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No. 1

Str eszczenie . - Niniejsza praca poświęcona jest otwornicom torto ńskim i sarmackim
z grupy MHdoHdea, pochodzącym z wiercenia w Suchowoli (południowe zbocze Gór
Swiętokrzyskich w okolicy Osieka . Sandomierskiego). Na podstawie wyników badań

ty ch otwornic i na podstawie oznaczonych w poprzednich badaniach tego wiercenia
mięczaków autor podaje charakterystykę stratygraficzną i facjalną przebitych w ier -

cen iem poziomów.

WSTĘP

Opracowywane przeze mnie wiercenie, wykonane przez Instytut
Geologiczny, przebiło utwory miocenu morskiego. Materiały pochodzące

z tego wiercenia zostały w 1953 r . częściowo opracowane przez mgra
T. Osmólskiego, który, opierając się na zbadanej faunie. utwory te zali
czył do tortonu górnego.

Moje badania tych materiałów dotyczyły jedynie zawartej w nich
mikrofauny, w której obrębie szczegółowo zbadałem Miliolidea. Do dy
spozycji swej miałem łącznie 44 jednokilogramowe próby rdzenia wiert
niczego, pobrane w odstępach 2-3 m . Macerację prób wykonałemw Pra
cowni Mikropaleontologicznej Instytutu Geologicznego. Opracowanie
otwornic przeprowadziłem j Zakładzie Paleontologii U. W. pod kierun
kiem Profesora W. Pożaryskiego. Za udzielenie mi wielu wskazówek
w Ciągu mej pracy składam wyrazy podziękowania Profesorowi W. Po
żaryskiemu. Profesorowi R. Kozłowskiemu dziękuję za przeprowadzenie
szczegółowej korekty i za cenne uwagi dotyczące szaty graficznej mojej
pracy. Mgr T. Osmólskiemu wyrażam wdzięczność za zezwolenie korzy
stania z rękopisu Jego magisterskiej pracy. Za udostępnienie mi rzad
kich publikacji związanych z tematem mej pracy dziękuję Zast. Prof.
mgr K. Pożaryskiej. Specjalne podziękowania należą się Doc . K. Kowa
lewskiemu za przejrzenie mej pracy i udzielenie mi niezmiernie ważnych

in formacji, dotyczących Jego najnowszych badań nad stratygrafią bada
nego obszaru, jak też za użyczenie mi swych rękopisów. Do pracy tej do
łączam dwie tabele i rysunki, które wykonałem na podstawie typowych
okaz ów, wybranych ze swego materiału.
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CHARAKTERYSTYKA PROFIL U I ZAWARTEJ W NIM FAUNY

Profil w Suchowoli opracowany przez T. Osmólskiego (1953), a uzu
pełniony prz ez moje badania otwornic, obejmuje następujące poz iomy
idąc od dołu :

1° Piaskowiec baranowski (1,65 m) - drobn oziarnisty, silnie wa p
nis ty , szaro-zielonawy z charakterystycznymi małżami : Chlamys scissa
Favre, Amussium denudatu m Reuss, Thracia ventricosa Phil. Otwornice
są tu rzadkie i na ogół źle zachowane. Miliolidea są r eprezen towane przez
nieliczne formy, jak Sigmoilina tenuis (Czjzek) oraz szczątki Pyrgo sp .
i Quinq ueloculina sp. Piaskowiec spoczywa bezpośrednio na podłożu pa-
leozoicznym. .

2° Warstwa gipsonośna (17 m) - wykształcona jako wapień poro
waty, ratyński (miodowiec), z wkładkami iłu mułkowego i piasku z gip
sem oraz nadzwyczaj rzadkimi i dość szczątkowymi skorupkami małżów

oraz nielicznymi otwornicami w spągowej części , podobnymi do znajdo
wanych w piaskowcu baranowskim.

3° Iły pektenowe (22 m) . - u dołu nieco piaszczyste z licznymi
wkładkami tufogenicznymi, z bogatą fauną mięczaków: Chlamys lilli
Pusch, Ch. galiciana Favre, Ch. posthuma Hilb., Corbula gibba Olivi,
Cuspidaria costellata Desch., Spaniodon sp. , Spirorbis spirialis Eichw.,
Serpula sp. i licznymi otwornicami. Zespół otwornic charakteryzuje się

obecnością licznych form, pochodzących głównie z zachodniej strefy mio
cenu morskiego. Wśród Miliolidea występuj ą tu gatunki cechujące się

dużymi, dobrze wykształconymiskorupkami.

4° Ily krakowieckie (74 m) - szaro-zielonawe, tłuste, spękliwe, z mi
ką, mułkiem, tufitami, licznymi konkrecjami pirytu, zawierają bardzo
bogatą faunę. Spośród mięczaków występują formy typu sarmackiego,
choć nie w pełnym składzie, jak: Syndesm a scythica Sok., S. reflexa
Eichw., Hydrobia punctum Eichw., H. stagnalis Bast., H. immutata
Frauenf., H. hoernesi Friedb., H. frauenfeldi Hoern., Mohrensternia sar
matica Friedb., M. pseudosarmatica Friedb., M. angulata Eichw., M. pseu
doangulata Hilb., M. pseudoinflata Andrz., Limnocardium lithopodolicum
Dub., L. subfittoni Andrz., L. d. czarnockii n. sp., Modiola hoernesi Reuss,
Ervilia dissita Eichw., Tornatina truncatula Brug., Serpula gregalis Eichw.,
Spirorbis spirialis Eichw. oraz spośród otwornic liczne grupy z rodzin
Miliolidae i Nonionidae (Elphidiidae), razem z dość licznymi małżoracz

kami z grup Cypridae i Cytheridae. Otwornice te odpowiadają formom
pochodzącym głównie ze wschodnich terenów dolnego i środkowego sar
matu. Skorupki ich są drobne i dobrze zachowane.

Wszystkie wyżej wymienione warstwy mgr T. Osmólski (1953) za
liczył do tor tonu górnego.
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OP IS G ATUNKOW Z NADRODZINY Ml L IOLID EA

Rod zina Ophthalmidiidae
Rodzaj Cornuspira Schultze

Cornuspira involvens (Reuss)
(pl. I, fig . 3 a, b, c)

71

1850. Op erculina in vo lvens Reuss ; A. Reuss, Neue Forami n iferen a us den Schichte n
des oster. Te r ti iirb ., p . 370, pl, 16, fi,g. 20.

1952. Cornuspira i nv olv ens (Reuss); A. K. Bogdanowicz, Milioli dy i peneroplid y ,
p. 59, p l. l , f ig. 2 a , b .

Materiał. - 25 okazów na ogół dob rze zachowanych . Średnice trzech
skorupek : 1,1 mm, 1,8 mm i 2,3 mm.

Opis. - Skorupka planispiralna, dwuwklęsła , okrągła , prolokulum
małe, prawie niewidoczne. Część spiralna złożona z 10-12 silnie obej
mujących się skrętów, przy czym ostatnie dwa zwiększają swą wysokość

2-3 krotnie w kierunku ujścia. Brzeg marginalny zaokrąglony lub lekko
kątowaty. Szew spiralny wgłębiony , dość wyraźny. Ścianka gruba, por
celanowa, gładka lub pomarszczona. Uj ście na końcu komory spiralnej ,
owalne, zlekka kanciaste na brzegu marginalnym, czasem spłaszczone.

Zmienność. - Zmienności podlega głównie liczba skrętów i cha
rakter brzegu marginalnego. Szew spiralny ostatnich skrętów jest czę

sto niewyraźny i prawdopodobnie liczba wszystkich skrętów skorupki
jest większa , niż to się wydaje, i może dochodzić do 15 lu b na wet 18.
Brzeg marginalny jest kanciasto zaokrąglony. •

Uwagi. - Skorupki pochodzące ze .współczesnych mórz, a zaliczone
przez Brady'ego (1884) do Cornuspira involv ens (Reuss), różnią się od
for m kopalnych słabym wzrostem dwóch ostatnich skrętów. Zwiększenie

wysokości tych ostatnich jest jedną z cech diagnostycznych, na podstawie
której A. Reuss wyodrębnił okazy trzeciorzędowepod nazwą C. involvens.
Cechą odróżniającą opisany wyżej gatunek od form współczesnych jest
także wyraźna dwuwklęsłość skorupek.

Rozprzestrzenienie. -:- Znany z warstw konckich zachodniego Przed
kaukazia. Rzadko spotykany w oligocenie Niemiec i Węgier oraz w mio
cenie Basenu Wiedeńskiego. W Suchowoli występuje w iłach pekteno
wych i z rzadka w piaskowcu ba ranowskim (szczątki).

Rodzaj Wiesnerella Cushman
Wiesnerella plana Bogdanowicz

(pl. III , fig . 3 a, b, c)

1952. W i esner ella pl.ana Bogd anow icz; A. K. Bogdanowicz, Mili olidy peneroplidy,
p. 189. p l. 5. fig. 7 a-c.
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Fig. 1. SigmoUina tenuis (Czjzek) ; a skorupka sigmoid alnie zwinięta bez szy jki .
X 50; b skorupka ty powa ze spirolokulinowym ułożeniem późniejszych ko
mór. X 50; c zarys komór w świetle przechodzącym. X 50; d-e przekroje
poprzeczne. X 75.

F ig. 2. Pyrgo simplex (d'Orbigny) ; a-c skor upka typowa. widzian a z trzec h stron,
X 25.

Fig. 3. Cornuspira involvens (Reuss) ; a przekrój osiowy skorupki dojrzałej, X 25;
b skorupk a od str ony bo czn ej, X 25; c przekrój osio wy skor upki młodej ,

X 45. .
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Materiał. - 10 okazów dość dobrze zachowanych.
Wymiary trzech skorupek (w mm):

długość

szerokość

grubość

1
0,25
0,17
0,08

2
0,32
0,20
0,10

3
0,36
0,25
0,15

Opis. - Skorupka nieprawidłowo owalna, zbliżona do trójkątnej , .

spłaszczona obustronnie, rzadziej płasko-wypukła; brzeg marginalny zwę

żony, zaokrąglony.' Ostatnie dwie komory zajmują 2/3 powierzchni sko
r upki, środkowe zaś ułożone są prosto lub ukośnie, często po jednej ko
morze z każdej strony. Komory rurkowate, nieco wygięte, zwężone u pod
stawy, rozszerzają się ku części ujściowej. Szwy niezbyt wyraźne, czasem
dwukonturowe. Ścianka wapienna, gładka, błyszcząca lub matowa. Ujście'

duże, owalne lub okrągłe, położone bocznie, objęte wyraźną, wywiniętą

na zewnątrz wargą, bez zęba.

Zmienność. - Wahaniom podlega kształt skorupek (od trójkątna

wo-owalnych do zaokrąglonych), ułożenie środkowych komór (od prosto
do ukośnie leżących) oraz stopień zwężenia stron bocznych skorupek.

