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Streszczen ie . - Praca niniej sza zawiera opis Rhopalot euthis maj zri (Alth, 11l7j)
i Rhopal oteu t U s bzov i en s:s (Zeuscnner , 1859) z k elo weju i ok sfor du okolic Krako wa
i Częstochowy. Zbadano zmienność indywidualną , rozw ój ontogenet yczny rostr um
i jego budowę, Ustalono położenie k omo ry em bri on alne j i, co za tym idzi e, bru t dy
u obu ga tunków; potwierdziło to poglą d Na sf a , że r od za j Rhopal.ot euth is należ '!

za liczyć do podr odziny Duvaliin ae.

WSTĘP

W latach 1954-195 3 zebrałam na wychodniach ju ry wzdłuż pasma
!krakowsko-częs tochowskiego bardzo obfite materi ały , dotyczące belemni
tów z różnych poziomów jury środkowej i górnej . Wśród tyc h mater ia
łów zasługuj ą n a uwagę d wa gatunki, znane dotychczas tylko z P olsk i,
należące do r odzaju Rhopalot euthis Lis sajous . Są t o: Rh. bzoviensis
(Zeusch ner) i Rh. majeri (Alth). Oba te ga tunki opisan e były dotychczas
dość pobieżnie na podstawie nieliczn ych ok azów i ich stanowisko syste
matyczne pozostawało niep ewne. Ponieważ zebrałam liczne okazy obu
tych gatunków, zdecydowałam się przeprowadzić nad nimi ściślejsze

badania. Wyniki ich podaję w ni nie jszej notatce.
Materiał mój pochodzi z dwu miejscowości : z Regulic (pow. Krzeszo

w ice) i z Ogrodzi e ńca (pow . Zaw iercie). Utwory, które dostarczyły mi
okazów w pierwszej z tych miejscowości , należą do poziomu z Cesmoce
ras ornatum. Są to tzw. iły ornatowe wi eku g órno-kelowej skiego, spoczy
waj ące na wapieniu falist ym środkowego tr iasu lub na r ecie, oddzielone
od tego podłoża glinami i p iaskami lądowego pochodz enia, odpowiadają

cymi zapewne liasowi. Ponieważ iły ornatowe n a powierzchni nie w y
stępują, trzeba było dojść d o nich w ykopsm, głębokości około 5 m .
Wykop ten zrobiono na stromym zboczu przy polnej drodz e, wiodącej

do wsi Brandyska.
Faun a iłów ornatowych , znajdująca się głównie w ich spągowej

części, składa się z belemnitów należących do ro dzajów Beiemnopsis;
Hibolites, B elem nites, Rhopaloteuthis, licznych sfosforytyzowanych arn o

.n itó w oraz -z br ach iop od ów i małżów.
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W Ogrodzieńcu okazy zostały zebrane w kamieniołomie " Wiek ", głów
nie z piasków glaukonitowych reprezentujących najniższy oksford. W ka
mieniołomie tym odsłoni ęte są pi e tra jury od środkowego batu, reprezen
towanego przez ciemnoszare gliny, do d olnego k eloweju i argowu w po
staci j asnych margli i wapieni. Belemnity występują tu w różnych po
ziomach, lecz gatunki Rhopaloteuthis zebrano z warstwy piasków glau
konitowych, należących do doln ego i środkowego dywezu, czyli do po
ziomu z Quenstedtoceras prae cordatum i Q. lamberti . Belemnitom towa
rzyszą tu amonity, jeżowce, małże i brachiopody.

Materiał ten skład a się jedynie z sa m ych rostrów, i to przeważnie

mniej lub bardziej obłamanych w części alw eolarnej . Fragmokonów nie
udało mi się znaleźć . Stan zachowania materiału jest na ogół dobry.
Między formami pochodzącymi z dwu wymienionych miejscowości można

.zaobserwować pewne różnice stanu zachowania , uzależnione od charak-
teru osadu. Rostra pochodzące z iłów ornatowych Regulic są gładkie,

lśniące, gdy tymczasem rostra z piasków glaukonitowych kamieniołomu

" Wiek " są matowe, często popękane , o powierzcbniach niekiedy nadżar

tych i p okrytych brunatnymi plamami tlenków żelaza.

Pracę niniejszą wykonałam w Zakładzie Paleozoologii Uniwersytetu
Warszawskiego pod kierunkiem Profesora Dm R Kozłowskiego, któremu
za cenne rady i wskazówki składam na tym miejscu wyrazy podzięko

wania. Dziękuję również Profesorowi Drowi M. Ksią źkiewiczowi, kie
rownikowi Zakładu Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
za uprzejme wypożyczenie mi okazów A. Altha, Prof esorowi Drowi O. A.
Orlowowi, kierownikowi Instytutu Paleontologicznego Akademii Nauk
ZSRR w Moskwie oraz Drowi Pierre Hupe z Zakładu Geologii Sorbony
w Paryżu wyrażam wdzięczność za dostarczenie mi pewnych brakują

cych w Polsce publikacji.

METODYKA

Dla zbadania op isan ych tu gatunków dysponowałammateriałem około

100 rostrów, lecz nie wszystkie z nich nadawały się do pomiarów. Wsku
tek różnego s topn ia odłamania przedniej części rostrów, pormacy ich
długości nie są zb yt śc isłe . To samo dotyczy długości bruzdy grzbietowej.
Ściślej daje się ująć odległość pomiędzy końcem tylnym tej bruzdy
a wierzchołkiem rostrum . Okazało się !przy tym, że is tnieje pewna dość

regularna zależncść między tą wielkością a średnicą rostrum, mierzoną

przy końcu bruzdy, w 'k ierunk u p oprzeczoyrn. Stosunek tych dwu wiel
kości, który nazywam wskaźnikiem wzr ostowym (fig. 1), maleje na ogół

w miarę przyrostu długości r ostrum, tj. wraz z wiekiem osobnika.
Prócz tego wykon ano p omiary najmniej szej i największej średnicy

ro strum zar ówno w kierunku dorso-wentralnyrn, jak i lateralmym. Śred-
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nice na jmniejsze mi erzono w części alweo larne j, gdzie występuj e zwykle
pewne przewężen ie.

Nie mi ałam wprawdzie f' r agm ok on ów , jednak udało mi si ę zdobyć

dość dobre wyobrażenie o ich morf ologii dzięk i odl ew om alweoli, wyko-

Fig. 1. - Sc hematyc zn y rysunek ros trum Rho palote uthi$
bzoulans .s (Zcuschner), w id dany od s trony dor salnej ; a od 
ległość między ko ń cem bruzdy i w lerzcholkt ern r ostrum ,
b średn ica poprzeczn a r ostrum przy końcu bruzd y,

a : b wskaźn i k wz rostowy,
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nanym Z lateksu. Odlewy taJ!d e odtwarzają dokładnie nie tylko ogólny
kszt ałt fragmok onu, lecz pozwalają obserwowa ć również p rzebieg sept ów
oraz kształt i wielkość komory embri onalnej. Okazało się t o ważne o ty le,
że, obserwując k ierun ek odchylen ia tej komory, można było ustalić po
łożenie stron dorsalnej i w en tralnej rostrum.

