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EEMSKIE MIĘCZAKI MORSKIE Z WIERCENIA W BRACHLEWIE

Streszczenie. - Opi sano faunę mięczaków morskich z margli eemskich z wi ercenia
w Brachlewi e pod Kwidzyniem . Zawiera ona 30 gatunków ślimaków i małżów,

w tym 15 gatunków nowych dl a plej stocenu Polski. Uwzględniono zagadnienia
ogólne, dotyczące warunków egzyste ncj i badanych mięczaków, jak paleogeografię,

stosunki bioc enotyczne, za solen ie i warunki batym etryczne. Poza tym porównano
faunę eemską z Brachlewą z fauną tegoż wi eku Holandii. W części systematycznej
pod ano opi sy ga tun ków, uwzględniaj ąc w miarę możności zmienność osobniczą .

WSTĘP

Mięczaki eemskie opisane w tej pracy pochodzą z wiercenia w Bra
ch lewie pod Kwidzyniem, przeprowadzonego przez In stytut Geologiczny
w Warszawie. W rdzeniu wiertniczym na głębokości 50,4 m znajdowała

się wars twa miąższości 2,3 m z marglami morskimi, zawierająca przed 
stawicieli różnych grup zwier zą t. Wśród nich najliczni ej sze były mię

czak i.
Mał że i ślimak i należą do bardzo czułych wskaźników ś rodowiska;

one te ż pozwoliły ustalić wiek tych margl i i zaliczyć je do osadów inter
glac ja ł u eemskiego.

Fauna eemska ma wielki e zna czenie dla badania zagadnień czwar to
rzędowych i często była opra cowywana pr zez geologów Holandii, Danii,
Niemiec i Pol ski. Dotychczasowa literatura dotycząca terenów Pol ski ma
charakter wyłącznie stratygraficzny. W niniejszej pracy opisałam mię

czak i ee rnskie, kładąc główny nacisk na zagadnienia paleontologiczne.
Pracę wykonałam w Pracowni Paleozoologii PAN w Poznaniu pod

kierunk iem Prof. M. Różkowskiej , której wyrażam najserdeczniejsze po
dziękowanie za liczne cenne, krytyczne uwagi i dyskusje. Profesorowi
R. Kozłowskiemu wdzięczna jestem za ogólne kierownictwo naukowe
w czasie wykonywania pracy.

Składam również serdeczne podziękowanie Prof. B. Halickiemu za
wp rowad zenie w zagadnienia czwartorzędu , Prof. J . Urbańskiemu za
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liczne konsultacj e, wypożyczenie literatury malak ologicznej i okazów
współczesnych dla celów porównawczych, or az Prof. S1. Feliksiakowi za
wskazanie i wypożyczenie literatury. Dziękuję też Muzeum Zoologicz
nemu w Warszawie za umożliwienie mi korzystania ze zbiorów mięcza

ków, zaś p. Cz. Bojanowskiej za wy kona nie rysu nków.
Wyrażam głęboką wdzięczność Dr va n der Heid e z Geologisch e Dienst

w Ha arlern za przesłany cenny zbiór mięczaków eemskic h, za oznaczenie
młodych i usz kodzonych oka zów Gastrana fragilis L. , jak również za
sprawd zenie niektórych moich oznaczeń i za literaturę , Dr A. Brun
i Dr J . Knudsen z Mu zeum Zoologicznego Uniwersytetu w Kopen
hadze - za udostępnienie mi zbiorów ora z za otrzy mane okazy nie
których współczesnych mięczaków, Dr. H. Lemch e z tegoż Mu zeum 
za oznac zenie młodych okazów Diaphana minuta Brown, Dr W.S .S
va n der F een i Dr C.O. Regteren Altena z Muzeum Zoologicznego
w Amsterdamie - za nadesłanie bogatej literatury malakologiczne j,

.oraz P rof. H. Brattstrom i Dr J . Kjennerud z Muzeum Zoologicznego
Uniwe rsytetu w Bergen - za przysłane mięczak i współczesne dl a ce lów
porównawczych . .

FAUNA EEMSKA W POLSCE

-P ierwszą wzmiankę o występowaniu fauny eemskiej w P olsc e spoty
kamy u Roemera (1864) . Od tego czas u li czni badacze zwracają uwagę

na występowanie morskiej fa uny w utworach pl ejstoceńskich . Opisywane
przez nich gatunki były znaj dowane in situ lub na złożach wtórnych.
Kotański (1956) podaje przegląd literatury dotyczącej tego zagadnienia.

Na tabeli 1 pod ano m. in. 22 ga tunk i mięczaków eemskich, które
dotychcza s zostały wymienione w literaturze (Bere ndt, 1866 , 1868 ;
Jentzsch , 1888, 1895 ; Sonntag, 1922; Maas, 1904 ; Gadomska , 1936 ; Sarnso
nowicz , 1951) .

Materiał z Brachlewa zawiera 30 gat unków małżów i ślimaków, w tym
16 opisanych już poprzednio z osadów eemsk ich w rejonie dolnej Wisły

i 14 gatunków nowych dla ple jstocenu Polski.
Na podstawi e dotychczasowych badań fauny eemskiej Polsk i poznano

ł ącznie 36 gatu nków mięczaków. Dokładny ich wy kaz pr zedstawia
tabela 1.

OPIS PROFILU

W profil u wiercen ia, wykona nego w Brachlewie (fig . 1) na głębokości

. 50,4 m, występu ją margle mor sk ie miąższości 2,3 m z bogatą mikro
i makrofauną (Nowak & Brodn iewicz, 1960; w druku}. Do bardzo licznie
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T ab el a 1

Mięczaki eemsk ie z te renów Polski

Eem ian mollu scs f r om Poland

Described

w tej pracy
in t he present

paper

Opisany

uprzednio
previously

G a tunek - Spec ies
Lp. -I

No . I
--'-------~-------------------.,.-------'-------

I

2

3
4

5
6
7
8
9

10
1l
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Lacuna vincta (Mont.)
L itt orina littorea (L.)
Hydrob ia st agnalis (B ast .)
H . ulva e (Penn.)
Risr.oa m em branacea (Ad am s)
R . itite rru pia (Adams) biJasciata Sar s
R. inconsp ic ua Alder
Biitium r et icula tum (Da Co sta)
Clarhrus cla thrus (L.)
Chrysalida sp imlis (M on t. )
Odostom ia paHida (M ont.)
O. unid entata (MonL)
Eulimella .n itidissima (M ont.)
Na ssar ius r eticulatus (L .)
Diaphana m in uta (B rown)
Brachyodontes lineatus (Gmel.)
MytHus edu lis L.
Ostrea edu lis L.
Cyprina islandica (L .)
Mysella biden tata (Mont .)
Cardiu m edu le L.
C . echinatum L .
C. pauc'ico statum Sowo
C. ex'iguum Gmel.
V enus pa llustr a Mont.
V. virginea L .
Paphia aure a sene scens (Coc c.)
Sp isula su bt runcata (Da Costa)

Mactra solida L .
Syndesmya al ba Wood
A br a ovata (P hilip pi)
A. nit ida Mliller
Scrobicularia p Iana (Da Co st a)
Gastrana fragil is (L.)
Macoma baltica (L.)
Aloidis gibba (Olivi)

+

+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
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reprezentowanych organizmów w tym zespole należą otwor nice. Jest to
zespół nonionowo-elfidiowy, z dominującym udziałem Rotalia becearii
L. Uderza tutaj brak form zlepieńcowatych i planktonicznych. Licznie
reprezentowane są również małżoraczki. Spotyka się także kolce, płytki

-Morze Bolty ck ie

o 7.0 I,OKm
'--'-----l

F ig. 1. - Ma pka r ejonu dol ne j Wisły .

szk ieletów i płytki madreporowe Asteroidea. Do bardzo rzadko wystę

pujących należą fragmenty szczypców Crustacea Decapoda i ułamki

skor upek Balanus sp. W zespole tym najliczniej występują mięczaki.

Wyróżniono 30 gatunków morskich ślimaków i małżów.

Margle morskie podściela warstwa utworów słodkowodnych, w której
fauna mięczaków jest bardzo uboga. Wyróżniono tu taj następujące

3 gatunki: Planorbis sp ., Bithynia tentaculata L. i Belgrandia marginata
Michaud (pl. I, fig. 10).

Obecność Bithynia tentaculata stwierdzono jedynie na _podstawie wy
stępowania w osadzie ich wieczek (operculum). Innych słodkowodnych

organizmów zwierzęcych brak, natomiast dużo jest detrytusu roślinnego

i nasion.
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Z około 0,7 m " margli morskich wybrano bardzo liczne skorupki
małżów i ślimaków, które stanowią przedmiot badań niniejszej pracy.
Zespół ten jest bardzo zróżnicowany i można podzielić go na dwie
grupy ze względu na stan zachowania i liczebność osobników w różnych

stadiach rozwojowych.

Do pierwszej grupy zaliczyć należy gatunki, reprezentowane przez
wielką ilość (kilkadziesiąt lub kilkaset) egzemplarzy różnego wieku. Dla
niektórych z nich wyróżniono kolejne stadia rozwojowe, począwszy od
najmłodszych skorupek do najstarszych. Najczęstsze są skorupki osobni
ków w średnim wieku. Przy kilku gatunkach załączono tabelki, obrazu
jące korelacje różnych cech oraz ilościowy udział osobników w różnych

stadiach wzrostu. Są to gatunki następujące: Rissoa inconspicua, Bittium
reticulatum, Clathrus clathrus, Odostomia pallida, Chrysalida spiralis,
Eulimella nitidissima i Nassarius reticulatus.

Do drugiej grupy materiału zaliczyć można gatunki, które mają nielicz
nych (kilku lub kilkunastu) przedstawicieli. Dla nich nie można było usta
lić szeregów wzrostowych. Należą tutaj: Littorina littorea, Rissoa membra
nacea , Odostomia unidentata, Hydrobia ulvae, H. stagnalis, Mysella biden
tata, Cardium edule, C. exiguum, C. paucicostatum, Spisula subtruncata,
Abra ovata , A. nitida, Scrobicularia plana, Macoma baltica, Aloidis gibb a,
Mytilus edulis i Brachyodontes linea tus.

Stan zachowania mięczaków należących do pierwszej grupy jest na
ogół dobry ; dotyczy to szczególnie ś l imaków (tab, 4, rubr. 3 i 4). Można
przeprowadzić obserwacje powstawania urzeźbienia od najwcześniejszych

stad iów oraz jego zmiany poprzez cały rozwój skorupki. Chrysalida
spiralis ma zupełnie niezniszczone delikatne urzeżbienie. Gładkie i po
łyskujące delikatne skorupki Eulimella nitidissima nie noszą śladów

starcia czy porysowania. Bardzo liczne osobniki Bittium reticulatum
i Nassarius reticulatus, od najmłodszych do starych form, wykazują tylko
nieliczne ślady uszkodzenia czy tarcia szczytu lub ujścia skorupki,
natomiast osobniki Clathrus clathrus prawie zawsze noszą ślady tran
sportu . Duże okazy są tutaj połamane, mniejsze mają starty szczyt
i rzeźbę na początkowych skrętach . Zeberka na dalszych skrętach są

często uszkodzone. Ostatnie wymienione trzy gatunki zachowują wyraźne

zabarwienie skorupki.

Mięczaki należące do drugiej .gru py zostały znalezione z uszkodze
niami (tab. 4, rubr.5 i 6). Przedstawiciele ślimaków Lacuna vincta, Lit
torina qttorea, Rissoa membranacea, Odostomia pallida i Diaphana minuta
r epr ezentowane są w zbiorze zaledwie przez kilka skorupek. Z małżów
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pojedyncze okazy stosunkowo mało uszkodzone należą do Mysella biden
tata i Spisula subtruncata. Bardzo zniszczone i nieliczne fragmenty na 
leżą do: Brachyodontes lineatus, Cardium edule, C. paucicostatum.
C. exiguum, Abra ovata, A. nitula, Gasirana fragilis i Macoma baltica.
Aloidis gibba reprezentowany jest przez liczne okazy, wśród których są

skorupki zupełnie nieuszkodzone, jak również bardzo zniszczone, z za
chowanymi tylko częściami zawiasowymi. Scrobicularia plano. znaleziona
została w postaci obtoczonych fragmentów, z częściowo obtoczonymi
zawiasami prawej skorupki. U Mytilus edulis i Ostrea edulis znaleziono
nieliczne młode, całe skorupki . Z średnich i dorosłych okazów pozo
stały tylko ułamki, których charakterystyczne cechy pozwolily ustalić

przynależność gatunkową.

ROZWA2ANIA OGOLNE

o WARUNKACH EGZYSTENCJI ZBADANYCH MIĘCZAKOW

a. Wnioski paleogeograficzn e

W celu uzyskania bliższych danych dotyczących warunków klima
tycznych, w których rozwijała się opisywana fauna, należy na wstępie

wyjaśnić, w jakiej strefie geograficznej obecnie występuje podobny
zespół mięczaków. Przyjąć przy tym musimy, że wymagania życiowe

i rozmieszczenie geograficzne gatunków eemskich były zbliżone do wy
magań tych samych gatunków dzisiaj.

Amerykańscy badacze Schenck i Myra Keen (1940), badając mięczaki

wschodniego Pacyfiku wzdłuż wybrzeży Ameryki Północnej,. posługi

wali się metodą statystyczną. Stwierdzali oni całkowite zakresy roz
mieszczenia poszczególnych gatunków, ustalając krańcowe punkty ich
zasięgów w szerokościach geograficznych. Następnie wyznaczali średnią

występowania całego zakresu poszczególnych gatunków i centra te wy
korzystywali jako wskaźniki do analizy statystycznej, by otrzymać średnią

punktów centralnych, która teoretycznie jest szerokością, od jakiej
gatunki sięgają ku północy i południowi. W ten sam sposób autorzy ci
wyznaczyli średnią dla zespołu plejstoceńskiego i porównywali zespół

współcześnie żyjący na tej samej średniej. Przyjmowali oni, że warunki
egzystencji zespołu plejstoceńskiego były podobne do tych, jakie są

dzisiaj na tej średniej.