Uwagi. - Okazy z Suchowoli różnią się od formy opisanej przez
Bogdanowicza trójkątnawym zarysem, mniej wyraźnymi szwami, bar 
dziej zaokrąglonym brzegiem marginalnym i słabym spłaszczeniem stron
bocznych skorupek. Różnią 'się one także od holotypu nieco większymi

rozmiarami .
Rozprzestrzenienie. - 'Występuje , według Bogdanowicza , stosunko

wo rzadko w warstwach konckich , w' dolnym i środkowym sarmacie za
chodniego Przedkaukazia. W Suchowoli jest również rzadki i został zna-
leziony wyłącznie w górnych partiach iłów krakowieckich.

Rodzina MiJiolidae
Rodzaj Pyrgo Defrance

Pyrgo sim plex (d'Orbigny)
(pl. I , fig. 2 a, b, c)

3
1,5
1,2
1,1

2
1,3
1,1
0,9

długość

szerokość

grubość

B iloculina simp lex d 'Orbigny ; A. d 'O rbigny , F orarnin ifere s foss iles du Bassin
Tertiaire de Vienne, p . 264, pl 15, fi g. 25-27.
Pyrgo simplex (d'Orbigny) : A. K . Bogd anowicz, Miliolidy i pener oplidy, p . 169.
pl. 25, f ig. 2 a , b.

Materiał. - 25 okazów, w tym część z uszkodzonym ujściem.

Wymiary trzech skorupek (w mm):
1

1,1
0,8

.0,7

1952.

1846.
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Opis. - Skorupka szeroko owal na lub okrągła. Ostatnie dwie
komory wypukłe, od strony szwów spłaszczone. Brzeg marginalny zao
krąglony , czasem lekko k anciasto zaokrąglony. Szew między komorami
prosty lub nieco wygięty, wgłębiony i wyraźny. Obwódka między komo
rami pierścieniowato kolista, dość wąska, mniej więcej jednakowej
szerokości na całej swej długości. Powierzchnia skorupki gładka, matowa,'
rzadziej błyszcząca. Ujście poprzecznie owalne, zwężone w częśc i środko

wej, zaopatrzone w szeroki, niski ząb bez bocznych odrostków, zw ykle
obrzeżone wąską, zaokrągloną, nieco wzniesioną obwódką.

Zmienność. - Zmienność tego gatunku jest niewielka, wyrażająca
się tylko w nieznacznych różnicach wielkości i wypukłości komór.

Uwagi. - Okazy z Suchowoli różnią się od holotypu d'Orbigny i od
okazów opi sanych przez Bogdanowicza bardziej zaokrąglonym brzegiem
marginalnym, mocno wypukłymi komorami oraz wąską, jednakowej sze
rokośc i obwódką między komorami. Gatunek ten jest zbliżony do Pyrgo
a f finis (d'Orb.) i do P. clypeata (d 'Orb.), różni się jednak od nich blaszko
watym zębem, wyraźnie zaokrąglonym kształtem, mocno wzdętymi ko
morami i wąską, jednakowej szerokości obwódką.

Rozprzestrzenienie. - Znany ze środkowego miocenu zachodniej
części Ukrainy (Wołyń i Podole) oraz częsty w miocenie Basenu Wiedeń

skiego. Znany także z miocenu Czechosłowacji (Morawy). W Suchowoli
występuje rzadko w iłach pektenowych.

Pyrgo inornata (d 'Orbigny)
(pl. II , fig. 2 a, b, c)

1846. Biloculina inornata d 'Orblgny: A. d 'Orbigny, Foraminiteres fossiles du Bassin
Tertiaire de Vienne, p . 266, pl. 16, fig. 7, 9.

1952. Pyrgo inortata (d 'O rb igny); A . K . Bogdanowicz, Miliolidy i peneroplidy , p. 168.
pl. 25 , fig. 3 a, b ; 4 a , 'b.

Materiał. - 10 okazów, z których większość zdeformowana, lecz
oznaczalna. Kilka dobrze zachowanych.

Wymiary trzech skorupe k (w mm) :

1 Z 3
długość 0.8 0,9 1,2
szerokość 0,5 0,7 0,9
grubość 0,4 0,5 0,8

Opis. - Skorupka owalna lub jajowata, mocno wypukła, u podsta
w y szeroko zaokrąglona , w części ujściowej zwężona . Brzeg marginalny
zaokrąglony. Od strony ujścia skorupka owalna lub nieprawidłowo okrą

gła. Ostatnia komora rozszerzona u podstawy, w części ujściowej zwężo

na . Komory silnie wypukłe , od st rony brzegu marginalnego wygięte . Ob-
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Fig. 1. Pyrgo lunula (d 'Orbigny); ' przerysowane z d'Orbigny'ego, 1846, Foram. fos s.
Bass. Tert. Vienne, pl, 15, fig . 22-24 ; a-c skorupka typowa, widziana z trzech
stron.

Fig. 2. Pyrgo inornata (d'Or.bigny); n-c skorupka typowa, widziana z trzech stron.
Fig. 3. Trilocutina trigonula (Lamarck) ; a-d skorupka typowa, widziana z czterech

stron. - Wszystkie X 33.
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wódka między komorami wypukła, w części ujściowej wąska, u podstawy
skorupki szeroka. Szew wgłębiony, wyraźny. Powierzchnia gładka, nieco
błyszcząca. Ujście szeroko owalne, czasem okrągławe, zaopatrzone w wy
raźny dwudzielny ząb z bocznymi odrostkami, odgiętymi na boki i do
wewnątrz.

Zmienność. - Do cech zmiennych należą tu stopień rozszerzenia
podstawy skorupek i ich wzdętoś ć , Zmianom podlega także kształt ujścia

(od szeroko owalnego do okrągłego), charakter zęba (od prostego, pałecz

kowatego do rozdwojonego), brzeg marginalny (od zaokrąglonego do bar
dziej zwężonego) i szerokość obwódki między komorami.

Uwagi. - Na okazach z Suchowoli ząb jest charakterystyczny, naj
częściej rozdwojony, o bocznych odrostkach zagiętych do wewnątrz i na
boki. Pyrgo inornata (d'Orbigny) jest zbliżony do P. clypeata (d'Orb.),
który się odznacza szeroko owalnym kształtem, znacznie szerszą obwód
ką między komorami i wyraźnie kanciastym brzegiem marginalnym.
A. Reuss (1867) łączy P. inornata (d'Orb.) z P. bulloides (d'Orb.), jednakże

ten ostatni ma kształt kulisty, komory zaś jego są mocno wzdęte. Stąd

obejmowanie obu tych gatunków jedną nazwą P. bulloides wydaje się

'niesłuszne .

Rozprzestrzenienie. - Rzadko spotykany w środkowym miocenie
zachodniej części Ukrainy, częściej w miocenie Basenu Wiedeńskiego.

'W Suchowoli występuje także rzadko w iłach pektenowych.

Pyrgo lunula (d'Orbigny)
(pl. II, fig. 1 a, b, c)

1846.

1952.

Biloculina lunul.a. d'Oroigny; A. d 'Orbigny , Foraminiteres fossiles du Bassin
Tertiare de Vienne, p . 264, pl. 15, fig. 22-24.
Pyrgo lunul.a. (d 'Orbigny); A. K. Bogdanowicz, Miliolidy i peneroplidy, p. 169.
pl. 25, fig. 6 a , b; 7.

Materiał. - 15 okazów przeważnie mocno zdeformowanych .
Wymiary trzech skorupek (w mm):

długość

szerokość

grubość

l
0,55
0,45
0,22

2
0,70
0,65
0,34

3
0,85
0,80
0,44

Opis. - Skorupka szeroko owalna lub o zarysie regularnie koli
stym, dość znacznie spłaszczona. Obwódka między komorami wąska, jed
nakowej szerokości, płaska. Brzeg marginalny ostrokrawędzisty.Komory
słabo wypukłe (od strony ujścia nadają skorupce zarys soczewki). Szew
lekko wgłębiony, z boku wygięty. Powierzchnia skorupki gładka. Ujście
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duże, półksiężycowate, zwężone, z szerokim, płaskim, lekko zaokrąglo

nym zębem.

Zmienność. - Zmianom podlega brzeg marginalny (od ostrokrawę

dzistego do kilowatego) i stopień wzdętości komór.

Uwagi. - Okazy z Suchowoli swym brzegiem marginalnym zbliżają

się do Pyrgo carinata (d'Orbigny). H. B. Brady (1884) umieścił ten gatunek
w synonimice dzisiejszego gatunku P. depressa (d'Orb.) opisanego z Mo
rza Adriatyckiego, jednak utożsamianie tych dwóch form nie jest dosta
tecznie uzasadnione.

Rozprzestrzenienie. - Znany z miocenu Basenu Wiedeńskiego.

Bardzo rzadko spotyka się na terenie zachodniej części Ukrainy (środko

wy miocen). W Suchowoli spotyka się bardzo rzadko w iłach pekteno
wych. Występuje też prawdopodobnie w piaskowcu baranowskim.

Rodzaj Triloculina d'Orbigny
Triloculina trigonula (Lamarek)

(pL II , fig. 3 a-d)

1804. Mi1ioHtes t r igonula Lamarck ; J . B. Lamarok, Suite des Memoires sur les
Fossiles des Envi rons de Paris, p . 351 (fide Ellis & Messina, Catalogue of
Foraminifera).

11126. T riloculina affinis d 'O rbigny : A . d 'O rbigny , Ta bleau mćthodique de la classe
des Cephalopodes, p . 299 nom. nudo (fide E1lis & Messina, i bi dem ).

1826. Trilocu lina tTigo nula d 'Orbigny; A . d 'Orbigny, Tableau mćthodique de la
c1asse des Cephalopodes, p. 299 (fide A. K. Bogdanow icz , Miliolidy i penero
plidy).

1952. MiLiolina trigon'Ula (Lamarck) ; A. K . Bogdanowicz, MiHolidy i peneroplidy,
p . 96-97 , p l. 6, fig. 1 a , b .

Materiał. - 10 okazów na ogół dobrze zachowanych.
Wymiary trzech skorupek (w mm):

długość

szerokość

l
0,70
0,45

2
0,90
0,60

3
1,50
0,85

Opis. - Skorupka owalna, wrzecionowato wyciągnięta, na końcach

kanciasta. Brzeg marginalny kanciasto zaokrąglony, zarys skorupki od
strony ujścia trójkątny. Na zewnątrz widoczne są trzy grube i wąskie,

lekko wypukłe komory. Szwy wgłębione, wyraźne. Powierzchnia skorup
ki gładka, matowa lub błyszcząca. Ujście nachylone, okrągłe lub po
przeczno owalne, na niewielkie j szyjce, z cienkim, rozdwojonym nieco
zębem.

Zmienność. - Nieznacznym zmianom podlega stopień wydłużenia

skorupek oraz mniej lub więcej wyprostowująca się szyjka ujściowa.
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Uwagi. - Gatunek ten jest bardzo zbliżony do Triloculina carinata
d'Orbigny, lecz różni się ujściem i mocniej rozdwoj onym zębem. J est on
także podobny do T. austriaca d'Orbigny i do T. gibba d'Orbigny, lecz od
tych gatunków różni się większą długością, wrzecionowatym kształtem

i większym spłaszczeniem stron bocznych skorupki.

