
A C T A

Vol. V

P A L A E O N T O L O G I C A

l 9 6 O

ANNA JERZMANSKA

POLONICA

No. 4

ICHTIOFAUNA ŁUPKÓW JASIELSKICH Z SOBNIOWA

Streszczenie. - Opi sano szczątki ryb z łupków jasielskich, wieku oligoceńskiego.

z Sobniowa. Wyróżniono 8 gatunków należących do rodzin : Clupeidae, Gonosto
m idae, Sternoptychidae, Myctophidae, Carangidae, Cybiidae i Cottidae. Jako
gatunki nowe opi sano: Idrissia carpathica (rodz. Gonostomidae) i Po~yipnus sob
niovie nsis (rodz. Sternoptychidae). Uwzględniono przede w szystkim zagadnienia
syste m at yczno-an ato miczne . Ichtiofauna łupków jasielskich cechuje s ię m asowym
występowaniem batypelagi cznych ryb z organami świetlnymi, których obecność

upoważnia do uznania tych łupków za osad morza głębokiego.

WSTĘP

Występowanie obfitych skamieniałości ryb w Karpatach związane

jest na ogół z serią łupków menilitowych. Pogląd taki znajduje swoje
uzasadnienie w dotychczasowej historid badań ichtiofauny polskich Kar
pat (Heckel, 1850; Kramberger, 1879 ; Rychlicki, 1909; Bośniacki, 1911;
B óhm, 1930) . Przedmiotem tych badań była fauna pochodząca z łup

ków menilitowych i - zupełnie wyjątkowo - z piaskowców. Pełny

wykaz gatunków i rodzajów , według nowszych poglądów systematycz
nych (Weiler, 1935, 1938 , Pauca, 1934) , znanych dotychczas z terenu
polskich Karpat (Jerzma ńska, 1958) , nie przedstawia zbyt wielkiej roz
norodności form , chociaż pod względem ilościowym ni ektóre z nich
można uważać za pospolite.

Tymczasem nie opracowane dotychczas ryby z łupków jasielskich
wykazują w większości zupełnie nowe dla fliszu karpackiego formy,
zachowane w postaci szkieletów wraz z promieniami płetw i zarysem
miękkich części ciała, a nawet ze śladami organów świetlnych u przed
stawicieli rodziny Myetophidae i Sternoptychidae. Stąd też w niniejszym
opracowaniu uwzględniono przede wszystkim zagadnienia systematycz
no-anatomiczne.

Charakterystyczną cechą stanu zachowania ryb w łupkach jasiel
skich jest brak łusek u większości okazów, z wyjątkiem osobników
z rodzaju Clupea L. i Equula Cuv. U wszystkich pozostałych 'form
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obserwu je się tylko mniej lub więcej wyraźne ślady po łuskach. Nato
miast pojedyncze łuski w łupkach jasielskich należą do rzadkości.

Interesu jącym jest także fakt występowania pewnej liczby od
dzielnych czas zek wyłącznie przedstawicieli rodzin Clupeidae i Sterrio
ptychidae.

CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA ŁUPKOW .JASIELSKICH
Z SOBNIOWA

W ostat ni ch latach zauważyć można w literaturze geologicznej
zainteresowanie łupkami jasielskimi, k tóre przy wielk ie j m on otonii
warstw krośnieńskich mogą stanowić ważny poziom k orelacyjny ( Świ

dz iński , 1947; Jucha, 1957; Jucha & Kotlarczyk, 1959; Koszarski & Żyt

ko, 1959). Łupki te wykazują w Karpatach środkowych zmienne poło

żenie nad stropem łupków m enilitowych. Łupki jasielskie, zdaniem Świ

dzińskiego (1947), występują w postaci cienkich władek w górnej części

wa rstw środkowo-krośnieńskich.

Wśród łupków jasielskich wyróżnić można cona jm n ie j dwa od
m ienne pod względem li t ologicznym poziomy (Jucha & Kotlarczyk,
1959 ; Koszarski & Żytko , 1959), z . których dolny , grubs zy, wykazuje
największe r ozprzestrzenienie. P oziomy te zbudowane są ze zmiennej
l iczby war stw łupków wapiennych i wapieni, prz y czym poziom dolny
cechu je się na ogół wyraźną laminacją, górny zaś laminacji tej nie
wykazuje. Op rócz tych dwu poziomów łupków jasielskich możl iwe jest
występowanie jeszcze trzeciego poziomu (horyzont środkowy, według

K oszarskiego i Żytki, 1959). Odległości między dolnym a górnym ho
ryzontem łupków ja sielskich są zmienne i wahają się od k ilku nastu do
po na d 100 m.

Wyróżnione dotychczas poziomy łupków jas ie lsk ich opiera ją się

głównie na cechach litologicznych , stąd też wyn ika trudność przy okreś

laniu ich położenia w przekroju poziomym . Wydaje się więc , że opr a
cowan ie ichtiofauny występu jącej w tych łupkach może być pomocne
przy rozwiązywaniu zagadnień stratygraficznych .

Opracowana ichtiofauna z łupków jasielskich, określonych przez
Juchę i K otlarczyka (1959) jako poziom dolny (dawny poziom B; Jucha ,
1957), pochodzi ze wsi Sobniów (ok. 3 km na płd.-wschód od Jasła).

Stanowisko tych łupków podane jest na sch ematycznym szkicu geolo
gicznym (fig . 1; wg Juchy, 1957). Łupki te odsłaniają się fragmenta
r ycznie na płn.-wschodniej ścianie wyrobiska czynne j obecnie cegielni.
Występu ją one w stropie tego wyr obiska i ciągną się na przestrzeni
kilkunastu metrów w formie cienkiej (ok. 1,5 m) ławicy. Są to łupki

jasno-brązowe, o wyraźnej laminacji, wapniste, biało wietrzejące. Ma-
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k roskopowo ni e wykazują one większych różnic. Występujące obficie
w tych łupkach szczątki ryb są na ogół rozmieszczone równo m iern ie,
zarówno w kierunku po ziomym, jak i p ionowym.

Prace terenowe w Sobniowe, subsydi owane prz ez Zakład P al eozoo
logii PAN w Warszawie, pro wadzone były w latach 1956 i 1958. Ze
brano około 250 okazów ryb nada jących się do opracowań systematycz
nych oraz niedużą ilość szczątków roślinnych.

P oza tym, również z tego sta nowiska pochodzi k ilka okazów of'ia
rowanych do zbiorów Zakładu P al eozoologii Uniw. Wrocławsk iego prz ez
Dr St. Kady i'a z Jasła , p: Kozińskiego , nauczyciela szkoły podsta wowej
w Sobniowie, i przez inż . St. Juchę z Akademii Górniczo- Hu tniczej
w Krakowi e.

VJ7777)l ~2 r=-:-=I J f2EES3..4 ~ 5
~' ~ ~ ~ ~

Fig. 1. - Odkrywka w a rstw krośnieńskich z łupkami jasielskimi w cegielni
w Sobniowie k . Ja sła (wg J uchy, 1957 p. 524, p rzer ysow a ne), 1 os yp isko, 2 gleba ,

3 łupek jasielsk i, 4 p ia skow iec płytowy, oS łupek szary.

Wszystkie okazy pochodzące z odkrywki w Sobnicwie w liczbie 263
sztuk zostały zinwentaryzowane jako jeden zbiór, z symbołem Os. pr zy
każdym numerze kolejnym.

Serdeczn e pod ziękowanie składam Prof. R. Kozłowskiemu, kie
rownikowi Zakładu P al eozoologi i PAN w Warszawie, za wyjednanie
subsyd ium i umożliwienie mi pracy nad rybam i fl iszu karpackiego. Za
udzielone wskazówki 1 krytyczne prz ed yskutowanie ot rzy manych wy
ników dziękuj ę Prof. Zb. Ry ziewiczowi, k ierownikowi Zakładu Pale o
zoologii Uniw. Wrocławskiego , pod którego kierunkiem został a wyko
nana niniej sza praca.

Równocześnie pragnę podziękować Doc. VI. Kalabis'owi z Uniw.
im. Masaryka w Brnie za życzliwą pom oc okazaną w czas ie mego po
bytu w Czechosłowacji, za udostępnienie zbiorów i li t er atury , jak rów
nież za wszelkie uwagi dotyczące opracowywanych przeze mnie ma
ter iałów z rodziny Myetophidae i wymianę poglądów odnośnie kopalnych
przedstawicieli rodziny Sternoptychidae.

Dr. Wł. Strojnemu dziękuję za wykonanie zdjęć fotograficznych .



370 ANNA JERZMAŃSKA

CZĘSC SYSTEMATYCZNA

W badanym materiale reprezentowane są następujące gatunki ro
dzaje":

Rząd C1upeiformes
Podrząd C1upeoid ei Cu vier, 1817
Rodzina C1upeidae Bonaparte, 1831
Rodza j Clu pea L inne, 1758

Clupea sar d in i tes Heck ei

Podrząd Stom iatoide i
Rodzina Gonosto mid ae Goode & Bean, 1895
Rodzaj l drissia Arambourg, 1!l59

l dr t ssia carpath ica n .sp.
Rodzin a Sternoptychidae Gtin ther, 1864
Rodzaj Polyipnus Giinther, 1887

Poly ipnu s sobn iov iensis n.sp.

