip..~2 specimens), Athyris concentrica (4 5jpecimens')" A. hirsuta
(1 specimen), A. sp.? 'Cl ~cimen), SpiTli1erina -SIP.? (ll gJpecianen" Pugnax sp. 101: SIpecimen), Cyrtospirifer verneuili (4 'specimens, TaIb. 2), C. aTchiaCi (over 35 specianens,
Fig. 5), C. cf. archia:ci (over 30 speC!ilmelllS)., C. postarchiaci ~ IStpeCiimeDB), C. cl.
postarchiaci ,(2 Slpedmens). C. cf. b710di (2 specimens), C. tenticu~um (;3 specimens)
and C. sp. (I &p~cimen).
.
5 poldshelCi sectLons have :been made from the roc.k.s resting at a depth of
74,0 + HI3,O I!IlI to detenmine the mkrofaJUIla', and 11.3 mace!ia:lis pl'etpal'ed fl'lCX!n those
:fown.d at a d€lPlVh lOIf '716.;0 +~1lO.() 'ID, where iOIS1tI1acods -cilIldetermmalble, BaiTd£a is!P.?,
B. irregu·wri.s?). crinoL<is, :fraganentiS of tentacuUtes and 'f oramini:fers' i(Endothyra
sp.) 'have been ascelitained.
'I'he mixed fauna, of the uppermost DevOl1lian and of :the lowermlOsiJ; Carlbon1feI'lOUlS (Tah. 1) ailllIowJs tto dJ:iSt:iJn.,gJUJiiS!h here ;pa;ssage beds; from De'VIO'll:i!aJn Ibo Cairlboniferous restLn'g at a depth lOifaooUltg,a,'o m. iSu;ggestion ds maide that in the 'V'i'Cilnities
of Craoow illhie furttn Pl'icaiiifera fallax 'Occurs rather :lower :thaIIl that in Itlhe Soviet
Union area. On the o1lher :hand, the f<l'l'\lllls Cy'l1t1ospilrijer archiaCli and Pr:odu'Clte~la
hermi1W;e are foUlIlld in tihi.s region higher 'Up ,(!passage beds i'D'cIJ!U!silve) than j,n
western, mididU:e aillId eastern Europe (Talb. 3). This was already earlier stgnaI!1ed:
by J. Ja'l'osz ,QII9126), who fOUiIld SlianiJ1a,r asoociatiolD's of fauna in the vicinity of ZOOk
and referred them to !the 'llIp!Pel"IIlQsi De'V'01:lian Gthis havilng been iIIljlUStilffialbly
'c a'lled ·in question by F. Rutkowski). However, the fau:na utlidJer ronsdderatiolIl has
nlO't been eJiaborated by Ihian iJn. de:tail. 'I1hJe fa'Ulllla assoiciJalt:i'OlIl lOIf the lPa8lSlalge
beds irQm 'bore hiole 'Kiami.owice '3 seems to be 'llllOISt similar to that Nom !the
e~plOSures 9 atlJd '9a OOClurrtiJn.'g at ,~bLk (Plicatifera fallax anid PToaucteUa herminae
whkh halVe !been found 'by the ,pies'ent aiUlthor ,i n t'he ool!lectiOlIliS preiiewed).
A pre!panidJelralnce of !tihe DeVlOlIlli!aln elemenlj;S: iIn .the passage beds 'Of 1lhtis lbIOIre
hole IWglgesrtlS tthJaJt these is!oouIDd lbe :referr:ed to the Devon!ialIl, sim1i;la'l"y rug th!ose
:fouI!ld art;
iliB, '9 a!Ilid '!la at 1Jb!ik a:nd '1ia:J, iSIbromia:'bopIore 1'IOOk deSlc,rtiJbed ,by
J. Jaros'z from Ithe vkinities of. 'Cr:a,eow. .All these depo;siiJ;s ll'elP'l"e,sent Ithe rorWermOiSlt
member of ·the tra·nsitdlOn Ibeds, probably analogous <ba. the Angertal bedS! (H. PaIIll;,
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1939). r.t was also prOlVoo by the ;bore hole that iln the ZJOne stretching east of Thi'bnik
in 'rela'tion to <the de/pCl5'.Lts 1mlOWln at pretsenlt, are !found eq'uiIVatLents of E'trIooUIn!?it
beds ,c:hlm1a,oteri:zeid !by more di-SJtilnct 'Oa1"ooniiifeI'lOlUlS feaitUJres, am ibhalt' the IU{P(PeT
Illlemlbers 0If these lbedl& may here be eXlpedtied, ,oon'lia1ninlg aJrealCl(y ithe .species
Fusella tornacensis. A1t this jrunc1iure, ;the oonolUSlion suggested .by J. Jaros:z ooncemiJng iIlheextiJSlteJn.ee of ,a Ma.r!p pa1aeoa:rtJO'logicail boolnida,ry 'between. DevIoinIiIain aJnd
CaxbonLferous in the era'c ow region is hdJghly diSJpUtable.
'Moreover, dlt i5 sU1l\POsed ' that in the bore' hole KarniJOwice 3 the ,complete
FSIlnenruan pro.file may also be founid (collltinuity of depoOliots), however, not evidenced by :fa.unistilc daJta Cbelow a depth of 198,0 ID the fall'na as' lS'ligll.tly ddfierentia,ted.
. OllI1y). Wtittlhliln th!iJS prodliile !have on3.y been fuu:nJd the evidence {)If e~noe or! ibhe
DaIlllrowo-Lebiedi:an . horrzon (C. posttarch,iaci). The present autllor dlfloolines to the
opinion that so far the ,0000rplete FameIUllian prof,i le has not lbeen fa,uniBt;:icaUy
. examined in thre viJcmilties of CraoolWand that .only its lower member and the
lower pa!l'lt 0If Ithe lPaJ&SIa;g'e ,bedrs - DeV'OIliJa,n...Oa;ribKmiiferotllS - halVe rbeen 'sibudioeld.
The lIIla,crofaulIliSltic evidences whileh, 'beyOlIld all question, might ~ve ,the
Flr&SlIlJiaJn deposits, 'aft lea5lt to la depth of a'boru!1; 1155,0 m, a,re' Ja'okiing 'in the lIIl.vesttJr,gatted part of the !bore hole oonsidered. Tlle spec1es, :known mainly frollll the E,ag;t
European areas, IWllich 'Were enCOClllIltered in the Upper Palaeoroic deposdts, rpieTICed
by the ;bore hole dJi,slCussed, may evidenc,ea strong palaeogeographical 'oo'ooection
aI!ld migration of fauna In the area s,tudied.