Rozprzestrzenienie. - Występuje dość często w górnym eocenie po
ziomu kijowskiego południowej Ukrainy oraz w eocenie Francji. Spoty
kany w miocenie południowej części ZSRR i zachodniej Europy. W Su
chowoli rzadki w iłach pektenowych.

Triloculina consobrina d'Orbigny

(pl. III, fig. 1 a, b,c)

1846. Triloculina consobrina d 'O rbigny ; A. d 'Orbigny, Foraminiferes fossiles du
Bassin Tertiaire de Vienne, p. 277-278, pl. 17, fig . 10-12.

1857. Miliola (Triloculi7UL) consobrina d'Orbigny ; J . G . Egger, Die Foraminiferen
der Miocan-Sohlchten, p . 10, pl. 2, f ig . 7, 8, 9.

1952. M ilio lina consobrina (d'Orbigny) ; A. K . Bogdanowicz, Miliolidy i peneroplidy ,
p. 124-125, pl. 14, fig. 1 a-c ; 2 a-c; 3 a- c ; 5; 6 a-c.

1955. Triloculina COnsObri7UL d 'Orbigny ; E: Luczkowska , O tortońskich otwornicach
z warstw chodenickich i grabowieckich, p. 104, pl. 6, fig. 10 a, b , c.

Materiał. - 25 okazów na ogół słabo zachowanych.
Wymiary trzech skorupek (w mm):

1 2 3
długość 0,48 0,55 0,65
szerokość 0,20 0,25 0,30
grubość 0.08 0,10 0,15

Opis. - Skorupka wydłużona, płasko-wypukła, u podstawy zaokrą

glona, w części ujściowej tępo zakończona. Brzeg marginalny zaokrąglo

ny, czasem lekko zwężony. Komory wydłużone,' rurkowate, wąskie, wy
gięte, u podstawy lekko wzdęte, w części ujściowej zwężające się, na bo
kach nieco wypukłe. Szwy często słabo widoczne, lekko wgłębione. Po
wierzchnia gładka, matowa. Ujście małe, okrągłe, ułożone prosto lub nie
co nachylone. Ząb prosty, krótki.

Zmienność. - Zmianom podlega stopień wydłużenia skorupek i ich
szerokość.

Uwagi. - Okazy z Suchowoli są najbardziej zbliżone do form opi
sanych przez d'Orbigny'ego z Basenu Wiedeńskiego i przez E. Łuczkow

ską z warstw chodenickich i grabowieckich okolic Bochni. Od form opi
sanych przez Bogdanowicza różnią się bardziej spłaszczonymi skorupka
mi. Od przedstawicieli tego ga tunku, opisanych przez Eggera, okazy
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Fig. 1. TrilocuLina consobrina d'Orbigny; a-c skor upka typowa, widziana z trzech
stron, X 45.

Fig. 2. TrilocuLina consobrina d'Orbigny var. sarmatica Gerke; a-c skorupka typo
wa, widziana z trzech stron, X 45.

F ig. '3. Wiesnerella pIana Bogdanowicz; a-c skorupka typowa, widziana z trzech
stron, X 85.

F ig. 4. Qu inquelocuLina boueana d 'Orbigny ; a-d skorupka typowa, widziana z trzech
stron, X 33.

Fig. 5. Quinqueloculina (Miliolina) aff. boueana d'O rbigny; a-c skorupka typowa.,
widziana z trzech stron, X 33.
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z Suchowoli różnią się zaokrąglonym brzegiem marginalnym i węższymi

.skorupkami. Gatunek ten jest także zbliżony do Triloculina coasobrinc
d'Orb. var. sarmatica Gerke, lecz ta odmiana różni się wyciągniętą czę

.ścią ujściową i wyraźnymi, szerokimi, dwukonturowymi szwami.

Rozprzestrzenienie. - Dość częsty w miocenie Basenu' Wiedeńskie
go, rzadziej w Dolnej Bawarii tegoż okresu oraz w warstwach mioceń

.skich regionu krymsko-kaukaskiego i zachodniej Europy. Występuje

w warstwach chodenickich i grabowieckich okolic Bochni, w Suchowoli
.zaś - w iłach pektenowych.

Triloculina consobrina d'Orbigny var. sarmatica Gerke
(pl. III, fig. 2 a. b, c)

:1952. MHiolina consobrina (d'Orbigny) var. sarmatica Gerke; A. K . Bogdanowicz,
Miliolidy i peneroplidy, p. 126, pL 14, fig. 6 a-c,

długość

szerokość

Materiał. - Około 20 okazów.
Wymiary trzech skorupek (w mm) :

1
0,28
0,15

2
0,40
0,20

3
0,55
0,25

Opis. - Skorupka wydłużona, owalna, płasko-wypukła, u podsta
wy zaokrąglona, ku ujściu lekko zwężona. Ułożenie komór według typu
'kwinkwelokulinowego lub massilinowego. Brzeg marginalny okrągły,

czasem lekko zwężony. Komory rurkowate, lekko bocznie spłaszczone

i wygięte, u podstawy wzdęte, ku ujściu zwężone; środkowe komory uło

' żone ukośnie. Ostatnia komora wydłuża się w części ujściowej w małą

szyjkę. Szwy słabo wgłębione, ukośne, często szeroko dwukonturowe.
' Ś cianki cienkie, gładkie, błyszczące. Ujście proste, czasem ukośne, małe,

-okrągłe, z małym, prostym, czasem szczątkowym zębem.

Zmienność. - Zmienne są stopień spłaszczenia skorupek, ich wy
dłużenie oraz charakter części ujściowej.

Uwagi. - Okazy z Suchowoli różnią się od form opisanych przez
Bogdanowicza większą długością skorupek i bardziej okrągłym zarysem
·od strony ujścia. Opisane wyżej okazy różnią się od Triloculina conso
brina d'Orbigny zaokrągloną, wzdętą podstawą, ukośnie ułożonymi ko
morami środkowymi i szeroko dwukonturowymi szwami.

Rozprzestrzenienie. - Odmiana ta spotykana jest dość często

w warstwach dolnego i środkowego sarmatu regionu krymsko-kaukaskie
go oraz w środkowym sarmacie Ukrainy. Rzadko występuje .w górnym
.sarmacie i pliocenie wschodniego Przedkaukazia. W Suchowoli wystę

puje w iłach krakowieckich, gdzie jest niezbyt częsta.
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. Rodzaj Quinqueloculina d'Orbigny

Quinqueloculina boueana d'Orbigny
.(pl. III, fig. 4 a-d, 5 a-c)

_ 81

1846. Quinqueloculina boueana d 'O rbigny ; A. d 'Orbigny , For arn iniferes fos silesdu
Bassin Tertiaire de Vienne, p. 293-294 , pl, 19, f ig. 7-9..

1952. Miliolina aff. boueana (d'Orbigny) ; A. K. Bogdanowicz , Miliolid y i peneroplidy,
p . 138, p l. 17, f ig . 2, 3 ; pl, 18, Hg. 1 a-c,

Materiał. - 20 okazów dość dobrze zachowanych.

Wymiary trzech skorupek (w mm):

1 2 3

długość 0,60 0,80 1,10
szerokość 0,40 0,55 0,65
grubość 0,30 0,40 0,45

Opis. - Skorupka owalna, mniej lub więcej wzdęta, w części ujścio

w ej przycięta, u podstawy zaokrąglona. Brzeg marginalny wypukły i za
okrąglony, czasem kanciasto zaokrąglony. Komory wygięte, ku ujściu

zwężone, "': części środkowej rozszerzone. Część ujściowa rozszerzona
przy samym ujściu. Szwy wgłębione, wyraźne. Ś cianki grube, pokryte
cienkimi, nie wysokimi, zaostrzonymi i podłużnymi żeberkami w liczbie
20-30 lub więcej. Na niektórych okazach żeberka są słabiej zaznaczone
(pl. III, fig. 5 a-c). Ujście skośne, okrągłe lub owalne, objęte lekko zgru
białą obwódką. Ząb krótki, wąski; czasem rozdwojony .

Zmienność . - Forma bardzo zmienna. Zmienności podlegają tu :
nóść żeberek, stopień ich wyrazistości, położenie ujścia (od ukośnie do
prosto leżącego), .kształt ujścia, stopień wypukłości komór i wielkość sko-'
rupek.

Uwagi. - Okazy z Suchowoli różnią się od typowych z miocenu
Austrii słabym rozwidleniem zęba i większą szerokością części ujściowej .

Inne cechy zbliżają je do form opisanych prżez Bogdanowicza, W iłach

krakowieckich występują słabo żeberkowane okazy, - o których także

wspomina Bogdanowicz ze środkowego miocenu regionu krymsko-kau
kaskiego, jako Miliolina aff. boueana (d'Orb.) Okazy te należą niewątpli

wie do tego gatunku.

Rozprzestrzenienie. - Znany z warstw mioceńskich Basenu Wie
deńskiego. Dość często występuje w tarchanie (śr. miocen) regionu krym
sko-kaukaskiego, a także w warstwach konckich zachodniegoPrzedkau
kazia. W Suchowoli rzadki w górnych par t iach iłów .pektenowych
i w dolnych partiach iłów krakowieckich.

Acta Pala eonto logica Polonica - vol. I/ I 6
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Quinqueloculinu ' ukneriunu d 'Orbigny

(pl. IV, fig . 4 a-d; 5, 6, 7; 8 a-d) .

1846. Quinqueloculina akneriana d 'Orbigny ; A. d 'Orbigny , Foraminiferes fossiles du
Bassin Tertiaire de Vienne, p . 290-291, pl. 18, fig. 16-21.

1938. Miliolina akneriana (d'Orblgny) var. media Gerke; A. A. Gerke, Izmiencziwost'
Miliolina akneriana (d'Orb.), p. 301 , pl , l , fig. 2, 3.

1938. Miliolina lLkneriana (d 'Orb igny) var. elongata Gerke ; A. A. Gerke, ibidem,
p . 301, pl. l , f ig . 8-9.

1938. Miliolina akneriana (d 'Orbigny ) var. rotunda Gerke ; A. A . G erke, i bi dem,
p . 296, pl. l , fig. l a-c.

1938. Miliolina akneriana (d 'O rbigny) var. lo nga Gerke; A . A. Gerke, ibidem, p. 305 ,
pl, 2, fig . 7.

1938. Miliolina akneriana (d 'Orbigny) v a r . longa Gerke f . argunica Gerke ; A. A. Ge r
ke, i bi dem, p. 305, pl. 2, fig . 11-12.

1950. Miliolina akneriana (d 'Orbigny) ; A. K. Bogdanowicz, Czokrackije foraminifery
zapadnogo Predkawkazja, p. 145-148, pl , l, fig . l a-c.

1952. Miliolina akneriana (d 'Orbigny) ; A. K . Bogdanowicz, MilioJidy i peneropl idy,
p . 111-114, pl. 10, f ig. 5 a-c ; pl. 11, fig , l a-c ; 2 a-c ; 3 a, b.