Posługując się tą metodą wyznaczyłam zasięgi występowania w sze
rokościach geograficznych dla badanych mięczaków eemskich, na pod
stawie dzisiejszego rozmieszczenia tych gatunków. Na tabeli 2, obok
spisu gatunków, podano zasięgi w szerokościach geograficznych, .w któ
rych gatunki te dziś żyją, oraz odpowiednie średnie tych zakresów. Na
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T a b el a 2

Zasięg r ozm ieszczenia geograficznego po szczególnych ga tu n k ów
Geographica~ d i.str i bu.tion r ange oj particu~ar species

Stopnie szerokośc i północnej

North ~atitude distr ibution

241

Lp.
No.

Gatunek - Speci es
od

f r om

do
to

średn ia

m ean ~ati

tude
-~--------------_._--'--'--------'-----'-------

1

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

Lacuna vincta (Mont.)
L it torina ~ittorea (L.)

H ydrobia stagna~is (Bast.)
H . u~vae (Penn.)
Rissoa membranacea (Adams)
R. inter rupta (Adams)
R. inconspic1La Alde r
Bi t t ium reticu~atum (Da Costa)
C~athrus c~athr1Ls (L.)

Chrysalida spiralis (Mont.)
Odostomia pal lida (Mont.)
O. unidentata (Mont.)
Eulimet! a nit idissima (Mont.)
N assar iu s re t icu~a tus (L.)

Brachyodon tes ~ ineatus (Gmel.)
Mytilus edu ~ is L.
Ost r ea edulis L.
Cardium edu~e L.
C. paucicostatum Sowo
C. exiguum Gmelin
M yse t!a bidenfata (Mont.)
Spisu~a subtruncutc (Da Costa)
Abra ovata (P hil ip pi)
A . n"itida Mi.iller
Scrobicularia p~ana (Da Cos ta)
Gastrana j ragilis (L.)

Macama ba~tica (L.)

A loid i s gibba (Oli vi)

35
35
35
32
28
28
28
28
28
35
35
35
35
32
35
28
35
28
35
28
30
28
35
35
35
35
32
28

70
70
70
72
68
58
70
63
60
62
58
52
64
63
48
70
66
70
60
60
70
70
60
70
62
50
70
70

52
52
52
52
48
43
49
45
44
48
46
43
49
47
46
49
50
49
47
44
50
49
47
52
48
42
51
49

tabeli 3 przedstawiono częstotliwość występowania poszczególnych ga
tunków dla odpowiednich średnich geograficznych. Srednia punktów
cent ralnych dla całego zespołu przypada na 48° szerokości północnej . Jak
więc wy nika z powyższego , fauna badana odpowiada zespołowi dziś ży

jącemu na południowo-zachodnim wybrzeżu Półwyspu Bretońskiego,

stanowiącego północną część strefy luzytańskiej ; wobec tego opisywaną

faunę możemy uważać za zespół ' luzytański.

P otwierd za to również występująca w warstwie leżącej pod marglami

lO Ac la Palaeontologl ca P ol onica - vol. V!2 16
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morskimi słodkowodna forma Belgrandia marg inata Mich., której pół

nocną granicę rozmieszczenia wyznacza izoterma lipca 18°, przebiegająca

w pobliżu 48° szerokości północnej .

T ab el a 3

Częstotliwość występowania poszczególnych gatunków na średnich geograficznych
Occurren ce f requency of pa rUcula r species in mean geog ra ph"ical la t itudes

- - - - -- - - - - - -

- - - - - - - -
- - - -

- -

- -
- -

j eden gatunek
one sp ecl es
śr edn i a punktów ce nt ra l nych d la ca łego zespoł u

m ean of cent ral polnts for (he w ho le assemOlag e

Spaink (1958) również poró wnuje mięczaki eemskie z dziś żyjącymi

w Zatoce Biskajskiej w rej oni e Arcach on . Opi era się on na analizie jaką

przeprowadził St raaten (1956), który badając zespół mięczaków w Zatoce
Arcachon i porównując go z zespołem mięczaków eemu holenderskiego
stwierdził ich wzajemne podobieństwo.

b. Stosunki biocenotyczn e

W celu ustalenia składu gatunkowego ówczesn ej biocenozy posłu

żono się tuta j metodą tafonomiczną. Na tabeli 4 podano występowanie

okazów w zależności od stopnia zniszczenia skorupek. W grupie całych,

niezniszczonych osobników najliczniej reprezentowane są gatunki: Bit
tium reticulatum, Chrysalida sp iralis , Eulimella ni tid issima i Nassarius
ret icula tus , Poza tym, lecz już mniej licznie, występowały okazy Rissoa
inconspicua i Odostomia pall ida . Dla wymienionych gatunków znalezio
no też liczne okazy odpowiadające różnym stadiom rozwojowym. Z tego
wynika, że gatunki te żyły in sit u i wchodziły w skład jednej biocenozy.
Do nich należy jeszcze dodać ni eliczne egzemplarze Hydrobia ulvae,
Clathrus clathrus, My sella bidentata, Carduim edule, Spisula subtrun
cata, Mytilus edulis, Ost rea edulis i Paphia aurea senescens . Trzy ostat
nie gatunki były reprezentowane głównie przez muszelki młodych oka
zów, pojedyncze egzemplar ze starszych i tylko fragmenty połamanych

i obtoczonych skorup dorosłych małżów.
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Aloidis gibba jest gatunkiem eurybatycznym w naszym materiale
znajdują się całe skorupki osobników żyjących w tej bioce nozie oraz
skorupki bardzo zniszczone, naniesione z sąsiednich bioto pów. P odobnie
jest z Cardiu m edule; gatunek ten jednak, w odróżnieniu od poprzed
niego, reprezentowany jest przez większą liczbę młodych osob ników.

Bardzo zniszczone i pojedyncze skorupki lub tylko ich fragme nty
noszą wyraźne ślady transportu. Gatunki zaznaczone na tab. 4, rubr. 5
i 6, zostały niewątpliwie naniesione z sąsiednich biotopów.

c. Stopień zasolenia

Wśród opisanych w niniejszej pracy 30 gatunków, 15 znosi mniejsze
lub większe wahania koncentracji soli. Na przykład większość z nich
żyje obecnie w Zatoce Kilońskiej, gdzie zasolenie wynosi około 20-22%0
(Meyer & Mobius, 1872 ; Ankel, 1936) . Są to gatunki następujące: Lacu
na vincta (Mont.) , Rissoa inconspicua Alder, R. membranacea (Adams),
Hydrobia ul vae (Penn.), H. stagnalis (Bast.), Bittium reticulatum (Da
Costa), Eulimella niiulissima (Mont.) , Nassarius reticulatus (L.), Mytilus
edulis L ., My sella bid entata (Mont.) , Cardium edule L., Scrobicularia
plana (Da Costa), Macoma baltica (L.) i Aloidis gibba (Olivi). Pięć spo
śród nich - to 'formy typowo euryhaliczne, które znoszą wielki spa
dek zasolenia: Hydrobia ul uae (Bast.), H. stagnalis (Penn.), Mytilus edu
lis L., Cardium edule L. i Macoma baltica (L.) .

Na podstawie danych o lepiej poznanych gatunkach, zaczerpniętych

z prac Benthem Jutting (1933 , 1943), Ankel (1936) i Sorgenfrei (1958),
wykonano tabelę 5 oraz wyprowadzono pewne wnioski o zasoleniu mo
rza , w którym żyła zbadana przeze mnie fauna . Występujące w tym
zespole gatunki autochtoniczne mogą tutaj posłużyć jako wskaźniki

stopnia zasolenia . .Jak wynika z tej tabeli, Nassarius reticulatus, Bittiu m
reticulatum i Rissoa inconspicua nie występują w morzu o niższym za
soleniu niż 15-20%0. Należy więc przypuszczać, że jest to dolna granica
wahań zawartości soli w ówczesnym zbiorniku morskim.

Gatunki wybitnie euryhaliczne, jak Hydrobia ulvae, Mytilus edulis,
Cardium edule, C. exiguum i Macoma baltica nie mogą posłużyć tutaj
za wskaźniki słoności. · Również gatunki żyjące w niższym zasoleniu niż

15%0, jak Rissoa membranacea i Spisu la subtruncata, mające zaledwie
po kilka zniszczonych skorupek, nie pozwalają wyciągnąć wniosku, aby
środowisko wodne, w którym żył badany zespół mięczaków, miało aż

tak niską zawartość soli.

Jednakże za obniżonym zasoleniem zdają się przemawiaG rozmiary
mięczaków. Por ównując je z osobnikami występującymi w morzach

*10
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Ta b e la 4

S tan zachow ania materiału

State of preser v at i on of specimens

Lekko Bardzo
Frag-

Całe menty
Lp. skorupki uszko- znisz- skorupek
N o.

Gat unek - Species
Complete dzone ezone Frag-

shells Slightly Strongly
mentary

damaged damaged shells
- -

21 3 4 5 6

1 Lacuna v inc'ta (Mont.) I O
2 L i t torin a littorea (L .) 1 juv. O [uv, O [uv.
3 H1Jdrobia st agnalis (Bast.) O
4 H . ulvae (penn .) O O O
5 Rissoa membr anacea (Ada ms) O O
6 R. in ter r u pt a bifasciata Sars + O
7 R. incon sp icu a Alder + +
8 B i t tium r et iculatum (Da Cos ta) x x
9 Cl ath r us clathrus (L). O O O

10 Ch r y salida sp i ralis (Mont.) x + O
11 Od ostom ia pa Hida (MonL) + +
12 O. unidentata (Mont.) O juv . O
13 Eul im ella n it i dtssim a (MonL) X + O
14 Nassarius r eticu la tu s (L .) X +
15 D iaphana m inuta (Brown) O juv .
16 Brachyodont es lineatus (Gmel.) O O
17 M y tilus edu lis L . + juv. O
18 Ostrea edulis L . O [uv , O O O
19 M ysella. bi den tata (MonL) O O
20 Car d ium edule L . O O O +
21 C. paucicostatum Sowo O
22 C. ex iguum Gmel. O
23 Paphi a au re a senescens (Coec.) + juv. O O O
24 Sp i su la subtruncata (Da Costa ) O O
25 Abra ovata (P h ilipp i) O +
26 A. nitida Miiller O +
27 Scrobic ular ia p lana (Da Costa) O

28 Gas trana f ragilis (L.) O juv.

29 Macoma baltica (L.) O O
30 Aloidis gibba (Olivi) + + + +

o pojedyncze okazy - single speclmen s
+ liczne okazy - [r equ esit specimens

X bardzo liczne okazy - very frequ ent spectrnens

o normalnej słoności stwierdzić trz eba , że fauna z Brachlewa charakte
ryzuje się zmniejszeniem rozmiarów i grubości skorupek.Mięczaki z eemu



Ta be la 5

Występowanie mięczaków morski ch w różnych st opniach za sol enia

Occurrence oj murine molluscs in zones oj v urious sul'inity

Lp. zasolenie w 0 /00 - Satin ity in 0 /00

Gatunek - Species
N o. 0,2- 1 I 1-2 I 2-3 I 3-4

I 4- 5 I 5- 6 I 6-8 I 8-12 1 12- 15 1 15- 20 I 20-2 4I

l L acu na v in cta (Mont.) I + +
2 B i t tium reticulatu·m (Da Costa) + +
3 N assarius r et icu la tus (L .) + +
4 R i ssoa inconspicua Alder + + +
5 L i t t or ina littorea (L. ) + + +
6 Sp isula subtruncata (Da Costa) + + +
7 Aloidis gibba (Oli vi) + + +
8 Rissoa membr an aceu (Ada ms) + + + + +
9 H y dr obia stagna lis (Bast.) + + + + + +

10 Car dium exiguum Gm el. + + + + + + + + +
11 M acoma baltica (L .) + + + + + + + + +
12 Hydrobia u lvae (penn.) + + + + + + + + + +
13 Mytilus edulis L . + + + + + + + + + + +
14 Cardium edule L . + + + + + + + + + + +
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Holandii, które otrzymałam dzięki uprzejmości dra van der Heide, rów
nież mają większe rozmiary skorupek i większą ich grubość.

d. Warunki bat ymet1'yczne

Współcześnie żyjące gatunki, wchodzące również w skład badanego
tu biotopu , żyją - według Antews (1928), Ankel (1936) i Benthem
Jutting (1933, 1943) - na głębokościach podanych w tabeli 6. Przez ana
logię -możemy przypuszczać, że kopalni przedstawiciele tych samych ga
tunków żyli w podobnych głębokościach .

Górną granicę głębokości biotopu określono na około 20 m. Wyzna
czają ją nieliczne już okazy Hydrobia ul uae i Cardurni edule, których
dolna granica występowania sięga do 20 m. Gatunki te występują jesz
cze w faunie z Brachlewa, lecz ni e są tam liczne, bowiem znajdowały

się już u kresu swego batymetrycznego zasięgu. Poza tym jest to głę

bokość, w której żyją już wszystkie gatunk i tworzące badaną tu bio
cenozę. Może to więc również stanowi ć uza sadnienie przyjęcia tej głę

bokości jako górnej granicy biotopu . Ponieważ biocenozę tworzą w prze
ważającej większości ma sowo występu jące mięczaki roślinożerne żyjące

na łąkach podwodnych , pr zeto za dolną granicę biotopu można przyjąć

głębokość, do której schodzą te łąki.

Należy jednak pamiętać , że występowanie stre f roślinnych w morzu
uwarunkowane jest przenikaniem promieni słonecznych; a to z kolei
zależne jest od warunków lokalnych , tj. miej sca , szerokości geogra
ficznej, pory dnia , roku i od stopnia przezroczystości wody. I tak w Mo-

T a be la 6

Występowani e batym et r yczne (w m etra ch )
Bathymetr ic occ urrence (in met res )

LP· I
No .