Rząd Scopeliformes
Rod zin a Myctophidae GilI , 1893
Rodzaj Eomyctophum Danilczenko, 1947

Eomyctophum m enneri Danilczenko
Eomyct ophum cf. ko raensis Danilczenko

Rząd P erciformes
Podrząd P ercoidei Cu vier, 1817
Rodzina Carangidae Gtinther, 1860
Rodzaj Equula Cu vi er, 1815

Equu la ? sp.

Podrząd Scombroidei
Rodzin a Cybiidae
Rodzaj Sarda Cuvier, 1829

Sarda sp.

Podrząd Cottoidei Agassiz, 1834
Rodzina Cottid ae Swainson, 1839

Genus indet.

l,,,
'o 9----

F ig. 2. - Sche mat r yb y z pomiarami ciała : 1 długość ciała bez płetwy ogonowej ,
2 wysokość ciała , 3 długość głowy aż do tylne go brzegu operculum, 4 przestrze ń

preorbita1na , 5 wysokość głowy, 6 przestrzeń predorsa1na, 7 przestrzeń preanalna,
8 przestrzeń prewentr a1na, 9 długość płetwy ogonowej .

l Układ ten oparto na syste matyce Berga (1955).



ICHTIOFAUNA ŁUPKOW J ASIELSKICH 371

Opis

Rząd Clupeiformes
Podrząd Clupeoidei
Rodzina Clupeidae

Rodzaj Clupea Linne, 1758

Clupea sardinite s Heckel , 1850
(pl. v, fig. 1; pl . VI, fi g. 1)

1850. M el et t a lon gim ana H eck. ; J . J. H eckel, Beitrage..., p . 231, pl , 25.
1850. M el et ta crenata H eck.; J. J . Heckel . I bid ., p. 233, pl. 26.
1850. Meletta sardin ites H eck.; J. J . H eckel , I bid ., p. 227, pl. 23, 24.
1934. Clupea longimana (H eck .): M. P auca , Di e fo ssile F auna.... p . 601-2 , pl , 1,

fig. 3a . b ; pl . 5, fi g. 2, 5.
1934. Clupea sardinites (Heck.) ; M. Pauca , I bid.., p. 603-4 . fig. 7. pl, 1, fig . 1.
1938. Clupea sardin ites Heck.; W. Weiler, Neu e Untersuchungen .... p. 11-12.

Materiał. - 6 całych szkieletów dość dobrze zachowanych oraz 13
czaszek, w tym kilka wraz z częścią tułowia ; w jednym tylko przy
padku sam tułów bez czaszki (166. Os.).

Wymiary dwóch najlepiej zachowanych osobników (w mm) :

! I Il Nr 159. Os. Nr 161. Os. I

21,3
14,2
12,7

11,8
8,0
7,4

ogo- I !

40,0 67,9
9,0 12,8

Długość ciała bez płetwy

nowej
Maksymalna wysokość ciała

Długość głowy aż do tylnego
brzegu operculum

Wysokość głowy

Długość płetwy ogonowej

Opis. - Największa wysokość ciała mieści się w długości bez płet

wy ogonowej od 4,4 do 5,3 razy. Wszystkie okazy są wygięte łukowato .

z podniesioną . głową i przednią częścią tułowia. Długość głowy mieści

się w długości ciała bez płetwy ogonowej około 3,3 razy. Staw kwadra
to-mandibularny leży pod przednim brzegiem oczodołu.

Kręgosłup zbudowany z około 43 kręgów, z tego 13 ogonowych (li
cząc od końca do pierwszego interhaemale) . Zebra zaczynają się do
pi ero od 17 kręgu (l icząc od tyłu). Na całej długości kręgosłupa po
stronie gr zbietowej występują cienkie, lecz długie "kostk i mięsne" 2 .

Płetwy piersiowe, złożone z 13-14 promieni, l eżą tuż za głową .

Płetwy brzuszne leżą o 4-5 kręgów za pierwszym prom ieniem płet-

2 Termin f ra ncu sk i : are tes muscu la ires; termin ni emiecki: Muskel-Grćiten .
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wy grzbietowej. pod 23-25 kręgiem (licząc od tylu) i składają się z około

8 promieni.
Pietuia grzb ietowa zaczy na się na d 27-29 kręgiem (licząc od tyłu) .

P odstawa jej równa się długośc i 7 kręgów tułowiowych . Zbud owana
jest z 15-17 promieni.

Pl eiuxi odbytowa na ogół źle zachowa na. Na okazie 159. Os. wi
docznych jest 17 promieni. Pierwsze z nich leżą pod 12 kręgiem, a ostat
nie - pod 3 kręgiem (licząc od tyłu).

Pl etuia ogonowa głęboko wcięta, zbudowana z 9 promieni głównych

i 6 promieni bocznych .
Łuski zachowały się częściowo . Na okazie 117. Os. widoczne są

nawet łuski k ilowe.
Oprócz okazów Clupea sardinit es Hec k . spotyka się sporadyc zne

łuski pojedyncze r odza ju Clupea sp., k tóre być może należały do osob
ników C. sardinites Heck .

Niewielka liczba osobników C. sardinites Heck. w łupkach jasiel 
sk ich jest bardzo charakterystyczna dla tych utworów, w przeciwień

stwie do łupków menil it owych , w których Clupeid ae są bard zo pospolite.

Podrząd Stomiatoidei
Rodzi na Gonostomidae

Rodza j Idr issia Arambourg, 1954

Idrissia carpat h ica n.s p.
(fig. 3, 4; pl. l, pl. V, fi g. 2)

Diagnoza. - Kręgów 38-39 (z t ego 15 ogonowych ), P* ca . 14, V 6-8,
D 10-11 , A 13-1 4, C 10, 11 - 11, 10. Ciało wąskie, głowa duża , szczęki

z ostrymi stożkowatymi zębami. Początek płetwy grzbi etowej w środku

ciała (bez pletwy ogo nowej) lub blisko za nim. Płetwy brzuszne pod
ostatnimi promieniami pletwy grzbietowej . Pletwa odbytowa leży o 8-9
kręgów za ostatnim promieniem płetwy grzbietowej .

Materiał. - 31 szkieletów, z tego 19 zupełnie lu b prawie zupełnie

kompletnych. Pozostałe mniej lub więcej fragmentaryczne . Wśród na j
bardzie j ko mpletnych osobników ni ek tóre wykazują silniejsze spłaszcze

nie i wydłużenie głowy i ciała , spowodowane prawdo podo bnie procesami
d iagenezy . Dokładne stosunk i wymiarowe można więc było obliczyć

jedynie opierając się na wym iarac h 8 na jlepiej zachowanych osobn ików
o różnej wielkości ciała (28. Os., 42. Os. , 45. Os., 46. Os., 73. Os., 77. Os .,
164. Os. , 187. Os.) ; spośród nich wyróżniono jako holotyp 164. Os., a jako
paratypy - 28. Os., 45. Os., 77. Os., 187. Os.

* Płetwy : P pi ersiowe, V brzuszne, D grzbietowa, A odbytowa, C ogonowa.



Ta be l a 1

Wymia ry Idr i ssia carpath ica n . sp. i I dr i ssia ju bae Aramb. (w mm)
D i m ensians af ld r issia ca rpa t h ica n . sp . and 1. j u ba e A ra m b . ( i n mm)

I Idr issi a carpat hica n . Sp. Idr i ssia j ubae Aramb.*
- ---

Wymiary - D imensions Holotyp I P ar a typy - Paraty pes
Halatype T . 135 T . 196
164. Os . I 187. Os . I 28. Os . I 77. Os . I 45. Os .

Długość ciała bez płetwy ogonowej I ca. 44,5 IL en g t h ot body withau t cauda! fin 56,5 31,7 49,5 26,9 50,0 40,0

M ak sym alna wysokość cia ła

I
G r ea t est d epth af body 11,3 ca . 10,8 6,5 8,2 6,0 11,0 10,0

Długość głowy aż d o t yln ego b rzegu
opercu lu m 13,6 10,0

L en g t h oj h ead to p ost e r tor margin o j oper-
17,9 15,6 8,4 16,0 16,0

cu!um

Przestrzeń preorbitalna
P r eo r b l t a ! a r ea 5,4 3,9 2,2 3,8 2,2 5,0 5,0 ?

Pozioma średnica oczodołu

H a r l zon t a! diam et er o j orbit 5,3 4,7 3,9 5,2 2,7 5,0 ? 5,0 ?

Przestrzeń p redor sa ln a
P r ed a r sa ! area 30,0 22,9 15,9 26,2 13,6 28,0 22,0

Przestrzeń pr eanal na
;

P r ea n a l a rea I 44,5 - 24,7 40,2 20,6 ? 34,0

Przestrzeń p r ewent ralna I
P r ev en t r a ! a r ea 34,5 - 17,8 29,8 15,9 30,0 25,0

Długość płetwy ogonowej
IL en g tli oj ca uda! [ in 12,3 - 7.8 12,7 - 11,0 10,0

I I

• V i d e A r a rri bou r g . 1954 .
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W tabeli 1 zestawiono wymiary holotypu, paratypów oraz podano
dla porównania (według Arambourga, 1954) ' wymiary przedstawicieli
jedynego znanego dotychczas gatunku tego rodzaju, a mianowicie ldrissia
jubae Aramb.