Dla zbadania rozwoju ontogen ety cznego rostrów opierano się zarówno
na p omiarach rostrów różnej wielkości, jak też na an alizie linii p rzy
rostowych na szli fach mi kroskopowych i na oszlifowanych p ow ierzch
niach .

o P I S

Rodzaj Rhopaloteu this L iss ajous, 1915

Geno typ : Belem nites sauvanaui (d'Orbigny),

Rh opalotell this sauvanaui (d'Orbign y) wys tępuj e we Francj i w k elo
we ju i oksfordzie, podobnie jak opisane tu gatunki - w Polsce. Rostrum
jego ma kształt maczugowaty, rozszerzaj ący się ku tyłowi , o k ró jkim od
cinku końcowym, zaokrąglonym lub opa trzon ym mukronern. Przekrój
poprzeczny r ostrum jest owalny, oikrągły lub 'kwadratowy. Bruzda grzbie
towa jest wąska , dość głęboko wcięta . Jama alweolarna zajmuje u tego
gatunku 1/4 długości rostrum, u innych gatunk ów tego rodzaju osiąga

nawet jego połowę. Linia apikalna położona jest nieco ekscen tryczn ie,
hliżej strony dorsalnej . M. Lissajous (1925, p . 42) wspomina, że gatunki,
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któr e połączył pod nazwą rodzaj ową Rhopaloteu th is, zaliczane były 'Przez
jednych autorów do rodzaj u Hib olites de Montfo rt, przez in nych - do
r odzaju Duv alia Bayle & Zeil ler. Rodzaj Hibolites wyróżnia się jed n ak
dość znacznie, gdyż rostrum jest duże, kształtu lancetowatego, symetrycz
ne, w części górnej słabo boczn ie splaszczone, a bruzda leży na stronie
wentralnej, Cechą wspólną obu rodzajów jest występowanie'w nich linii
b oczn ych . R hopaloteuthis zbliża się do r odz aj u Duvalia przez d or salne
położenie bruzdy, znaczną głębokość alweoli i występowanie lin ii bocz
nych; różnica z aś, zdaniem Lissajous, polega na ty m, że przek rój po
p rz eczn y u Duv alia jes t si ln ie sp laszc zony beczni e. Uważa on, że Rhopalo
t euthis ni e może pochodzić od żadnego z ga tunków jurajskich, a przod 
ków jego szukać należy wśród form wcześniejszych.

Oprócz dwu gatunków z Polsk i, L issa jous (1925) zalioczył d o rodzaj u
Rhopaloteuthis również Bel emn ites aenigmaticus d' Orb., B. conicus Tou
cas, B. argovianus Mayer, B. gilli eroni May er , B. sau va naui d 'Orb.,
B. conophorus Oppel i B. spissus Gillieron.

K. A. Zittel (1885, p. 506) podał op is i r ysunek B. cono phorus Opp el
i umieścił go słusznie w grupie Notocoeli , charakteryzuj ącej się obecnoś

cią bruzdy grzbietow ej .
P . d e Loriol (1902, rp . 9-11) podał opisy gatunków B. spi ssus, B. argo

v ianus i B. sauvanaui, zaliczaj ąc je d o rodzaju Hibolit es. D o tegoż ro 
dzaju zaliczył E. Bulcw-Trummer (1920) g atunki B. bzoviensis, B. gillie
roni, B. sauvanaui i B. argovianus.

A. Naef (1922, p . 258) zajął stanowieko krytyczne w stosuniku do uję

cia rodzaju Rhopaloteuthis przez Lissajous, Rodza j Rhopaloteuthis, jego
zdan iem , u tworz on y dla "smukłych, m aczugowatych, n ieco bocznie spłasz

czonych form" , za liczanych dotychczas do grupy Conophori, nie p ow i
n iem obejmować gat unków B. spissus i B. gillieron i; winny one być , zda
niem Naefa, umieszczone w r odzaju Hibolit es. Nie może on też obejmo
wać gatunku B. conophorus Opp el , dla k tórego Stoll ey utworzył rodzaj
Conobelus. P oza tym, według Naef a, rodzaj Rhopaloteu this nie jest
j E'SZ : Z0 dość wyraźnie zdefiniowany.

Ponieważ nie miałam możności przeprowadzema badań nad inn ymi
gatunkami, zaliczcnymi przez Li ssa jous do rodzaju Rhopaloteuthis, t rudn o
m i s i ę wypowiedzieć co do ich przymależności. Jeśli chodzi o polożenie

bruzdy u gatunków, które należy zaliczyć d o r od zaj u Rhopaloteuthis,
opinie autorów były podzielone. A. Alth (1875), L. Zeuscłuner (1869) i J.
Lewiń ski (1908) uważali , że jes t on a wentralnu. L issajous (1915, lP . 42)
n atomias t określił zdecydowanie tę bruzdę jako dorsaln ą i tego sameg o
zdan ia był Naef (1922, p . 257).

Bad amia moje potwierdzaj ą s ł uszność opini i autora francuskiego. Na
przekrojach podłużnych mogłam dokładnie prześledzić kierunek stożka
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alw eol arnego i w p ewnych przypadkach t ak ź e odchylen ie komory embrio
nalnej od osi fragmokonu. Jak wynika z badań E. Christensena (1925) i H .
Miiller-Stoll (1936 , lp . 174), komora embri onalna u bel emnitów odchyla
się zawsze ku w entralnej stronie rostrum. U zbadanych tu ga tu nków
kornora ta jest wyraźnie odc hy lon a ku stronie b ez bruzd y; ta ostatnia
zatem od powiada stronie w entralnej , s trona zaś z bruzdą jest d orsalna .
Ten sposób in terpr etacj i może być p ornocny w przypadku, gdy n ie is t
nieją inn e d os tępne b ad aniom 'kryteria, jak obecność Iragrnokonu ze śla

darni przebiegu rurki syf' onalnej. U poznanych dotychczas przedstawi
cieli Rhopaloteu this fragmoikon jest' nie znany i o jego znalezieniu Zeu
schner, Al th i Lewiński nie wspominają, Wykonan e jednak p rzeze mnie
lateksowe od lew y alweoli dały dokładny j eg o ob raz, a w szczególności

położenia k omory em brionalnej .

Zaliczenie opracowanych tu dwóch g atu nk ów d o r odzaju Rhopalo
teuthis wydaje się więc w zupełno ś c i uzasadnione, wyróżniają się one
bow iem wśród innych 'belem nitów jurajsk ich zespołem t akich cec h, j ak
kształt skośnie maczugowaty, lekkie spłaszczenie boczne , głęboka alweola ,
dochodząca do 3/4 długości ros t r um , obecność linii boczn ych oraz bruzdy
dorsalnej . Jednocze śnie uważam za słuszne s tanowisk o Naefa (1922, p. 297),
który zalicza rodzaj Rhopalot eu this do podrodziny Duvaliinae. Obecnoś ć

bowiem bruzdy dorsalnej , a br ak w en tr al n ej , występowanie wyra ź nych,

często pod wójnych linii bo cznych, mniej lub bardzie j znznaczone boczne
sp łaszczenie r os trum, kształt skośnie m aczugowaty - są to cechy Ch 3
ra kterystyczne dl a przedstawicieli tej podro dziny.

Rh opaloteu this majeri (Alth, 1875)

(tekst: fig. 2; pl. I-III. V)

1!!75. B elemnites M aj2ri Al th ; A. Alth, Rz ec z o belemnitach ..., p . 236. pl. 4, fig. ' Ij .

1925 . Rhopalot euthis M aj zr i Lissajous; M. L issaj ou s, Rep erto ire a lph abatiq ue .... p . 103.

Materiał. - 32 r ostra.

Morfologia zewnętrzna. - Ros tra kształtu skośnie m aczugowatego .
Długość zebranych okazów wynosi 17 do 40 mm, a średnica poprzeczna
5 do 16 mm. Alweola jest głęboka już u najmłodszych osobnik ów. Zar ys

przekroju poprzecznego, który jest wyrażnie czworoboczny w okolicy
alweoli, zmienia się ku tyłowi n a zaokrąglony , Ścianki lateralne są n ie
mal płaskie, równoległe d o siebie, przechodzące k u stronie dorsaln ej
i w entralnej zaokrąglonymi krawędziami. Na ściance dorsaln ej biegnie
sze r ok a, niekiedy szczelinowata b r uzda, dochodząca do 3/4 długości ros
tru m . Za bruzdą rostrum ul ega rozdęciu, i to zarówno w kierunku ścian
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Fig. 2. - Przekrój poprzeczny
ro strum Rh opaloteuthis m lljz
ri (Alth) na wysokości al w eo
li, przecinający bruzdę gr zbic
tową. Zaznaczono główne li-

nie przyrostowe: X 3.5.

lateralnych, jak i ściany dorsalnej. Tylny koniec rostrum u form mło

dych jest wydłużony, u starszych zaś znacznie się zaokrągla i grubieje.
przy czym na wszystkich okazach wyst ępuje mniej lub bardziej wyraźne

mukronowate wzniesienie. Koniec rostrum jest zwykle nieco skierowany
ku stronie dorsalnej. Alweola m a IPrzEJkrój poprzeczny owalny, a jej
wierzchołek jest z lekka wygięty ku stronie dorsalnej. Kąt alweoli wy
nosi 26 do 32°. Wzdłuż bocznych ścian rostrum 'b iegną linie, często wy
gięte lekko, podobnie jak rostrum. Poprzeczna średnica r ost r um na całej

jego długości niewiele się zmienia ; największa sprz yp ada w odległości

około 1/4 od tylnego końca.