Gatunek - Spe cies I 0-10 1 10- 20 \ 20- 30 1 30- 40 1 40- 50 \ 50- 60 1 60- 70

l Cardium edule L. + +
2 Rissoa inconspicua Alder + +
3 Hydrobia ulvae (Penn.) + +
4 Spisu la subtruncata (Da Costa) + + + -+
5 Eulimella nitidissima (Mont.) + -+ + -+ -+
6 Nassarius ret iculatus (L.) + -+ + + +
7 Clathrus clathrus L. + -+ + -+ -+
8 Chrysal ida spir alis (Mont.) + + + -+ .t, -+I

9 Bittium reticulatum (Da Cost a ) + + -+ + -+ -+ -I-
10 Od ost omia pallida (Mont. ) + + + + -+ + +
11 Mysella bidentata (Mont.) + + + + + + +
12 Aloid is gibba (Olivi) + + -+ + + + +

___ _ o ---
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rzu Śródziemnym przezroczystość wody przekracza nieraz 50 m, w ka
nale La Manche dochodzi zaledwie do 20 m, a w Morzu Bałtyckim

wynosi średnio tylko 12 m (Demel , 1951 p. 89-90). Z tego też powodu
trudno warunki batymetryczn e określić w metrach.

e. Wiek fauny

Jak wynika z rozwazan paleogeograficznych, mięczaki z margli mor
sk ich z Brachlewa reprezentują faunę luzytańską. Analogiczny, lecz
bogatszy zespół, z formą przewodnią Paphia aurea senescens (Cocc.),
znajdowany w osadach plejstoceńskich Holandii, Niemiec i Danii, zali
czany jest do interglacjału eemsk iego. Na te j podstawie nasze mięcza

ki z Paphia aurea senescens (Cocc.) określić możemy również jako faunę

eernską . "

Spaink (1958) podaj e listę małżów i śl imaków z osadów eemsk ich
Holandii , zawiera jącą 141 gatunków. Zestawiając z nią listę mięczaków

z terenów Polski stwierdzić mu simy , że fa una ze wschodniej zatoki
morza eemsk iego wy ka zu je zubożenie gatu nkowe. Prawdo podobnie spo
wodowane to jest obniżeniem zawartości soli w tej zatoce, w po r ów
naniu z normalnym zaso len iem, jak ie występowało w zachodnie j części

morza eemskiego. .
Ważnym czyn nik iem wpływającym na rozsiedlenie i zróżnicowanie

życia w morzu był fizyczny cha rakter dna. Autorzy holenderscy (Spaink,
1958, p. 40-41) uważają faunę eemską Holandii za faunę wybrzeża ska
listego. Faunę eemską z Brachl ewa należy uważać za faun ę urozma
iconego dna piaszczyst o-mulist ego. Prawdopodobnie więc charakter dna
jest również jedną z , przyczy n uboższej listy mi ęczak ów w osadac h
eemsk ich Po lski.

WN IOSKI

1. Na podstawie zasięgów roz mieszczenia geograficznego dziś żyją

cych gatunków ust alono, że obsza r zamieszkiwania zespołu mięczaków

z Br achlewa odpowiada strefie luzytańskiej.

2. Ustal ono skład gatu nkowy kopal nej biocenozy. Tworzą ją głównie

ślimaki fit ofagi, jak : Rissoa inconspicua, Biu. ium. ret icu latura, Odostornia
pall ida , Chrysalida spim lis oraz drapieżny Nassarius retic ulatus. Z mał

żów wymienić można : Card iurn edule , My sella bid entata, Spisu la su b
t7'uncata, Corbula gibba oraz .młode osobniki Myti lus edu lis i Paph ia
aU1'ea sen escens.

3. Opisywane mięczak i żyły w środowisku o obn iżonym zaso leniu,
nie mniejszym jednak, niż '15-20%1l .
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4. Badany zespół żył w płytkim morzu wśród łąk podwodnych na
głębokości poniżej 20 m.

5. Na podstaw ie obecności przedstawicieli fauny luzytańskiej i prze
wodniego gatunku Paphia aurea senescens (Cocc .) margle morskie
z Brachlewa zostały zaliczone do interglac jału eemskiego.

6. W porównaniu z utworami eemskimi zachodnich krajów, eem
Bra chlewa wykazuje podobny charakter faunistyczny , lecz jest gatun
kowo uboższy .

CZĘSC SYSTEMATYCZNAl

Gromada Gastr opoda
Rząd Prosobranchia
Rodzina Lacunidae

Rodzaj La cuna Turton, 1827 2

Lecurui vincta (Montagu, 1803)
(pl . l , fig. 9)

1872. Lacuna divaricata Fabricius; H. A. Meyer & K. M óbiu s, Die Prosobranchia...,
p. 21-23 , fig. 1-7 na pl. obok p. 24.

1878. Lacuna ' divaricata Fabricius ; G . O. Sars, Mollusca R egionis..., p. 169, pl, 21.
fig. 22.

1913. Lacuna d ivar icata F abricius ; O. Bu chner, Einflihrung.... p. 59. pl. 1. fi g. 42.
1933. Lacuna vincta (Montagu) : T. Benthem Jutting, Mollusca p. 54- 56, fig. 21.
1936. Lacuna div ar icata F abricius ; W. E. Ankel , Prosobranchia , p. 46.

Materiał. - K ilka fr agmentów z połamanych skrętów, o zaba rwie
niu fioletowo-wiśniowym pasa biegnącego podłużnie .

Uwa gi. - W Muzeum Paleontologicznym w Kopenhadze znajdowały

się podobne do moich ułamki, zaliczone przez Nordmanna (1908) do
Lacuna vincta (Montagu) . Porównując z nimi fragmenty z Brachl ewa
stwierdziłam duże ich podobieństwo.

Ek ologia. - Gatunek te n żyje w st refie przybrzeżnej na głębokości

0-20 m, na dnie piaszczystym lu b kamienistym, w śró d glonów i traw
morskich, jak np. Z ost era, oraz innych roślin. Wytrz ymuje obniżenie

zasolenia do około 20%0.

Rozmieszczenie geograficzne . - Zachodnia część Bałtyku, Morze
Północne, Ocean Atlantycki od wybrzeży Norwegii po Zatokę Biskaj
ską, wschodnie wybrzeże Ameryki Północnej .

Występowanie w stanie kopalny m. - Plejstocen Europy północnej.

l Systematyka według Thiele (1931. 1935).
2 Autorzy rodza jów i daty ich utworzenia podane są według Nomencłator Zoo

lcgicus (1939) .
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Rodzina Littorinidae
Rodzaj Lit torina Ferussac, 1822
L iitoritui littorea (Linne, 1758)

(pl. I, fi g. 12)

249

1872. L ittorina littorea (Linne): H. A. Meyer & K. Mo bius, Die Prosobranchia ...,
p . 21. fi g. 1-3 na pl. obok p. 14.

1878. L ittorina littorea (L inne) ; G. O. Sars , Mo llusca Regionis..., p . 164.
1913. Li t torina littorea (Linne) ; O. Buchner , Einfiih rung..., p. 58, pl. 2, fig. 1-2.
1933. L ittori na littorea (Li nne): T . Benthem J utting, Moll us ca ..., p . 58, fig. 24.
1936. L ittorina lit torea (L inne) ; W. E. An kel, Prosobranchia , p. 47.
1948. Lit tor in a littorea (Linne); Z. A. Fiłatowa, Gast ropoda , p. 372, pl. 96, f ig. 8g.

Materiał. - 1 oka z o wy miarach 7 mm wysokości i 6 mm szerokości

oraz 7 uszkodzonych , bardzo małych skor upek, wysokości około 1,5 mm.

Opis. - Sk orupka stożkowata, o szy bk o powiększających się trzech
skrętach . Szczyt ostry, osta tni skręt bardzo poszerzony , pękaty . Rzeźbę

tworzą podłużne prążki . Skorupka szaro-żółta, z 6 podłużnymi , cegla
stym i pasami . Ujście jajowate. Szczelinka umbilikalna zasłonięta.

Ekologia . - Żyje w wodzie płytkiej , w stre fie przypływu i odpły

wu, na dnie kamienistym lub skalisty m. P odczas nisk iego odpływu wy
trzymuje długi czas bez wody. Znosi obniżenie zasolenia .

Rozm ieszczenie geograficzne. - Zimne wody Finma rken, Morze
Północne, wybrzeża Europy zachodniej po Gibra ltar. Bałtyk - wybrze
ża Ru gii i Bornholmu.

Występowanie tV stanie kopalnym. - Pliocen, plejstoc en i postglac
jał Europy.

Rodzina Hydrobiidae
Rodza j Hydrobia Hartma n, 1821
Hydrobia stagnalis (Baste r, 1765)

(p l. I, fi g. 5)

1878. Hydro bia mi nuta Totten; G. O. Sars, Mollusca Regionls..., p . 171, pl . 9,
fig . 11 a-b.

1933. Hydrobia stagnalis Bast er ; T. Benthem Jutting, Mollusca .... p. 97-100, fig . 61.
1936. Hy drobia sttumulis Baster; W. E. Ankel, Prosobranc hia.... p. IXb, 44, f ig . 78 B.
1952. Hydr obia ve ntrosa Montagu ; W. I. Za din, Molluski..., p . 224, fig . 145.
1957. Hy dr obia v entrosa Montagu; .T. Urbański. Krajowe ś l i maki .... p . 79. fi:g. 46.

Mat eriał. - Około 8 okazów, mniej lu b więcej uszkodzon ych . Wy
sokość ich waha się od 1,7 do 2,2 mm, szerokość - od l do 1,2 mm.

Opis. - Skorupka sto żkowata, gładka, biała, skręty wypukłe , oddz ie
lone od siebie gł ębokim szwem. Szczyt" ostry , otwór apertura lny u góry
zaokrąglony. Szczel inka umbilikalna wąska.

Ekologia. - Zyje w przybrzeżnych, płytkich wodach, na dnie piasz-
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czystym lub mulistym, wśród łąk podwodnych. Częsta w wodach pół

słonych. W środowisku wodnym, gdzie zawartość soli spada poniżej 5%0
zasolenia, nie występuje.

Rozmieszczenie geograficzne . - Bałtyk, Morze Północne, Sródziemne
i Czarne.

Występowanie w stanie k opalnym. - Pliocen i plejstocen Europy.

Hydrob ia ulvae (Pennant, 1777)
(p l. I , fi g. 11)

1872. Hydrobia u!vae (P ennant); H. A. Meyer & K. Mobius, Di e Prosobranchia...,
p. 36-38, fig. 6-12 na pl. obok p. 34.

1878. Hydrob ia u!vae (P ennant): G. O. Sars, Mollusca ..., p . 170, pl, 22, fig. 2.
1933. Hydrob ia u!v ae Pennant ; T. Ben t hem Jutting, Mollusca ..., p. 94-97, fig. 56.
1936. Hydrob ia u!v ae (Pennan t ); W . E . An kel, Prosobranchia ..., p. 43, fi g. 78 A.
1948. Hydrob ia (Sa binea) u lva e (Pennan t); Z. A. Fiłatowa , Gastropoda ..., p . 374,

pl, 97, fig. 1.
1952. Hydrobia u!v ae (P en nan t) ; W. 1. Zad in, Molluski ..., p . 224, fi g. 145.
1957. Hydrobia u !va e (Pennant): .J. Urbań sk i, K ra jowe ś l imak l . .. , p . 78, f ig. 45.

Materiał. - 12 dob rze zachowanych okazów, kilkanaście uszkodzo
nych oraz nieliczne sko r upk i młodych osobników.

Opi s. - Skorupka stożkowata , o skrętach słabo skle pionyc h i ostrym
szczycie . Szew płytki. Ujście jaj owate, u góry zaostrzone , jego brzeg i

połączone . Powi erzchnia gładka .

Ekologia. - Spotykana w wodach półsłonych. Zno si spadek zasole
nia do 1-2 %0. Najchętniej przeb ywa w spokojnych zatok ach . J est wskaź

nikiem mul istego i za rośn iętego dna. Forma przybrzeżna.

Rozmieszczenie geograficzne. - Występuje współcześnie w Bałtyku

po Zatokę Botnicką, Morze Północne , wschodnia część Oceanu Atlan
tyckiego od północnych krańców Ska ndynawi i aż po Morze Sródziemne.

Występowanie tv stani e k opaln y m . - P lej stocen Polski, Danii , Holan
d ii i Niemiec.

Rodzin a Rissoidac
Rod zaj Rissoa F rem invill e, 1813

Rissoa m embranacea (Adams, 1800)

(p l. I, fig. 6)

1933. Ri ssoa m emhran acea (Adams); T . Bent hem J utt ing, lVIoll usca..., p. 76-78,
fig. 41.

1936. Z ippora m em bra na cea (Adams); W. E. Ankel, Prosob ranchia ..., p . IX, lb , 41.

Mat eriał. - 6 oka zów , mniej lub więcej frag me ntarycznyc h .

Opis. ~ Zwó j o dość płask ich , lecz szy bko poszerza jących się skrę-



EEMSKIE MIĘCZAKI MO RSK IE 251

tach . Szew płytki, lecz wyraźny. Czasem widoczne żeberka poprzecz
ne. Na ostatnim skręcie wyrażna, mniej lub więcej zaostrzona krawędź.

Ujście duże i szerokie, z zewnętrznej strony kątowato wygięte ku do
łowi.

Ekologia . - Zyje współcześnie na niewielkiej głębokości, wśród łąk

podwodnych. Forma roślinożerna.

Rozmieszczenie geogra fi czne. - Zachodnio- europejskie i północno

-afrykańskie brzegi Oceanu Atlantyckiego , Morze Północne, Sródziemne
i Czarne.

Występowanie w sta nie ko paln ym. - Osady eems kie Holandii, Danii
Niemiec.

Rissoa inter1'Upta (Adams) biJasciata Sa rs, 1878
(p l , I . f ig. 3)

1878. Ri ssoa interrnpta (Ad.) var. bifascia ta Sarn; G. O. Sars, Mollusca Regionis ....
p . 180, pl. 10, fig . 10.

Mat eriał. - Kilkanaście sko rupek z obłamanym ostatnim skrętem.

Wysokość dorosłych okazów około 1,9 mm, szerokość około 0,97 mm.

Opis. - Sk or upka drobna , ma sywn a , gładka i połyskująca , koloru
białego . Skręty mało wypukłe , szew niegłęboki. SIadów zabarwienia ,
czy pask ów biegnących na skrętach brak.

Uwagi. - Osobniki z Brachlewa bardzo pod obne są do okazów otrzy
manych z Muzeum Zoologicznego Un iwe rsytetu w Ko penha dze, ozna
czonych jak o Rissoa in t errupta Ad . va r . bifasciata Sa rs, lecz odmiana
bifasc iata op isa na przez Sa rsa różni się nieco od na szych okazów,
k tóre nie mają pasów na skrętach. Poza tym sko r upki na szych egzem
plarzy są mn ie jsze i bardzie j masywne, przez co zbliżone nieco do od
m iany Rissoa in te 7'7'u pta exilis J effr. (Sars, 1878, p. 180).

Rozm ieszczen ie geograficzne. - Gatunek Ri ssoa in te7'7'u pta (Adams)
występuje od północnych krańców Ska ndyna wii po Morze Sródzie mne .
Zasięg powyższe j odm iany nie jest jeszcze dostateczni e znany .