Opi s. - Ryby te cechuje dość wąskie ciało. Największa jego wy
sokość mie ści się w długości ciała bez płetwy ogonowej od 4,1 do 6,2
razy (15,1 - 24,20/0). Długa , charakterystyczna dla tego rodzaju głowa

mieści się u ldrissia carpathica 2,9 - 3,2 razy w długości ciała bez
płetwy ogonowej. Oczodół o średnicy przewyższającej przestrzeń pre
orbitalną, z wyjątkiem młodego okazu 42. Os., u którego obie te wiel
kości są prawie sobie równe. Średnica oczodołu mieści się około 3 razy
w długości głowy , aż do tylnego brzegu operculum. Przy porównywaniu
budowy głowy l. jubae Aramb. i l . carpathica n.sp. wyraźnie zaznacza
się u tej ostatniej większa część preorbitalna. .

Czas zka. W neurocranium najwyraźniej zachowało się wąskie, długie

parasphenoideum. Pozostałe kości są na ogół źle zachowane. W cranium
viscerale widoczne są u kilku osobników (191. Os., 85. Os. , 185. Os.) na
kości szczękowej stożkowate zęby. Niestety, na żadnym okazie nie zna
leziono wyraźnie zachowanej kości szczękowej czy przedszczękowej.

Natomiast prawie u wszystkich osobników widoczny jest dobrze kształt

i uzębienie dentale. Kość ta jest mocna, szeroka (maksymalna jej wy
sokość mieści się około 2 razy w długości), jej tylny brzeg nie osiąga

linii przechodzącej przez środek oczodołu. Uzębienie dentale składa się

z małych, równych, ostrych, blisko siebie leżących zębów stożkowatych,

które wydają się mniejsze od zębów występujących na kości szczękowej.

op.

, prop.

Fig. 3. - Idri ssia carpathi ca n. sp., pokryw y skrzelow e (wg ok azu 46. Os.); ca . X 7.
in top . interoperculum , kr thy . ke ra toh ya le , op . ope r cu lu rn , prop. pra eope rcu lu rn , r . br . r adfi

b r anchiost egii , subop, su bopercu lu m
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Operculum duże, o zgrubiałej krawędzi przedniej i skośnym brzegu
wentralnym, ze śladami lekkiego pofałdowania, o przebiegu równole
głym do brzegu wentralnego (fig. 3). Fałdy t e jednak nie występują

na wszystkich okazach i wobec tego nie można ich uważać za cechę

charakterystyczną. Praeoperculum o długich gałęziach dolnej i górnej,
ustawionych do si ebie pod kątem prawie prostym. Przedni brzeg gałęzi

górnej wykazuje silne zgrubienie. Zarys interoperculum nie jest wy
raźny, jednak musiało ono być również dość duże . Silny rozwój pokryw
skrzelowych u rodzaju ldrissia jest, według Arambourga (1954), cechą

nawiązującą do rodziny Elopidae.
Na okazie 187. Os. widoczna jest w jamie gębowej część ogonowa

jakiejś mniejszej ryby, co świadczy wyraźnie o drapieżnym sposobie
życia 1. carpathica.

Kręgosłup złożony z 38-39 kręgów, z tego 15 ogonowych. Długość

5 ostatnich kręgów ogonowych równa się ich wysokości; dalej ku przo-

Fig. 4. - Idrissia carpathica n. sp., zakończenie kręgosłupa (wg okazu 87. Os.)
ca. X 20.

dowi c ia ła kręgi ogonowe i tułowiowe stają się dłuższe. U Idrissia ju bae
Aramb. obserwu je się również znaczne skrócenie ostatnich 5 kręgów

ogonowych (Arambourg, 1954). W odniesieniu do okazó w l . carpat nica
można mówić raczej o lekkim ich skr óceniu w porównaniu z pozosta
łymi kręgami. Na końcu kręgosłupa widoczny jest sk ier owany ku górz e
urostyl oraz liczne płytki hipuralne (fig . 4). Neurapof'izy kręgów ogo-



376 ANNA JERZMAŃSKA

nowych są długie , cienkie i dochodzą prawie do brzegu dorsalnego ciała.

Na to mias t neurapofizy kręgów tułowiowych są krótsze, a u ni ek tór ych
osobników wydają się grubsze. Żebra cienkie, lecz długie ; dochodzą

prawie do we ntralnego brzegu ciała . W części ogonowej występują

początkowo krótsze, a potem długie hemapof izy . Podobnie jak u I. ju bae
Aramb. występują w przedn iej części ciała, od 18 kręgu (licząc od tyłu),

długie , cie nkie "kostki mięsne " , ustawione pod kątem ostrym do trzo 
nów kręgów.

Pl etwy piersiowe leżą tuż za głową, n isko na wentralnym brzegu
ciała. Są one wąskie i długie , odpowiadają długości 8-10 kręgów tuło

wiowych; zbudowa ne są z około 14 del ikatnych promien i. U Idr issia
ju bae Aramb. liczba tych promieni jest większa i wynosi 18- 20. Tak
znaczna różnica w liczb ie promieni płetw piersiowy ch wśród gatunków
tego samego rodzaju znana jest również u współczesnych pr zedstawicieli
Gonostomidae. Na przykład u Gonosiom a elongatu rn Gunther może wy
stępować 11-13 promieni, zaś u G. bathyphilurn (Vaillant) tylko 7-10
(Norma n, 1930).

Ze względu na zły stan zachowania n ie można było wyróżnić ele
mentów pasa barkowego.

Pletwy brzuszne zach owane są bardzo dobrz e na k ilku okazach.
Składa ją się z 10 promieni o długości odpowiadającej 6-8 kręgom tu
łowiowym; u kilku osobn ików promi enie ich dochodzą prawi e do po
czątku pletwy odbytowej. Płetwy brzuszne leżą pod ostatnimi promie
n iami płetwy grzbietowej (pod 22-23 kręgiem, licząc od tyłu) . Przestrzeń

prewent ralna (ta b. 1) waha się w granicach 56-60% długości ciała bez
płetwy ogonowe j, z wyjątkiem jednego osobn ika (46. Os.), u którego
przestrzeń ta wynosi tylko 54%, ' a płetwy brzuszne leżą pod środkiem

płetwy grzbietowe j. .
Płetwa grzbietowa, zbudowana z 10-11 promieni, zachowana jest

najlep iej na okazie 85. Os. Początek jej leży w środku lub nieco poza
środkiem ciała (nad 25-2 7 kręgiem, licząc od tyłu ) . Przestrzeń predor
salna wynosi 50-5 3% długości ciała bez płetwy ogonowej. Podstawa t ej
płetwy odpowiada długości około 5 kręgów tułowiowych . Długość pierw
szych promi eni w poró wnaniu z wysokością c iała pr zy początku t e j
płetwy jest następująca : pierwszy promie ń zajmuje 2/3 t e j wysokości,

drugi praw ie się je j równa, najdłuższe zaś promienie 3 i 4 przewyższają

ją o około 1/ 3. Następne promienie stopniowo się zmniejszają .

Interneuralia słabe; zach owane na jl epie j na okazie 87. Os. Wydaje
się , że prz ed interneuralium podpierającym pi erwszy promień leży

jeszcze je dno wolne, położone bardzie j skośnie w st osunku do gr zbieto
wego brzegu ciała. Promień ostatni nie ma odpowiadającego mu inter
neuralium.
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Pletwa odbytowa. P romienie jej są cieńsze, aniżeli w płetwie

grzbietowej i występują w ilości 13-1 4, z tego dwa pierwsz e - podob
nie jak u Idrissia ju bae - ba rdzo krótkie. Interhaemalia cienk ie, w ilo
ści 11-1 2, przy czym pierwszy i ostatni promień są ich pozbawione.
Najlepiej zachowana płetwa odbytowa występuje na okazach 164. Os.
(holotyp), 77. Os. (paratyp) i 87. Os. Podstawa je j odpowiada długości

6-7 kręgów ogonowych. Początek tej płetwy leży daleko za płetwą

grzbietową, pod 13-1 4 kręgiem (licząc od końca ) . Odległość między ost at
ni m prom ien iem płetwy grzbietowej a pierwszym prom ieniem pletwy
odbytowej odpowiada długości 8-9 kręgów tułowiowych. Przestrzeń pre
analna wynosi 76-810f0 długości ciała bez płetwy ogonowej . Tuż przed
płetwą odbytową kończy się wąski przewód pokarmowy, zachowany do
brze na wszystkich okazach, w postaci czarnej substancji organicznej .

Płetuia ogonowa jest mocno wcięta, zbudowana z 11 silnych pro
mieni głównych i 10 krótkich promieni bocznych w każdym płacie, za
chowanych najlepiej u osob ników 164. Os. (holotyp) i 87. Os. Długość

najdłuższych jej promieni wynosi ponad 20% długości ciała bez płetwy

ogonowej .
Całe ciało pokryte było łuskami, z których zachowały się tylko

ślady w postaci lekko zaznaczonych odcisków. Poza tym widoczne są

na n iek tórych okazach drobne plamki pigmentu , ograniczon e w swym
występowaniu do górnej połowy ciała ; k ilka takich plamek może wy
stępować po stronie brzusznej w okolicy podstawy płetwy ogonowej .

Uwagi ogólne. - Porównując wyżej opisany ga tunek ze znanymi
dotychczas w stanie kopalnym przedstawicielami rodz iny Gonostomidae,
należy niewątpliwie zaliczyć go do rodzaju Idrissia Aramb., opisanego
w 1954 r . z kredy górnej Afryki Północnej (Arambourg, 1954). Repre
zentowany on był dotychczas przez jeden tylko gatunek - Idrissia
ju bae Aramb. Różnice między obu gatunkami przedstawiono na tabeli 2.