Materiał. - Około 500 okazów dobrze zachowanych.
Wymiary trzech skorupek (w mm):

1 2 3
długość 0,25 0,65 0,95
szerokość 0,18 0,40 0,65
grubość 0,07 0,25 0,45

Opis. - Skorupka szeroko owalna, w CZęSCl ujściowej zaostrzona,
u podstawy zakończona tępo. Brzeg, marginalny zaokrąglony. Komory
rurkowate, wygięte, mniej więcej jednakowo szerokie na całej swej dłu

gości. Szwy wgłębione, cz ęsto dwukonturowe. Powierzchnia skorupki
gładka, błyszcząca. Ujście ukośne, owalne, objęte niewielką wargą. Ząb

prosty, pojedynczy, czasem słabo rozdwojony.

Zmiennośc. - Gatunek ten jest bardzo zmienny, przy czym zmien-
ności podlegają następujące cechy:

a) długość skorupki (od 0,25 do 0,95 mm),

b) kształt skorupki (od kolistego do wydłużonego),

c) ułożenie ujścia (od słabo ukośnego do zupełnie ściętego ukośnie, .

ujście bez szyjki lub na małej szyjce jak u Miliolina akneriana (d'Orb.)
var. longa Gerke f. urgunica (Gerke),

d) stopień wzdętości komór (od mocno wzdętych do słabo wypuk
łych u form wydłużonych),

e) stopień wygięcia komór (od słabo wygiętych u form wydłużo

nych do mocno wygiętych u form drobnych, kolistych),
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f) charakter zęba (od prostego, krótkiego, czasem szczątkowego, do
wydłużonego i rozdwojonego na końcu). .

Uwagi . - W Suchowoli gatunek ten występujebardzo licznie w iłach

krakowieckich. Temu to gatunkowi wiele uwagi poświęcił A. A. Gerke
(1938), który wyróżnił kilka zasadniczych jego odmian stanowiących cią

głe szeregi powiązane wszelkimi przejściami. Odmiany te mają na terenie
regionu krymsko-kaukaskiego pewne znaczenie przy korelacji warstw
w obrębie poziomu czokrackiego. WSuchowoli ścisłego związku między

tymi odmianami a poszczególnymi partiami iłów krakowieckich nie ob
serwuje się. A zatem oznaczanie tutaj odmian odrębnyminazwami nie wy
daje się być bardzo uzasadnione. Wśród tych odmian wyjątek stanowi for
ma opisana przez Gerkego jako var. longa forma orgunica, która się różni

od innych wyraźnie wykształconą szyjką ostatniej komory. Odmianę tę

przedstawia fig. 8 na pl. IV.

Okazy z Suchowoli mało się różnią od opisanych przez d'Orbigny'
ego, lecz bardziej jeszcze są zbliżone do form opracowanych przez
A. A. Gerke'go i A. K. Bogdanowicza. Okazy ich są z obu stron zaostrzo
ne , komory ich są wygięte i bardzo wypukłe (pl. IV, fig. 4 a-d), ujście

leży ukośnie i opatrzone jest w pojedynczy, prosty ząb. Wszystkie wa
rianty tego gatunku mają brzeg marginalny zaokrąglony, a od strony
ujścia mają kształt nieregularnego, owalnego trójkąta. Skorupki z Su
chowoli są z reguły drobniejsze i mają delikatniejsze ścianki.

Rozprzestrzenienie. - Występuje w miocenie Basenu Wiedeńskie

go, częsty w czokraku (środkowy miocen) regionu krymsko-kaukaskiego,
znany też w poziomie czokrackim (spirialisowym) wschodniego ·Przed
kaukazia i z półwyspu Tamańskiego. W Suchowoli występuje bardzo
licznie w iłach krakowieckich i rzadziej w iłach pektenowych (w ich
partiach górnych).

Rodzaj Sigmoilina Schlumberger
Sigmoilina tenuis (Czjzek)

(pl. I, fig. 1 a-e)

1848. Quinqueloculina tenuis Czjzek; J. Czjzek, Beltrag zur Kenntnis der fossilen
Foraminiferen des Wiener Beckens, p . 149, pl, 13, fig. 31-34 (fide A . K. Bogda
nowicz, Miliolidy i peneroplidy),

1850. Quinqueloculina tenui$ Reuss; A. ReU5S, Neue Foraminiferen aus den Schich
ten des óste r reichisohen Tertiarbeckens, p . 385, pL 50, fig. 8.

1962. Sigmoilina tenuis (Czjzek) ; A. K . Bogdanowicz, Miliolidy i peneroplidy, p. 159,
pl. 23, fig. 1 a , b ; 2 a , b ; 3 a-c ; 4 a-c.

Materiał. - Około 200 okazów dobrze zachowanych.
Wymiary trzech skorupek (w mm):
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Fig. 1. A rticuHna problema Bogdanowicz; a część jednoseryjna o szwach prostych ,

, b część jednoseryjna o szwach pofałdowanych; c część kłebkowataY jedną
komorą części jednoseryjne j , d ujście ostatniej ' komory, X "45. ' ,,' ,,:

F ig. 2. Articutina n itida d 'Orbigny; a cześć jednose ryj na i część kłębkowata , X 33;
b dwie k omory części jednoseryjnej, X 45. ", .' , ' " ,

Fi g. 3. ArticuLina tenella (Eichwald); część [ednoseryjna, X 25'-
F ig. 4. QuinqueLocutina akneriana d 'Orbigny ; a-d skorupka ' ty pow a , wid ziana z czte -

rech stron, X 45. ' j

Fig. 5-7 . Quinquelo c1!lina akneri.ana d 'Orbigny ; t rzy okazy różnego kształtu ;
fig. 5 X 33, fig. 6 X 85, f ig. 7 X 45. , ' . ',

F ig. 8. QuinqueLoC1!lina akneriana d'Orbigny ; fo rma ar gunica Ger ke ; a-d skorupka
typowa, widziana z czterech stron" ,x 50. ' , .'
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długość

szerokość

grubość

l

,~,2? ,

" ,0,11
0;04

" : " "":, ,2"
, 0,47

- ~,28

0,06_

3
0,68
0,37
0,08

Opis . - Skorupki szeroko lub ,wąsko owalne, mocno bocznie spła

szczone, u podstawy iw części ujściowej . ostro zakończone, , często też

u podstawy kanciasto zaokrąglone. Brzeg marginalny zwężony, zackrąg

lony. Stosunek długości do szerokości skorupek wynosi od 1,4 do 2,5.
Formy szerokie, mocno spłaszczone, w części młodocianej zwinięte w kil
ku płaszczyznach typu kwinkwelokulinowego, w późniejszych zaś typu
spirolokulinowego (planispiralnie). . Formy wąskie zwinięte według typu
sigmoilinowego. Wszystkie skorupki .szeroko owalne w części ujściowej

wyciągni ęte w małą, stożkowatą szyjkę. U form wąskich spotyka się oka
zy bez szyjki. Na zewnątrz widocznych jest od 5 do 9 komór rurkowatych,
nieco bocznie spłaszczonych. Szerokość komór mniej więcej jednakowa
na całej ' ich długości. 'Szwy wgłębione, zwykle dwukonturowe (sżczegól

nie mi. ostatnich komorach) , co często daje złudzenie jakby podłużnie

biegnącego wzdłuż komór, płytkiego rowka. Ujście proste lub nachylone,
okrągłe, małe, bez zęba. Szyjka ujściowa stożkowata, zwężona ku górze,
objęta małą, wąską obwódką lekko ,wywiniętą na zewnątrz. Ścianki sko
rupki cienkie, gładkie i błyszczące.

Zmienność. - Zmienności podlegają tu : kontur skorupek (od wą

skich do szeroko owalnych, romboidalnych), zarys skorupek od , strony
ujścia (od płasko eliptycznych do nieprawidłowo owalnych, cojest zwią

zane z sigmoilinowym ułożeniem, komór u form wąskich), ilość komór
(od 4 do 12), charakter szyjki (od małej, równej, do stożkowato wyciąg

niętej). Wahaniom także podlega wypukłość komór i ich wygięcie, a tak
że grubość ścianek.

Uwagi. - Formy szeroko ~walne o dość regularnym ułożeniu ko
mór w późniejszym stadium rozwoju są podobne do spirolokuliny, formy
wąskie natomiast ułożeniem komór zbliżają się do typu ,sigmoiliny (pl. I,
fig. l , d-e). Opisany gatunek jest z jednej strony podobny do Sigmoili
na tenuissima (Reuss) (1867), z drugiej zaś do S. tschokrakensis Gerke
var . pIana Gerke. Pierwszy z nich różni się od opisanych okazów więk

szym spłaszczeniem bocznym skorupek i nieco większymi rozmiarami,
drugi zaś ma budowę masywniejszą skorupki, dużą szerokość i mniejszą

wypukłość skorupek, a także o wiele większe rozmiary. Ze względu na
wewnętrzną budowę skorupek (przekroje poprzeczne wykazują budowę

typu sigmoiliny) okazy z Suchowoli zaliczyłem do Sigmoilina tenuis
(Czjzek). '

Rozprzestrzenienie. - WedługBogdanowicza dość często spotykany
w tarchanie (środkowy miocen) regionu krymsko-kaukaskiego, rzadko
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w środkowym miocenie zachodniej Ukrainy. Według Łuczkowskiej (1955)
występuje też rzadko w okolicy Bochni w warstwach chodenickich i gra
bowieckich. Spotykany jest również w środkowym miocenie na terenie
Czechosłowacji i Austrii. Pokrewny gatunek S. tschokrakensis Gerke var.
plana' Gerke znany jest z warstw spiriałisowych czokraku Cis-Kaukazu.
W Suchowoli wyżej opisany gatunek występuje często w iłach pekteno
wych i w piaskowcu baranowskim (tutaj w stanie najczęściej pokru
szonym).

Rodzaj Articulina d'Orbigny
Articulina problema Bogdanowicz

(pl. IV , fig. 1 a-d)

1952. Articulina problema Bogdanowicz; A . K . Bogdanowicz, M ili el id y i peneropli
dy, p . 205, pl , 31, fig . 2 a , b ; 3-6,9.

Materiał. - Ponad 60 okazów, nieraz w postaci części jednoseryj
nych lub jako kłębkowate stadia skorupek. Kilka okazów z zachowanymi
obu częściami.

Wymiary trzech skorupek (w mm) :

długość

szerokość

l
0,15
0,09

2
0,215
0,14

3
0,35
0,22

Długość okazów o 4-5 komorach w części jednoseryjnej dochodzi do
1,5 mm. A. K. Bogdanowicz (1952) podaje długość obu części razem do
4-5 mm przy 4-10 komorach tej części.