Wyst ępowan ie w stanie ko palnym. - Gatun ek Riss oa interrll pt a jest
znany z eemu Hola ndii i Da nii.

Rissoa inconspic ua Ald er, 1344
(fig. 2; pl , I, fig . 1,2)

1872. Rissoa i nconspicua Alde r: H . A. Meyer & K . Mi:ibius, Die P rosobranc hia...,
p . 28-30, fig. 1-3. na pl . obok p. 30.

1878. Rissoa inconspicua Alder; G. O. Sa rs, Mollusca Regionis.... p . 182-183, pl . 10.
fig. 11; pl. 22. fig. 5, 6.

1936. R i ssoa inconsp ic ua Alder; W. E. Ankel , P rosobranc hia , p . IX b, 40, fig . 47.
I
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Materiał. - Około 120 okazów, w tym część uszkodzonych. Osobni
ki od młodych o 2 skrętach do dorosłych o 5 skrętach. Wysokość

0,7-2 ,5 mm, szerokość 0,6-1,6 mm.

Opis. - Skorupka jajowato-stożkowata, o dość wypukłych skrętach.

Szew wyraźny. Czasem od trzeciego skrętu zjawiają się poprzeczne że

berka, które na ostatnim odcinku skrętu zanikają. Skorupka biała. nie
' k iedy żółta , najczęściej z poprzecznymi brązowymi prążkami. Ujście'
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Fig, 2, - Korelacja wysokości i szerokości sko
rupki (-) oraz wysokości i szerokości ujścia (- - - )

Rissoa inconsp icu a Ald er.

owalne, warga zewnętrzna ostra , czase m występu je zgrubienie na zew
nętrznej jej stronie. Szcz elinka umbilikalna wąska .

Zmienność osobnicza. - Gatunek o bardzo dużej zmienności. Doty
czy ona koloru skorupk i, który jes t zazwyc zaj biały, czasem kremowy,
a niekiedy żółty. Poza tym, dużym zmianom podlegają brązowe lub
ceglaste prążki na skrętach ; mogą one być proste, skośne, zygzakowate,
rozdwojone itp. Skorupka bywa gładka lub ma żeberka na ostatnim
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i przedostatnim skręcie (pl. I, fig. 2). Okazy żeberkowane mają zazwy
czaj mniej wyraźnie zaznaczone barwne prą żki; lub ich nie mają wcale.

Zmienność w ontogenezie. - W celu otrzymania obrazu zmienności

cech, ujawniającej się w miar ę wzrostu osobników, dokonano na 73 oka
zach pomiarów wysokości i szerokości skorupek oraz wysokości i szero
kości ujścia. Na tej podstawie przeprowadzono korelacje wyżej wym ie
nionych cech, jak następuje.

a) Współzależność wysokości i szerokości skorupki (fig . 2). Wysokość

waha się od 0,76 do 2,24 mm, a szerokość od 0,63 do 1,52 mm. Przyrost
wysokości wynosi 1, 48 mm przy wzroście szerokości 0,89 mm, co sta
nowi 60% wysokości. Wskaźnik korelacji wynosi 1,51.

b) Współzależność maksymalna wysokości i szerokości ujścia (fig. 2).
Wysokość ujścia zawarta jest w granicach od 0,45 do 1,08 mm, a sze
rokość od 0,27 do 0,72 mm. Tutaj przyrost wysokości wynosi 0,63 mm
przy przyroście szerokości 0,45 mm, co stanowi 71% przyrostu wyso
kości. Wskaźnik korelacyjny dla tych cech wynosi 1,51. Obraz graficzny
jest tutaj bardzo interesujący. Linia korelacji wysokości do szerokości

we wzroście skorupki jest jednolita, o niezmiennym kierunku , z wyraź

ną dodatnią allometrią wysokośc i. Takie same proporcje i kierunek wy
kazuje linia korelacji w rozwoju ujścia. Największe wartości proporcji
wysokości do szerokości ujścia na wykresie pokrywają się zupełnie

z proporcjami wysokości i szerokości, obliczonymi dla najmniejszych
skorupek. W obu przypadkach cec hy te posiadają ten sam wskaźnik

korelacyjny 1,51.
c) Współzależność wysokości skor u pki i wysokośc i ujścia. Wysokość

ujścia zwiększa się równomiernie wraz z wzrostem całej skorupki.
W grupie najmniejszych okazów wysokość ujścia stanowi 590/0 wyso
kości skorupki, gdy tymczasem u największych osobników wysokość

u jścia stanowi 48% wysokości całej skorupki.

Ekologia. - Forma roślinożerna. Żyje w literale wśród łąk pod wod
nych i schodzi aż do strefy krasnorostów.

Rozmieszczenie geograficzne. - Strefa luzytańska i borealna .

Występowanie w stanie kopalnym. - Osady interglacjału eemskiego
Holandii, Danii i Niemiec.

Rodzina Cerithidae
Rodzaj Bittium Leach, 1847

Bittiusri ret icula tum (Da Costa, 1778)
(fig. 3, 4 ; pl , I, fig . 8)

1872. Cerithium r et ic ulatum Da Costa ; H . A. Meyer & K. Mo bius, Di e Prosobran
chia..., p . 43-45 , fig. 1-6 na pl. . obok p. 44.
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1913. Cerith ium r etic ulatum Da Cost a ; O. Buchner. Einflihrung.;., p. 60. pl . l ,
fig. 3.

1936. B ittium r et iculatum (Da Costa); W. E. Ankel , Prosobranchia ..., p. IX b 48,
fig . 8.

Materiał. - Gatunek ten należy do najliczniej występujących mię

czaków w Brachlewie. Wybrano kilka tysięcy sko rupek różnego wieku.
Najmniejsze z nich mają 0,3 mm wysokości i 0,2 mm szerokości, naj
większe - 8,4 mm wysokości i 2,8 mm szerokości.

o

l m m

o

Fig. 3. - P oszczegó ln e stadia ontogenetyczne B it tiu m r et icu la tu m (Da Costa).
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Fig, 4. - Korelacja wysokości

i szerokości skorupki (-) oraz
wysokości i szerokości uj ścia

(- - -) Bittium reticulatum (Da
Costa).

201.0

I
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Opis . - Skorupka smukła, wrzecionowata, koloru żółto-pomarańczo

wego . Dorosły okaz składa się Z około 10 skrętów wypukłych, czasem
płaskich. Rzeźbę skorupki stanowią 3 lub 4 podłużne i poprzeczne prążki,

które krzyżując się z sobą tworzą drobne guzki. Leżą one w szeregach
pionowych jedne nad drugimi i w szere-
gach poziomych obok siebie. Ostatni zwój , 8.0

mm

nieco szerszy od poprzednich, kończy się

okrągł awym ujściem , zaopatrzonym ostrą

wargą oraz małym wygięciem wydłużo-
7.0

nym ku dołowi , jak gdyby syfonem.

Zmienność osobnicza. Gatunek
o dość wielkiej zmienności osobniczej.
Dotyczy ona przede wszystkim szerokości 6.0

skorupki, mniej lub więcej wypukłych

skrętów, liczby podłużnych prążków oraz
kształtu guzków, które są perełkowate lub 5.0

poziomo wydłużone .

Ontogen eza. - Protokonchę tworzą

dwa gładkie skręty (fig . 3a); na dwóch 4.0

dal szych zaczyna się pojawiać urzeźbienie

w postaci 2 podłużnych prążków (fig. 3 b).
Na następnych skrętach liczba ich wzra- 3.0

sta do 3, a czasem na wet do 4 (pl. I, fig.
8). Począwszy od 4 czy 5 skrętu zaczynają

występować również prążki poprzeczne,
2.0

które na skrzyżowaniu z prążkami po-
dłużnymi tworzą guzk i (fig. 3 c, d) . W dal
szy m wzroście skor upk i urzeźbienie je j
nie ulega zmianom (pl. I, fig . 8). W celu 1,0

zbadan ia rozwoju różnych cech skorupki
i ich wzaj emnych stosu nków w następu

jących po sobie stadiach rozwojowyc h ,
dokonano na 163 okazach pomiarów wy
sokości i szerokości skorupki oraz wyso
k ości i szerokości ujścia. Na tej pod sta
wie zbadano korelacje tych cech jak na
stępu je .

a) Współzależność wysokośc i i szerokośc i sk oru pki (fig. 4). Wysokość

okazów sięga od 0,36 do 8,43 mm, przy czy m największa liczba osobni
ków przypada na klasę o wysokośc i 1,0-2 ,0 mm. Szerokość skorupek
w granicach 0,25-2 ,75 mm. Największa liczba okazów zawarta jest
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w przedziale kl asowym o szerokości 0,5-1 mm. Przyrost wysokości sko
rupek jest trzykrotnie większy od przyrostu szerokości, co uwidocznia
wykres graficzny. Obie skorelowane cechy wykazują pewną stałość roz
wojową, z wyraźną allometrią dodatnią w odniesieniu do wysokości.

Współczynnik korelacji wysokości wynos i 2,37.
b) Wspólzależność wysokości i szerokości ujścia (fig. 4). Wysokość

ujścia zawarta jest w granicach 0,15-2 ,06 mm, a szerokość - 0,15-1,5 mm
Przyrost wysokości wynosi 1,81 mm, zaś przyrost szerokości 1,35 mm.
Współczynnik korelacji obu cech u jścia wynosi 1,44. Graficzny ich
obraz wykazuje pewne odchylenia od prawidłowości. Przyczyna tego
leży prawdopodobnie w zmianach proporcji podczas ontogenezy .

c) Wspólzależność wysokośc i skorupki do wysokości ujścia . U naj
młodszych okazów stosune k wysokości sko rupki i wysokości ujścia

wynosi 421)/0, gd y tymczasem u najstarszych wysokość ujścia stanowi
tylko 24% całej wysokości . Stąd wynika nisk a wartość współczynnika

t ej korelacji (Ms = 0,28).

Ekologia . - Gatunek eurybatyczny, żyje na głębokości 0-2 50 m ;
jest również gatunkiem euryha lic znym , znanym także z wód pó ł sł o

nych.

Rozmieszczeni e geogm ficzne. - Zach odni Bałtyk, Skagerrak, Kat
tegat, Morze Północne , wybrzeże Euro py zach odniej , Ocean Atlantycki
po Wyspy Kanaryjskie, Morze Śródziemne i Morze Czarne.

Występowanie w stan ie kopalnym. - Miocen i plejstocen Eu ropy .

Rodzina Scalidae
Rod zaj Clathrus Ok en, 1815

Clathrus clathrus (Linne, 1758)
(p l , I, fig . 13)

1913. Sca la ria communis Lamarek; O. Bu chner. Einflihrung .... p . 124. pl. 2. fig . 10.
1933. Clathrus cl athr us (Li nne) ; T . Benthem Jutting, Mollusca..., p . 123-124 , f ig . 86.
1936. Scala clat h r us (Linne) ; W. E. Ankel, P rosobranch ia.. .. p . IX b. 49. fig. 31.

Material. - Około 30 mniej lub więcej uszkod zonych oka zów. Sko
rupki noszą ślady obtoczenia , mają star te żeberka poprzeczne i war
stwę zewnętrzną. poza tym obłamane szczy ty i skręty; czasem pozo 
stały tylko fragmenty połamanych osobników. Długość całych młodych

okazów wynosi 7,8 mm, szerokość 3,6 mm.

Opis . - Skorupka smukła, złożona ze skrętów oddz ielonych od sie
bie wyraźnym szwe m . Protok on ch a jest gładka , na następnych skrę

tach biegną liczne list ewkowate skośne żeberka , których na ostatnim
zwoju jest najczęściej 9. Łączą się on e z sobą na granicy szwów. Ujście

okrągłe, brzeg zgrubiały . Dołek osiowy zakryty. Na niektórych okazach
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zachowana jest pomarańczowa barwa slrorupki,z ceglastymi, rozrzuco
nymi na niej plamami.

Ek ologia. - Forma roślinożerna, żyjąca na głębokości od 15 do 70 m .

Rozmieszczenie geograficzne. - Morze P ółnocne, Ocean Atlantycki
od półnoonych kra ńc ów Skandynawii do Wysp Kanaryjskich i Morze
Ś ró dziemne.

Występowanie w stani e kopalnym. - Osady eemskie Holandii,
Danii i Niemiec.

Rodzina Pyramidellidae
Rodzaj Chrysalida Carpenter. 1856

Chrysalida sptralis (Montagu, 1803)
(Fig. 5; pl, II , fig. 3)

1378. Parthenia spir al is (Montagu) ; G. O. Sars, Mollusca Regionis ..., p. 200-201,
pl. 11, fig. 4. _

1933. Chrysalida spiralis (Montagu); T . Beathem Jutting, Mollusca..., p. 129, fig. 93.
l!J36. Partidula sp i r al is (Montagu ); W. E. Ankel , Prosobranchia ..., IX b, 53, fig. 56.

Materiał. - Kilkaset dość dobrze zachowanych skorupek różnego

wieku, od najmłodszych o 1 skręcie , 0,33 mm wysokości i 0,36 mm
szerokości, do najstarszych o 5 skrętach , 1,64 mm wysokości i 0,78 mm
szerokości. Lekko uszkodzonych skorupek z nadłamanym ujściem ges t
więcej niż połowa , bardziej zniszczonych okazów mało, bez uszkodzeń

około 200 egzemplarzy. Rzeźba bardzo dobrze zachow ana, nie starta:
śladów obtoczenia brak.

Opis. - Skorupka mała, stożkowata, błyszcząca, koloru białego.
. Pierwszy, a czasem i drugi skręt gładki, dalsze 2 lub 3 płaskie skręty

pokryte poprzecznymi .prawie prostokątnymi żeberkami; na ostatnim
skręcie około 10 żeberek , pod nim pr zebiega 4-3 podłużnych prą żk ów.

Szwy głębokie. Ujście jajowate. Brzeg ostry , niewywini ęty ani zgru
biały. Wrzeciono z 1 zębem . P ępek zakryty.