'I'A!BLICA! I

:F:'g. 1. Productella herminae F 'r edl COG - 29/1'9)
Us7Jlrod:rona ,muszla widoczna w tylnej ,c~s.ci Sikol'"lllpki brzusznej (a.) oraz
gr2lbietowej (b); pow. a,5 X, gl~kosc 9!5,0 Im
Damaged she:li vieWlS of jpOISteri'Or PaIl"t of ventral valve (a) and of oorsaJ.
valve (b); enl. X 2,5, depth 96,0 m
:Fig. 2.. Productella herminae F r e ch
Tylna ,c2l~e muszli :z ion terare<lskorupki brzusznej i gT2Ibietowej ze sladJaani
budowy lZalWia.sqwej (a.) ('OS - , 54/6); pow. 3 X oraoZ 1lY'lna CiZEl'SC slkoJ."lUlPki
ibr2'Jusznej 'inn ego Oka.zru ~b) 'fOG - 29:/242!}; !pow. 2,5 X, g!Eiloolrose 91 I,il'+OO,Om
!Posterior Ipart of sheli. with intera'r ea of ventral valve and of dors'a l vaiLve,
,traces of hinge strudure (a); enl. X 3; !poste~il()r 'Part of ventrai valve of
other specimen I~b); enl. X 2,5, depth 91,0+92,0 m
Frg. 3. Productella herminae F!r e tC hQOG - 29120)
Slrorupka br2Ius'ZIDa IW'idoCl7Jll.a z Ibok1u (a) li od ~ W1el101nu ~); pow. 2j5 X,
gl~klose 95,0+96,0 m
Ventral Vial'Ve; la,te~a!l view o(a~ a!lld traJill me view ,eh); etnl. X 2,'5, depth
95,0+96,'0 m