Początek rozwoju rodziny Gonostomidae nastąpił - jak przypusz
cza Arambourg (1954) -=---- w kredzie, najstarszymi bowiem znanymi do
tychczas przedstawicielami tej rodziny są kredowe rodzaje Idrissia
Aramb. i Paravinciguerria Aramb. Reprezentują on e, według Aram
bourga , bardzo pierwotne formy, przy czym Parav incigu erria Aramb.,
mi mo braku fotoforów, autor ten wiąże ze współczesnym rodzajem
Vi nc igue rria Goode & Bean, znanym również w stanie kopalnym z za
ch owanymi fotoforami już z oligocenu (Danilczenko, 1946).

Wśród współczesnych Gonostomidae znany jest rodzaj Ichthyococcus
Bonaparte, który rozmieszczeniem płetw oraz ilością promieni w płet

wie grzbietowej i odbytowej wy daje się nawiązywać do drugiego z naj
starszych rodzajów tej rodziny, a mianowicie l drissia Aramb. Z braku
wiadomości o osteologii Ichthyococcus Bonapar te, znane różnice między
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Ta be la 2

Po równanie cech I dr issia j ubae Aramb. i I dr i ssia carpathica n. sp.
C omparl son of characters of I d r l ssla jubae A ramb. and 1. carpathlca n. sp .

Cecha - Char acter Idr issi a jubae Aramb. I
Idrissia car pat hica

I
n. sp .

Koniec skośnie leżącego pyska pod środkiem oczodołu nie osiąga środka

oczodoiu
End of o bLlq ue ty or len ted snout betow t h e ce ntre of or bit n o t r each l n g the centre of

or bit

Dental e ni sk ie w ysoki e (maksym alna
wysokość wynosi połowę

jej długości)

D en t at tow high (marlmum h el gh t
eq uat to ti at ] lts t en g t h )

- ---

Długość części preorbit alnej równa ś redn i cy oczodołu mniej sza ..
średnicarnz

oczodołu

L en g t h of p r eorb ltat por tl on equat to dlameter o j orbit t ess t han dl amet er o t or b it

CzęŚĆ po storbit al na równa ca . 1/3 długOści i większa niż 1/3 długości

głowy głowy

P ostorbltat p ortlon about one- t h l r d of h ead Ierceeds one- t h l r d o i h ea d
ten g t h length

Liczba kręgów 40 38-39
N u m ber of v er tebrae

Ostat nie 5 kręgów ogonowych silnie sk rócone lekko skrócone
L ast 5 c audal v ert ebrae st ron g l y reduced sl l gh t t y r ed uced

Neurapofi zy k rótkie długie

Ne u r apop h y ses sho rt to n g

Liczba promieni w płetwach 'Ipier siowych 18- 20 ca. 14

N u m ber of r ays In pec t or at flns

Długość płetw piersiowych wy -
rażona długością kręgów tuło-

8- 10
wiowych ca. 5 ca .

L ength of pec t ora t f lns expressed

In le ngth of precau d at fl ns

Położenie płetw brzusznych pod ± środkiem płetwy pod ostatnimi promie-
grzbi etowej niami płetwy grzbie-

to wej*
P ositlon of ve ntrat f lns appr or . betow the cen t r e bel ow tast rays of d o r sat

of d orsat fi n fin'

Przestrzeń predorsalna w ~/~~/o

długości ciała bez płetwy ogo-
50-53~io

nowej 55-560/0

P r edorsat area In p er ce n t s of body

It ength w tthout c auda t f in I I



ICHTIOF AUNA ŁUPKÓW JAS I E L SK ICH

Tabela 2
(c. d. - cont inued)

379

Idrissia carpathica I
Cecha - Character Idrissia juba e Aramb. n. sp.

Liczba promieni W płetwie

grzbietowej 13 10-11
Nu m ber of r ay s i n d orsa ! fin

Przestrzeń prea nalna w o/cf'/o
długości ciała bez płetwy ogo-

85"/0 75-810/0nowej
Preana! area i n per ce n t s ot bod y

!en gt h wlthou t ca u d a! fin

Liczba promien i w płetwie ogo-
nowej 9 11

Nu m ber of r ays i n ca ud a! fi n

Lic zba promi en i bocznych w
płetwie ogonowej 2-4 10

N um be r of s id e r ays i n cau d a! f in

• Wyją tkowo u je d n ego osobnik a pl e tw y b rzuszn e leżą pi on owo p od środk iem ple t w y
grzbi e t ow e j .

Excepti onaU y in one i n d i v i d u a! the ve n t r a! f ins are verticaUy p !ac ed be !ow t h e cen t re
ot d orsa! fin .

tymi dwoma rodzajami dotyczą przede wszystkim pokroju ciała u osob
ników dorosłych Ichthyococcus Bonaparte, cechuj ącego się znacznie więk

szą wysokością w stosunku do jego długości, niż to jest u Idrissia Ararnb.
Według Brauera (1906) jednak, u młodych osobników rodzaju Ichthyo
coccus Bonaparte wysokość ciała jest znacznie mniejsza, a przy porów
nywaniu 'form młodocianych z rodzajem Idriss ia Ararnb. zaznacza się

dość duże podobieństwo w zarysie ciała.

Druga linia w rozwoju rodziny Gonostomidae ma, być może, swój
początek także w kredzie, a prowadzi od rodzaju Idrissia. Ararnb. do
współczesnych przedstawicieli Ichthyococcus Bonaparte. Jednak dopiero
opracowanie ost eologii rodzaju Icht hyococcus oraz znalezienie przed
stawicieli Idrissia z zachowanymi organami świetlnymi mogłyby dostar
czyć dowodów na potwierdzenie tych przypuszczeń.

Rodzina Sternoptychidae
Rodzaj Polyipnus Giinther, 1887

Polyipnus sobnioviensis n.sp.
(fi g. 5, 6; pl, II ; pl. III, f ig. l )

Diagno za. - Kręgów 31-33 (z czego 19-20 ogonowych) , P 10, V 7-8,
D 10-11 , A 18-20 , C 5-6-10-10-5-6. Maksymalna wysokość ciała tuż za
głową ; brak kolców przed płetwą grzbietową. Przestrzeń predorsalna
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wynosi 48-56 % długości ciała bez płetwy ogonowej. Początek płetwy

odbytowej leży pod ostatnimi promieniami pletwy grzbietowej lub poza
nimi. Organy świetlne w wyraźnie odgraniczonych grupach : subkaudal
nej , analnej , pręanalnej i abdominalnej. Grupa organów supra- abdo
minalnych złożona z 4 pojedynczych fotoforów.

Materiał. - 70 szkieletów z zachowanym zarysem ciała i ze śladami

fotoforów, z tego 26 okazów kompl etnych; na nich oparto obliczenie
zakresu zmienności wymiarów ciała. W zebranym materiale zna jduje
się także 7 oderwanych od tułowia głów, należących prawdopodobnie
do tego samego gatunku. Natomiast znaleziono tylko jeden tułów po
zbawiony głowy. Jako holotyp wybrano okaz 49. Os.; paratypy : 124. Os.,
128. Os., 157. Os. (największy osobnik), 232. Os. (najmniejszy) i 260. Os.
Wym iary tych osob ników zestawi ono w tabe li 3.

T ab el a 3
Wy m ia ry Polyipnu s sobnioviensis n. sp. (w mm)

D i m en si on s o t P. so b n l ovi ens!s n. sp . (!n m m)

Holotyp I Paratypy - Paratypes
Wy m ia ry - D imen sion s HO!otype

49. Os. [ 124. Os. [260. o s.1232. Os. 1157. Os. 1128. Os.

Długość cia ła bez płetwy ogo - I
no w ej 23,1 22,9 21,9 18,0 33,4 29,9

L ength ot bo dy w it hou t cauda! fin

Wysokość cia ła tuż za głową

Height of body Immedlate ly 9,5 9,2 9,5 6,7 9,6 8,1
b eh in d h ead

Wysokość cia ła p rzy początku

płetwy grzbietowej 9,4 9,1 8,5 - 8,2 6,5
H eight of body a t beg innlng

of dorsa ! fin

Wysokość ciała przy początku

pl etwy odbytowej 6,4 7,1 7,4 - 6,5 6,1
H e!g h t ot body at beglnnlng

of ana! fin

Długość głowy aż do tylnego i

brzegu operculum 8,5 7,6 7,6 6,2 10,7 10,3
L en g t h o t h ea d to posterlor m argi n

of operculum

Wysokość głowy
10,1 10,3 - 7,9 10,4 9,0

Height of h ead

Przestrzeń predorsalna
12,3 12,0 12,5 16,712,3 -

Predo rsa! area

Długość płetwy ogonowej
6,6 7,7 6,0 5,5 8,5 7,9

L ength of caudal f in

Op is. - Omawiany gatunek reprezentuje ryby drobne, gdyż dłu

gość największego okazu wynosi 33,4 mm bez pletwy ogonowej . Ciało
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spłaszczone bocznie, o na jwiększej wysokości tuż za głową, następnie

zwężające się stopniowo bez gwałtownego załamania w profilu wen
tralnyrn, tak charakterystycznego dla rodzaju Argyropelecus Cocco lub
St ernoptyx Harm. Największa wysokość ciała mieści się w długości

ciała bez płetwy ogonowej od 2,3 do 3,6 razy; wyrażając ten stosunek
w procentach, wysokość ciała wynosi 27-43% długości ciała bez płetwy

ogonowe j . Dlatego też niektóre okazy robią wrażenie ryb krótkich i wy:
sokich , inne zaś - znacznie niższych i dłuższych. Na pl . II p rz edsta
w iono na jwyższe osobniki tego gatunku, natomiast na pl. III, fig. 1 
osobnika najni ższego . Nie obserwuje się przewagi form "wyższych"

nad "niższymi " lub na odwrót. Jeżeli wyróżnimy w podanym wyżej

zakresie zmienności niektóre, dowolne zresztą grupy , to liczba należą

cych do n ich osobników (opiera jąc się na 26 k ompletnych okazach)
pr zedstawia się następująco :

Stosu nek m aksymalnej wyso- I
Grupa L iczba

kośc i ciała do długości b ez
osobników

płetwy ogonow ej (w %%)

I 8 27 -30

I

II 4 30-35
III 8 35-40
IV 6 40-43

I

Czaszka - długość jej wynosi 32-36% długości ciała bez płetwy

ogonowej u 21 osobników, u pozostałych natomiast - 28% u 1 osob
nika, 30% u dwóch, 38% u jednego i 39,9% także u jednego osobnika .