Ontogeneza . - Pomiary wysokości i szeroko ści skorupek oraz wy
sokości i szeroko ści ujścia wykonano na 170 osobnikach różnego wieku.
W związku z tymzbadane zostały następujące korelacje.

a) Współzależność wysokości i szerokości skorupki (fig. 5). Wysokość

skoraapele wynosi od 0,33 do 1,64 mm. Szerokość zawarta jest w grani
cach 0,36-0 ,78 mm. Przyr ost wysokości [est trzykrotnie większy, niż ,

'Przyrost szerokości. Obie wymienione skorelowane cechy , wykazujące

pewną stałość rozwojową, przedstawicne są na fig. 5. Ich współczynnik

korelacji wynosi 1,57. Wysokość skorupki szybko wzrasta i w związku

z tym progresywnie powiększają się współczynniki klasowe.
b) Współzależność wysokości do szerokosci ujścia (fig. 5). Wysokość

J l A cta Pa la eontologica Polonica - vol. V/2 17
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ujscia mi erzonych oloazówwaha się od 0,2 do 0,63 mm, a szerokość od
0,18 do 0,42 mm, Przyrost wysokości ujścia wynosi 0,43 mm, 'zaś przy
rost szerokości 0,24 mm. Wysokość ujścia bardzo :równomiern ie wzrasta

mm
' ,5

lA

1,2

1,1

1,0

0,9
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Fig. 5. - Korelacja wysokości ,i szerokości skorupki (-)
oraz wysokości i szerokości uj ścia (- - -) Chrysalida

spiralis (M ont.).

wraz z przyrostem szerokości, czego wyrazem jest prosta, będąca o bra
zem ~afioznY'm obu tych wartości. Wskaźnik korelacji wynosi 1,44.
We wzroście całej skorupki dominuj e cecha wysokości, 'a w 'rozwoju
ujścia obie cechy, wysokości i szerokości , są prawie równomiernie sko
relowane.
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c) Współzal eżność wysokości skoru pk i do wysokośc i UJSCW. Wraz ze
wzrostem wysokości skor upki zwiększa się , o wiele jednak wolniej, wy

. soko ś ć ujścia. Na początku, przy wysokości skorupki 0,33 mm, wysokość

u jścia wynosi 0,2 mm, co stanowi 67%. U okazów dorosłych wysokość

u jścia stanowi 38% całej wysokości skorupki.

Ek ologia. - Forma roślinożerna , żyje na ł ąkach pod wodnych w głę

bokości od 15 do 75 m.

Rozmieszczen ie geograficzne. - Atlantyk , od Wysp Szetlandzkich po
Gibraltar.

Występowanie w stanie kopalnym . - Osady eemsk ie Holandii, Nie
miec i Danii.

Rodza j Odosurmia Fl eming, 1813
Odost ornia pallida (Montagu , 1803)

(fig. 6; pl. I , f ig. 7)

1878. Odo sto m ia pall.ida Mont. ; G. O. Sars, Moll usca Regionis..., p. 203-204, pl, 22,
fig . 12.

1957. Odostom ia eu l im oi des Hanley ; G. Spaink , Determ in atie-tabel.i., pl. I.

Materiał. - Około 250 okazów dobrze zachowanych, czasem tylko
z lekko obłamanym ostatnim skrętem. Wymiary 0,4-3 ,3 mm wysokości

i 0,4-1 ,6 mm szerokości.

Opis . - Skorupka stożkowata, gładka i błyszcząca , koloru białego.

Skrętów u dorosłych okazów około 6, mało wypukłych, z wyjątkiem

ostatniego, który jest dość pękaty . Ujście wydłużone, z widocznym wy
raźnym zębem. Szczelinka umbilikalna wąska.

Ontogeneza. - Dla 180 skor upek wykonano pomiary wysokości

i szerokości skorupki oraz wysokości i szerokości ujścia. Współzależność

tych cech przedstawia się jak następuje.

a) Współzależność wysokości i szerokości skorupki (fig. 6). Wysokość

badanych okazów sięga od 0,45 mm do 3,26 mm, szerokość od 0,4 mm
do 1,63 mm. Stosunek wysokości i szerokości najmniej szy jest u ma
łych okazów i zwiększa się w miarę wzrostu osobników; sięga on zwykle
od 1,44 do 2,06. Współczynnik korelacji tych cech wynosi 1,69. Przyrost
wysokości jest przeszło dwukrotnie większy od przyrostu szerokości;

jak wynika z fig . 6, przebiega on dość równomiernie. Obie skorelowane
cechy wykazują stałą tendencję rozwojową.

b) Współzależność wysokości i szerokości ujścia (fig . 6). Obraz gra
ficzny współzależności wysokości i szerokości ujścia ' jest bardzo zbliżony

do wykresu, dotyczącego wymienionych cech całej sko rupki. Drobne
odc hylenia przypadają na te same klasy i odbywają się w . jednym

11° Acta Palaeontologica Polonica - vol. V/2
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kierunku, co wskazuje na proporcjonalną zależność kształtowania się

cech skorupki i ujścia. Stosunek wysokości i szerokości ujścia wynosi
od 1,84 u najmniejszych okazów i dość równomiernie powiększa się

do 2 u egzemplarzy największych. Współczynnik korelacji tych cech
wynosi 1,83. We wczesnej młodości skorupki obie cechy rozwijają się
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Fig . 6. Korelacja wysokości i szero
kości skorupki (-) oraz wysokości i sze
rokości ujścia (- - -) Odostomia pallida

(Mont.).

prawie równomiernie, a w stadium późniejszym zaczyna przeważać

wzrost wysokości w porównaniu do przyrostu szerokości. Takie same
zmiany rozwojowe widać we wzroście ujścia .

c) Współzależność wysokości skorupki do wysokości ujścia . Wysokość

ujścia wzrasta proporcjonalnie wraz ze wzrostem wysokości całej sko
rupki. U największych okazów wysokość ujścia stanowi 47010 wysokości

skorupki.
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Ekologia. - Forma roślinożerna, występuje wśród łąk podwodnych.

Rozmieszczenie geograficzne. - Strefa borealna i luzytańska.

Występowanie w stanie kopalnym. - Osady eemskie Danii, Holandii
Niemiec.

Odostomia unidentata (Montagu, 1803)
. (fig. 7; pl , I. fig. 4)

1878. Odostomla unidentata (Montagu) ; G. O. Sars, Mollusca.... p. 21. pl , 11.
fig. 6, 7. 8.

lmm
1-----------11
o
J

skrętów słabo wypukłych.

więcej wyraźną krawędzią

Fig. 7. - Heterostroficzna pro
tokoncha u Odostomia unidentata

(M ont .)

Materiał. - 5 okazów roznego wieku, dość dobrze zachowanych,
z lekko obłamanym ostatnim skrętem. Największy osobnik ma 1,8 mm
wysokości i 0.8 mm szerokości.

Opis. - Skorupka stożkowata. biała. 5
ostatni skręt lekko poszerzony, z mniej lub
w części peryferycznej. Szwy niegłębokie.

Protokoncha heterostroficzna, tzn. ·zaw i
nięta lewoskrętnie, o osi prostopadłej do
osi skorupki dojrzałej. która jest prawo
skrętna (fig. 7). Otwór aperturalny jajo
waty, niekiedy z zewnętrznej strony ką

towato wygięty ku dołowi. Kolumella
z zębem. Szczelinka umbilikalna wąska.

Ekologia. - Żyje w głębokości 18-10
m. Chętnie przebywa w strefie laminario
we j i pomiędzy ławicami ostryg.

Rozmieszczenie geograficzne. - Atlan
tyckie wybrzeże Europy zachodniej i Mo
rze Sródziemne.

Występowanie 10 stanie kopalnym. - Plejstocen Holandii i postglac
jał Szwecji.

Rodzaj Eulimella J effreys, 1847

Eulimella nitulissima (Montagu, 1803)
(fig. 8; pl. II. fig. 4)

1803-08. Turbo nitidissimlls Montagu; G. Montagu , T'estacea... p . 299.
1908. Eulimella n itidissima var. po inteli de Falin; V. Nordmann, Malluskfaunaen....

p. 59. pl , 2. fig . 15. 16.

Materiał. - Kilkaset egzemplarzy dobrze zachowanych, odpowiada
jących osobnikom wszystkich stadiów rozwojowych, począwszy od



262 : I RENA B RO D NIEW rCZ

I.Z

04

1.1

mm
'-'

0.5

O}

0.6

0,8

0.9

1.0

protokonchy do dorosłych. Osobniki ,największe połamane. Najczęstsze

skorupki o 5 skrętach , 0,7-1,2 mm, długości i 0,35 mm szerokości.

Opis. -. § koru plm mała , smukła , wrzecionowata , połyskująca, koloru
białego. Skrętki wypukłe, wolno wzrastające,

oddzielone od siebie dość głębokim, lekko
skośnym szwem. Skrętów ,około 6, najczęś

cie j 5. P rotokoncha heterostrof'iczna , usta
wiona pionowo do osi skrętki prawozwrotnej.
Ujście jajowate. Szczelinka umbilikalna
zamknięta .

O)

0.2

,,,,,,
",I

I
I

I

01 O) 0.4

Fig. 8. Korelacja w yso
kości i szerokości skorupki
(-) oraz wysokości i szero
kości ujścia (- - - ) Eulimella

nit idissima (M ont .).

cjonalność rozwoju, z tym,
tylko szerokość.

c) Wspólzależność wysoko~c i skoru pki do wysokości ujścia. Te dwie
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skorelowane cec hy wykazują stałe, . dość równomierne powiększenie

obu wysokości. P rzy przyroście wysokości całej skorupki, wynoszącym

1,23 mm, pr zyrost u jścia wynosi tylk o 0,23 mm, co stanowi 19% - przy:
rostu całej skorupki.

.Ekologia. - 'For ma roślinożerna, żyje wśród łąk podwod nych . na
dnie piaszczystym, w głębokośc i od 2 do 55 mm. Znosi lekk ie obniżenie

zasolenia .

Rozm ieszczen ie geogra f iczne. - Morze Północne, Skagerrak, Katt ę

gat po Zatokę Kilońską i atlantyckie wybrzeże Europy zachodniej.

Występowanie w stanie kopalnym. - Osad y eemsk ie Holandii, Danii
i Niemiec.

Rodzina Nassi dae
Rodzaj Nassari us Dumeril, 1806

Nassarius reticulatus (Linne, 1758)

(fig. 9. 10; pl , II, fig. 6)

1872. N assa reticulata Linne: H. A. Mey er & K. Mobius, Die Prosobranchia,
p. 53-56, fig 1- 13 na pl. obok p. 42.

1913. Nassa ret iculata (L inne) : O. Buchner. Einftihrung..., p . 65, pl 2, fi g. 3.
1933. Nassarius r et iculatus (Linne), T . B enthem Jutting, Mollusca..., p. 142-145 •

. fi g. 104.
1936. Na ssa r eticulata Linn ć ; W. E. Ankel, P rosob ranc hia.... p . IX b. 60, f ig. 94. 96,

o

Fig. 9. ::- Gładka proto
koncha Nassarius reiicu

latu s (L.).

Materiał. - Kilkaset skorupek z różnych stadiów wzrostu, od naj
młodszych 0,6 mm wysokości i 0,5 mm szerokości, do najstars zych
21,3 mm wysokości i 11,7 m m szerokości.

Opis. - Skorupka stożkowata , w górnej c zęśc i zwę ża j ąca się dość

silnie, złożona z 7 skrętów. Protokoncha składa

się z dwóch lu b trzech zupełnie gładkich, po- T l m m

ł yskujących skrętów (fig. 9). Dalsze skręty opa-
trzone są licznymi podłużnymi prążkami. Poza
tym rzeźbę tworzą poprzeczne żebra , które,
krzyżując się z żebrami podłużnymi , tworzą

charakterystyc zne guzk i. Na ostatnim skręcie

jest zwykle 15-20 poprzecznych żeber . Szczyt
skorupk i ostry : ostatni skręt , mniej lub więcej

wypukły, zajmuje połowę całej wysokości sko
rupk i. Ujście jest szeroko owa lne. Warga z le
wej strony jest przyrośnięta do kolumelli, pra
wy jej br zeg jest ostry, wewnątrz zgrubiały,

często z poziom ymi, krótkimi listewkami. Na dol e ujście wyciągnięte

w krótką , odchyloną ku dołowi rynienkę. .
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Zmienność osobnicza. - Zaobserwowano bardzo wielką zmiennosc
osobniczą, jednak nie została ona ujęta liczbowo, ponieważ zupełnie

nieuszkodzonych skorupek dojrzałych osobników było niewiele. Zmien
ność dotyczy głównie wysokości i szerokości skorupki. Można wyróżnić

formy wyraźnie smuklejsze o mniejszej szerokości a większej wysokości,
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Fig. 10. - Korelacja wysokości i szero
kości skorupki (-) oraz wysokości i sze
rokości ujścia (- - -) Nassarius reticula tu s

(L.).

oraz formy pękate, mniej wysokie i szersze. Poza tym wielkiej zmien
ności podlega liczba podłużnych żeberek na ostatnim skręcie skorupki,
która waha się od 15 do 20. Znaleziono jednak okazy mające tylko
12-13 żeber, a inne - nawet 22 żebra. Formy o mniejszej liczbie sta
nowią być może przejście do odmiany Nassarius reticulatus var. nitidu
Yeffr., u której ilość żeber waha się od 10 do 12.

Ontogeneza -- Aby wykazać zmienność w ontogenezie na 170
okazach różnego wieku dokonano pomiarów wysokości i szerokości
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skorupki oraz wysokości i szerokości ujścia . Pomiary te posłużyły do
przeprowadzenia korelacji tych cech jak następuje.

a) Współzależność wysokości i szerokości skorupki (fig . 10). Wysokość
okazów zawarta jest w granicach 0,65-21,3 mm, a szerokość 
0,5-11,7 mm. Przyrost wysokości skorupki wynosi 20,65 mm, przy
i1,16 mm wzroście szerokości skorupki. Graficzny obraz kształtowania

się współzależności wysokości i szerokości skorupki wykazuje pewną

stałość rozwojową. Dominującą cechą podczas całego wzrostu skorupki
jest wysokość. Współczynnik korelacji tych cech wynosi 1,76.

b) Współzależność wysokości i szerokości ujścia (fig . 10). Wysokość

ujścia sięga 0,32-10,85 mm, a szerokość - 0,29-5,25 mm. Przyrost wy
sokości ujścia wynosi 10,53 mm, wobec przyrostu szerokości 4,96 mm.
Przyrost wysokości ujścia wzrasta proporcjonalnie do szerokości ; wy
razem tego jest krzywa na fig. 10, która graficznie przedstawia obie
skorelowane cechy. Tutaj dominuje cecha wysokości, tak jak i w całej

wysokości skorupki. Współczynnik korelacji wynosi 2,03. W ontogenezie
wysokości i szerokości skorupki oraz ujścia widać prawie jednakową

tendencję rozwojową, co uwydatniają niemal równoległe proste.
c) Współzależność wysokości skorupki i wysokości ujścia. U naj

młodszych okazów współczynnik klasowy wynosi 1, który w miarę

wzrostu skorupki zmniejsza się do 0,51. Stopniowy przyrost wysokości

ujścia przy wzroście wysokości całej skorupki Jest znacznie mniejszy;
u największych okazów stanowi on 51o/ (f wysokości skorupki.