Budowa wewnętrzna. - Li ni a ap rkalna ma przebieg nieco ekscen
tr yczn y i leży bliżej dorsalnej str ony rostrum. Od lew alweoli wykonany
z lateksu (pl. V) doikładnie oddaje kształt fragrnokonu , zarys i wielkoś ć

komory embrionalnej oraz ślady około 20 przegród. Komora embrionalna
ma kształt Ikulisty i zwrócona jest ku wentralnej stronie rostrum. Od
pierwszej komory powietrznej oddzielona jest wyraźną przegrodą. Wy
sokość komory jest dość znaczna i równa się w przybliżeniu wysokości

dwu pierwszych komór powietrznych, tj. około 0,6 mm. Następne 6 ko
mór mają zbliżone wysokości , wynoszące 0,3 do 0,4 mm; dalsze 4 komory
mają średnio po 0,5 mm wysokości, potem po 0,7 mm, ostatnie zaś 0.8
do 1,3 mm. Alweola leży nieco ukośnie i bliżej strony dorsalnej.

Na szlifie poprzecznym (fig. 2) przy stronie dorsalnej , w miejscubruz
dy, warstewki przyrostowe ulegają zagięciu

ku środkowi, tworząc mniej lub bardziej sze
roką wklęsłość, pośrodku której przebiega
bruzda.

Rozwój ontogenetyczny rostrum (pl. III) .
W stadium najmłodszym, jakie można od
różnić śledząc linie przyrostowe na przekro
jach podłużnych, rostrum m a kształt lejka
otaczającego wierzchołek fragmokonu. Na 
stępnie przyrost długości jest o wiele szyb
szy niż grubości, i rostrum znacznie się wy
dłuża przybierając kształt prawie cylindrycz
ny. W końcu przyrost długości postępuje bar
dzo wolno, a grubości szybko, wskutek cze
go r ostrurn przybiera kształt maczugowaty
o zaokrąglonym końcu, charakterystyczny dla

stadium gerontycznego (pl. III A). Czasami jednak (pl. III B) przyrost
grubości przeważa już we wczesnych stadiach i wówczas rostrum nie
realizuje wcale smukłego kształtu cylindrycznego, osiągając wcześnie typ
maczugowaty.
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Porównując okazy 'rostrów różnej wielko ści , a, co za tym idzie, za
pewne i wi eku, można również prześledzić zmiany , j ak im podleg a ros trum
między stadium efebiczn ym a gerontycznym. Dla zobrazowania tych
przeobrażeń zbadano szereg cech n a okazach, ułożonych w tr zy następu

j ące grupy, według zwiększającej się długośc i: 1) od 5 do 7 mm, 2) od
~~ do 12 mm, 3) od 13 do 15 mm. Na tab. 1 zestawione są otrzyman e
w ten sposób dane. J ak z n ich w ynika, w miarę zwiększania się rostrum,
podlega ono zgrubien iu , koniec jego zaokrągla się, przekrój poprzeczny
z zaokrąglonego staje s ię prawie kwadratowy , bruzda dor salna wydłuża

się. a wskaźnik wzrostu silnie mal eje.

T abel a

Zmiany ontogenetyczne rost r um Rhopaloteuthis majeri (Alth)

Długość Grubość
Ilość Br u zda Wskażnik

oka zów wzro- Charakterystyka rostrumw m m w mm % dorsalna stowy

I Wąska, Smukłe . wydłużone . o przekroju

17-28 5-7 9,4
nie. się-

3-:~ ,5
zaokrąglonym, zwężone i lekkoI gająca

1/2 ro- spłaszczone ku przodowi, koniec
strum zao strzony i odchylony dorsalnie.---1- - --I--

Szersza, Jednolicie zgrubiałe, o przekroju

doch 0- zbliżonym do kwadratowego, bez
29-35 8-12 15,6 dząca 2-2 ,9 przewężenia z przodu. koniec z lek-

do 1/2 ka zaokrąg lony, opatrzony mukro-
rostrum nem .

Grube . o przekroju zbliżonym do
kwadratowego, bez pr-eweżenia

z przod u, koniec s ilnie zaokrąglo

ny, zaled wie ślad mukronu.

1,1-1 ,9

Szeroka,I
cz ę sto

szczeli
no wata,
przekra
czająca

1/2 ro
st r um

75

- - - c-- - -- - ---I
I
I 13-15

I I
I I

36-40

Kąt alweoli i jej kształt nie ulegają zmianom w miarę wzrosbu, zwięk

sza się jed ynie głębokość ahveoli , dochodząc s talpn iow o od 1/2 d o 2/3
długości ros tr um . Linie b oczne is tn iej ą u wszystkich fo rm: u młodszych

w postaci lekkiego wgłębienia , u sta rs zych coraz to grubsze i szers ze.
często podwójne.

Zmienność osobnicza. - Porównanie rostrów mniej więcej jednako
wej długości wykazuje dość znaczną ich zmienność, dotyczącą ogólnego
kształtu, stosunku długości, szerokości i grubości , długości bruzdy dor
salnej, wykształcenia tylnego odcinka rostrum oraz budowy wewnętrz-



390 HALINA PUGACZEWSKA

nej. Opieraj ąc się na tych różnicach, można wyodrębnić jakby dwie różne

for m y teg o ga tunku, k tóre n azwi emy A i B.
Forma A (pl. I) ma ksz tałt slkośnie maczugo waty, jest si lnie j rozdęta

ku stronom lateraln ym i dor salnej. Największa grubość przypada w po
bliżu odc inka ty lnego, choc i aż j uż od poeząbku rozwoju przyrost na gru
bość jes t zn aczn iejszy, n i ż 'p rzy ros t n a długość. Koniec rostrurn jest lekko
skierowany ku s troni e dorsalnej.

F orma B (pl. II) ch arakteryzu jo się ,ksz ta łtem siln iej wydłużonym,

stożkowatym, poszerza j ącym się ,ku 'p rzod owi, przy nieznacznym p rzy
ro ś c ie n a grubość . Naj większa grubość p rz ypada zwykle 'p rzy końcu

bruzdy dorsalnej, Tylny odcin ek r ostrum od znacza się jeszcze większym,

n i ż u form poprzednich, odchyleniean ku suronie dorsalnej.

Początkowe stadia wzrostow e, prześledzone na przekrojach podłuż

nych obydwu p ostaci, różnią się też od s iebie dość znacznie. Ró żnice te
przejawiają się w ni erównomiernym przyroście długości i grubości oraz
w różnej grubości rostrum po wen tralnej i d orsalnej stronie linii apikal
nej. U p ostaci A (pl. III A) przewa ża przyrost grubości , 'przy czym gru
bość r ostrum od wentralnej i dorsalnej strony jest jednakowa. U postaci B
przeważa przyrost długości, grubość zaś rostrurn od strony dorsalnej jest
znaczn ie mniejsza niż od w entralnej (pl. III B) . Alweola, mająca u p ierw
szej postaci już od początku znaczne r ozmiary, szybko osiąga głębokość

zajmującą 2/3 długości rostrum; u drugiej p ostaci alweol a n ie przekracza
jeg o połowy w miarę w zrostu rostrum.

Pomirno tych różnic między formami A i B, w ykres sporządzony dla
wskaźników wzrostu obu form .r azem przedstawia krzywą jednowierz
chołkową, co p rzemawia za tym, że mamy tu do czyn ienia z jednym
gatunk iem, tym bardziej , że n ie zawsz e jest łatwe ich ro zgraniczenie.