W neurocranium (fig . 5), poza parasphenoideu m, wyróżnić można

dość szer ok ie 'fr ontalia . Stan zachowania pozostałych kości nie pozwala
na wyróżnienie poszczególnych elementów.

VV cranium viscerale u wielu osobników można zaobserwować dłu

gą , lekko łukowato wygiętą w swej tylnej części kość szczękową, z wąs

ką , również łukowatą kością nadszczękową. Przednia część otworu gę

bowego otoczona jest wąską , długą kością przedszczękową . U wi elu
osobnikó w stw ierdzono obecność drobnych, stożkowatych zębów na całej

długości dolnego brzegu kości przedszczękowej i w tylnej części kości

szczękowej. W szczęce dolnej podobne zęby występują na całej długości

górnego brzegu kości zębowej. Ponad szczęką górną leży wąskie, łuko

wate pterygoideum. Na przedłużeniu kości szczękowej widoczne jest
wyraźne keratohyal e z licznymi radii branchiostegi.

Z kości pokryw skrzelowych na jsiln iej rozwinięte jest wysokie oper
culum (fig. 5). P raeoperculum ma postać bardzo wąskiej , długiej kostki
bez żadnych k olców. U osobnika 124. Os. widoczna jest także wąska

kostka, którą na fig . 5 oznaczono jako przypuszczalne interoperculum .

2 Ac ta P a l" eontologi-:-a nr 4
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Taka budowa pokryw skrzelowych wykazuje pewne podobieństwo do
współczesnego rodzaju Sternoptyx Harm., u którego występuje także

długie .wąskie prae- i interoperculum (Gregory, 1933, 1957).

fro nt .

p a rsph . , , , ...

Fig. 5. - Polyipnus sobnioviensis n. sp ., czaszka (wg ok azu 124. Os.); organy
świetlne zr ekonstruow ano według okazów 124 Os., 56. Os. i kl. ; ca. X la.

a bd . organy abdomina lne, brs t . organy branchios tega lne , c!. clei thr.um, cor. co racoideum ,
de nt . de ntale , f r ont ., rrom at e . i ntop. in teropercu lurn , isth . org any n a isthmus, k rtru) . kera
to nya le . max . m ax illa re , op. operc u lum, pror b. orga n ip r eor b lt a lny, subop. organ sub oper
k u larny, parsp h. para sphenotdeu rn, p rop . praeopercu lum, prmax. praemaxillare . ptr . pt erygo
ideum , Q quact ratum , r .br. radii b ra nchiost egii , sprmax . su pramaxillare, sprct. supr-aclei th rurn .

Kręgosłup zbudowany jest z 31-33 kręgów, przy czym na 26 kom
pletnych okazów połowa ma 32 kręgi, 10 osobników ma 31 kręgów,

zaś ty lko u trzech stwierdzo no obecność 33 kręgów. Zwykle kręgów

ogonowych jest 19-20. Wysokość ich w części tułowiowej odpowiada
prawie ich długości , w części ogonowej natomi ast obserwuje się nie
znaczne zwiększenie ich długości w stosunku do wysokości. Wyjątek
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stanowią tylko dwa ostatnie kręgi (licząc od końca), które są wyrazn ie
krótsze. Kręgosłup kończy się podniesionym do góry urostylem. Płytki

h ipuralne zacho wane są niezbyt wyraźnie; można jednak przypuszczać , że

promienie dolnego płata płetwy ogonowej podparte są co najmniej przez
jedną , bardzo szeroką płytkę hipuralną , natomiast w płaci e górnym
wspierają się one na kilku płytkach drobniejszych. Neurapofizy i h ema
pofizy są długie i wąskie . Występowanie cienkich, długich "kostek mięs

nych" ograniczone jest do części tułowiowej kręgosłupa , zarówno po
stronie dorsalnej , jak i wentralnej (fig. 6); n ie u wszystkich osobników
są one widoczne.

Zebra długie, cienkie, dochodzą prawie do went ralnego brzegu
ciała i występują w ilości 8-9 par. Ostatnia para żeber należy zawsze
do 22 lub 23 kręgu (licząc od tyłu) . Pierwsze dwie pary żeber, leżące

tuż za głową , są zawsze krótsze od następnych.

Pletwy piersiowe położone są nisko, zaraz za głową . Na żadnym

okazie nie są on e zachowane tak, by można dokładnie policzyć ilość

promieni; jest ich prawdopodobnie 10.
W pasie barkowym (fig. 5) najsilniej rozwiniętym elementem jest

duże coracoideum, wyraźnie zachowane u wszystkich osobników; sca
pula natomiast jest niewidoczna. Z kości skórnych bardzo charaktery
styc zny kształt ma cleithrum, jednak na wielu okazach zachowała się

wyraźnie tylko jego część górna, łukowato wygięta. U kilku osobników
obserwuje się natomiast, w pobliżu keratohyale i praeoperculum, roz
szerzoną kość zakończoną długim kolcem (fig. 5), którą przez analogię

z budową cleithrum u współczesnego rodzaju A rgyropelecus (Gregory ,
1933, 1957) uważam za przednią część cleithrum.

Pletw y brzuszne są krótkie, długości okolo 2,0-2 ,5 mm, z wyjąt

k iem płetw u osobn ika największego (157. Os.), które mają 3,4 mm.
Były one zbudowane prawdopodobnie z 7-8 promieni, położone pionowo
pod 21-23 kręgiem (licząc od końca) , tuż pod pierwszymi promieniami
płetwy grzbietowej lub przed nimi (fig. 6). Kości miednicowe delikatne
zach owane dobrze u osobnika największego (157. Os.).

Pletwa grzb ieto wa - pro'fil gr zbietowy wznosi się lekko przy po
czątku t e j płetwy, dlatego l eży ona na mniej lub bardziej wyraźnie

zaznaczającym się wzniesieniu (fig. 6; pl. II; pl. III, fi g. 1). Pierwszy
promień leży piono wo pod 20-22 kręgiem (licząc od końca). Płetwa

grzbieto wa zbudowana jest z 10-11 promieni, z których pier wszy 
najkrótszy , trzeci i czwarty - najdłuższe, dalsże zaś - sto pniowo coraz
mniejsze. Wszystkie promienie, z wyjątkiem 1-2 ostatnich, podparte są

długimi, wąskimi interneuraliami. Bezpośrednio przed pierwszym pro
mieniem tej płetwy leży jedno wolne interneuralium; poza tym u ni e
których osobników (157. Os., 260. Os.) widocznych jest 3-5 wąskich ko-

2'
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stek, położonych bardzie j ku przodowi, które uważam także za wolne
interneuralia (fig . 6). Długość, podstawy płetwy grzbietowej odpowiada
długości 4-5 kręgów tułowiowych.

U żadnego osobnika nie zaobser wowano przed pierwszym promie
n iem płetwy grzbietowej parzystych kolców, które - według Schultza
(1938) - są jedną z charakterystycznych cech rodzaju Poly ipnus Gun
ther. Jednakże zgodnie z opisem i rysunkiem P . fraseri Flower (1934),
gatunek ten również nie ma kolców pa rzystych przed płetwą grzbie
tową.

Przestrzeń predorsalna (mierzona od początku pyska do podst awy
pierwszego promienia płetwy grzbietowej) wynosi od 48 do 56010 dłu go

ści ciała bez płetwy ogonowej u 22 osobników, u dwóch innych - 57,1
i 59,1% , u jednego zaś - tylko 37,1010.

Płetuxi odbytowa - położenie jej w stosunku do płetwy gr zbieto
wej ul ega pewnym wahaniom: początek leży pionowo pod ost atnim
promieniem płetwy grzbietowej, lub też jest przesunięty trochę (około

2 kręgów) do przodu lub do tyłu. Długa płetwa odbytowa zbudowana
jest z 18-20 promieni, z których najczęściej zachowanych jest wyraźnie

tylko 10 pierwszych, dość silnych promieni; natomiast następne , ze
względu na swą delikatną budowę, występują wyraźnie tylko u nie
wielu okazów. Długość dobrze zachowanej płetwy odbytowej odpowiada
długości 9-10 kręgów ogonowych. Pierwsze promienie, silne i długie

(około 5 mm), leżą pod 16-20 kręgiem (l icząc od końca) , następne są

stopniowo coraz krótsze i słabsze . Podobnie najdłuższe i najsilniejsz e
są pierwsze interhaemalia, następne powoli zmniejszają s ię; ostatnie
zaś, bardzo de likatne, zasłonięte są całkowicie pr zez nagromadzenie pig
mentu grupy fotoforów analnych.