Ekologia. - Gatunek żyjący w sublitorale, na głębokości do 55 m,
na dnie mulistym, wśród łąk podwodnych, głównie Zostera marina
i Z.nana . Spotykany również w środowisku o obniżonej zawartości soli
do, 12%0. Forma drapieżna.

Rozmieszczenie geograficzne . - Fiord Trondheim, Morze Północne,

europejskie wybrzeże Oceanu Atlantyckiego po Azory, Morze Ś ró d

ziemne i Morze Czarne.

Występowanie w stanie kopalnym. - Plejstocen,

Rząd Opistobranchia

Rodzina Diaphanidae
Rodzaj Diaphana Brown, 1827
Diaphana m inuta (Brown, 1827)

(pl. II , fig. 1)

1935. Diaphana (D .) m inuta (Brown); J . Th iele, Handbuch..., p. 383, fig. 480.
1941. Diaphana minuta (Brown) ; H. Lemche, Gastropoda Opistobranchiata...,

p. 17-18.
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Lemke z Muz eum Zoologicznego
przypominają Diaphana minuta

1948. Diaphana hya!ill a (T u r ton); Z. A. Fi latow a , Gastropoda..., p. 394, p l. 103,
fig. 9 a -v.

Materiał. - Znaleziono 3 uszkodzone młode okazy , o wysokości sko
rupek około 1,5 mm.

Opis. - Skorupka mała, koloru białego, cienka, gruszkowata ;
ostatni skręt zajmuje prawie całą wysokość skorup ki. J ed en z pierw
szych skrętów lekko wy nie siony ponad skorupkę. Ujście u dołu szerokie,
zwężające się ku górze.

Uwagi. - Według opinii Dr H.
w Kopenhadze, młode skorupk i
(Brown).

Ekologia. Żyje w litorale, w głębokościach od 3 do 100 m.

Rozmieszczenie geogm f iczne. - Atl antyk od Grenla ndii Spitsber-
ge nu po Wyspy Kanary jsk ie i Morze Ś r ó d ziemne .

Występowanie w stanie lwpb.lnym. - Nie no towany .

Gromada Lamellibranchiata
Rodzina Mytilidae

Rodzaj Brachyodontes Swainson, 1840
Bmchyodontes lmeatus (Gmel in)

(pl, V. fig. 4)

1934. Mytilus Hneatus Gmelin ; Ad . S. J ensen & R. Sparck, Saltvandsmuslinger...,
p. 74-75, fig. 55.

1935. Brachyodon tes (Mytil aster) l ineatus (Gm eli n) ; J. Thiel e, Handbuch..., Bd. 2,
p. 799.

Materiał. - Nieliczne połamane egzem plar ze.

Opis . - Fragmenty mają charakterystyczną dl a tego gatunku rzeźbę

.zewnętrzną. Dobrze jest również zachowana część zawiasowa oraz
charakterystycznie pokarbowany ty lny wewnętrzny brz eg skor upki.

Rozmieszczenie geograficzne. - At la ntyck ie wybrzeże Europy za
cho dniej i Morze Ś r ó dziemne ,

Występowanie w stanie kopalnym. - Osady eemskie Holandii, Danii
i Niemiec.

Rodzaj Mytilus Li nne, 1758
Mytilus edulis Linne, 1758

(pl. III, fig. 7)

1872. M yt ilus edu l is Linne ; H. A. Meyer & K. Mobius, Die Prosobranchia...,
p. 73-77 , fig. 1-6 na pl, obok p. 74.

1878. Mytilus edu l is Linne; G. O. Sars, Mollusca Regionis..., p . 27.
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1913. Mytilus edulis Linne ; O. Buchner , Einfiih rung..., p. 82, fig. 87-89 . .
1934. Mytilus edu Hs Linne ; Ad . S. J ensen & R. Spa rck , p. 72-74 , fig. 53.
1943. MytiZu s edu l i s Linne ; T. Benthem Jutting, Mollusca ..., p. 52- .67, fig. 11, 12.
1948. MytiZus etiulis Linne ; Z . A. Fiłatowa, Bivalvia..., p. 428, pl. lOB, fig. 4.
1952. MytiZus edu l i s Linne; W. L Zadin, Molluski... , p . 356, fig. 334.
1957. MytiZlus edulis Linne : ,T. Urbański, Kra jowe ślimaki... , p. 229, f ig. 247.

Materiał. - Dość liczne ułamki skorup, należące do osobników roz
nego wieku, często z zachowanym zawiasem. Fragmenty osobników
dorosłych są bardzo grube (w c zęśc i zawiasowej dochodzą do 2,5 mm
grubości). Młode osobniki, długości 1 mm, są bardzo cienkie i nieuszko
dzone.

Opis . - Młode oka zy jeszcze nie mają wykształconych zawiasów;
okazy te jak również wszystkie ułamki, mają zabarwienie fioletowe .
Na niektórych fragmentach widoczne są zawiasy - 3 lub 4 wąskie

fałdy tworzące zęby główne.

Ekologia. - Występuje współcześnie ma sowo, w zwartych zespołach

do 30 tys. okazów na 1 m ", w głębokości do 25 m, przy czym poje
dyncze osobniki schodzą nawet do 250 m głębokości . Gatunek ten jest
formą euryhaliczną, żyjącą w morzach o pełnym zasoleniu, jak również

w środowiskach o małej zawartości soli (0,25%0). Zamieszkuje Bałtyk

do 62°, gdzie skorupki są delikatne i cienkie (skarlałe), od 30 do 70 mm
długości. Osobniki występujące w Oceanie Atlantyckim mają grubą

skorupkę, długości 150 mm.

Rozmieszczenie geograficzne. Strefa subarktyczna, borealna i lu-
zytańska.

Występowanie w stanie kopalnym. - Pliocen, plejstocen holocen
Europy.

Rodzina Ostreidae
Rodzaj Ostrea Linne, 1758

Ostr ea edulis Linn ó, 1758
(fig. 11; pl. IV , fi g. l )

1913. Ostrea edu l is Linn ć : O. Bu chner. Einftihrung ..., p . 78, fig. 84.
1934. Ostrea edulis Linne , Ad. S. J en sen & R. Sparck, S altvandsmuslinger,

p . 41-4 9, fi g. 28.
1944. Ostrea edul is L in ne; T . Benthem J u t t ing , Mollu sca..., p. 90-106, fig. 23.

Materiał. - Około 30 okazów. Osobniki dorosłe bardzo połamane.

Największy z nich ma 35 mm długości i 2,5 mm grubości. Egzemplarze
młodsze lepiej zachowane.

Opis. - Skorupka łuszcząca się , barwy szarej ; kształtu jej nie można

odtworzyć. Osobniki bardzo młode są przezroczyste, szarawe, z pofał-

12 Ac ta P a laeon tologi ca P olo n lc a - vol. V/2
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Fig. 11. - Skorupka mło

dego ok azu Ostrea eduli s
L. z gładką, błyszczącą

protokonch ą.

dowaną skorupką; protokoncha siedząca na szczycie, błyszcząca , gładka,

biała , niep rzej r zysta (fig. 11). Część zawiasowa sł abo zaznaczona .
W p ó źniejszym sta d ium ro zwojowym wewnątrz skor upk i widoczne tró j

kątne pole zawia sowe, leżące pod szczytem (pl.
IV, fig. 1), któr e wraz ze wzroste m skorupk i
powiększa się. Zębów brak .

Ekologia . - Gatunek ten jest mieszkańcem

płytkich wód, do 50 m głębokośc i. Tworzy ła

wice, złożone z olbrzy miej liczby osobników.

Rozm ieszczen ie geogmficzne. - Morze P ó ł 

nocn e, zac hodn ie wybrzeże Europy i Morze
Śródziemne.

Wyst ępowan ie tv sta nie ko palnym. - Mio
cen, pliocen i ple js tocen Eu ro py.

Rodzina Montacutidac
Rodzaj My sella Angas, 1877

My sella bidentata (Montagu, 1803)
(pl. I II, fig . 1, 2 a , b )

1872. Montacuta bidentata Montagu; H. A. Mey er & K . Mo bi us, Die Prosobranc hia ...,
p . 85- 86, fig . 7-9 na pl. obok p. 86.

1878. Montacuta bid enta/a Montagu ; G. O. Sars, Moll usca Regio n is..., p . 69, pl. 19,
f ig . 17.

1913. Montacuta bidentata Montagu ; O. Buchner, Einf'iihrung..., p. 85, pl , 18, fig. 7.
1934. Montacuta (Mysella) bid entata Montagu ; Ad . S. J ens en & R. S pa rck,

Saltvandsmuslinger..., p . 100-101. fig. 81.
1943. M ysella bidentata (Montagu); T . B onthem Ju tiing, Mollusca..., p. 224- 226,

fig. 84.

Materiał. - 4 lewe i 3 prawe skorupki o wymiarach: 0,6-2 mm dłu

gości i 0,4- 0,6 mm wysokości.

Opis. - Skorupka owa lna, biała i błyszcząca , z delikatnymi koncen
trycznymi prążkami przy rostowymi. Szczyt przesunięty ku przodowi,
leży mniej więcej w przedn iej czwartej części skor upki. Nasze skorupki
mają budowę br zegu zawiasowego zgodną z opisem Benthem Jutting
(1943 , p. 224).

Ekologia . - Ż yje na dnie szla rnistym w głębokości 20-180 m. Wy
trzymuje nieduże obniżenie zawartości soli w wodzie .

Rozmieszczenie geograficzne. - Zac hodni Bałtyk, Morze Północne,

Ocean Atlantycki od Norwegii do Made ry, Morze Śródziemne, wschod
nie wybrzeże Ameryki Północnej.

Występowanie w stanie ko palnym. - Osady eemskie Holandii, Danii
i Niemiec.
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Rodzina Cardiidae
Rodzaj Cartliurn Linne, 1758
Cardium edule Linne, 1758

(pl. II , f ig. 2)

269

1872. Cardium edulc Linne; H. A. Me yer & K. Móbius , Die Prosobranchia...,
p. 87-89 , fig. 1-3 na pl . obok p. 38.

1878. Cardium edu le Linn ć ; G. O. Sars, Mollu sca Regionis..., p. 45.
1913. Cardium edule Linne; O. Buchner. Einfiihrung.... p . 142. pl. 19, fig . 4, 5.
1934. Cardium edule Linne ; Ad . S. J en sen & R. Spa rck, Saltvandsmuslinger,

p. 107-108. fig. 88.
1943. Cardium edule Linn ć ; T . Renthem Jutting Mollusca..., p. 234-244, fig . 89a .
1948. Card ium (Cerastoder ma) cti u le Linn ć: Z. A. Ftlatow a , Bivalvia.. .. p . 432.

pl. 108, fi g. 13.

Materiał. - Nieliczne skorupki młodych i dorosłych osobników. Naj
większe mają 27 mm długości i około 26 mm wysokości, najmniejsze
około 1,5 mm długości. Skorupki całe są nieliczne. .

Opis. - Skorupki .prawa i lewa równe, kształtu nieregularnego trój
kąta. Żeberka i przestrzenie międzyżeberkowe gładkie , z wyraźnymi

prążkami przyrostowymi. Zawiasy mają charakterystyczną dla Cardium
edule budowę.

Ekologia. - Występuje obecn ie jako cha rak terystyczny składnik

płytkowodnych zespołów fauny dna piaszczystego, porosłego łąkami

podwodnymi, w głębokości do 20 m. Jest to gatunek euryhaliczny,
wytrzymujący zarówno bardzo wysoką koncentrację soli, jak i duże

jej rozcieńczenie . Wchodzi naw et do wody słodkiej. Grubość i wielkość

skorup zależna jest od zasolenia. W wodach o mniejszym zasoleniu,
ni ż normalnie, skorupki są cienk ie i skarł owaciał e , co stwierdzamy
w dzisiejszym Bałtyku.

Rozmieszczenie geograficzne. - Wszystkie morza otacza jące Europę.

Występowanie tv st anie k opal ny m. - Miocen , plio cen i plejstocen
Europy .

Uwagi. - Skorupki dorosłych osobników mają kształt Cardium edule
lamareki Reeve, 1844, opisanego u Benthem Jutting (1943, p. 241,
fig . 89b) .

Cardiu m pau cicostatum Sowerby , 1839
(pl . II , fig . 7)

1916. Cardium paucicostatum Sowerby ; K. O. Mi łaszewicz, Molluski... , p. VII,
fig . 15, 16.

Materiał. - Znaleziono tylko ułamki skorup, z charakterystyczną

dla tego gatunku rzeźbą.

Opis. - Ż eberka są szerokie i płaskie, wzdłuż ich środka przebiegają

12'
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duże kolcowate wyrostk i. Z przodu lub tyłu skorupk i prążki przyrosto
we zaznaczają się bardzo wyraźnie na żeberkach i w przestrzeniach
międzyżeberkowych. Natomiast ułamki ze środkowych części skorupki
mają żeberka, a nawet przestrzenie międzyżeberkowe gładkie.

Ekologia. - Gatunek płytkowodny , znosi wahania zasolenia.

Rozmieszczenie geograficzne. - Wybrzeże Atlantyku od Anglii do
Gibraltaru, Morze Śródziemne i Morze Czarne.

Występowanie w stanie kopalnym . - Miocen , pliocen i plejstocen
Europy .

Cardium exiguum Gmelin, 1'790
(p l . III, fig . 8)

1878. Car d iu m exiguum Gmel in ; G. O. Sars, Mollusoa Regionis..., p . 47-4 8.
1934. Cardi um exiguum Gm el in ; Ad. S . Jensen & R. Sparok , Sabtvemdamuslinger .

p. 106, fig. 86.

Materiał . - Nieliczne fragmenty skor up.