J ak wyni ka z dan ych liczbowych (tab. 2), n ie m a ' tu ś cis łej zależ

ności między posz czególnymi cecham i. Długość rostrum, długość bruzd y
do rsalnej, odległości jej końca od ko ń ca r ost rum są w dużym stopniu
nie zależne od siebie . I t ak n a przykład r ostrum o długości 19 mm i inne
o długośc i 29 mm - maj ą id entyczn ą grubość i szerokość, d ługość zaś

b ruzdy dor salnej i jej odległość od końca rostr um /ksz tałtują się u tych
osobników p r op orcjonalnie do ich długości całkowitej . Nie jest to jednak
regułą. Przy przeg.lądzie większej ilośc i okazów można zauważyć odmien
n e zależności poszczególnych cech. 'J ed yn ie wymiary grubośc i i szero
kości r ostró w, a także warto-ść wskaźników wz ros towych wykazują pe
w ne, stosunkowo stałe proporc je. Można zatem p oszczególne cechy porów
nywać w proporcjach, a nie w liczbach absolu tnych . Kąt alweolarny jest
dość zmienny, gdyż wielkoś ć jego waha się od 26 do 32°. Wskaźniki

wzrostu wahają się od 1,2 do 3,4. Najwięcej okazów . gdyż 28% wszyst-
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ki ch zbad an ych , grupuj e się wokół wska źnjka 1,4; najm nie j natomiast,
bo tylk o 3% całego ma teriału, wykazuje wska źnik krańcowy 3,4.

Uw agi. - Oryginaln y okaz Al tha, na p odstaw ie kt órego autor ten
oparł op is gatunku Belemnites m ajeri (1875 , lp . 236, p l. 4, f ig . 6 a-c) ,
należący do zbiorów Zakładu Geologii Uniw. Jagiellońskiego, pochodzi
z Cza tkowic, z warstw "ik rowca ż elazistego". Inny okaz tego gatunku ,
wspom niany przez Altha w tej samej pracy, pochodzi z pokładów gli ruki
ognio trwałej z Mirowa. Moje ok azy są wieku górno...kel ow ejskiego i naj
niższego oksfordu, a więc ro zprzes tr zenien ie czasowe okazów Altha
i moich jes t zbliżone.

Okaz Altha z Czatkowic ma 25 . mm długości, jego średnica poprzecz
na (d-s) - 10 mm, a dorsalno-wentralna (v-d) - 11 mm. Wymiary nie
k tór ych ,01;:azóv,7 zbadanych przeze 'm nie nie odbiegaj ą zasadniczo od po
danyc h przez Altha (por . tab. 2). Alth w opisie t ego ga tunku nie w51Po
mi na, c~y dane lic zbowe są średnią z wielu p omiarów, czy odnoszą się

do jednego okazu. Inne cechy przezeń podane, j ak kształt rostrum, dłu

gość bruzdy , średnica poprzeczna, przebieg linii bocznych - są iden
tvczne z cechami moich oKazów. CharaJk terys tyka Altha odnosi się d o. ,

form dorosłych : nie wspomina on nic o występowaniu form młodych.

Lissajous (1925 , lP. 108) był zdan ia, że Rh. m ajeri s tanowi tylko' od
mianę Rh. bzovi ensis (Zeuschner) , cechującą się rostr um krótkim o p rze-

I .

kroju kwadratowym. W rzeczywistości są to dwa gatunki, bardzo wyraź-
I

ni e odgraniczone.

Rho paloteuthis bzoviensis (Zeuschner, 1869)

(teks t : fi g . 3-5; pl. I V, V)

1869. Betemn ites bzovient-is Zeu schner ; L. Zeusch ner, Uber Belemnit es bzov ien sis....
p . 555, p l. 13, fig. 1 a -e, 2 a -c, 3 a-e, 4 a -b .

1875. Belemnit es bzoviens is Zeuschner; A . Alth, Rzecz o bel emnita ch ..., p. 235,
pl . 4, f ig . 4, 5.

1908. Be lemnites bzov ien sis Zeusc h ner ; J. Lewiński , Les d ep óts jura ss iques..., p . 414,

pl. 22, fig . 5, 6.

1925. Rhopa/.ot euthis bzo v iens is Zeuschner ; M. Li ssajou s, R ep ertoir e alphabetique... ,

p . 65.

1927. Rhopalot euthis bzoviensis Zeuschner ; M. Lissajous, Description ...• p . 36.
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Tab el a2
Rh opaZol eUlh is m ajer i (Alt h i

Pomiary 32 osobników (w mm) - Mensuralions de R2 indill i dus (en mm)

ci
Z

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

19,0

23,0

24,0

28,0

29,4

23,0

29,5

24,0

29,0

23,0

27,0

24,7

26,5

21,7

23,0

24,0

22,0

20,0

27,0

30,0

29,5

28,0

32,0

35 ,5

36,0

34,0

33,5

32,5

34,0

35 ,0

35,0

39 O

6,5

5,0

5,0

5,0

6,1

7,0

7,0

7,0

7,0

7,8

8,0

8,0

8,6

8,4

9,0

9,6

9,5

9,0

10,0

10,0

10,0

11,5

12,0

11,0

12.0

12,0

12,5

11,5

13,0

14,0

16,2

136

6,5

5,7

6,3

5,5

6,5

7,0

7,5

7,2

7,0

7,8

8,0

8,2

9,0

8,6

9,0

10,0

10,0

9,8

10,2

10,0

11,0

11,5

12,0

11,0

12,0

12 .0

13,5

11,5

14 ,0

14,0

16,7

14 O

6,5

5,0

5,0

6,0

7,1

8,0

7,0

7,0

7,4

7,0

8,0

7,8

8,6

9,0

10.0

9,4

8,6

9,0

10,0

9,0

10,0

11,0

10,0

12,0

11,0

12,0

12,0

11,0

12,0

12,0

14,4

13 O

7,0

6,0

6,0

7,5

7,0

8,0

8,0

7,4

8,5

7,5

8,8

8,6

9,7

9,3

10,0

10,0

9,0

9,1

10,3

9,5

10,0

11,0

11,0

12,0

12 ,0

12,0

12,5

12,0

13,0

13 O

15,0

14,0

15,0

14,0

18,0

18,0

19,4

13,0

21,5

15,0

20,0

11,0

14,0

14,7

14,5

15,7

10,0

14,0

13,0

12,0

14,0

17,0

H ,5

16,0

20,0

18,0

17,0

18,5

18,5

12,5

18,0

18,0

27,0

17 O

4,0

9.0

6,0

10,0

10,0

10,0

8,0

9,0

9,0

12,0

13,0

10,0

12,0

6,0

6,0

10,0

9,0

8,0

13,0

13,0

15,0

12.0

12,0

17,5

19,0

16,0

15,0

20,0

16,0

17,0

8,0

22 O

23

2,4

2,8

3,3

3,0

1,8

3,0

2,1

2.9-

1,4

1,7

1,8

1,6

1,8

1,1

1,5

1,3

1,2

1,3

1,7

1,3

1,4

\ ,6

1,5

1,4

1 5

1,3

1,1

1,3

1,3

1,6

1.2
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Materiał. - 60 rostrów.
Morfologia zeuinę trzn« . - Ros tr a wydłużone, nieco sp ł aszczcne bocz

nie, o przekroju poprzeczn ym owalnym lub zbliżonym do kwad t atowego,
o większej średnicy dorso-w entralnej. W .pr zyipadk u silniejszego spłasz

czen ia b oczn ego zaznacz a s i ę mniej lub bardziej wyraźnie kil p o stronie
do r sa lnej . K u p rz od owi ros t rum zwęża się, a od bruzdy d orsalnej k u
tyłowi ulega roz szerzeniu , by nas tępnie znowu zwęzić się, przechodząc

w wydluzoną CZE;śĆ tylną , zakończoną mukronern. Ogóln y kształt rostrum
jest asymetryczny, skośnie m aczugowaty. Bruzda dorsaln a krótka i wą

sk a, lecz cza sami sz czelinowata i dłu ż sza, dochodząca do połowy dłu

gośc i rostrum. Alweola w ksz tałcie płytkiego stożka zajmuje około lit)
długości rostrum. Kąt jej wynosi przeciętnie 30°. Na większości okazów
ulweola i bruzda dorsalna nie zachowały się wskutek odlamania przedniej
części rostrum. Wzdłuż ścian bocznych biegną wygięte p odob n ie jak ros
tr um li nie, często zagłębia j ące się, ni ekiedy podwójne .

Budowa wewnętrzna . - Wi doczna na pr zekro jach podłużnych lin io
ap ik alna tworzy jasną i dość grubą smugę w IPor ównaniu z liniam i przy
rostu, które są cienkie i ciemno zab arwione. Linia a pik alna od ch y-la si ę

z lekka od podłużnej osi rostrum ku stronie dorsaln e j.