Opis. - Część kłębkowato zwinięta, kształtu owalnego, czasem eso
watego, mniej lub więcej spłaszczona bocznie, u podstawy zaokrąglona,

czasem kanciasto zaokrąglona. Brzeg marginalny zaokrąglony. Komory
rurkowate, wygięte, wzdęte u podstaw, a zwę żające się ku części ujścio

wej. Szwy nieco wgłębione. Ujście ostatniej komory szeroko owalne, n a
małej szyjce, z małym, pojedynczym zębem.

Część jednoseryjna złożona z 3-8 komór lub więcej (A. K. Bogda
nowicz podaje ich do 10), wydłużonych, stopniowo zwężającychsię w czę

ści ujściowej , wzdętych zaśu podstawy (czasem to wzdęcie jest gruszko
wate). Szwy wyraźne, wgłębione, nadające całej skorupce wygląd pacior
kowaty. Ś cianki cienkie, gładkie, błyszczące. Spotyka się też skorupki
o pomarszczonej powierzchni. Ujście na ostatniej komorze, terminalne,
duże, okrągłe, często objęte nieco zgrubiałą obwódką.

Zmienność. - Zmienności podlegają tu : liczba komór części jedno
seryjnej , ich charakter (od słabo wzdętych do gruszkowatych ), grubość

ścianek oraz obecność lub nieobecność obwódki wokół ujścia. Wśród oka-
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zów opisanych przez Bogdanowicza spotyka się formy mikrosferyczne
i megalosferyczne. W Suchowoli niemal wszystkie należą do form mikro
sferycznych . Kilka okazów, o spiralnie lub kolbowato zwiniętej części

początkowej skorupki, jest mocno uszkodzonych. Razem z formami opi
sanymi spotyka się ' w Suchowoli okazy o bardziej wydłużonych komo
rach części jednoseryjnej , o szorstkiej powierzchni i z lekko pomarszczo
nym ujściem, należące być może do odmiany tego gatunku.

Uwagi. - Okazy z Suchowoli mało się różnią od typowych form
opisanych przez Bogdanowicza. Gatunek ten zbliżony jest do Articulina
v oloshinov ae Bogd. i do A. apscheronica Bogd., lecz różni się od nich licz
niejszymi komorami części jednoseryjnej i grubszymi ściankami oraz z re
guły gładkością powierzchni skorupki.

. Rozprzestrzenienie. - Częsty w dolno- i środkowo-sarmackich war
stwach północnego Kaukazu, Mołdawii, Gruzj i, półwyspów Tamańskie

go i Kerczeńskiego. W Suchowoli występuje dość często w górnych par
tiach iłów krakowieckich.

Articulina ni tida d 'Orbigny
(pl. IV, fig. 2 a, b)

1826. A rticu lina nitida d 'Orbigny ; A . d 'Orbigny , T a bleau me thodique de la c1asse de s
Cephalopodes , p . 300 (f i de Ellis & M essina, Catalogue of For a minifera) .

1846. A rticulina gibbosula d 'Orbigny; A. d 'Orb igny , Fo ramirriferes rossl les du Bas
si n T er tiair e de V ienne, p . 282, pl. 20, fig. 16-18.

1952. Articulina n i tida d 'O rbigny ; A. K. Bogd an ow icz, Miliolidy i pene roplidy,
p. 196-197, p l. 29, fig . 2, 3; 4 a , b ; 5- 7.

Materiał. - 8 okazów zachow anych jako części jednoseryjne i kłęb

kowate osobno.
Wymiary trzech skorupek (w mm) :

długość

szerokość

1
0,10
0,08

2
0,15
0,10

3
0,25
0,12

Długość razem z częścią jednoseryj ną sięga 1,5 mm.

Opis. - Część początkowa kłębkowato zwinięta, owalna, słabo zwę

żona bocznie, u podstawy zaokrąglona . Brzeg margin alny zaokrąglony .

Na zewnątrz wi doczne są trzy łukowato wygięte komory, osta tn ie mniej
lub więcej u podstawy rozszerzone, w części uj ściowej nieco zwężone.

Szwy słabo wi doczne.

Część jednoseryjna u typowych form, złożona przeciętnie z 2-3 ko
mó r, dość dużych, rurkowatych, zwiększaj ących stopniowo swe r ozmia
ry. Komory są stosunkowo krótkie i wypukłe, u podstawy rozszerzone,
w części uj ściowe; wyraźnie zwężone. Szwy wgłębione, wyraźne. Po-
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wierzchnia pokryta podłużnymi, dość grubymi żeberkami, zwykle przy
tępionymi, w liczbie 10-15. Zeberka te przerywają się w miejscach
szwów. W części kłębkowatej są one cieńsze i delikatniejsze. ŚCianki

dość grube, porcelanowe. Ujście okrągłe, objęte nieco zgrubiałą obwódką

w kształcie słabo wywiniętej na zewnątrz wargi.

Zmienność. - Do cech zmiennych należą tu: stopień spłaszczenia

części kłębkowatej, ilość żeberek i liczba komór części jednoseryjnej.

Uwagi. - U form opisywanych przez d'Orbigny'ego i rozpatrywa
nych .przez Bogdanowicza część kłębkowata jest lekko zwężona bocznie
i liczba żeberek nie przekracza 12-14 . Natomiast u form z Suchowoli licz
ba ta może dochodzić do 20 (jest to jedna z cech zmiennych tego gatun
ku). Część kłębkowata okazów z Suchowoli jest często wzdęta, słabo

zwężona w części ujściowej.

Rozprzestrzenienie. - Rzadko spotykany w górnym eocenie połud

niowej Ukrainy i w miocenie zachodniej części Ukrainy. Znany także

w eocenie Francji. W Suchowoli występuje rzadko w iłach krakowieckich.

Articulina tenella (Eichwald)

(pl. IV, fig. 3)

1850. Nodosaria teneUa Eichwald ; E . Eichwald, Paleontologija Rossii, p. 22, p l , I ,
f ig . 5 a-c (fide A. K . Bogdanowicz, Miliolidy i penerop1idy) .

1952. Articulina t eneLla (Eich wald ) ; A . K. Bogdanowicz, ibidem, p. 198:-199, pl, 29,
fig. 8 a, b; 9 a, b ; lO, 11.

Materiał. - Kilkanaście okazów o zachowanych tylko częściach jed
rioseryjnych.

Wymiary: długość części jednoseryjnej z 4-5 komorami dochodzi do
1,2-2,2 mm. Według Bogdanowicza, gdy liczba komór dochodzi do 8, dłu

gość wynosi 3 mm.

Opis . - Część kłębkowata form mikrosferycznych nie zachowała się.

W pracach E. Eichwalda (1850), F. Karrera (1868), a także A. K. Bogda
nowicza (1952), tej części skorupki nie opisano. Sądząc z wielkości ko
mór części .jednoseryjnej, część kłębkowata musiała być małych roz
miarów.

Część jednoseryj na złożona jest z 4-7 komór, wydłużonych, mniej
więcej prostych, lekko rozszerzonych w części środkowej , stopniowo zwę

żających się w kierunku ujścia. Szwy między komorami nieco wgłębione,

dość dobrze widoczne. Ścianki masywne, pokryte 10-14 n iewysokimi, po
dłużnymi, lekko zaostrzonymi żeberkami. Ujście okrągłe, czasem z wy
raźną, spłaszczoną i wyciągniętą na zewnątrz obwódką, na okazach z Su
chowoli najczęściej nie zachowane.



)\ILI OLIDEA TORTOlil SKO-SAR'\\ ACKJ E Z SU CH OWOLI 89'

Zmienność. - Zmiennymi cechami są tutaj: długość i stopień wy
pukłości komór, wysokość i grubość żeberek (często występują słabe że':'

berka), liczba tych ostatnich (10-14). Spotyka się także skorupki wygięte

łukowato.

Uwagi. - Okazy tego gatunku różnią się od Articulina"nitida d'Or
bigny większą liczbą komór części jednoseryjnej (więcej niż 3; u A. nitidq
jest ich tylko 2-3) i większą długością poszczególnych komór tej części.

Przypuszczalny brak części jednoseryjnej skłonił Eichwalda do zalicze
nia swych okazów do rodzaju Nodosaria.

Rozprzestrzenienie. - Stosunkowo rzadko spotykany w środkowym

miocenie zachodniej części Ukrainy i w środkowym miocenie Austrii.
Rzadko w Suchowoli w górnych partiach iłów krakowieckich.

FACJALNY CHARAKTER OSADOW

Przy uzupełnianiu materiału otwornicowego zwracałem szczególną

uwagę na dwa poziomy profilu, tj. na piaskowiec baranowski i na iły kra
kowieckie. Piaskowiec baranowski, ubogi w skamieniałości, posiada skąpe

i źle zachowane skorupki otwornic. Zazwyczaj skorupki ich są drobne.
Występują tu głównie rodzaje takie, jak: Sphaeroidina, Bulimina, Uvige
rinct, Rotalia, Globigerina, Bolivina, Angulogerina, Eponides, Cibicides,
Nonion , Asterigerina. Miliolidy są tu bardzo skąpe, reprezentowane przez.
Sigmoilina tenuis (Czjzek), szczątki Pyrgo sp. i Quinqueloculina sp.
W warstwie tej znalazłem, poza otwornicami, nieliczne elementy igieł

gąbek i drobny detryt muszlowy. Obecności radiolarii nie stwierdziłem. "

Jak widać, zespół otwornic piaskowca baranowskiego jest ubogi ro
dzajowo. W zespole tym pod względem ilości osobników przeważają for
my planktoniczne, gdy tymczasem formy bentoniczne stanowią nieznacz
ną domieszkę.

Mięczaki tej warstwy są także nieliczne i reprezentowane są głów

nie przez Chlamys scissa Favre, Amussium denudatum Reuss, Thracia
ventricosa Phil.

Scisłych danych co do facji piaskowca baranowskiego w poprzednich
badaniach nie podano. Formy planktoniczne wśród otwornic, drobne roz
miary ich skorupek óraz jednoczesne zubożenie rodzajowe zespołu, wska
zywałyby na fację głębszego morza i na większe jego zasolenie. Zgodne
to jest z najnowszymi badaniami K. Kowalewskiego (1955), który zja
wisko to, występujące także u mięczaków, uważa z jednej strony za wskaź

nik facjalny morza głębszego lub głębokiego, z drugiej zaś strony - za
fację morza początkowo przeciętnie słonego, później bardziej zasolonego.
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Cienką warstwę piaskowca baranowskiego przykrywa warstwa
gipsonośna, która nie jest tu jednolitą. Wapienie porowate występują

w stropie i spągu tej warstwy, wkładki zaś mułku, iłu i piasku z kryszta
łami gipsu - w środkowej jej części. W ile mułkowym stwierdzono obec
ność drobnych, nieoznaczalnych szczątków małżów. .Otwornice są tutaj
nieobecne. Część spągowa natomiast, jako cienka wkładka mułku ilaste
go, zawiera bardzo skąpą, skarłowaciałą faunę otwornic, analogiczną do
występującej w piaskowcu baranowskim. Warstewki mułku i iłu, leżące

naprzemianlegle z piaskami zawierającymi gips i bentonit w środkowej

części warstwy, świadczyłyby. o krótkotrwałych oscylacjach linii brze
gowej morza. Cała ta warstwa gipsonośna świadczyłaby o silnym zasole
niu morza, przy jednoczesnym jego spłycaniu się.