Opis. - Skorupki cienkie, o wyraźnie trójkątnym zarysie. Przedni
koniec krótszy od tylnego. Szczyt przesunięty ku przodowi znajduje
się w pierwszej czwa rtej części sko rupki. Żeberka pokryte drobnymi gu
zkami lub bez nich. Przestrzeń między żeberkami posiada drobne po
przeczne, mniej lub więcej wyraźne prążki przyrostowe, które tworzą

delikatną, charakterystyczną rzeźbę.

Ekologia. - Gatunek euryhaliczny płytkowodny, żyjący na głębo

kości do 30 m .

Rozmieszczenie geograficzne. - Od północnych wybrzeży Skandy
nawii do Morza Śródziemnego i Czarnego.

Występowanie w stanie kopalnym. - Osady plejstoceńskie i wcze
sno-holoceńskie kra jów, leżących u południowo-wschodnich wybrzeży

Morza Północnego.

Uwagi. - Gatunek o wielk ie j zmienności. Czasem brak rzeźby mię

dzyżeberkowej , a nawet guzków i kolców. Formy zupełnie gładkie wy
stępują w wodzie półsłonej .

Rodzina Veneridae
Rodza j Paphia Bolten, 1798

Paph ia aurea senescens (Cocconi)
(pl. IV, fig . 3-5)

1908. Tapes aureus var. eemiensis Nordmann; V. No rdmann, Moll u sk ifaunaen ...,
p . 56, fig. 6.

1934. Tapes senescens Doderl ein : Ad. S. Jensen & R. Spa r ck, Sa lt vands mus li n
ger..., p. 122, fig. 105.
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1942. Paphia aurea senescens (Cocccni) ; C. O. Regteren Altena, Nogmaals ...,
p. 41-72.

1943. Venerupis sen escen s (Coc coni) : T . Benthem J,ubtiJng, Mo1LllSICa..., p . 273,
fig. 102.

Materiał. - Wybrano wielką ilość egzemplarzy; od osobników naj
młodszych, nieuszkodzonych, długości 1 mm, do okazów dochodzących

do 15 mm. Poza tym znaleziono część skorupek z zawiasami, lub tylko
fragmenty osobników dorosłych, z zachowaną rzeźbą zewnętrzną, utwo
rzoną przez koncentryczne prążki przyrostowe.

0p·is. - Skorupka owalna, lekko wypukła. Tył wydłużony . Szczyt
wysoki, lekko zgięty i przesunięty ku przodowi. Skorupka gruba, z głę

bokimi, koncentrycznymi bruzdkami przyrostowymi. Zawias pod szczy
tem posiada w obu skorupkach promieniście rozchodzące się 3 zęby

główne. Osobniki młode, długości 1 mm (pl. IV , fig . 3), mają skorupkę

prawie okrągłą, z lekko wyniesionym szczytem. Powierzchnia jej jest
biała, połyskująca, z bardzo delikatnymi prążkami przyrostowymi. _Za
wias posiada już wykształcone 3 zęby główne .

Uwagi. - Jest to plejstoceńska odmiana dziś żyjącego gatunku Pa
phia aurea aurea Gmelin, który występuje w wodach Europy zachodniej
i w Morzu Śródziemnym. Forma kopalna znana z osadów eeinskich
Holandii, północnych Niemiec i Danii ora z z wysokich ta rasów morskich
facji koło Bruges w Belgii. Poza tym zna jdowa ny w utworach plejsto
ceńsk ich Italii.

Rodzina Mactridae
Rodzaj Spisula Gray , 1837

Spisula su btru ncata (Da Costa , 1778)

(pl. III , fig. 3, 4)

1878. Mactra su btruncata Da Cost a ; G. O. Sars, Mollusca Rcgionis..., p. 72-73.
1934. Spisula su bt runcata (Da Costa); Ad. S. J en sen & R. S parck , Saltvandsmus

linger..., p. ' 158- 159, fig. 143.
1943. Spisula subtruncata (Da Co sta ); T. B enthem Jutting, Mollusca ..., p . 300- 304,

fig. 109.
1958. Sp isula sub t r uncata (Da Cost a) va r .; T. Sorgen frei , Molluscan assernbla ge s...,

p. 114-117, pl. 19, fig. 57 a -c.

Materiał. - 9 mniej lub więcej uszkodzonych skorupek. Zawiasy
dobrze zachowane. Jedna skorupka jest całkowita, długości 2 mm i sze
rokości 1,5 mm.

Opis. - Skorupka lekko wzdęta, trójkątno-owalna. Zaokrąglony ko
niec przedni jest krótszy niż klinowaty koniec tylny. Brzeg brzuszny
łukowato zakrzywiony , brzeg grzbietowy z obu stron szczytu bardzo
spadzisty, szczyt nieco wystający . Każda skorupka ma 2 zęby główne
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pod szczytem, a po bokach po jednym zębie bocznym. Kolor skorupki
biały, z delikatnymi koncentrycznymi prążkami przyrostowymi.

Uwagi. - Sorgenfrei (1958) podaje bardzo bogatą synonimikę tego
gatunku i podkreśla jego wielką zmienność. Skorupki znalezione przez
tego autora w miocenie Danii różnią się trochę od formy typowej, lecz
nie wykazują, jego zdaniem, poważnych różnic obiektywnych. Wobec
tego uważa on , że nie ma podstawy do utworzenia nowej nazwy gatun-
kowej dla kopalnych skorupek z mioc enu Dani i. .~

Ekologia. - Gatunek żyjący w morzach o pełnym zasoleniu, czasem
jednak spotykany w środowisku o obniżonej zawartości soli do 12%0.
Jest to składnik zespołu płytkowodnej fauny , występujące j na głębo

kości od 5 do 40 m.

Rozmieszczenie geograficzne . - Zachodnia część Bałtyku, Morze
Północne, wybrzeże Europy zach odniej , Ocean Atlantycki po Wyspy
Kanaryjskie i Morze Sródziemne.

Występowanie w stanie kopalnym. - Od oligocenu do postglacjału

Europy.

Rodzina Semelidae
Rodzaj Abra (Leach) Lamarck, 1818

Abm ow ta (Phi! ippi, 1836)
(pl. V, fig . l , 2)

1934. Syndosmya (Llltr icll/ar ia) ovata Philippi ; Ad. S. J ensen & R. Sparck, Salt
vandsm uslinger ..., p. 140-141 , fi g. 124.

1952. Abra ova ta (P hilipp i); W. 1. Zadin , IvIol1uski... , p. 357, fig. 336.

Materiał. - Znaleziono dość liczne frag me nty z zachowanym zawia
sem.

Opi s. - Szcz yt leży w środku sk orupki. Pod nim widoczne są w le
wej skorupce jeden ząb główny i po jego lewej stronie trójkątne wgłę

bienie na ligamentum. Prawa skor upka posiada 2 zęby główne leżące

obok siebie, a po prawej stron ie znajduje się wgł ębien ie, gdzie przy
czepia się ligamentum. W części przedniej i tylnej sk orupki znajduje
się po jednym zębie bocznym.

Ekologia . - Gatunek chętnie przebywający w lagunach i woda ch
półsłonych .

Rozmieszczen ie geogra ficzne. - Morze Północne , wybrzeże Europy
zachodniej , Morze Ś r ó dz iemne, Adriatyk , Morze Marmara , Azowskie
i Czarne.

Występowanie 'W stanie kopalnym. - Osad y eemsk ie Hol andii, Danii
Niemiec.
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Abra nitida (Muller, 1776)
(pl, III, fig. 5, 6)
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1878. A bra nitida Mli ller; G. O. Sars, Mollusca R egion is..., p. 75.
1934. Sy ndesm y a nitida (Mliller); Ad. S . J ensen & R. Sparck, Saltvandsmuslin

ger..., p. 142- 143, fig. 128, 129.
1943. Abra n'itida Mli ller; T . Benthem Jutting, Mollusca..., p. 318-319 , fig . 114.
1957. Abra intermed ia (Thompson) ; G . Spaink, Determinatie - t abel... , IV.

Materiał. - Liczne połamane fragmenty, z zachowaną częścią za
wiasową .

Opis. - W lewej skoru pce jest jeden ząb główny po prawej stronie
trójkątnego m ie jsca , gdzie przyczepia się więzadło, oraz 2 zęby bocz
ne - po jednyrn vz każdej strony szczytu. Na przednim brzegu, tuż

koło szczytu , wi doc zne jest ' wyraźne wzniesien ie brzegowe. P rawa sko
rupka ma 2 zęby główne, l eżące jeden obok drugiego, z lewe j strony
trójkątnego wgłębienia dl a więzadła . Zęby boczne znajdują się po jed
nym z · każdej strony skorupki. Obok szczytu, jak na lewej stronie,
um ieszczone jest wyrażne wzniesienie brzegowe.

Rozmieszczen ie geograf iczne. - Zachodni Bałtyk, Morze Północne,

wybrzeża Eu ropy zachodniej i Morze Ś r ó d z iemne .

Występolvanie tv stanie k opalnym. - Osady interglacjalne i post
glacjalne Europy.

Rodza j S crobi cu lar ia Schumacher, 1816
S crobicularia 'plana (Da Costa , 1778)

(p l, v, fi g . 3)

1872. Scrob ic1llar ia pipeTClta GmeJin ; H . A. Meyer & K . Mo bius, Di e Prosobranchia...,
p . 106- 108, fig. 1,3-5 na pl. obok p. 108.

1913. Scrobicu tur jn piperata Gmelin ; O. Buc/mer, Einflihrung..., p . 87, fig. 91, fig . 4.
1934. Scrobicula ria pIana Da Co st.a: Ad . S. J en sen & R. Sparck, Saltvandsmuslin

ger ..., p. 138-139, fig . 132.
1943. Scr obic ll la r ia pla1la Da Cos ta; T. Be nthe m .Iu tt ing, Mollus ca ..., p . 312-315,

fig. 112.

Materiał. - 6 fra gmentów z zac ho wa nym szc zy tem sk oru pki oraz
widocznym zawiasem.

Opis . - Znalezione ułamki należą d o lewych skor upe k . Widoczny
jest jeden ząb główny. Po jego lewej stron ie znajdu je s ię trójkątne wgłę

bie nie, gdzie przyczepia się ligamentum.

Ekologia. - Żyje na d nie szlamistym, na głębokośc i 0-4 0 m .

Rozmieszczen ie geograficzne. - Wschodnia część Oceanu Atla ntyc
kiego, Morze Północne (Skager rak i Kat tega t aż po zatokę Kilońską) ,

wybrzeża Europy zachodniej po Marokko i Morze Ś r ó dziemne ,

12 Ac ta P al ae ontologica Polonica - vol . V!2
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Występowanie w stanie k opalnym. - Pliocen pl ejstocen Holandii,
Danii, Niemiec i Polski.

Rodzina Tellinidae
Rodzaj Ges trana Schumacher, 1817

Gastrana fragil is (Linne, 1758)

1934. Gastrana f rag ilis (Linne); Ad . S. J en sen & R. Spa rck , Saltvandsmuslinger....
p. 137, fig. 122.

1957. Gastrana fragil i s (L inne) : G . Spain k , Determinat ie- t abel...,

Materiał. - 3 fragmenty bardzo młodych skorupek , z częścią zawia
sową .

Opis. - Fragment skorupki biały , połyskujący , prążki przyrostowe
bardzo delikatne. Zawias prawej skorupk i ma 2 zęby główne, zawias
lewej - 1 rozdwojony ząb główny; bocznych zębów brak.

Ekoloqia. r-:« Zamieszku je urozmaiconą strefę przybrzeżną do 100 m.
Znosi wahania zasolenia.

Rozmieszczenie geogra ficzne. - Atlantyckie wybrzeże Europy za
chodniej i Morze Śródziemne.

Występowanie w stan ie k opalny m . - Pliocen i eem Holandii, Ni e
miec i Danii.

Rodzaj Macoma Leach , 1819
Macoma baltica (Linn ó, 1758)

(pl , II. fi g. 5)

1872. T ellina balt ic a L inne; H . A. Mey er & K. Mo bl u s, Die P ro sobranchia ....
p. 101-10 3. fi g. 14-16 na pl , obo k p. 96.

1878. Macarna balt ica (Linne) : G . O. Sa rs, Mo ll us ca Regi on is.... p . 77.
1913. T ell ina baltica Linne ; O. Buchner. E inf iih r u ng .... p . 87. pl. 24. fig. 5.
1934. Macarna baltica (Linne) : Ad . S . J ensen & R. Spa rck, Salt va ndsm us ling er .. ,

p . 128-1 30. fi g. 111.112.
1943. Macarna balt ic a (Linne); T . Benthem J utt ing , Mollusca .... p . 325-331 . fig. 118.
1948. Maca rna ba/tica (Linne): Z . A. F iłatowa , Bivalvi a .... p . 440, pl. Ul, f ig . 3.
1952. Macarn a baltica (L in n e); W. 1. Z adin , Moll u ski.;., p . 356. fig. 335 K.
1957. Macarna baltica (L in ne) : J . Urbań ski. Kra jowe ś l imaki., . , p. 251. fig. 246.

Materiał. - Skorupki n ieliczne, uszkodzone, lecz z zachowaną częś

c ią zawiasową , o wymiarach dochodzących do około 18 mm długości.

Opis. - Kształt skor upki z przodu jajowato zaokrąglony, z tyłu za
ostrzony. P owi erzchnia delikatnie, konc entrycznie prążkowana . Na brze
gu zawiasowym każda sko r upka ma dwa zęby główne , z których jeden
jest lekko ro zdwojony. W prawej skorupce tylny ząb jest większy od
poprzed niego, w lewej - ząb przedni jest większy od tylnego.
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Ekologia. - Forma żyjąca dzisiaj w litorale i sublitorale, na pia sz
czys tyc h i mulist ych dnach , obfitujących w butwiejące szczątk i orga
niczne. J est ona gatunkiem euryhaliczny m, dla którego minimum kon
centracji soli wy nos i około 2%0 (Be nth ern Jutting, 1943 , p. 327) .

Rozmieszcz enie geograf iczne. - J est formą kosmopolityczną na pół

kuli północnej : Bałtyk, Morze Północne , wybrzeża północnej części

Oceanu Atlantyckiego do Wysp Kanary jskich, Mor ze Beringa i Ocean
Spokojny od wysp Japońskich do Kalifornii.

Występotuan ie tV stanie k opalny m. - Osady in terglacjalne i postg lac
ja lne Dan ii, Holand ii, Niemiec i Polsk i.