Rozwój ontogenetyczny rostrum (fig . 3; pl. IV i V, fig. 2). - Zmiany
jakim podleg a kształt rostrum tego gatu n
ku w miarę wzrostu, są o wiele sł abiej za
znaczone, niż w przypadku Rh . m ajeri, jak
to uwidoczniają dane zestawione na tab. 3,
na której 60 okazów ulożono według d lu 
gości w trzy grupy: l) od 22 do 29 mm,
2) od 30 do 35 mm, 3) 0:1 35 do 40 mm.
Na ogół prz yrost długości i grubości jes t
j ednakowy, ogólny zaś kształt pozos t aje
maczugowaty , z ostrym końcem i mukro-
ne m (pl. IV ). Fig. 3. - Rostrum dorosłego

Obserwacj a linii przyrostowych na osobnika Rhopa!oteuthis bzo
viens is (Zeuschner) przecięte

przekroj ach podłużnych pozwala stwier- w płaszczyźn i e symetr ii (stro -
dzić, że na ogół zarys rostrum w następu- na dorsalna zwrócona na le-

wo), z zaznaczonymi trzema
jących po sobie stadiach podlega ni eznacz- sta d iam i rozwoju rostrum ;
nym zm ianom; jedyni e w końcowych sb - X 1,5.

diach zaznacza się silniejszy przyrost grubości, szczególnie w odległo ś c i I /~

od końca, co przejawia się w większej ilości linij przyrostu w miejscu
maczugowatego rozszer zenia rostrum.

N a kilku przekrojach można było zaobserwować znaczną niezgodność

pomiędzy zarysem rostrum embrionalnego a następnymi stadiami przy 
rostu (fig. 3; p l . V ). Cienkie rostrum em br ionalne rozciąga się wewnątrz
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rostrum dojrzałego prawie n a całej jego długości. Następne linie przyro
stowe stopniowo wyginają się łukowato i w dolnej części ustawione są

pod pewnym kątem do zarysu rostrum embrionalneg o, Widocznie we
wczesnej fazi e długość ros trum szybko wzrastała, dosięgając prawie dłu

gości defini tywnej , a następnie dopiero nastąpił przyrost prawie wyłącz

nie grubości.

Tabela 3

Zmiany ontogenetyczne rostrum Rhop aloteut his bzouisn s ts (Ze uschner)

Długo ś ć Grubość
Ilość Bruzda Wskaźnik

w m m w mm okazów dor saln a w zr os tu Ch arakterys tyk a rostrum
%

I
Smukłe, wydłużone , symetryczne,
spłaszczone boc zn ie w części prz ad-

22-29 5-6.5 45 Krótka , 5,1-7 ,7 niej , m ac zu gow ato r ozsz erzone w
wąska tylnej , p r zek r ój ow al ny z p r zod u,

zaokrąglony ku tyłowi ; k oniec ostry
z mulerone m.

P c dcb nie jak poprzednie. z lek-
Do 1/3 k .l asymetryczne, prz ~krój o wa ln y ,

30-35 6,6-7,6 35 d ługości 3,6-5 przod u zb l izony do k wadra t ow e -rost r um f.

go , m ukr on.

Rozs ze -
r zona, P od obnie jak poprzednie, więcej

czase m
szc ze li- asymetryc zne, przek rój ku tyłowi

36· 40 7,7-11 20 riowata. 1,8-3,5
zaokrąglony, koniec od ch ylony dor-

do 1/2 salnie. m ukron.
d ługości

rost rum

Alweola ni e zmienia swego kształtu i kąta . Pogl ębia się jedynie
w miarę wzrostu, dochodząc do 1/ 3 długości rostrum. L imie boczne we
wszys tkich grupach wyraźne, lelkko wyg ięte podobnie do wygięcia rost
rum. Często dość głęboko wcięte w powierzchnię rostrum, osiągają nie
raz szerokość do 2 mm.

Zmienność osobnicza. - Zmienność tego gatunJku jest dość duża. Do
tyczy ona zarówno poszczególnych cech morfologicznych, jak i znacznej
rozpiętości wskaźników wzrostu. Z załączonej tabeli 4 wynika, że okazy
tej samej długości mogą mieć ró żną szerokość i grubo ś ć . Nie można więc

mówić tu o wzajemnej korelacji cech, kształtują się ' on e bowiem w roz
maity sposób i raczej można je porównywać ze sobą w proporcjach, a nie
w liczbach absolutnych. Miejsce największego rozszerzenia rostrum nie-
wykazuje jakiejś stałości; u pewnych osobnik ów jest ono przesunięte-



RHOPALOTEUTHIS Z J URY POLSK I 395 .

znacznie ku tyłowi, u innych leży prawie te rmimalnie. Formy ta jJ{je maj ą

wtedy specyficzny kształt rozszerzonej na końcu maczugi z małym, ost
rym mukronem. Inne osobniki wykazują odmienny kierunek spłaszcze

nia, nie boczny, lecz dorso-wentralny. Brak również wtedy silnego zwę

żenia rostrum w części alweolarnej , charakteryzującego większą część

okazów tego gatunku, Ok azy tak ie przybierają postać baryłkowatą, p o
szerzają się stopniowo ku tyłowi, a na łagodnie zaokrąglonym końcu

Tabela 4

Rhopaloteuthis bzoviensis (Zeuschner)
Pomiary 20 osobnikó w (w mm)

Mensurations d e 20 i ndividus (en mm)

ó
Z

.o

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

25,5

30 ,0

26,0

23,0

28,5

23,0

24,0

32,0

22,6

28.7

21,7

~ 5,7

33,0

27 ,4

313

28, 0

31,4

36.5

28,0

40 ,0

3.0

2,6

4,5

4,0

2,4

4,0

3,5

4,0

46

3,0

3.8

4.2

3,2

4,7

4,9

5.8

7,0

6,0

6,4

8,2

4,3

45

5,3

5,5

4.2

5,5

6,0

5,8

6,0

5,3

6,0

5,7

6,0

7,2

6,7

7,2

8,0

8,5

8,6

10,3

3,2

3,0

4,6

4.5

4,0

3,0

4,0

5,0

4,5

3,4

4,3

4,0

4,0

4,7

5.0

6,0

7,8

5,0

7, 1

7,4

5,0

5,5

5,0

6,0

5,5

5,0

5,8

6,4

6,5

6,6

6,7

6,4

6,8

7,2

7,9

7,6

8,6

8,0

9,4

11 ,0

;3,0

3,5

4,6

5,4

3,0

4,7

5,4

4,6

5,0

3,9

4,5

4,6

4,0

5,5

6,0

6,6

7,3

7,5

8,0

9,7

21,2

21 .5

23.!l

13,0

21,6

17,3

16.2

~ 5,0

18,0

21,0

21 ,7

18,9

22.3

17,6

11,0

20,0

25,0

22, 2

18,0

27,0

7,7

6,6

e.o
2,4

7,0

3,7

3,0

5,4

3,6

5,3

4,8

4,1

5,6

3,2

1,8

3,0

3,4

3,0

2,2

2,8
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mają wyraźny mulkron (fig. 4). Pewne formy są lekko spłaszczone bocz
nie, inne dość silnie, aż do powstania kila dorsalnego (fig. 5 i pl. IV A-C) .·

F'ig. 4. - Rhopa[ot eut his bzovien sis (Zeuschner) ; dw a okazy
o różnym kszta łcie r ostrum, widzia ne od st rony dorsa lnej

i z bo k u; X 2.