Płetuxi ogonowa jest głęboko wcięta, zbudowana z 10 promi eni
głównych i 5-6 krótszych promieni bocznych w każdym płacie . Promie
nie boczne zachowane są tylk o u niektórych osobników.

Organy świetlne zachowane są wyraźnie w postaci pigmentowych
plam, odpowiadających grupom poszczególnych fotoforów. W niektórych
przypadkach można podać nawet prawdopodobną liczbę 'fotoforów,
wchodzących w skład poszczególnych grup. P r zy opisie organów świetl

nych oparłam się na nomenklatur ze Schultza (1938).
U współczesnych prz edstawicieli ro dz iny Sternoptychidae wyróżnia

się, według Brau era (1908), dwa zasadnicze typy organów świetlnych:

1) pojedyncze fotofory, szerok ie, silnie spłaszczone bocznie, oraz 2) gru
py fotoforów powstałe z połączenia kilku organów świetlnych.

W stanie kopalnym fotofory, zachowane zresztą tyl ko częściowo ,

znane są u Arg yropelecus bullock ii David (David, 1943). U przedsta
wicieli Polyipnus sobnioviensis stwierdziłem występowanie śladów pig-
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mentu, będącego pozostałością następujących organów świetlnych

(fig . 5, 6).
Czaszka: 1) pojedynczy organ preorbitalny, położony pornzej po

ziomu parasphenoideum, przed oczodołem; dobrze zachowany u osob
nika 156. Os. i in. ; 2) pojedynczy organ suboperkularny , widoczny
najlepiej na okazie 56. Os. , położony w tyle głowy na przedłużeniu fo
to 'forów branchiostegalnych; 3) grupa organów branchiostegalnych; są

to najsłabsze ślady , występujące często fragmentarycznie, najlepiej za
chowane u osobnika 56. Os.; leżą one w przedniej części głowy, w oko
licy keratohyale; 4) grupa organów leżących na isthmus; jest to dość

duża grupa o układzie lekko skośnym na przestrzeni od quadratum do
płetw piersiowych.

Tułów: 5) grupa organów abdominalnych; największa grupa niskich
fc:toforów, rozpoczynająca się przed płetwami piersiowymi, a kończąca

się u podstawy płetw brzusznych; 6) grupa organów supra-abdominal
nych, złożona z 4 wyraźnych, dużych , pojedynczych fotoforów, leżących

nad ostatnimi fotoforami grupy abdominalnej; 7) grupa foto'forów prea
nalnych, leżących przed początkiem płetwy analnej i tworzących wy
raźnie odgraniczoną, wysoką grupę , dobrze zachowaną u wszystkich
osobników; 8) grupa fotoforów analnych, dłuższa od grupy preanalnej,
zaczyna się między 8 a 9 promieniem płetwy analnej; z zachowanych
śladów można sądzić, że występowało w tej grupie 6-8 pojedynczych
fotoforów ; 9) grupa foto'forów subkaudalnych; położona daleko w tyle
ciała, dochodzi do podstawy pierwszych promieni bocznych dolnego
płata płetwy ogonowej .

Ciało badanych osobników jest nagie, bez śladów łusek. U niektó
rych przedstawicieli zaobserwowano ponad kręgosłupem dwa większe

zgrupowania drobnych plamek pigmentowych (fig. 6), występujących

w okolicy płetwy ogonowej i w środkowej części ciała. Poza tym spo
tyka się niekiedy podobne drobne plamki w pobliżu fotoforów analnych.

Uwagi ogólne. - Rodzaj Polyipnus w stanie kopalnym był dot ych
czas nieznany, z wyjątkiem krótkiej wzmianki (Kalabis, 1948) o zna
lezieniu jednego przedstawiciela rodziny Sternoptychidae w łupkach

menilitowych na Morawach, który być może reprezentuje - według

tego autora - r odza j Polyipnus, albo należy do jakiegoś nowego ro
·dza ju . Ze względu na brak kopalnych materiałów porównawczych ro
dzaju Polyipnus, przy oznaczaniu oprzeć się musiałam na literaturze
zoologicznej, tam jednak budowa szkieletu traktowana jest zupełnie

fragmentarycznie (Gregory, 1933, 1957 ; Schultz, 1938 ; Fowler, 1934).
Pod względem budowy pokryw skrzelowych osobniki z Sobniowa,

jak to zaznaczono wyżej, nawiązują do rodzaju Sternoptyx Harm., róż

nią się jednak od niego brakiem szerokiego i wysokiego kolca przed
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płetwą grzbietową oraz położeniem płetw. Według Brauera (1906), ni e
zależnie od zmienności kształtów ciała, płetwy brzuszne i początek

płetwy odbytowej leżą u tego rodzaju zawsze przed pierwszymi pro
mieniami płetwy grzbietowej . Jedyny kopalny gatunek - St ernoptyx
prisca Pauca - z oligocenu Rumunii, r eprezentowany przez 5 okazów
(Pauca , 1931, 1933), ma również inną budowę , aniżeli okazy z Sobniowa.

W budowie pasa barkowego stwierdziłam natomiast duże podobień

stwo do rodza ju Argy ropelecu s Cocco ; bad ane osobniki różnią się jednak
budową płetwy grzbietowej, która - według Brauera (1906) - zaczyna
się zawsze przed płetwą odbytową, zaś przednia jej część, zbudowana
z 7-9 promieni, przekształcona jest w szeroki, ząbkowany grzebień.

Poza tym kopalne gatunki Argyropele cu s logearti Aramb. (Arambourg,
1929) i A. bu llockii David (David, 1943) również nie wykazują żadnego

podobieństwa z opracowywanym materiałem.

Tab el a 4
Porównan ie cech Polyipnus [ r aseri Fo wl er i P. sobn ioviensis n. sp.

Comparison oj characters oj J'. jraser! Fowler and P. sobnlovlensls n 'l sp.

Cech a - Characte r

Kolce poty licz ne
Occlpital sp i n es

P raeope rc ulum

Liczba promi eni w płetwie

odb ytowej
Number oj rays In anal jln

Liczba f ot oI or ów w grupie
analne j

Num ber oj p hotophores oj
t he anal group

Fotofory gru py abdom inal
nej

Ph ot oph o r es o j th e abdomlnal
group

Polyipnu s fraseri
Fowler

bardzo silne*
v er y st r ong

z dwoma kolc ami
wit h tw o splnes

11

4

rozpoczynają się poz a
pod stawą płetw pi er
siowych

begln be y on d bas e oj p ec
t oral j l ns

I
. Pol~ipn~s sobnio

VWnSlS n. sp.

brak
missing

bez kolców
wlt ho ut sp l nes

18-20

6-8

rozpoczynają się przed
podstawą płetw pi er
siowych

beg l n b ei ore base oj p ect o
rai j lns

• Ze względu n a tę cechę F ow ler (1934) za li czy ł Polylpnus jraser! do nowego podrodzaj u
Acanthopolylpnus , jedn a k pogląd .t en n ie ~rzyj ą ł się i zosta ł s k r y ty k owan y przez P arra (1937).

On thls char ac t er , F ow l er (19.14) r ejerred P . j raserl to a new subgenus Acanthopolylpnus;
thls op lnlon , however , did not meet w lt h general approval and was critlclzed by P ar r (1937).

Pozostał jeszcze ostatni, trzeci rodzaj - Polyipnus Gunther ", który
wydaje się, poza pewnymi różnicami, najbardziej zbliżony do badanych

3 vide p. 388.
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okazów, zarówno pod względem pok roju c iała , budowy płetw, jak i ro z
m ieszczenia organów świetlnych , które jest cechą najważniejszą. Dobry
stan zachowania organów świetlnych umożliwił bowi em porównanie pod
tym względem przedstawicieli kopalnych i współczesnych. Z kilku zna
nych w faunie współczesnej ga tunków największe podobieństwo w ro z
mieszczeniu organów świetlnych do okazów z Sobniowa wykazuje Polsj
ipnus fraseri Fowler (Fowler, 1934). U gatunku tego fotofory pr eanalne,
ana lne i subkaud al ne leżą w trzech grupach, podobn ie jak u P.sobniov ien
sis. Następną wspólną cechą jest obecność 10 prom ieni w płetwie grzbie
towej i brak parzystych kolców przed pierwszymi promien iami te j
płetwy.

Oba powyższe gatunki różnią się jednak od sie bie zasadn iczymi,
cechami, zestawionymi w tab eli 4. Różnice te n ie pozwalają zal ic zyć

form z Sobniowa do P.fraseri Fowl er. P owstaje więc konieczność usta
nowien ia nowego ga tunku : Poly ipnus sobniov iensis.

Rząd Scop eliform es
Rodzin a Myctophidae

Rodzaj Eomyctoph um Danilczenk o, 1947
(fig. 7-11 ; pl. III, fi g. 2)

1947. Eom yctophum Dan iI.; P. G. Danilczenko, Ryb y siemiejstwa Myctophidae...,
p . 193-196, fig. l, 2.

J est to jedyny rodza j reprezentujący rodzinę Myctoph idae w łupkach

ja sielskich z Sobniowa i równocześnie dominujący w zeb ranym material e.
Są to ryby małe , z wyraźnie zachowanymi organa mi świetlnymi.