FIg. 4. Productella herminae F r e c h (OS - 5411)
, Us2lkodrona muszla widomma od wewll.lltr,z tY'lnej C'ZE:ScL skorutpld .g.I7lbietolWej (a) oraz od -strony welonu skorupkd brzusZIlej {b}; pow. 2,5 X, §iE:hawse 8:9,O+DlO,O m
DallIl'aged Slhell vtLewed from iJIlside of !P'OISItEmior pa/rlt of donstalli Vlaive 'Ga:} and
from tra'iol ,side of veJIJ.tra'l vallve (b); €1nl X 2,5, depth OO,O+OO,Om
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TABLICA LI
Fig. 5. Produetella herminae Fre,ch (OG - 29/1152, 153)
U~odzona muszla widoczna od strony skorupki brzus:znej (a) i gr:Dbietowej ~b) oraz wewnętrzna st'rona tylnej części skorupki gr:ZJbietowej irulego
. 'oka,zu (e); [pOw. '2.5 X,głębokość 86,0 .m
Dama,ged shell: ven-iral valve view '(a) and dorsal valv,e view (b); other
s~imen: . internal side of pos1erior part of dorsal valve (e); Eml. X 2,5,
depth 86,0 m
Fig. 6. Productella herminae FTech (OG - 29/80)
Tylna .część slrorupkd !br:zusznej; IpoW. 2,5 X, gł~bokość 82;110 m
Posterior part of ventral valve; enL X 21,5, d~th82,1!() m
FiJg. 7. Productella herminae F r,e ch (OG - 29/115, :L116')
Widok na welon skorupki brzusznej z wyraźną mikrostrukturą (a) oraz ty.lna
część ~lrol'lllPld brzusznej innego okazu ~b);pow. ,2,5 X, głębokOŚć 84,0 m
Il'ra:il of venltxail va1ve wilth dilSltin.ct microstr.uctU're (a); other specimen:
posterior !part of ventral valve I~b}; en!. X 2,5, depth 84,0 m
Fi,g. 8. Athyris hirsuta (H a 11)(OG - 2W290)
Mius'ma widoczna od iSbroIn!Y brzegu ,p1"zedJn:ie~ (a), z boku (h), od Sltl'lOlllY
1SJkorupkJi grZibietowej (e) i !brzusznej ,ed); pow. 3 X, głęboJkDść 92,0+913,0 ID
Shell viewed irom 'anterior anargin (a),la,teral view (h), dorsal valve view
(e), ventral va'lve view (d); enl. X 3, depth 92,0+93,0 m
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TABLICA III
Fig. 9. Produetella herminae F re c h~G - 29/181. 182)
Wewnętrzna 19trona tY'lJnejczęśai .s.korupkIi. grzbietowej (a), oraz ty'lJna część
skorupki brzusznej innego okazu (b); ,p ow. 2,5 X, głębokość 88,0+89,0 m

Internal slde of posterior part of dorsal valve (a); other spedmen: posterior
part of ventra'l valve ·~b); enl. X 2,5, depth 88i O+8:l1,0 lIn
Fig. lO. Producte.l la herminae F r e c h
Skorll(plka Ibl'!ZillLS':zma widoczna z lbolru '(a) i w c.zęŚiC'i tylnej !~) (lOS - 54/8)
oraz uSo2Jkod'zon.a rtylnaC'zęść SkOmlipki ·gr.2Jbietowej innego omazu (c) ,(OG 29/395); pow. 12,5 X, głębolkość 98,7+99,8 m
VentraI va1ve: late'r al view (a), posterior ,p art view (b), other .s pecimen:
idama'g ed piOSlterlior part of oorsal vall:ve ~c) ; eol X 2',5, dept:h 00,7+00', 8 m
Fig. 11. Productella herminae F r e c h (OG - 29/502)
Wewnętrzna I&trona tylnej części skorupki grzbietowej; pow. 2,5 X, głębo
kość 110 lIIlI
Interna! me of .posteri.or part of dorsal vaIve; enl. X 2,5, depth 110,0 m
Fig. 112. Athyris concentrica (B u c h) (O'S - 54/22)
Mus.z la widoczna od strony skorupki brzusznej (a), z boku (ob) i od strony
Slkoruplci ,grzbietowej (c); pow. 3 X, głębokość 83,0 mo