Rodzin a Aloididae
Rodza j Aleid is Megerl e von Milhlfeld , 1811

Aloid is gi bba (Olivi , 1792)

(pl. v. fi g. 5. 6 a, h)

1872. Co rbula gibba Oli vi ; H . A. Mey er & K. Mob iu s, Die P rosobranc h ia .... p . 114-
- 116, fi g. 1, 3, 4 na pl, obo k p. 112.

1878. Cor bula gibba Oli vi ; G. O. Sar s, Mollu sca R egion is.... p. 91.
1913. Corbu la gibba Oli vi ; O. Buchner. Einf iihrung ..., p. 89. pl. 24, fig. 6.
1934. Corbu la gibba Oli vi ; Ad. S . J ensen & R. Spa rc k , S altvands musli ng er,

p. 171-1 72, fig . 156. .
1943. A loi des gibba (Olivi) : T. Ben them J utting, Moll u sca..., p. 369. fig. 130.
1958. Varicorbula gibba (Oliv i) ; T. Sorgenfrei , Moll usca ..., p . 129, pl. 23. fig. 69 a-g.

Material. - Liczne sko rupki są w większe j części uszkodzon e, jed
na k z całkowicie zachowa ny m brzegiem zawiasowym. Nieuszkodzo ny ch
połówek sk oru p jest 34; długość ich wy nos i od 1,5 do 6,0 m m.

Opis. - Muszla nierównosk orupowa : prawa większa , lewa mniej sza.
Przedni brzeg zaokrąglony , tylny wyciągnięty w kształcie dzioba, z dwo
ma tępymi kilami. Wierzchołki nadęte. Prążkowanie wyraźne ; ' r egu
larnie koncentryczne. W prawej skoru pce znajduje się jeden silny, za
k rzywiony ząb główny , lewa natomiast ma jeden pofałdowany ząb

główny .

Uwagi. - Okazy współczesne pochodzące z Mor za Północnego mają

większe wymiary skorupek , sięga jące 12 mm, i grubszą skorupkę .

Linie przyrostowe wyraźnie grubsze .

Ek ologia . - Gatunek eurybatyczny, żyjący na gł ębokośc i 0-300 m,
na dnie mulistym i pia szczystym.

Rozmieszcz en ie geograficzne. - Zachodnia część Bałtyku (Zatoka
K ilońska) , Mor ze Północne, Ocean Atlantycki do szerokości wysp Ka
naryjsk ich , Morze Sródziem ne i Morze Marmara.
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Występowanie w stan ie kopalnym. - Od oligocenu do plejstocenu
Europy.

Zakład Paleozoologii
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I REN A B RODNI E W IC Z

EEMIAN MA RINE MOLLUSCS FROM A BORING IN BR ACHLEWO (P OLAND)

Summary

A description is given of Eemian molluscs from the bore-core in Brachlewo

near Kwidzyń (fig. 1 on p . 238). Grey-greenish silty marls, 2. 3 m thick, occur at

a depth of 50.4 m , together w it h other a bundant rnacro- a nd microfossils. Among

the microfossil s, foram inif ers a r e the most numerous, the gen era Nonion and Elph i 

dium being particularly abundant, with the predominance of " Rota l i a" beccarii. The

abs enc e of a re naccous and pl anktonie fo rm s is con spicuous. Ostracods a re ratner
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numerous tOO. Ot her foss ils here encou nt ered are: ske letal pla tes, madrepo rou s

pIates, spines and fragmentary ske letons of As te roidea, also chel ae of Crustacea

Decapoda and fragm entary she lls of Balanu~ sp.

Molluscs are the mo st nume rous fossil s within th e studied assernblage. A grea t

Ilumber of she lls have been recovered f rom th e co11ected sa mple (ca. 0,7 cubic

metre in volume) which have been referred to 30 species of m arine bi valves and

ga stropods, Among these, 16 spe cies hav e alre ady been previously described f rom

Eemian depo sits of th e lower Vistula region, while 14 species are for the first

time being reported f rom Poland. Thus the number of Eemian mo11usc species

so far id entified in Poland now comprises 36 spe cies (see :table = tabel a l on

p. 237).

This assemblage has been divided up in to two grou ps according to their

state of preserva ti on and the numerical abunda nce of t he va rious growth stages,

One group comprises species represented by a great number of sp ecimen s of

various age and, on th e whole, sa t isfa ctorily preserved , the other group includes

species sparcily represented by specime ns th at are eit he r damaged or fragmentary.

Table 4 (p. 244) ha s been drawn up on this taphonomic ba sis , with a view to

det ermine the specifi c cornpositi on of the Eem ian biocoenosis. The distribution of

specime ns is shown in this table accord ing to the state of preservatlon. Those

with -valves well preserved or onl y slightly darn aged a re placed in columns 3 and

4; th cy had most likely lived in situ , a11 wit hin t he sa me biocoenosis. Sp ecies

contained in columns 5 and 6 are with va lves strongly damaged or onl y I ra gme n

tarily preserved and ha ve most probably been transported from the adjacen t

biotopes,

In order to obt ain fu11er det ails con cerning the te mpe ratu re, bathym etric and

salinity conditions prevailing in th e enviro nme nt of th e st udied fauna, th e writer

star te d out from th e standpoint that the life requirem enis of the Eemi an specie s

closely resembled t hose of th e same tod ay livin g species.

Th e geographical zone in which an analogous mo11usc assembla ge may be now

encounte re d is f irst di scu ssed (ta ble l ). The statistical method used by the w rite r

is that of the American au thors Schenk and Myra K een (1940) applied durlng

investigations of recent Ea st Pacific mo11uscs and of those f rom the Plei stoc en e

of California. Th e di stribution range ot th e here studied Eemian rnolluscs has

been indicated with reference to parall eIs of la t it ude . Table 2 (p. 241) gi ves these

latitudes with ref erence to the distribution range of Iiving species, together w ith

respective mean distribution rangę. Table 3 (p. 242) shows the occurrence frequen cy

of particular species in corresponding mean latitudes. Th e mean latitude of the '

mean geographical rangę for the whole assemblage is 48°N. Henc e the studied

fauna corresponds to th at now living off the sout h-western shore .or the Bretormian

peninsula, Le. the northern part of th e Lu sitanian province. Moreover, this is

confirmed by ihe presenc e, wit hin fr eshwater depo sit s underlying marine rnarls, of

the freshwater form B el grand ia marginata Mich. (pl, I, fig. 10). The northern
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boundary of its dl st ributlon range is indicated by the JuIy _180 isotherm, runni ng

approxirnat ically south of 48°N.

Conclusions regarding th e salinity of sea water, in which the studied fauna

had lived, are ba sed on data given in tabIe 5 (p. 245) , and thoso contained in

a paper by Meyer and Mobius (1872) conce rning the distribution of molluscs in

the Kiel bay. The salinity th erc was reduced, being however not Iower than

15-20%0. This is likewise sugges te d by tfie reduced dimen sions oL th e mollusc

shells and thcir thinness.

Table 6 (p. 246) deals with bathymctric conditions. It shows th c bathymctric

di stribution of som e of th e speci es vp resent in tho fossiI biocoenosis , Con siderations

leading to . the de termination of th e ve r t ica l rango for this biotope rea sonably

suggest that the studied assemblage had lived in a shallow sea, not below the lower

limit of the sea m eadows,

The Lusitanian mollusc assemblagc f rom th e marin ę marls of Brachlewo is by

the wrrter referred to th e Eemian stage and correIated with the rich list of

bivalves and gastropods reported by Spaink (1958) from th e Eemian bcds of Holland.

Th c di stinct specifi c impovcrishmcnt of th c Brachlewo fauna is du c to rcduced

sali nity in th e easter n gulf of th e Eemian sca, a nd to the ph ysieaI characten of

thc sea floor th ere.

Th e part on systernatics cont.ains a dcscription of all th o marino molluscs from

Brachlewo. IndividuaI and ontogen etic variabili ty ha s been eon aidered in th e

ca se of species whose various development stages are sufficiently numerous

and well preserved to enabIe biometrie studies. A gr eat number of spe cimens

have been measured for maximum height and width of shells, and for maximum

height and width of shell apertures, with a view to an al yse their variability, in

, successive growth stages . On this ground thc ju st mentioned characters ha ve been

correlated as follows: 1) correJation of the maximum height and width of shell,

a nd 2) correlation of the maximum height and width of shell ap erture.

EXPLA NATIO NS OF F'IGU RES

Fig. 1 (p. 238)
Sketch map of th c Iower Vistu ł a region.

Fig. 2 (p. 252)

Correlation of height and width of shell (-) and of the height and width of
shell ap erture (- - - ) in Rissoa inconspicua AId er.

Fig. 3 (p. 254)

Succcssive ontogen etic st ages in B ittium reticulatum (Da Costa),

Fig. 4 (p. 255)

CorreIation of height and widt h of shell (- ) and of height and width of shell
aperturę (- - -) in Bittium r et iculatum (Da Costa).
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Fig. 5 (p . 258)
Correlation of height and width of shell (-) and of h cight an d width of shell

ap er t u ro (- - - ) in Chrysalida spiralis (Mont.),

Fig. 6 (p. 260)
Correlation of hcight and width of shell (-) and of shell aperturo (- - - ) in

Odostomia pallida (Mont.).

Fig. 7 (p. 261)
Het erostropnic protoconch in Odostomia unidentata (Mont.).

Fig. 8 (p . 262)
Corrclation of hcight and width of sh ell (-) 'an d of shell ape r t u r o (- - - ) in

Eulimclla nitidissima (Mont.).

Fig. 9 (p. 263)
Smooth protoconch in Nassarius r eticulatus (L.).

Fig. 10 (p. 264)
Corrclation of hcight and width of shell (-) an d of shcll aperture (- - - ) in

Na ; sarius rcticulatus (L.).

Fig. 11 (p . 268)
Shcll of a young i ndivi dual Osirca cdu lis L. with smooth, bright protoconch.

HP3HA EPO,ll,HERM'l

:J3l\'TCKVlE MOP CK11E MOJIJIIOCK11 113 BYPEH11H B BPAXJIEBE (lIOJlbillAI

P e:J1o.At e

B pa60Tc onn ca na (\><lYlla MOpCIU1X MOJIJIlOCKOB 113 33MCK11X McprcJIcH, 113 6ypo

BoH CKBiDKHHbI B B paXJICBC 6JI113b KBI1 ,ll,3blllH. CO,ll,CP}KI1T OHa 30 RI1AOB 6pIOXO

norux 11 IlJIaCTI1ll'WT<nIW6 cPHbIX , n TOM tIHCJIC 15 BI1l\On HOBblX l\JIIl nJICI1cTOlleH:l

TIOJIbWH.

06CY}Kl\ CHO oGU\I1C ao n poci-t, KacaIOU(J1CCH YCJIOBI1i1 CYUICCTBOBaHI1H 113y'IeHHbI X

r.IOJI.TIIOCKOB, a I1MeHHO nan eoreorpacpmo, 6110l\CnOTI1LJeCKl1C COOTIIOWeHl1ll , coae

nOCTb 11 6a T11MCTp11LJeCKI1e YCJIOBI1Il . KPOMC Toro npoaenea o cpanae n ne 33MCKOrl

(rayllbl BpaXJIeB:l c epayHoi1 Toro xce aexa fOJIJIaHAI1I1.

.B CHCTeMaTH' le CKoH 'IaCTH ,ll,:lHO on n cau ae OT,ll,eJIbHbIX BI1,ll,OB, y tl l1TblBall, xorna

11 <1 3TO n 03nOJIIl eT MaTepH aJI, I1X 11H,ll,11BI1,ll,yaJIbH~'1O 113MeH'lI1BOCTb.
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Fig. l , 2.
Fig. 3.
Fig. 4.

Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.

Fig. 13.

OBJASNIENIA DO PLANSZ

Pl. I

Rissoa in conspicua Alder.
Rissoa inf.erTUpta var. bija sciat a Sars.
Odostomia unidentaf.a (Mont.) .
Hydrobia stagnalis (Bast.).
Rissoa m embranacea (Ad ams).
Odostomia pallida (Mont.).
Bittium r eticulatmn (Da Co sta).
Lacuna d ivaricata Mont., fragment skoru pk i (f ragment of shell ).
Belgr and ia marginata (Mich.), forma słodkowodna (freshwater form) .
Hydrob ia ulva e (Penn.),
Littor ina l ittorea (L.) sk orupk a młodego osobnika (shell of a young indi
vidual),
Clathrus clathrus (L.) .

Pl. II

Fig. 1. Diaphana minut a (Brown), skorupka młodego osobnika (shell of a young
in di vidual).

Fig. 2: Cardium celu le L., prawa sk orupka (r ight valve),
Fig. 3. Chrysalida sp i r alis (Mont.).
Fig. 4. Eulimella n i t i dissima (Mont.).
Fig. 15. Macoma baltica (L .), prawa skorupka (r igh t v a lve).

Fig. 6. Nassarius r eticulatus (L .).
Fig. 7. Cardium pau cicostatum Sow. , fragment skorupk i (f r . of she ll) .

Pl. III

Fig. l , 2. Mysella bidentaf.a (Mont.): 1 lewa skor upka (left valve), 2 a, b prawa
skorupka (r igh t valve).

Fig. 3, 4. Spisula subtruncata (Da Costa) : 3 lewa skorupka (left valvel, 4 prawa
skorupka (right valve).

Fig. 5, 6. Abra nit ida Miiller: 5 prawa sko r upk a (ri ght valve), 6 fragment lewej
skorupki (fr. of left valve).

Fig. 7. Mitilus edulis L ., fragment skorupk i (fr. of she ll ).
Fig. 8. Cardium exiguum Gmel. , fragment skorupk i (f r . of she ll).

Pl. IV

Fig. 1.
Fig. 2-5.

F ig . l , 2

Fig. 3.
Fig. 4.

Fig. 5, 6.

Ostrea edulis L. , skorupk a młodego osobnika (sh ell of a young individual).
Paphia aure a senesce ns (Cocc.): 2 prawa sk oru pka młodego osobnika
(r ight valve of a young individual), 3 lewa skorupk a (Ieft valve), 4, 5 pra
w e skorupki (r ight val ves).

Pl. V

Abra ovata (Philippi): fragment prawej (1) i lew ej (2) skorupk i (f r . of
right and left valves).
Scrob icu laria pIana (Da Costa) , fragment skorupki (fr. of shell),
Brachyodontes lineatus (GmeL), f ragment sk orupki (fr, of shell).
A loi d is gi bba (Oli vi ): 5 lew a skorupka (left valve), 6 prawa skorupka
(right valvel.
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