Czas zka na wszystkich okazach widoczna jest od strony wewnętrznej

(fig. 7). Oczodół raczej duży , zależnie od gatunku, leży mnie j lub bardziej
na przodz ie, wypełniony na jczęściej prawie w całości czarną substancją .

W obrębie neurocranium ni e można wyróżnić poszczególnych eleme ntów
składowy.ch, gdyż na ogół ni e widać granicy między kośćmi. Na fig . 7
zaznaczono więc tylko zarys ogólny tej części czaszki.

W cranium viscerale zaznacza się najwyraźniej długa, wąska kość

przedszczękowa, otaczająca górny brzeg pyska. Powyżej leży również

długa, wąska kość szczękowa. Drobne i gęsto ułożone zęby u wi elu
osobników występu ją na kości przedszczękowej oraz w szczęce dolnej
na długiej i silnej kości zębowej. Otwór gębowy u wszystkich gatunków
sięga poza tylny brzeg oczodołu.

3 W faunie współczesnej został opi sany w 1953 r. jeszcze jeden , czwarty
rodzaj z tej rodziny - Snellius Koumans, z jednym gatu nkiem - S. boschmai
Koumans. Z uwagi na brak odpowiedniej pracy, ni e mogłam go uwzględnić przy
porównywaniu przedstawicieli kopalnych ze współczesnymi reprezentantami ro
dziny Sternoptychidae.
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Ze szkieletu aparatu skrzelowego zachowały się części łuków skrze
lowych z doskonale widocznymi pręcikami kostnymi, tworzącymi pod
porę płatków skrzelowych (fig. 7) i ze stosunkowo silnymi wyrostkami
filtracyjnymi, które niewątpliwie wskazują, że rodzaj Eomyctophum
Danil. należał do form planktonożernych.

Szczególnie interesujące wydaje się, sądząc po dobrym stanie zacho
wania łuków skrzelowych (okaz 17. Os.), że u tych 'form oligoceńskich,

prawdopodobnie w dolnej części V łuku, występowały płatki skrzelowe.

sprd.

cI.

Fig. 8. - Eomyctophum cf. koraensis Danll., elementy
pasa barkowego (wg okazu 55. Os.); ca. X 8.

cor, eo raeoid eu m , et. cleithrum , pstm. p os ttemporale, sp rc l:
su pra cleith r u m.

Wskazywałby na to zachowany dobrze szkielet w postaci pręcików

kostnych na części łuku , która wydaje się należeć do V łuku skrzelowego.
Wśród 'fauny współczesnych ryb kostno-szkieletowych płatki skrzelowe
na V łuku już nie występują.

Pokrywy skrzelowe widoczne są tylko od powierzchni wewnętrznej

i nie można zrekonstruować ich kształtów. Były one, a co najmniej
operculum, przykryte łuskami zachowanymi w postaci odcisków na
niewielkim fragmencie li osobników 70. Os. i 177. Os. Tuż za tylnym
brzegiem operculum leży pas barkowy (fig. 8), którego najsilniej roz
winiętym elementem jest cleithrum. Jeżeli chodzi o kości pochodzenia
chondralnego, to widać tylko coracoideum. Scapula jest niewidoczna.
Powyżej cleithrum leży wąskie, długie supracleithrum, łączące się z kolei
z widełkowatym posttemporale.



Fig. 9. - Eomyctophum d . koraens is DaniI. (wg okazu 103. Os.)
A D organy analne , inth. interhaem al e, intn . interneurale, k .m . kostki mięsne, l.sc . płytka świetlna , PO organ y tora

kalne, p rc. orga ny prekaudalne ; ca. X 4,4.
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Kręgosłup złożony jest ze zmiennej lic zby kręgów, zależnie od ga
tunku ; waha się ona w gran icach 28-32. Ta n iewielka liczba kręgów

wydaje się bardzo cha rak terystyczna dl a r od za ju Eom yctophum Danjl. ,
in ne bowi em r odza je z rodziny Myetophidae, znane w stanie kopalnym,
cechują się znacznie większą liczbą kręgów. Na przykład mioceńskie

gatunki rodzajów Myctophum i Lampan yctus mają w większości pona d
35 kręgów (Arambourg, 1925, 1927; David, 1943). Długość t r zonów krę

gów , za rów no w części ogonowej, jak i tułowiowej, jest większa niż

wysokość. Zebra długie , a końce ich dochodzą prawie do wentralnego
br zegu ciała . Pierwsza para żeber jest znaczn ie krótsza od następnych

(fig . 9). Kręgosłup jest zakończony podniesionym do góry u rostylem.
Z uwagi na zły sta n zachowania n ie można podać dokładnie liczby
i kształtu płytek hi puralnych .

Na całej długości gr zbieto wej strony kręgosłupa obserwu je s ię obec 
ność delikatnych parzystych "k ostek mięsnych" , leżących pod kątem

ostrym do trzonów kręgów. P o st r on ie brzusznej kostk i te widoczne są

tylko w ogonowej części ciała . Poza tym, po obu stronach kręgosłupa,

w ogo nowej części ciała obserwu je się występowanie słabych "kostek
mięsnych" , leżących mnie j więcej równolegle do trzonów kręgów (fig . 9).

Pletw y piersiowe są rac ze j krótkie (długość ich jed na k może się

zmieniać zależnie od gatunku), złożone z 12-15 cienkich promieni; na j
częściej t rudno jest podać dokładną ich liczbę.

Płetwy brzuszne złożone są z 8 gr ubych prom ien i, nie zawsz e dobrze
widocznych. Położenie ich zależne jest od ga t unk u . Długość tych płetw

mogłaby może być cechą systematyczną, lecz nies t ety zły stan ich zacho
wani a u większości badanych osobników n ie pozwal a określić dokładnie

r zeczywistej ich długośc i. Wydaje s ię jednak, sądząc po na jl epie j za
chowanych osob n ikach, że nie sięgały one początku płetwy odbytowej.

Pletuxi grzbietowa zaczyna się zawsz e ni eco przed środkiem ciał a ;

li czba prom ien i 11-1 2. Promienie są s tosunkowo grube, a długość ich jes t
następu jąca: pierwszy i ostatni promień są prawie równe, maksymalną

długość osiąga promień d rug i, następne zaś powoli się zmniejszają

(fi g. 9). Prom ien ie, z wyjątkiem pierwszego, są na końcach r ozdzielone
widełkowato . Interneuralia podpierające promienie są cienkie; trzy
pier wsze, dłuższe , leżą bardziej skośnie do dorsalnego brzegu ciała.

U wszystkich przedstawicieli rodzaju Eomyctophum Danil. zaobserwo
wa no, niezależnie od gatunku, dwa wolne interneuralia , leżące przed po
czątkiem płetwy grzb ietowej. Natomiast ostatni promień tej płetwy po
zbawiony jest podpory w postaci odpowiedniego interneuralium.

Płetwa odb ytowa leży zawsze za płetwą grzbietową. Odległość

między ostatnim promieniem płetwy grzbietowej a pierwszym promie
niem płetwy odbytowej, wyrażona liczbą kręgów, ma znaczenie cechy



IC HTIO F A UNA ŁUPKÓW J A S I EL5KI C II 393

gatunkowej i w materiale badanym waha się w granicach od O do 4 krę

gów, a według Danilczenki (1947) dochodzi nawet do 5 kręgów

u Eomyctophum m enneri Danil . L iczba promieni w płetwie odbytowej nie
ma znaczen ia systematycznego; są one cieńsze niż promienie płetwy

grzb ietowej i występują w liczbie 12-1 3. Interhaemalia bardzo cienkie;
pierwsze są najdłuższe , dalsze stopn iowo się zmniejszają; jest ich zawsze
o jed no mniej, niż promieni. Promienie pier wsze są najdłuższe (zresztą

krótsze od najdłuższych promieni płetwy grzbietowej), następne zaś

stopniowo stają się k ró tsze. Gatunki kaukaskie - według Danilczenk i
(1947) - miały płetwę tłuszczową , które j zarysów na m oich okazach
nie zaobserwowałam.

Pletwa ogonowa jest racze j długa , siln ie wcięta, złożona z 9-10 pro
mieni głównych i 4-5 krótszych promieni bocznych w każdym płacie

(fig. 9).
Organy świetlne wśród badanych osobników, zachowały się w postaci

dużych, czarnych plam pigmen tow ych, występujących n a głowie , tułowiu

i części og onowej. Wśród nich szczególn ie wyraźne są organy szeregu
an alnego (AG) i fotofot y prekaudalne (pr c.)", Na podstawie badań licz
nych osobni ków r odza ju Eomyc t ophum Da niI. stwier dzono, że układ foto
for ów jest j edn akowy u wszystkich osobnik ów, niezależnie od ich przy
należności gatunkowej (fig. 9). N atom iast ich stan zachowania jes t tak
różny, że w pierwszej chw ili może sugerować myśl o wielkiej różnorod

noście w układzie tych fo toforów. Przede wszystkim, przy najlepszym
stanie zachowania , mają one charakterystyczny półksiężycowaty kształt

(fig . 9). U wielu natomiast osobników pojedynczy foto'for robi wrażenie

jakby dwóch nie połączonych ze sobą plam pigmentowych. Jednak przy
dalszej analizie materiału , opar te j na dziesiątkach osobn ikó w, można

było stwierdzić, że obie takie plamy są śladami jednego dużego fo tofor u.
Stanowisko takie potwierdziło znalezienie okazów, u k tórych wyraźnie

zarysowujące się dwie małe plamki pigmentu połączone są mniej wy
raźnie pigmentowaną przestrzenią (fig. 10). W sumie połączone plamki
dają charakterys tyczny kształt półksiężycowaty. Drugim faktem przema
wiającym za taką interpretacją jest to, że liczba "dużych" fo toforów
odpowi ada zawsze podwójnej liczbie "małych" .