Shell viewed from ventral valve (a), latera,l view
enl. X 3; depth 83.0 m

~b),

dorsal valve view (c);
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TABLICA IV
Fig. 13. Plicatifera faUa:x: (P a n d e 11") (OG - 29/2J1T)
Uszkodzona ·skorupka brz.uszna; pow. 2,5 X, głębokość 93,0+94,0 m
Da,maged ventral va'l ve; enl. X 2,5, depth 9'3,0+94,0 m

Fig. 14. Plicatifera faHax (P a nd e T) .( OS - 54/9)
Uszlrodzona S1lrol'Ulpka ,b r.zuszna; pow. 3 X , głęboktość 8:9,0+90,0 m
Damaged ventral valve; en!. X 3; depth 89,~+'90,0 m
Fig. 15. Plicatifera falla:x: '~ 'a:nde r) (OG - 29/314)
Uszkodzona muszla widoczna od strony skorupki brzUIS'Zllej (a) i ·grzbietowej ,eh); pow. 3 X gł~kość 94,8 m
Damaged sheH; ventral valve v.iew (a), dJOrsal valve view ~b); enI. X 3,
depth 94,8 m

Fig. 16. Plica.tifera faUax (P a n Id e r) (OlG - 29/295)
US7Jkod'ZIOna muszla widoczna od strony slror,u,pki grzbietowej (a) j z boIru (b);
pow. 2,5 X, głębokość 93,il+I9i4,0 m
[)amaged shell; dorsaI vaJlve view (a), iateral view (b); enI. X 2,5, depth
93., 0+94,0 m

Fig. 1~. Plicatifera fallax {P a ,n d e r) (OS - 54110)
USll'Jlrodzona musz.1a widoczna od strony slkoroiPld brzusznej (a), grzbietowej
~b) li tz ,boIlru (c); pow. 3 X, głębokość 95,O+96,ilm
iDama.ged shell; ventraI val'Ve wew (a), dOI"s:ał valve view (ob), latera'l view (c);
enI. X 3, depth 95,~+96iO m

TABLICA IV
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TABLICA V

Fig. 18. Plicatifera d. fallax ~ a n d e r-) ~OG - ~9/253)
Us'zlrodzona ,skorupka 'brzuszna; pow. 3,5 X, ,głębokość U8,0 m
Dama·ged ventral valve; enI. X 3,5, depth 118,0 'In'
FIg. 19. Cyrtospirifer verneu'Ui (lM u 'r c h.) ,(.oS - 54ł11)
MuszLa widoczna od ·s tronyskorupki Ibr7Jusznej (a), grzbie'towej Ch)', arai (c),
brzegu przed!nio-lbocznego '(1d) i oZ bdku (e); p<l\W. około 2,5 X ,głębokość 8'31,01 m
IShelll: ventrai vaJJve vlew I(a), dOTSai valve V'ielw :Qb), 8o,rea Sowe vielw ~e),
8ontel"ior-l8oternl margin view (d), aIl!d aaterall V'iew (e); en:l. lł{Wl"oxi!mataIy
X 2,5, icleptlh 83,0 lIll
~.

20. Cyrf.Iospirifer verneuili (lM 'U r c h.) (OS - 54/112)
,Skor:lllpim Ibr7JUszna; pow. 2,5 X, głębokość 96',0+9'7;0
Ventra'l vaIve; enI. X 2,5, depth 96,0+'9'7,0 m

lIll

Fig. 21. Cyrtospirifer archiaci (iM u r c h.)
Dwie nieco iUJS'7!kodzone skorupki brzus'zne (a, h); pow. 2,,5 X, głębQIkość
89,O+90,Om (OS - 541116) iOIl'Ia.'Ziam·a USI'zJkod7JOOla slrorupka hr2lUlSzna '~e); poW.
2,5 X, głębOllrość 86,0 m (OG -29/168)
Twa ,sligbtIy daanaged ventral v80Ives ~a', b); enI. X 2,5, depth 89;0+00,0 m;
other daanaged ventral valve (e); enl. X 2,5, depth 86,0() m
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TA:BLICA VI
Fig. 22. Cyrtospirifer d. brodi (WellL.) ~S - 54/19)
Uis7Jkiod2'JOOla skorupka br:zJlJiSlZl:1a (a); ,p aw. 2 X, oraJZ fragment 'IIllikrOSJt'r uktury ,~b); ipOW. olroło.l2 X, ,głęooloość 1'34,0 m
Damaged ventrail 'V'alve (a); enl. X 2,fm'gment df anLorostructwre ,~); enl.
.a;pproooimaJtelry X 121, depth 134,~ m
Fig.