Wapienie porowate leżące w stropie warstwy gipsonośnej graniczą

z iłami pektenowymi. Iły te zawierają cienkie wkładki wapienia bez fau
ny. W samych iłach występuje bardzo bogata fauna mięczaków (vide opis
profilu na str. 70) i otwornic (tabela B). Z całości fauny, jaka tutaj wy
stępuje, można wyprowadzić wyraźny wniosek, że mamy tu do czynienia
z facją morza głębszego, być może nerytycznego, o normalnym zasoleniu
wody. Obecność dużych miliolidów w tej warstwie przemawiałaby za
pewnym ociepleniem zbiornika, z drugiej zaś strony duża ilość form aglu
tynowanych, głównie w dolnej części iłów, jak Textularia, Spiroplectam
mina, Bigenerina, Trochammina, Haplophragmoides, Liebusella i inne 
za chłodniejszą temperaturą zbiornika. Możliwe jest, że początkowo zbior
nik ten był głębszy i chłodniejszy, potem nieznacznie spłycał się i ocieplał.

Dalsze to spłycanie i ocieplanie się morza następować musiało bez
przerwy, co wyraźnie zaznacza się w wyżej leżących iłach krakowieckich.
Te ostatnie, dużej miąższości, z bogatą fauną mięczaków, otwornic i mał

żoraczków, są jednostajne, szaro-żółte, tłuste, z wzrastającą piaszczysto
ścią w górnych swych partiach. W osadach tych .liczne są wkładki po
chodzenia tufogenicznego, cienkie wkładki bentonitu z detrytem roślin

nym. Poza oznaczoną, charakterystyczną fauną . mięczaków i otwornic,
występują dość liczne małżoraczki, niewielkie ilości radiolarii, otolity
i łuski ryb, igły gąbek, drobne i często uszkodzone elementy szkarłupni

oraz nasiona roślin.

Poziom iłów krakowieckich na terenie północnego Niżu Sandomier
skiego wykształcony jest w dwóch facjach: ilastej dolnej i piaszczystej
górnej (K. Kowalewski, 1955). W Suchowoli dolna część. poziomu krako
wieckiego jest typowo ilasta i zawiera liczne mięczaki z dominującą formą

S'ljndesmya reflexa Eichw.; w górnej zaś części, piaszczysto-ilastej, zespół

tych mięczaków jest mniej liczny, a Syndesmya reflexa Eichw. występuje
sporadycznie. Zespół mięczaków tego poziomu reprezentowany jest przez
.do ś ć liczne formy ciepłolubne i płytkowodne.
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Co się tyczy otwornic, daje się tu zauważyć występowaniew dolnej
części iłów, poza licznymi grupami Miliolidea i Nonionidae (Elphidiidae),
form bentonicznych i częściowo planktonicznych innych rodzin. Te ostat
nie formy są licznie reprezentowane w iłach pektenowych, w dolnej czę

ści iłów krakowieckich są one nieliczne rodzajowo: Górną część ił ów,

obejmującą prawież/S miąższości tej warstwy reprezentujągłównie dwie
grupy otwornic z rodzin Miliolidae i Nonionidae (Elphidiidae). Poza tymi
rodzinami występują tu rodzaje, które nie były spotykane w dolnej czę

ści iłów krakowieckich. Są to: Anomalina, Anomalinella oraz Rotaliq
(prawdopodobnie R. becearii (L.». Charakterystyczne jest tu także dość

obfite występowanie małżoraczków z grup Cypridae i Cytheridae.
Cały zespół mikrofauny składa się z form ciepłolubnych i płytko

wodnych. W zespole tym, szczególnie jeśli chodzi o nadrodzinę Miliolidea,
można .zaobserwować dużą zmienność w obrębie gatunków (np. u Quin
queloculina akneriana d'Orbigny i Triloculina consobrina d'Orbigny).

Zespół miliolidowo-elfidiowy z małżoraczkami Cypridae i Cytheri
dae spotykany jest w Czechosłowacji (Morawy) oraz w południowej czę

ści Ukrainy (dolina rzeki Kubań). Na obu obszarach zespół ten uważany

jest z jednej strony za typowo sarmacki, z drugiej zaś za wskaźnik facji
morza płytkiego, ciepłego i niezbyt słonego. O facji głębszej dolnej części

tej warstwy świadczy obecność małża Syndesmya reflexa Eichw. (K. Ko
walewski, 1955) oraz ubogiej rodzajowo fauny otwo~nic podobnej do ze
społu, jaki występuje w iłach pektenowych. Za płytkością' facji górnej
części warstwy przemawia obecność licznych form ciepłolubnych i płyt

kowodnych zespołu miliolidowo-elfidiowego i małżoraczków Cypridae
i Cytheridae. Te ostatnie są dobrym wskaźnikiem wysłodzenia się ówczes
nego morza (Szneider, 1939; Bielecka, 1954). Piaszczystość górnej części

iłów spowodowana jest zapewne dopływem materiału rzecznego.
Zjawisko stopniowego spłycenia zbiornika można zaobserwować

również i w warstwie iłów krakowieckich. Dolna część tej warstwy jest
zapewne wynikiem dalszego spłycania się, które postępowało już w iłach

pektenowych w czasie ich osadzania się. Zupełne spłycenie musiało nastą

pić w górnych partiach warstwy krakowieckiej.

WNIOSKI STRATYGRAFICZNE

Opracowując otwornice tego wiercenia opierałem się na takim roz 
poziomowaniu, jakie zostało przeprowadzone Vi poprzednich badaniach te
goż wiercenia. Wszystkie przebite wierceniem poziomy zaliczone były

przez T. Osmólskiego (1953) do tortonu górnego. Na załączonej tabeli A
zasięgu występowania oznaczonych gatunków z nadrodziny Miliolidea,
widać zasadniczą różnicę między górną ._częścią profilu dotyczącą iłów
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krakowieckich a poziomami dolnymi. Fakt ten pozostaje w zgodzie z wy
nikami ostatnich badań K. Kowalewskiego (1955) na terenie północnego

Niżu Sandomierskiego oraz dalszych i dokładniejszych badań otwornic
tej części profilu. We wszystkich punktach opisanych przez K. Kowa
lewskiego warstwy krakowieckie są wykształcone w dwóch facjach:
ilastej u dołu i piaszczystej ku górze. W facji ilastej występuje mieszana
fauna mięczaków tortońsko-sarmackichz dominantami sarmackimi. Na
tomiast w facji piaszczystej fauna jest już typowo sarmacka. Zespół mię

czaków z Suchowoli (vide opis profilu na str. 70) jest identyczny z zespo
łami występującymiw tych samych warstwach na całym północnym Ni':'
żu Sandomierskim. Podobnie ma się sprawa z otwornicami. W warstwie
iłów krakowieckich Suchowoli zaznacza się wzrost piaszczystości w ich
górnej części i w tej partii występują formy sarmackie. Są to: Quinque
iocutina akneriana d'Orbigny var. longa Gerke forma argunica Gerke,
Triloculina consobrina d'Orbigny var. sarmatica Gerke, Articulina pro
blema Bogdanowicz, A. nitida d'Orbigny, A. tenella (Eichwald), Wiesne
rella pIana Bogdanowicz. Formy te występują dość licznie w warstwach
dolnego i środkowego sarmatu południowej części ZSRR (A. K. Bogda
nowicz, 1952) i w osadach tego samego wieku na terenie Moraw (V. Po
korny, 1954).

W dolnej części iłów, z charakterystycznym dla tej warstwy mał

żem Syndesmya reflexa Eichw., występuje forma zbliżona do Quinque
loculina boueana d'Orbigny, którą pod nazwą Miliolina aff. boueana
(d'Orbigny) przytacza Bogdanowicz z południowej części Ukrainy ze środ

kowego i górnego sarmatu.

Mimo dość licznych okazów małża Syndesmya rejlexa Eichw. w dol
nej części iłów krakowieckich, jak też znacznej przewagi form sarmac
kich wśród mięczaków w ogóle, nie daje to jeszcze pełnej gwarancji za
liczenia tej części iłów do sarmatu. Zespół otwornic oznaczony rodza
jowo (tabela B), występujący w tej części warstwy, jest wprawdzie mniej
liczny niż w iłach pektenowych, lecz podobny. Można by tę część iłów

uznać tutaj za serię przejściową pomiędzy górnym tortonem a dolnym
sarmatem, tym bardziej, że między tymi dwoma poziomami nie ma wy
raźnej niezgodności sedymentacyjnej.

Badania moje nie objęły dużej grupy otwornic z rodziny Nonioni
dae (Elphidiidaę). Niewątpliwie grupa ta ma tutaj nie mniej ważne zna
czenie stratygraficzne, niż opracowane przeze mnie Miliolidea. Zespół

miliolidowo-elfidiowy można, wraz z dość licznymi małżoraczkamiz grup
Cypridae i Cytheridae, uznać za dobry wskaźnik dla dolnego sarmatu lub
w ogóle sarmatu. Takie bowiem zespoły są znane z sarmatu na terenie
Czechosłowacji (szaro-zielonawe iły Moraw) i w południowej części ZSRR
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Tab e la B

Rozmieszczenie st r atygrafi czn e rodzajów otwornic (z wyjątkiem Miliolidea)
Repartition stratigraphique des genres de Foramin iferes (excepte les Miliolidea )

Sann. dolny
Piętra - Etages Torton górny - - T ortonien stlpbieur Sarmatien

i nfeneur

Piasko w iec Warstw y Iły pekte-
Iły krakowieckieR o dza j e baranowski gipsonośne nowe

Genres Gres Cou ches Argiles A rgi les de

de Ba ra nów gipseuses li pectens Krakowiec

Reophax p?
H aplophragmoides d
Sp iroplectammina c
Textularia r
Bigenerina r
Trochammina d
Clavulina r
Liebusella r
Nodosaria r p
Pseudoglandulina c
Lagena d d r
Glandulina r
Buliminella r p?
Bulimina r c r r
NeolJulimi na r
Entosolenia r p
V irgulina r
Uvigerina r c r
Angulogerina p ! c
Bolivina d c r p
Cassidu lina d
Pu l len i a d
Sphaeroidina d c
Ellipsoidina r
Parof issurina r
Patellina r p
Gyroidina d
Eponides c c r
Parella r
Ci bicides r c r p
Anomalina d
Anomalinella r
NOflion r c
Astrononi on p r r
Nonionella r
Elphidium d b
Cymbaloporet ta r c
Globigerina c c d r
G loborotalia r
Rotalia r r r d
Asterigerina p r
?Conor bi na p'?
?Gonatospha era p?
?Sinzow ella p'?