Uwagi. - Ok azy tego gatun ku, op isan e przez Zeuscnnera a pocho
dzące z białych margli chlorytowych z Bzowa, zaginęły. Miałam nato
miast ok azy op isane przez Ałtha , któr e pochodziły z szarych iłów Bal in a
i Mirow a, oraz z " ikrow ca żelazistego" Czatkow ic. Okazy te znajdują s i ę

w zbiorach Zakładu Geolog ii Un iw . Jagi elloń skiego w Krakowie, Lewiń -

d

F ig. 5. - Rhopalot eu thb bzo v iensis (Ze usch ner ) ; przekrój
poprzec zny rostrurn poni ż e j a lweoli , z zaznaczającą się

tendenc j ą do wy tworzen ia kila dorsalnego (d), w stad ium
dorosłym : X 7.

ski opisał Rh. bzovi ensis z Chęcin , z poziomu margli glaukonitowych
żółto-zielonkawych, w ieku g órno-ke lowejskiegc. K. Wójcik (1910) i S. Z.
Różycki (1953) w pr acach swych cytują ten gatunek z u tworów m argli
stych i marg listo-glaukonitowych górnego k el ow eju. Zdaniem tych auto
r ów, gatu nek tern spotyka się często na obszarze c ał ej jury krakowskie j
i częstochowskiej . Moje ok azy są także z górnego kelowej u oraz z naj
n iższego oksfordu ; pochodzą one z Regulic i Ogrcdzieńca . Zatem Rh.
bzov iensis m a dość szerokie rozprzestrzenienie zarówno pionowe - od
do lnego kelow eju po najniższy oksford, jalk ,i p oziome - od Krakowa po
Częstochowę i w obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich .
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Op isy podans przez Altha, Zeuschnera i Lewiń skiego są zasadniczo
zgodne z moimi obserwacjami. Niewielkie r óżnice dotyczące wymiarów
długości, szerokości i grubości rostrów, stopnia zaos trzenia ich częśc i koń

cowej, stopnia spłaszczenia boczn ego oraz długości bruzdy dorsalnej 
mieszczą się w granicach zmienności osobniczej.

Zakład Paleozool.ogii
U n iw er sytet u Warszawskiego

Warszawa, maj 1957 r.
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HALINA PUOACZEWSKA

SUR DEUX ESPECES DE BELEMNITES DU GENRE RHOPALOTEUTHI$

DU JURASSIQUE DE POLCGNE

Resume

INTRODUCTION

Il Y a longtamps, les palśontologtstss polonais L. Zeuschner (lE69) et A. Alth I

(1873) ont dćcrlt du Jurassique de Pologne deux especes de Belamnites: Belemni

tes bzovi ensis Zeu schner et B. majzri Alth. Ces Belemnites n 'ont pas ete signalees

[usqu'a presant en dehors d e la Pologne. Au cours de I'exploltation d es Belemnites

[urassiquas en Pologne dans l'intention d'en Iaire una e tuds monograp'rlqua, fal

r euni pres d'une centaine d 'exemplalres d z deux especas mcntionnees. Comme les

descrtptions qu'en ont donnees Zeuschner, Alth et, plus tard, ' Lewiński (1908)

n'etalent fondeas que sur d es materiaux tres r estralnts et eta lent assez suparfi

cielles , j'ai cru utile d'en en tr ep rendra une etude plus approfondie. Les resultats

de cetta etude sont resurnes ici dans ses principaux traits.

Les materiaux etudles proviennent d e d zux loc alltes : Regulice (district de

Krzeszowice, au NW de Cracovie) e t Ogr odzieniec (au SE de Zawiercie). Dans la

premiera de ces Iocalites les d eux especes ici ćtud l ć es se r eneontrent dans le

niveau ił Cosm oceras ornatum e t dans la seconde - dans celui ił Quenstedtocera$
lam~erti.

Le s travaux d e laboratoire ont et e execut ć s dans l'Institut de Paleontologta d e

I'Unlverslt ó de Varsovie sous la dlrect.on de M. la Professeur R. Kozłowski.

Les materiaux disponibles consistent en rostras seulemant et ceux-ci ont

toujours Ie bord a lv ć ola ire plus ou moins cassś, ce qui rend p au precises les man

surations d e leur Iongueur, Plus Iacilas ił etablir sont: les d lametres dorso-ventral

et transversal ił d ifferants points du ro stro, et la dist ance entre I'extrernite du

sillon d orsal et la pointa du rostra- L a r alat ion entre cetta dermera valaur (de

signća par la lattra a) et celle du d lametra transversal (b), au niveau de l'alveole

(fig. 1) marqu ć par un retrćcissement plus ou moins accentue, est des .gnee indice

d'accroisszment. Cet indice est Ile, dans une certa ine mesure, avec la longuaur

et I ' ćpaisseur du rostra, et, par consequent avec I'age de l'individu.

Quoique aucun phragmocóne n'a ele trouvś dans les gi sements qui nous ont

fourn i les rostres, son ćtuda a ete possible ind ir ectement, sur les moulagss en

latex de l'alveole. Sur ces moulag es (pl, V, fig. l b) on a etudie la taille et la position

de la log e initiale ainsi que la di sp osit.ion des cloisons. Comme la log e initial a d ss

Belemnites est toujours plus ou moins infl ćchie vers le cót ć ventral, l'observation

de ce trait sur les rnoulages permet de distinguer Ies faces ventrale et dorsale du



RHOPALOTEUTHIS Z JURY POLSKI 399

rostra. L'etude du developpement ontogćnique du rostre a et ć faita au ta n t par

I'observation des series d a rostres d e diff ćrenta taill e que par I'an alyse des lignes

d'accroissement sur les coupes longitudinal es des ro stras.

DESCRIPTIONS

Genre Rhopaloteuthis Lissajous, 1915

Genotype: Belemnites sauvanaui d'Orb.gny.

L'espece choisie par Lissajous comme typa du genre se rencontre au Callovieri

-et li l'Oxfordien de France. C'est dans les m emes etages que se pręsentent Ies

deux especes ici decrites.

Rhopaloteuthis se caraetertss par un rostrę en massue, elargi vers I'ariere,

a coupe oscillant entre subquadrangula ire , ovale et arrondie, marquś d'un sillon

sur la face dorsale qu i, partant du bord anterieur, s 'etend sur une etendue plus

ou moins granda vers I'arrrere.

Lissajous (1925, p. 42), en etabliss ant le genre Rhopaloteuthis, a r ernarque quc

les especes qu'Il y a groupees "ont ete placees p ar certains auteurs d ans les Hiboli

tes avec lesquels elles n'ont aucun rapport; d' autres paleontcloglst as les ont mise ś

dans les Duvalia dont elles se rapprochent par leur sill on d orsal, mais elles n'ont jamais

le ro stra comprime". Ił est evldmt que c'est avec ce dernier genre qua les affini

tes sont Ies plus grandes. Les deux ont d e commun la presence d'un sillon dorsal

e t l'absenca de sillon ventral , l'existenc e de l .gnes longitudinales sur Ies fl ancs et

la tendance a l'aplatissernent d e ces flan cs qui, peu iaccentue chez Rhopaloteuthis,

devient excess if chez Duvalia. La preuve que le sillon chez Rho paluteuthis se

frouva sur la fac e dorsal e et non sur la ventral e, comme l'ont suppose Alth (1375),

Zeuschner (1369) et Lewińsk i (1903), m 'a ć te fournie par l' examen du moulag a d ~

I'alveole, sur Iequel on peut const ata r que la loge init tal e qui - suivan t les e tu d es

de Christensen (1925) e t Mi.ille r -Stoll (1936) - es t chez les B ćlemnites toujours

inflech ie vers le c óte ventral , es t dirig ć e ici vers la c ó tć sa ns sillon.

Lissajous a ass igne li son gen re di fferentes es pe ces qui certainernent n'y appar
t ien nent pas. Ai nsi , comme l' a rern arqu e A. Na ef (1922, p . 253), B e12mnites spis sus

G ill ier on et B. giHie ro n i Mayer doivent etre pl acees dan s le genre H ib olit 2s, tan

d is qu e B. ConOphOTUS Oppel appa r t ien t ił Con ob elus S toll ey. Naef oS m is a vec

raisen le genre Rh opal oteuthi s da ns la so us-famille d e Duval iin a e.

Rh opaloteuthis m ajeri (Alth, 1875)

(texte-fig. 2; pl. I-III et V)

Le rostre d e cette espece, dont nous avons 32 sp ecimens, est en forme de mas

-sue ił extr ćmitś plus ou moins inflechie dorsalem ant. Coupe presqus carrć a dans

' Ja partie alveclaire, devient arr ond ie vers I'arriere. Cóte dorsal a sill on larga et



~oo HALINA PUGACZEWSKA

profond s' ćtendant du bord alveola ire sur 3/ 4 du rostre. Angle de ' I'alvćole varlanf

entre 20 et 320. Flancs aplatis, slllones d a lignes l at śrales. Extremitć du rostr ę ,

allongea dans le stade jeune, devient arr ondie et ep aisse a mesure du vieillissernent.