za. Cyrtospirifer

posta rchiaci N a !I: i, v k 11 Dl (lOS - 54118)
Muszla widoczna od ,s trony skorupki brzusznej '(a), grzbietowej ~), brzegu
przeclJnio-lbocznego (c), a.rei (d) i z Iboku (e); ,PQW. około ;2 X, głębokość
100,5+1'01,5 m
ShelJ: ven~a,l vaJve view~), dIOrsall V1a!1ve view (b), aal:terliOlr-WaJte'r al margiJIl
view (re), aTea swe v,i ew I(a), and 'l aiteral view (e); en!. a;pproxi!rnately X 2:,
depth l00,5+1IH,5 lin

Fig. 24. Cyrlospirifer d. archiaci ,(M u T' re h .) (OG - 29/28)
Us'7Jkod7JOna skorupka brzuszna; pow. 3 X , ,głębokość 81',48 m
Damaged ventral valve; enI. X 3, deplth 81,48 m

TABLICA VI
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'TABLICA VII
Fig. 2'5. Cyrloopirifer verneuili (M u T C h.) (OS -

54/13')
Mus·zla· widoczna od strony skorupki Ib!;zu'sznej (a), grzbietowej Cb), brzegu
pr2Joon;io-lbo!CIZllergo fjc), laxei' (Id), z bloku (e); pow. 2 X, ora'z fragmarut miilm-o'struktury I(f); pow. około ['2 X, głębokość 911iO+92.,O m
SheH: ven.1lral valve view (a), dorsail valve view Cb),anteI"'ior-1aterał ma'l"1~
view (c), area ISide view Cd), alIld '1ałeral view (e); elIlll. X 2, fI"'aJgJInent 0Jf rollCrostI"'U'dtUTe (]f); enl. 'a!P''pro~ilmately X 1'2, dep-tIh '9II,()+92,O lIIlI

FLg. 26. Cy'/"tospirifer archiaci '(IM lU r c h.) (OG -

29/460)

Muszla 'wiJCiocznaz Iboku; pow. 2,5 X, głębokość IIO:!',O m
BheH: lateral view; eIIll. X 2,5, depth l'02,O.m

TABLICA VII
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TABLICA VIII
Fi!g. 27. CyrtoSpirijer archiaci ,(Mru.rc h.) {OG - 2191471)
MW!z1,a JClioroS'łego okaru· widoczna od strony skorupki brzusznej {a), brzegu

;przednio-bocznego (b), arei (oc) iz boku (d); pow. 2 X, ,głębokość ilOO,5+104,2m
Shell ol an adwt gpedme.n: ventrał valve view fa), anteri-or-la·teral margin
view fb), area side view (c), and la·teral viE!/W (d); enl. X 2, de'Pth i1'()3,5+
104,2 m
Fi·g. 28. Cyrtospirijer archiaci (M u 3." C h.) (OlS -

<5411,5)

Mus·zla widoczna od strony SIirorupki Ibi"ZUlSznej (a), grzbietowej (b), brzegu
przednio~bocznego ,(c) i arei (d); pow. 2,5 X, głębakość S'l',53 m
Shell: ve.OItrlrl , vailve view fa), dorsaJl 'VIalve view 'Ch), anterio~aterall ma'lIgin
view (c);a.nd area me- view (d); eOll. X 2,5, depth 81,53 m
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TABLICA IX