LE<;E'I;Il.\ : b - bardzo częste (tres f Tl?quent),
c - częste (frequent) ,
d - dość częste (assez f requent),
r - rzadkie (r are).
p - pojedync ze (tres rare).
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(Szneider, 1939 ; Bogdanowicz, 1952, Pokorny, 1954). Dlatego też w Su
chowoli należałoby zaliczyć, jeśli nie całą warstwę iłów krakowieckich.
to przynajmniej jej górną część - do sarmatu.

Jak wynika z tabeli A, żadnych zmian w stratygrafii dolnej części

profilu nie wprowadzono. Wszystkie warstwy tej części profilu, tj . iły pe
ktenowe, warstwę gipsonośną i piaskowiec baranowski zaliczyłem do tor
tonu górnego, przyjmując zgodnie z K. Kowalewskim za dolną , granicę

tego podpiętra cienką warstwę piaskowca baranowskiego.

Porównanie mięczaków, występujących zarówno w iłach pekteno
wych, jak i w piaskowcu baranowskim, z mięczakami tych samych po
ziomów z terenu północnego Niżu Sandomierskiego, wskazuje na duże

między nimi podobieństwo. Zespoły te są przeważnie typu wschodniego,
ze znaczną przewagą form tortońskich. Co się zaś tyczy otwornic nadro
dziny Miliolidea, to można zauważyć, że występują tu głównie formy ty
pu zachodniego, znane z terenów Austrii (Basen Wiedeński), Dolnej Ba
warii (okolice Ortenburga) i Czechosłowacji (Morawy), a także z Francji.

W iłach pektenowych występują charakterystyczne duże miliolidy:
Cornuspira involvens (Reuss) , Pyrgo simplex (d'Orbigny), P. inornata
(d'Orbigny), P. lunula (d'Orbigny), Sigmoilina tenuis (Czjzek), Quinque
loculina boueana d'Orbigny, Triloculina consobrina d'Orbigny, T. trigo
nula (Lamarck). Są one, poza niektórymi, charakterystyczne dla tej war
stwy i stanowią grupę wyraźnie wyznaczającą górną granicę iłów pekte
nowych, gdyż nie przechodzą do iłów krakowieckich. Niektóre z nich spo
tyka się także w piaskowcu baranowskim, lecz często jako szczątki trudno,
oznaczalnych skorupek. Udało mi się tam stwierdzić jedynie obecność

Sigmoilina tenuis (Czjzek), Pyrgo sp . i Quinqueloculina sp.

Wśród reszty fauny otwornicowej pewne rodziny mogą tu stanowić

również dobre wskaźniki stratygraficzne dla niższych warstw profilu.
Zespół tych otwornic jest identyczny w ogólnym zarysie z tym, jaki wy
stępuje w warstwach grabowieckich okolic Bochni (K Łuczkowska, 1955) .
Potwierdzałoby to przypuszczenie T. Osmólskiego (1953), że iły pekteno
we Suchowoli mogą być odpowiednikiem warstw grabowieckich.

Zakład Paleozoologii
Polskiej Akademii Nauk

Warszawa, październik 1955 T.
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A1\DRZ EJ SU LL\ \ S I\ I

MILIOLIDEA TORTONIENS ET SARMATIQUES DE SUCHOWOLA

Resum e

L 'au teur donne la desc r ip ti on de 13 especes de Fcraminiferes m ioc enes de la

s uper-famille des Millobidea provenan t d 'un forage exśoute dans la loealite Su

chowola (versant sud d es Monts de Sa in te-Croix). Les Foraminiferes appartenant

ił d 'autres gro upes n 'on t e te determin es que gEmeriąuement (tabl. B du texte po

Ionais, p . 94).

Parrni Ies Miliolidea , t rois especes sont particulierement abondantes, ił savoir:

QuinquelocuHna akneriana d 'O rbigny , SigmoiHna ' ten1tis (Czjzek) et ArticuHna.pro-
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;b l em a Bogdanowicz. Leur _etude a permis a I'auteur de eonstater une vartabili te,

.souven t assez grande, de Ieurs diff ćrents caracteres, Cela concerne surtout la pre

.m iere de ces especes, En examinant quelques centaines d 'Individus, l'auteu r est

.ar r ive a la conclusion qu 'entre les formes extrernes on trourve tous les intermediai res

-et que, par consequent, il n' y a pas de raison pour leur appliquer des noms speciaux ,

-comme l'a fait A. A. Gerke (1938), qui a consacre une etude a 'ce tte espece, Cela

-d'autant plus que les di ff erentes forme s ne sont pas strictement localisees d ans

-des niveaux determines.

L'etude de la rep ar titi on verti ca le des Forarniniferes, ainsi que celle des Mol

.lusq ues (d ć termlnes par T. Osrn ólski, 1953) permet de caracteriser de la manier ę

-suivante des dep óts successifs traverses par le toragę de Suchowola.

En ail an t du ba s ve rs le haut on a:

10 L es gres de Baran ów (1,65-m) repo sant directem ent sur un soubassemen t

.paleozofque. Ce son t des gres calcaires av ec, comme fossiles caracteristiques, Chla

m ys scissa Favre , Amussium denudatum Reuss et Thracia v en tricosa PhUL Le s Fo-

·rarniniferes y son t rares et maI con se rves . Entre les Miliolidea on a trouv ć Sigmoil i

-n a tenuis (Czjzek ), Pyrgo sp. et Quinqueloculina sp.

20 Couch es gypseuses (17 m), consis ta nt en une alternance des calcaires poreu x

-et des sables a gypse, Les fossiles y sont rares e t Ies Forarniniferesappartiennent au x

.rnemes especes que d an s le n ive au pręcedent.

3° Argile ci pect ens (22 m) avec une r iche faune de Mollusques , dont les plus

. caract ś r tst iques sont le s Lam ellibranches Chlamys lill i Pusch, Ch. posthuma Hilb .

-e t Ch. galiciana Favre (voir la Iiste complete a la p . 70 du texte polonais).

P armi les Foraminiferes on peut noter d'assez nombreuses especes, connues

.surtout dans les regions plus occidentales d 'Europe. La plupart des Miliolidea d e

·Buchowola appartiennent fi des formes communes dans le Mdocene de la Tchecoslo-

· vaquie et de l'Autrich e, et certa ines apparaissent deja dans I'Eocene de la France.

Par contre, ell es sont r ares ou inconnues en Ru ssie merldion al e, Leur te st est en

_:general epais et atteint d 'a ssez grandes dimensions, ce qui terno igne d e cond itions
. optimum de vie,

4° Argiles de Krakowiec (74 m), se rie tres epa isse a fossiles abondants et

· varies, On peut y di st inguer (non seu lemen t -a Suchowola, mais a travers toute la

· partie sep tent ri onale de la pl aine de S andomierz) deux parties a facies different :

· en bas des dep óts argileux, caract ćrlses par l'abondance d e Syndesmya reflexa

_Eichw. (voir la liste complete de Mollusques a la p . 70 du texte polonais) e t ver s

- le haut des dep óts argilo-sableux, dans lesque ls ce Lamełlibranche ne se presente

· que sporadiquement. La faune de la partie inferieure re ssemble a celle des argiles

· a p ect ens, tout en etant moins diffćrenciee genć riquement. Les Miliolidea n 'y sont

pas abondants, et ant representes sur tout pa r Quinquel oculina akneriana d 'Orbign y

· et par Q. boueana d'Or b.

-A cta P alaeontologica Polonica - vol. I/ l 7
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Dans la partie superieure dominent de s Foraminiteres, comrn uns dans Ies ,

regions orientales d 'Europe (Ukram e, Moldavie, Caucasie) . Leur test est pluwt petit.

mais leur grande abondance, ains i qu'une var iabiltte etendue, temoignent d'un

milieu favorable ił leur d ćveloppernent. Les Milio lidea y atteignent leur plus grand

epanouissement et certaines formes son t bien ornees.

Les representants de la famille des Elphidiid ae sont egalement abondants,

Des Ostracodes app artena n t au x Cyp r idae et aux Cyth er idae y apparaissen t de'

mśme, Une associa tion semblable es t connue dans la partie mer id ionale de l'U. R. S. S~

et en Tch ćcoslovaquie, ou elle caracterise le Sarmatien inferieur et m oyen, Cecl

plaide d ćcidement en faveur de l'a t tribution au Sarmatien, sinon de toute la serie
des argile s de Krakowiec, du moins de sa p artie supć r ieure (vo ir tabl. A du te x te

polonais, p . 93).

Les changements Iit hologiques e t fa uniques qu 'on constate d ans la serie

sedimen taire de .S uchowola refie tent sa ns doute des var ia tions dans les condit lons .

bathymetriques et physico-chimiques, qui avaient lieu p endant le Miocene supć rleur

da ns le bassin ou se son t deposes ces sedime n ts . Les gres de Baranów doivent cor

respondre ił un e mer plus profond e que les couches gypse uses, qui leur succedent.

et qui temoign en t de la d iminution de profond eur, ai nsi que de l'a ugmentatlon de 

la salini te. Les argiles ił p ectens avec une r iche faune de Foramini feres, dans laquelle

se presentent des especes d 'origine occiden tale, indiquen t qu'a l'ep oque de leu r 

dep ót il devait exister un e bonne communication avec la mer ouver te, ains i qu'une

sallnite normale. Les arg iles de Krakowiec contiennen t auss i des Foramini feres, qui

furen t su rtout caracteristlques d ans les eaux chaudes et peu profond es. Cela paralt.

etre lie au commencement du retrait de la mer de la fosse subkarpatique. La pre

sence dans Ja par tie sup ćr ieu re des Ostracodes, appartena n t aux Cypridae et aux,

Cy th er idae, in diqu erait une d im inuti on de la salinite ,

DE SCRIPTIO:-l D ES PL A:-iCH ES DA NS L E T EXT E POLONA I S

PL. I (p . 72)

F ig. 1. Si gm oUina tenuis (Czjzek) - a for me ił enroulemen t sigmoide sans col, X 50;
b for me typique ił enroulement spirolooulin de dernieres loges, X 50; c Ioges vues.

par transparence, X 50; d- e sections transversa les, X 75.
Fig. 2. Pyrgo simplex (d'Orbigny) - a- c forme typique vu e en trois positi ons, X 25..
F ig. 3. Cornuspi r a involvens (Reu ss) - a section axiale de l'i ndividu adulte , X 25;:

b test vu la teralernen t, X 25; c section ax ia le d'un individu [e une, X 45.

PL. II (p . 75)

Fi g. 1. Pyrgo lunu la (d'Orb ign y), (d'apres la figure d e d 'Orbigny, 1846, Focam. foss ..
Bass. Tert. Vienne, pl. 15, f ig. 22-24) - a-c forme t ypique vue e n trols positions, X 33..
F ig. 2. Pyrgo i nornata (d'Orbigny) - a-c forme typique vue en trois positions, X 33..
Fig. 3.. TrHocuHna trigonula (Lamarck ) - a-d fo rme 'ty pique vue en quatre pos i-

t ions, X 33.
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Fig. 3.

Fi g. - 4.

BL. III (p. 79)

F ig. 1. Triloculina consobrina d 'Orbigny - a-c forme typique vue en trois positions,
X 45.