Le plus grand dlametra transversal est atteint a environ ' /4 de I'extrćrnitś poste
rieure du rostre.

Sur Ie moulage de I'alveole on peut eons ta te r que le phragrnoc óne comprena it

environ 20 log es . La log e initial e est subspherlque, 'ayan t un dlametra d'environ

0,6 mm, tandis que la hauteur d e deux loges qui la suiven t n'a qus la moitle de

cet ts valeur. La meme est a peu pres la hauteur de 6 loges suivantes et ca n 'est

qu'a partir de la g-e log e que leur acer oissemen t d avi ent sensi ble, passant a une

valeur d'environ 0,5 mm dans les loges 10-14 e t ar rivan t progressivement jU3qU' li
1,3 mm dans les dernieras. La cavit ć alve olaire peut atteindre [u squ' a 2/ 3 du
rostr ę.

Le d ćveloppement ontogenique du ro stre a pu etre etudie par I'analyse des

lignes d' aecroissement sur les coupes longitudinal es, ainsi que par la comparaisorr

des rostres appartenant a des individus d e different age,

Le rostre jeune a la form e d'un entonnoir enveloppant le sommet du pnragmo

cóne, Ensuite, son accr oissement devient beaucoup plus rap Ide en Ionguaur qu'en

epaisseur et ił devi ent subcylindrique. Dans las derniers stad es, a u contraire,

l'allongement se ralentit sensiblement, tandis que I'ćpalssissement devi ent rapide

e t le rostrę gerontlque acquiert la for me caract ćrl stlque en m as sue a extreml te

nrrondie (pl. III A).

Dans certains cas (pl, III B) cependant I'accroissern ent en ć p a lsseur domine

des le debut et le type en massue est real is ć deja a u n stade assez p recoce,

La comparaison d es rostres d e diff ćrente ta ill s , app ar tanan t donc se len tou te

probabilite li d es individus de di ff ćrent age, p ermet aussi de suivre les modifica

tions qua subit le rostre, du moins entre les sta des epheblq ue et ge ro ntlq ue . Pour

analyser ces ch angements nou s avons groupć les rostres su iva nt leu r Iongu eur en ,

trois categor'ies: de 5 a 7 mm, de 3 li 12 mm et de 13 ił 15 mm. Le", dormeas de ,

cette analyse, rassembl ć es dans le t ableau 1, montrent qu'a m es ure de l 'allonge

ment le ro stre s' ćpassit , son extrć mite s'arrondit, la section transversal e, a r rondis

d'abord, devi ent subquadrangula ir e, Ie s ilon dorsal s'allonge, le coef fic ient d'accrois

sement s'a ba isse et l'alveole s'app rofondi t.

La comparaison des rostres, ayant une longu eur li peu pres ega le , fa it voir que

la varia bili te individue lle es t a ssez granda . Ell e se traduit p ar les d ifferences: de

la forme gen eral e, du r appor t entre la tongu aur et les dlametres t r ansversal et

dorso-ventral, par la longu eur d if f ćrente du sillon d orsal et par la form e de

I'extrem ite (tableau 2 - v , p . 392). En prenant en considera t ion tou tes ces d iff ć rences

on a pu distinguer deu x types d i ff ć rents du rostrę, d ć slgn ć s id A et B. Les ro stres

du typ e A (pl, 1) ant la Iorrne en m assue, plu s epaissie la tś ralernent et dorsalement

que dans le sens ventral. Leur ep alsseur maxima est a tte ln te dans la partie
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posterieure, L 'accroissernent en ć pa isseur es t des le debut plus rapid e que I'accroisse 

ment en lorigueur.

T able au

Ch angements ontogen iques du rostra d a Rhopaloteuthis majzTi (Alth)

Epais- Nombre I ndiceLongue ul' seur de speci- Sillon d 'accrois- Caracteristique du rostrę
en mm mens dorsal sementen mm %

Etrol r, Allong e, r etreci et comprim ć lat ć-

n 'attei- ral ement en avan t, coup ~ arrondie,
17- 28 5-7 94 gnant 3-3 ,5

, pas la extr ćrnitś pointue et Inflechie dor-
1/2 du sal ement.
ro stre

-
Elargi, Uniformćment ć paiss i, coupa sub-
attei- quadrang ulaire, retrćclssement29-35 8-1 2 15,6 gn ant 2-2,9 sans

la 1/2 du ante r ieur , extr ćmite plus ou moins
rostre arrondie, avec po in t ę .

Lajge,
Ep ai s, coup e subquadrangula lre, sansappro-

fondi, retr ecl ssernent anterieur, extrćmitć

36-40 13-15 75 depas- 1,1- 1,9
sant la J'ort em ent arrondie, ił p alne (race

1/2 du d a pointe.
r os tre

Les rostres du tYP3 H (pl . II) se di stingu ent par la forme pl us allong ć e ,

subcon lque, ił l'accroissement Iirni t ś en ep ai sseur , attaignant en g ć neral l a plus

gr ande epaisseur pres de I 'extrernit ć du s .ll on dor sal. L'extr ćmit ć du ro stre es t

plus sensiblement infl śchie dans le se ns d orsal que da ns le typa A.

Les atades ini ti aux du dev eloppam ent du ros tr ę , ana lysćs sur les coupe s

Iongitud lnale s, permettent a uss i de eonstater des d lff erences dans ces deux tYP3S,

Oans le type A (pl. III A) I'ac croiss am ent en ć pa i sseur d omine des le d ebut sur

celui en longueur, tand is qua I'In verse cs t caracterts t lqu e p our le ty pa H, Da n s la

ty pa A I' ćp aisseur du c ót ś ventral est ił p au pres la m ern e que du có t e dorsal ,

tandis que dans le typa H le ro stra s' epaiss it b saucoup plus du c óte vantral que

du cóte dorsal (pl . III H) . E nfin , l 'a lv eole da ns le pr em ier type es t grand e des

le debut et atteint r apidement 2/3 du ro stre, tand is que dans le seco nd elle ne

depasse la 1/2 du rostre.

Malgrć ces differences, la delirnitation de ces deux types n' est p as toujours

aisee, car ił y a des formes li caracteres in ter med la ir es et les indices d' accroisse

me nt de de ux types prls ensembl e donnent une courbe de v ar ia ti on n orm ale.

Acta Palacontołoglca Polonica - Vol. II/4 26
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Rhopaloteu t his bzov i ensi s (Zeuschner, 1869)

(texte-fig. 3-5; pl . IV et V)

Cette espece, representć a dans nos matćriaux par 60 spe cime ns , es t caracte

rtsee par u n rostrę allonge, plus ou moins comprirnć lateral em ent et retreci d ans

la partie alve olaira a coupe variant en tr e ovale et subquadrangulaire, dans ce

d ernier cas un p eu car ć nó du cóte dorsal. 11 a t te in t en general la plus grande

epa isseur dans Ie quart poster ieu r et son extrem it e est pointue. Le sill on dorsal

es t de longueur var ia ble, pouvan t a t tei ndre plus de la moiti ś du r ostra, Alv śole

p au profonde at te igna nt eriv iro n 1/6 du ro stre e t aya nt en mo yenne un angle

d e 300. Fl ancs marqu ć s de lignes lateral es, parIois doubles,

Les changements sub is par le ro st r e dans le d eva loppe ment ontogenique sont

dans cette especebaaucoup mo ins accen t ues que chez Rh. m ajzri , cornme l 'illustren t

Ies d onnees du tableau 3. En ge neral, I'accroiss em ent e n longueur e t en ep aisseur
est plus ou mo ins ć qu ilibrć .

Sur cartain s examplaires (fig . 3; pl , V) on peut voir que le ro stre jeune se

d śtachant a I'In terieur du rostre adulte, est el ance et s 'ćtsnd sur presque toute

1<1 Iongueur de ce dernier: en suite les lignes d' accroissem ent deviennent ar quees

et orrent ć es sous un certain angle p ar rapport a la surface du ro stre primitif,

ma rq ua nt a insi un ch an gem ent assez radical de la forme.