Fig. 29. Cyrtospirifer archiaci ~ 'Ul f ,c h.) (OG - 29/485)
Mu·s zla !Widoczna od gt·rony ,&kor.upki brZUlsznej (a), ·gfZlbietow~.j ~), !brzegu
Pl'~dJnlJo....bocZlnego (te), aJreiJ (d) i !Z boku (if); !pÓw. 2,5 X oraiZ Walgment m:Jkro~Itrulklllwry '(e); (pOW. !()!looillo 12 X, głębdlrość 1'07,'0 m
SheID: ventr:aiJ. vaJlve V!iew (a), dorSlcl valve view ~b), aJllterliJOlr-l'alte'l1a[' ma;I'gilll
view (!C), I8.rea ~1Jde view r(d), alIbd la,teral view (f); enl. · X 2,5; fragment of
.rIlli.cl'050truC'ture(e); eInł. alPlproxl:mailiely X 1'2, depth '1'07,0 I!D
Fig. 30. CyTtospirifer archiaci (IM u l"' C h.)
Muszla ilustrowana na tabl. VIiI, iig. 28 widoc.21na z ,boku (a); pow. 2,5 X
oraz I!D.UJSzla ,ilustrowana na tabl. X, fig. 32 widoczna z ,boku ,~); pow. 2,5 X
Shell ill'ustrated on TaJb!. VIII, F,i.g. 28, lateral view (a); en!. X 2,.5; shell
iUustr,ated .on Tab!. X, Fig. 32, lateral view ~b); ~nl. X 2,5
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TABLICA X
Fj,g. 31. Cyrtospirifer archiaci '(IM u 'l' c 'h.) .(OS - 64111'7)
MUiSiZla dorosłego okazu IW'idoczna od strony skórupki ,brzusznej (a), ,gr2Jbietowej '~b), brzegu przednio"'OOcznego (c) i oarei (d); /poW. 2,5 X, głębokość
114,0 .m
She110lf .anadu.lJt 'SIpecimetn: ve.nJtra!l: vaclve view (a)., dcIIma[ Vlclvoe v.iJelwCb),
anterior-lateral .margin v.ie'w (c), and area sideview (d); enl. X 2;5, de,p th
114,iJ m
Fig. 32. Cyrtospirifer archiaci (M u r ;c h.) (OG - 29/511)
Muszla widoczna od strony oSIlrorupki brzusznej (a), gnJbieoowej ~b), Ibrzegu
przednio-.bocznego i(C) i ar~i (d); pow. 2,5 X; głębokość 1'1.1.,0 m
ShelJ: ven.trał vaJlve view (a?, dorSJa!l VIalV!e view~b), anterw.r-'la.lteral mrurg'in
v:iew (c), and area S!ide view {d); enl. X 2,5, deptlh ,lill,Om

TABLICA X
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TABLICA XI
Fig. 33. Cyrlospirifer archiaci (M u:r c h.) (OG - 2:91533-5'36)
Pięć m'Us'zl~ młodocianych okazów widocznych od ,strony ,skorupek Ibrzus'znY'ch .(a}, gr71biatowych (tb), brzegów przednio-.bocznych ~c), arei (d) i z tbo~
k6w (e); pow. około 2 X, głębokość l!2'8,0+1129,0 m
Five iShel19 0If yotlIIlg !i:ndlLvildrual\Sl: venotI'a[ vailve vt1ews ~a-), done;'aJ1 va1ve
vdews ~b). a·noterior-Iateral margin views {c), area side views (d), and laterai
viewlS ~e); en.l. aippoox<imaotely X 2, depth 128,0 +112J9,0 lIIl
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TABLI'CA XII
Fig. 3l4. Cyrlospirifer tenticulum '(M u ,r c h., Ve [",n., K e y 9.) (OS - 54/200)
Muszla widoczna od strOlllY skorupki br:7JUS'Znej (a), grzbietowej (b), brzegu
;przednio-bocznego (c), arei (d) i z ,boku (e); pow. około 2,5, X, głębokość l{l9,O m
SheilJł: wn1xla[ vailve view ~a~, d<JłrISaJ. Vlalve V'iew @l), alIllteTIiDr-łalte:ra!1 mall""gill1
vietW i(C), aorea sidle vielW' '(d), and l1aterał' 'view :(e); enl. approximately X 2,.51.
depth 1'09,0 m

FIg. 35. Cy'I'tospirifer tenticulum ,(IM u r e h., V' e r :110., K e y '8.) I~()'G - 29/(43)
, . .Muszla widoczna od strony lSkoruPki ibrzUiSznej (a), grzbietowej ~b>" arei (e)
i z boku ,(od); pow. około 2;5 X,głębokość 100:2,0 m
'
SheU: ventrall va'lve' vieiW (a~, donsal valve view Ch), Ia:rea silcie view (c), alIlid
laJt.ierW view (d); e:nJ.. approximately X 2,5, de.pth l02,():m
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