F ig. 2. Triloculina consobrina d'Orbign y var. sarmatica Gerike - a-c fomne typique
vue en tr ois positions, X 45.

F ig. 3. Wiesnerella pIana Bogdanowicz - a-c forme typdque vue en trois positions,
X -85.

Fig. 4. Quinqueloculina boueana d 'Orbigny - a-d fuTme typique vue en quatre posi
t ions, X 33.

Fig. 5. Quinqueloculina (Miliolina) aff. boueana d 'Orbigny - a-c forme typique vu e
en trois positions, X 33.

PL. IV (p. 84)

F ig. 1. Artic ulina problema Bogdanow icz - a partie uniseriee a sutures simple s,
b partie unis ćri će a sutures plissćes, c partie pelotonnee avec une log e de la partie

unlseriee , d ouverture de la derniere loge, X 45.

Fig. 2. A rticulina ni t i da d 'Orbigny - a partie unis ćriee et partie pelotonnee, X 33;
b deux Ioges de la partie uniseriee, X 45.

A rticulina tenella _(Eichwald) - partie un lseriee, X 25.

Qu inqueloculina akneriana d 'Orbigny - a-d forme typique vue en quatre
positions, X 45.

Fig. 5-7. Quinqueloculina akneriana d'O rbigny - trois individus de differente forme ;
fig . 5 X 33, fig. 6 X 85, fig . 7 X 45.

Fig, 8. Quinqueloculina akneriana d /Orbigny forma argunica Gerke - a-d vue en
qu atre po sit ions, X 50.

I\HAPH<EH C YJl HMCKH

TOPTOHCRO- CA P MATCRl1E MILIOLIDEA 113 CYXOBOJIl1

Pe310Me

CTaTbH llOCBH~eHa MIłOl-\eHOBbIM epopaMIłHHepepaM aancexetłcrna Miliolidea, H3

BJIeąeHHbIM H3 6YPOBOit CHBamHHbI B CyxoBOJIe, MeCTHOC1'H paCIIOJIOmeHHoit B OHpeCT

IlOCTH Ocexa CaHAOMepCHoro Ha IOlHHbIX CHJIOHaX CBeHTOHpmHOHIłX r op. B npenenax

8TOit rpyrmsr epopaMHHHepep 6blJIO H3YQeHO rpnnanuart, BIłAOB H ABe pa3HOBHAHOCT Ił,

npa 'leM 6bIJIH yCTaHOBJleHbI rpaamrsr HX sepmaansaoro pacnpocrpaneana B paspe

ze (Ta6JIHl-\a A B nOJIbCHOM TeHCTe, crp, 93). K pOMe npencrasareaea M ilioILdea, B IłC

cn enoaanaoa epay He epop aMHHHepep HaIlIJIIłCb MHOrOQHCJIeHHble epopMbI IłHO it CIłCTeMa

TI-!'IecRoit llpHHaAJIemHOCTIł. 8TH epopaMlłHHepepbI He 1ł3YQaJIHCb OAH3HO H aBTOp orpa

IlIłąlłJICH IłX pOAOBbIM orrpeneneaaea, c yąerOM IłX crpararparpasecxor o pa3Me~eHHH

l:l OTAeJIbllbIX ropaaonrax rrpoqnnra (raćnaua B B llOJIbCHOM rexcre, CTp, 94).
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Cp8,AH :VU!Jl HOJIH ,A ::aIl6o JICC 60raTbI:v1H KOJUl q CCTBOM ocooen H lIX lI ;J;VW Hq llBOCTblO

o n as amrcs BI111bl Quinquelocul i na akner i ana d'O r b igny, Sigmoi lina tenuis (Czj zek)

H A r t ic u lin a problema Bogdan ow icz, Ha!160.rJe~ BHgHOC ;.teCTO B 3TOM OTHOIlICHl1l1 3 :1

liHMae T nepssrt; Ha Ha3B aHHbI X BI1,AOB.

CTpaTl1rpaqJHqe CKHH npoqnon, 6 y poBOH CKs ax:11IIbI B C y x o BOJIe, y CTaHOB JIe HHbI Il

Ha OCHOBa m m on pen eneaaoa li H3YQelIHOH rp a y llbl rpopaxnnorrpep li MOJIJIIOCKOH, OXBa 

1bIBaeT CJIeg y lOIIJ.lI e r opnao n r u (c -nrr an a a epx OT OCHOBaH HH p aapea a):

10 B ap aHoBc KIIH n ecsanna (1,65 M) - Itap6clHaTHbl H, c p yKOBOg HIIJ.lIMH neneuano

g aMH Chl am y s scissa F avre, A mussium denatum Reus s H HeMHoroqHCJIe HHbIMH rpopa

l\lHHHrpepaMlI rrJIOXOH c o x p a HHOCTH (Ta6JIH~a B B n OJIb (;KOM TeK CTe ) . 8TOT n e c s a a an

a an e r a er aenocpencraeuao Ha rra JIe 0 30 i"I<:K O;\<I n once . H 3 MHJIHOJIHA 3AeCb n aurnn cs

TOJIbKO Si gm oilin a t enuis (Czjzek), Pyr go sp . H Quinqueloculina sp .

20 I'nncoasm ropaa our (17 M) - npencraaneunsi tł paTblHbc'KHM H3BeCTHHK OM H n e c 

HaMH c rHn COM. ctJa yHa OTJIlIqaeT CH KpaHlJe H 6 eAH OCTblD, ocoóenno B OCHOBa HHH CBH

TbI. ctJopa!l'lIiIIHrpep bI CXOAE bl c TeM H, xor opsre BCTpeqaJIHCb B 6apaHOHCIW M n eCqaHHHC.

30 IIeRTeHoBbIe rJIIIHbI (22 M) - C n p OCJIOHKaMH nex oro H3 Be CTHHKa, TyrpHTOB H 6eH

TOHHTa . ctJa y Ha rp o p aMHHHrp ep H MOJIJlIOCIWB a e c s xta 0 6H,lb Ha (CM. o nacanae nporpan »

Ha CTp . 70, H Ta6JIlI~y B B n OJIb CKOM Te KCTe , CTp. 94). C OAepma IIJ.HeCH an ecs Md!l.io 

lidea IłMelDT x apaxr e p aananao-caponetłcsotł epay HbI Ił BCTpeq alDTCH xaute B TOpTOII ,:)

'-lexOCJIOBaKIłH , Ascr pmr, I'e p x a mta, D aouene ctJp alll..(HH , peme - B l\oJHO~eHe lDmHbI X

paHOHOB C CCP . PaKOB lł llbI "'IX AOCTHralOl' 6 0 JIb llIlIX p a axre pos li Ol' JIHqalDTCH x o pome ii

coxpa naocrero.

40 Kpaxoeemore r JIIIHbI (74 M) - B HI13a X 6 0 JIe e r m m W :Tbl e CO ca eiua a uoa TOp

TCHCKo -cap :VIaTCKCH rp ay Ho ii , B s ep x a x necxaxacrsre C c a pMa TCKOH rp ay Ho ii (o rrHCaHI1C

nporpans n a CTp . 70 H Ta6JIH~a B B nOJIbCKOM Te KCTe, CTp . 94). T aKOH JIIłTOJIOrlłqec

HUH x apaxre p KpaKoB~~KHX rJI1ł 1! BCTpeqaeTCH no-rm n OBc eM eCTIIO B c esep n o a qaCTll

C a HAOMepCKoii H lI3M e HHOCTH. Cp ezut MOJIJIlD:I{OB p y 'Ko BOAHIIJ.eH rp Op MOH HBJIHeT(,;I

3Ae Cb Syn desm y a r ef l ex a Eichw, MlilliilO!lId,ea 1ł1 aro ro CJIOH MIlOrOqI1CJIeHHbI , ocoóeu

HO B BepXHIłX r opaao a rax, Ił rtpencr aanensr r JIa BIlbIM 06p a 30M cPo pMaMH 06bIqHhlMll

,gJIH BOCTOqHO-eBporreiłcKHX pa aouon (s ananaas qaC'Tb Y KpaH IlbI, MOJIAaBIłR, c e s e p o 

Ha BKa30Im!i pa tłon H AP .). P aK oBH HbI HX xopouro orpop n n e a u , XOTH B 06IIJ.eM He6oJlh

utax paaxepon. Cpenn MHJIIłOJIHA OTMe qaeTCR a n a -nrr en snan H3MeHqHBOCTb B rp arut

uax BIłAOB (nanp, y Quinquelocu lina aknerian a d ·OI1b . Ił Triloculina consobrina

d'Orb.).

B ce nep esncneanue BblIlH: c r parx rpadnrx ecxaa ropH30 HThI Cq lłTaJIHCb sep xae 

'·OpTOllCKIłMIł . H a OCHOBalOlłH noaeiłuiax HCCJIeAOB8H Hit MHo~eIla B ceaepnoił rrOi TOC'}
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CaHAOMepC'Iw ii HH3MeHHOCTH (H. K OBaJIeBCKH, 1955), a raiosę na OCHOBalll1H AeTaJIb

no ro H3Y'l eHHH H36paHIIOn r pyn nsr MHJIHOJIHA, conyTcTBylOIL\HX HM OCrpaKOA Cy

pridae, Cytheridae li APyrHX rpyrm epopaMHHHepep (ElphJLdiiidlae), aBTOp llpHXOAHTK aa

I;:nO'l eHHIO, 'HO KpaKOBel(KHe r JIHHbI H3 CyXOBOJIH, a B xpanueu cn ysae HX Bep XHHe

ropH30HTbI, MomHO npaanan, capM aTcKHMH.

B 3<lKJlIO'IHTE'J1bHOH '1aCTH CTaTbH asrop npanonar rpauaansayro xapaxrepacraxy

ocamcoa BCKpbITbIX 6ypeHHeM. E ap eHoBcKHH neC'IaHHK OTJIaraJICH no scett BepORTI-IO

CTH B 60JIee rJIy60KoM Mop e, 'l eM 3aJIeralOIL\He Ha HeM rarr cossr e CJIOH. 3TH nOCJIeA

nne CBHAeTeJIbCTBy lOT o paC'rYIL\eM 3aCOJleHliH H aoapacratoutea MeJI'K0f30AHH 6acceił 

na. Ilexreaoasr e rJIHHbI c 60raT oii (payHoii sarrazmoro rarra orpancator IIIHpOKoe coori

IIleHHe c OTKpbITbLM li 1I0pMaJIbiIO 3aCOJIeHHbIM MopeM. HaKOHel( KpaKOBel(KHe rJIHHbI

eoneparat TenJIOJIIOÓHBble H MeJlKOBOAHble epopaMHHHepepbI. 31'0 CTOHT B CBH3H c no

CTeneHHbIM 06MeJIeHHeM oacce nna . ITpHCyTcTBHe AOBOJILHO MHoroQHCJIeHI-IbIX OCTpa

HGA Cypr idae Ił Cy therid ae CJIymHT OAHOBpeMeHHbIM YKa3a1IHeM nocrenennoro onpec

HeHHH aroro 6acceHHa.
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