T abl e au 3

Ch an gem ents ontog ć n lques du rost r e de Rhopal.oteut hi s bzov i ensis (Zeuschner)

Epais- Nom bre Ind rce
Lorigu eur de sp ćci- Sillon d 'a c-seur dorsal crois- Caract ć rt stique du rostreen mm mensen mm

% sement

Allonge, symetr lq u e, comprlm ó la te -

Court, r al emen t en avant, elargi en massus
22-29 5-6 ,5 45 etruit 5,1-7,7 ver s I'arrrer e, coupe ovale en avan t,

arrondie ve rs I'ar r iere, extr ć mltć

p ointue,
-

Altei- S emblable au pr ec śdent. T egerement

30-35 6,6-7,6 35 gnant 3,6- 5 as ymetr ique , coupe ovale, en avant
1/3 du souvent su bquadrangula ire, extre-
ros tre

rnit ć poi ntue.

Elargi,
S ernblable prec ćdent, pl uspa rfois au asy-

36-40 7,7-11 20 prot ond . 1,8-3 ,5 m ć tr iq ue, coupe arrondie en ar r lere ,
[ u squ 'a extremite pointue, in fl echie dor-
1/2 du salamant .rostre
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La variabilite de cette espece est assez grand ę (tableau 4 - v; p. 395), Ies spćci

mens d' ćgale Iongueur peuvent av oir une epat ssaur dlff'ćrante et I'epaisseur maxi

ma est atteinte plus ou moins loin de I'extrern ite. Certa iris individus, au lieu d'un

aplatissement lat ćral, monlrent une certa ine ccmpresslon dorso -ventrale et ne

sont que t res peu r ć treci s dans la p art le alv śolalre.

Les ś chantll lons orig in aux d e Bz ów , de crr ts par Zau schner, ri'ex ist en t plus

dans les col lect lons. Ceux qu'a decrlts Alth, pr ovan an t de Balin et da Mirów,

ne se d.stinguent en r ien d 'Importan t de nos e chan tillons de Reguł lee et de Ogr o

dzieniec. K. Wójcik (1910) et S . Z. Różycki (1933) ont slgnale la pres anca da cette

espece dans les depóts marneux et marno-glauc oni eu x du Callovien dans d iffe

rentes localites de la zone [urasslqua Częstochowa-Cracovie.

EXPLICATION DES FIGURES DANS LE TEXTE POLONAIS

F ig. 1 (p. 385)

Schem a du rostro d e Rhopaloteut r.is bzoviens's (Zeuschner) vu du cOt!! dorsal ;
a d istance entre I'extrem ite du s .Il on et la pointa du ro stre, b d lametra trans
versal du rostrę, a: b Indlee d' accroissement.

F ig. 2 (p. 388)

Section transversals du ro stre de Rh opalot euthis majzri (Alth) au n iveau d e
l' alvćole, co up ant Ie sillon d or sal . Les prlncip al es lignes d 'accroissement sont
marqućes; X 3,5.

F ig . 3 (p. 3S3)

R ostra d'un individu adulte de Rh opaloteuthis bzoviensis (Zeu schner) , coupe
su ivant Ie pl an d e symetrie (c ót ć dorsal fi gauche), sur Iaq uel trols stadzs du
developpement sont m arques ; X 1,5.

F ig . 4 (p . 3'96)

Rhopaloteuthis bzoviensis (Zeuschner) ; deux ro stres de differante forme, vus
chacun du cote dorsal et Iateral ernent; X 2.

Fig. 5 (p. 3196)

Rho paloteuthis bzovirmsis (Zeus chner) ; section transversale d 'un rostre (faite
en arrlere d e I'alveole), m ontrant la tendance ci la formation d'une ca r ene dorsale
(d) au stada adulte; X 7.

P l. I

Rhopaloteuth is majzr i (Alth) - forme A

A -E cinq rostres de d .fferente taille, V U3 p ar la fa ce dorsale (rangee supś

rieure) e t lateralement (rangee Interl eure), ces derniers fi cóte ventral tourne vers

la gauche; X 2.



Pl. II

Rh opalote ut hi s majeri (Alth) - for me B

A-E cinq ro stres da differenta taille, vus p ar la face dorsale (rangee supe
ri eure) e t lateral ement (rangee Inferieure), ces derniers a cOte ventral tourn ś ve rs
la gauche; X 2.

Pl. III

Rhop aloteuthis maj2ri (Alth)

A - forme A, ro stre d'un ind.vid u age, coupe suivan t Ie plan d~ symetrie
(cote dorsal a gaucha) , sur lequel six sta das du developpement sont marques; X 2.

B - forme B, ide m; X 2.

Pl. IV

Rh opalot euthi s bzov i erlsi s (Zeus ch ne r)

A-F - six rostres d e diff ćrante taille, V U5 p ar la face dorsale (rangee supe
"r ieure) et lateral ernent (rang ć e i nf ć rieure), ces derniers a c óte ventral tourne vers
la ga uche; X 2.

P l. V

Rhopa lot eu t hi s maj2ri (Alth) - for me B

l a secti on longitudinal e du rost ra sui vant le pl an de symetrie. l b moulage
en latex du m em e echantl llon, r econstituant le phragmocone avec la loge initial e
et les traces de clolsons, d cote dorsal, v cótć ve n tral, X 3.

Rh opa loteuth i s bzovien sis (Zeu schner)

2 section longitudinale d 'un rostrę, d c óte dorsal, v c óte ventral ; X 3.

rflfl HH/\ nyr/\'1EECK/\

o ABYX BHAAX I3EJIE MHH TOB PO AA RHOPALOTEUTHIS

113 IOPbI nonsum

P-e310Me

H acr orunas paćora eoneparur OTIIiCaHae Rhop'lloteu t his m ajeri (Alth, 1875)

łł Rhopaloteuthis bzoviensis (Zeu schner, 18(9) 1i3 Ke,TIJlOSeH li o x crpopna ospecruo

crctł Hpaxona Ił tfCHCTOXOBbl. HCCJl€,AOB3JHO HHAHBIłAYaJlbHylO H3Me ll'!Ił 8OCTb, OHTO

renerasecnoe passarae pocrpa J1 ero CT'pOeHII€. YCTa.HOB..leOO IIOJlOiKeHlie 3MÓPIłO

llaJJ bBOH lWM(;: pbl H, H~!\ CilC,Ac1lDHe, 6op03Abl y 06C)JłX uanos: 'HO n oaraepn a n o

"B3r Jlfl A Harpa (A. Naef, 1922), 'łTO pon Rhop al ot euthis CJIe,AyeT O'l1HOCrn K 1l0VUJ00.IJ.Y

Duvaliinae.
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Rh opalo i ell i his ma j eri (Alth) - form a A

A-E p ięć rostrów różnej wielkośc i , widzia nych od str ony dor salnej (rząd górny)
i z boku (dolny) , te os ta tn ie zw ró cone s troną wentralną n a lew o; X 2.
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Rhopalot ev.th is majeri (Alth) - for ma B

A-E pięć rostr ów różnej wielkości , widzianych od strony dorsalnej (rząd górny)
i z boku (dol ny) , te ost atnie zwr ócone s troną wentralną n a lewo; X 2.



:::

:>
o
;!
~
r
>
t'lo
Z

d
r
o
o
Ho
>
'tl
o
t"'

~
H
o
?>
<:
o
!"

H
~

~

?:
'tl
c::
O
>o
N
t'l
~
rr.
:>\
?>
'tl
!"

Rhopal otellt hi s ma j eri (Alth )

A - forma A , r os trum s ta re go oso bn ik a , przecię te w pła szczyźnie syme tr ii (stron ą d orsalną zw ró cone n a lewo),
z zaznnczo n,vmi 6 s la din mi r ozwoj u, X 2; B - forma B, id ., X 2.
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Rhopal oteuth is bzouiensts IZeusch ner)

A -F sze ś ć ro strów różnej wie lkośc i, widzianych od strony dor sa lnej (rząd górny)
i 7. bok u (do lny) , te ost atnie zwrócone s troną wentratną na lew o; X 2.
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Hhopalot euthis majeri (Alth) - forma B

l u przekrój podłużny rostrum w płaszczyźnie syme t r ii; 1 b odl ew lateksowy tego
samego okazu, odtwarzający fr agmokon z komorą embrionalną i śl adam i przegród;

d strona dorsalna , v strona w en traIna ; X 3.

Rh opal oteuthis bzoviensis (Zeusc hner)

2 przekrój podłużny rostrum w płaszczyźnie symetrii ; d strona dorsalna, v str ona
wentraIn a ; X 3.
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