P oza opisanym wyżej sposobe m zachowan ia, 'fotofory w ielu osobni
k ów robią wrażenie ja kby występowały w postaci podwójnych szer egów
(fig. 11), podobnie jak u współczesnych Gonostomidae, lub u rodza ju
N eoscopelus J ohnson w rodzinie Myctophidae. Wśród wi elu osobników
o takim układzie fotoforów znaleziono jednak formy, które nasunęły

przypusz czenie, iż mamy tu do czy n ien ia po prostu z od m iennym spo-

4 Nazwy i symbole oznaczające poszczególne grupy organów świetlnych

w obrębie rodziny Myctophidae podaję według Parra (1929).
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sobern zachowania, typowego dla rodzaju Eamyctaphum Danil. układu foto
forów. Jeden szereg mianowicie reprezentuje ślady organów świetlnych

prawej a drugi lewej strony ciała. Interpretacja ta wydaje się najbardziej
prawdopodobna, mimo że nie można na razie wyjaśnić, dlaczego u części

osobników organy te zachowały się tylko w postaci śladów jednostron
nych, u innych zaś występują także ślady pigmentu organów przeciw
ległej strony ciała. Należy jeszcze podkreślić fakt, że takie pojedyncze
lub podwójne szeregi organów świetlnych spotykałam w moim materiale
u obu niżej opisanych gatunków rodzaju Eamyctaphum Danil.

Fig. 10. - Eomycicphum cf , koraensis
Danil., organy świetlne (wg okazu lOs.);

ca. X 10.

Fig. 11. - Eomyciophum cf. kora
ensis Danil., organy świetlne (wg

okazu 101. Os.); ca . X 10.

Typowy układ 'fotoforów przedstawia fig. 9. Tuż u podstawy płetwy

ogonowej leżą blisko siebie 1-2 organy prekaudalne (prc.), następnie po
niewielkiej przerwie (zwykle pod 4 lub 5 kręgiem, licząc od tyłu) za
czynają się organy szeregu analnego (AO). Tworzą one jeden ciągły

szereg kończący się nad pierwszymi promieniami płetwy odbytowej.
Ostatnie organy szeregu analnego, leżące poza obrębem płetwy odby
towej, w liczbie 4 (rzadziej 3), oznaczono jako AO posterior, natomiast
pozostałe należą do AO anterior. W skład tych ostatnich wchodzi zawsze
5-6 fotoforów, leżących mniej więcej na jednym poziomie, oraz 3 (rza
dziej 2) fotofory. leżące nieco wyżej niż powstałe. Fotofory supra-analne
(SAO) nie występują wcale. Taki układ fotoforów analnych nawiązuje do
układu , występującego u współczesnego gatunku Myc tophum anderssoni
Lonnberg, u którego również brak organów supra-analnych (SAO),
(Norman, 1930), natomiast z 14-15 foto 'forów analnych (AO) dwa
pierwsze leżą wyżej niż pozostałe. U Eamyctaphum Danil. mamy pewne
różnice, gdyż organy analne (AO) występują tu tylko w liczbie 10-13,
z tego 2-3 pierwsze podniesione.

Z pozostałych fotoforów tułowiowych u niektórych osobników za
obserwować można 4-5 organów wentralnych (VO), leżących w jednym
szeregu między podstawą płetw brzusznych a początkiem płetwy od-
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bytowej. Poza tym na niektórych okazach widać tuż za głową, na
samym brzegu brzucha, 1-3 ślady fotoforów szeregu torskalnego (PO).

Na tułowiu u niektórych osobników, poza opisanymi fotoforami,
obserwu jemy szereg podobnych czarnych plamek. Mogą one wystę

pować na całym ciele, lub tylko po jego stronie grzbietowej, a także na
pokrywach skrzelowych (fig. 7). Wydaje się, że obecność ich na głowie

ogranicza się do miejsc pokrytych łuskami. Te czarne plamki można

interpretować w sposób dwojaki: 1) analogicznie do stosunków, znanych
u współczesnych gatunków z rodziny Myetophidae (Lampanyctus lon
gipes i L.alatum; Brauer, 1906), mogą to być drobne organy świetlne,

lub 2) są to tylko ślady jakiejś drobnej pigmentacji, nie związanej

z obecnością 'fotoforów. Zagadnienie pochodzenia tych drobnych plamek
można by rozstrzygnąć jedynie na podstawie okazów o innym, lepszym
stanie zachowania fotoforów, a więc przede wszystkim na podstawie
form z zachowanymi łuskami, u których fotofory zachowałyby się

w postaci całych gruczołów - podobnie jak u gatunków mioceńskich

rodzaju Myctophum (Arambourg, 1921, 1925), lub u gatunków oligo
ceńskich rodzaju Diaphus (Kalabis, 1948) - a nie tylko w postaci kubka
pigmentowego.

Innym interesującym wystąpieniem pigmentu jest jego nagroma
dzenie w postaci wąskiego paska po stronie grzbietowej, tuż przy pod
stawie płetwy ogonowej (fig. 9). Ze względu na analogię do form współ

czesnych można by znów przyjąć, że mamy tu do czynienia z pozosta
łością pigmentu, występującego w tym samym miejscu w płytce świetl

nej u przedstawicieli współczesnych gatunków rodzaju Myctophum
i Lampadena. W obrębie Myctophum płytka taka ma również znaczenie
wtórnej cechy płciowej. Występuje ona mianowicie tylko u osobników
mających powyżej 2 cm długości, przy czym u samic zawsze po stronie
brzusznej, u samców zaś po stronie grzbietowej (Brauer, 1906). W na
szym materiale taki pasek pigmentowy występował u wielu osobników,
lecz znajdował się zawsze po stronie grzbietowej.

Na zakończenie opisu rozmieszczenia organów świetlnych trzeba
jeszcze dodać, że u obu gatunków stwierdziłam występowanie trzech
dużych foto'forów branchialnych, położonych pod szczęką dolną ; są on e
charakterystyczne dla wszystkich współczesnych Myctophidae.

Analizując opisane wyżej położenie i liczbę organów świetlnych

w obrębie rodzaju Eomyctophum DaniI. nie stwierdza się żadnych

istotnych różnic między obu wymienionymi gatunkami. Tymczasem
v: systematyce współczesnych Myctophidae Brauer (1906) podkreśla

wyraźnie znaczenie organów świetlnych, zwłaszcza zaś grupy organów
analnych, dla charakterystyki gatunków rodzaju Myctophum. Liczba
ich, jego zdaniem, podlega wahaniom, lecz zakres tych wahań jest



396 ANNA JERZMAŃSKA

jednak charakterystyczny dl a poszczególnych ga tu nków (l. c., p. 159).
Można by więc przypuszczać na podstawie układu organów świetlnych,

że wszystkie osobniki - niezależnie od innych różnic m orfologicznych 
tworzą jeden tylko gatune k. Pogląd taki potwierdzałaby również obec
ność form o wyraźnych cech ach przejściowych między Eomycto phum
menneri Danil , a E. koraensis Danil. , o czym wspominam poniżej .

Eomyctophum menneri Danilczenko , 1947
(fig. 7)

1947. Eomyct ophum menn eri DaniI. ; P . G. Danilczenko, Ryb y siem iejs tw a Myct o
ph idae..., p . 195, fig . 2.

Mat eriał. - 48 szk iele tów, w tym 32 kompl etnych . W tabeli 5 po
dano wymiary sześciu najlepiej zachowanyc h oka zów, z których 111. Os.
jest najmniejszy , zaś 133. Os. największy w zebranym materiale.

Opis. Największa wysokość ciała wykazu je duże wahan ia.
U większości jednak (25 na 32 kompletnych) wynosi ona od 20 do 27%
długości ciała bez płetwy ogonowej, gdy tymczasem u pozostałych jest

Tab ela 5

Wymiary Eomyct ophllm mettner i DaniI. (w mm)
Dimen slons oj E . m enneri D an i! . ( i n mm)

Wy mia ry - D im ensi ons
l 133. Os. 1111. os.117. Os. 133. Os. \ 51. Os. 1107. Os.

Długość ciała bez płetwy ogo-

Inowej 37,3 13,7 33,0 31,7 30,9 25,9
L en gt h o j body wlthou t ecudat jin

Mak symal na wysokość ciała
5,5G r ea te st d epth oj body 9,0 3,1 7,4 6,0 6,4

Długość głowy aż do tylnego I
brzegu operculum 13,7 5,1 13,4 11,2 11,1 9,8

L en g th oj h ead t o po sterior
margin oj opercu!um

Przestrzeń preorbitalna
1,9 2,4Pr eor b i t a ! - 2,6 2,2 2,7ar ea

IPozioma ś redn ica oczodołu

diameter oj orb it
- 1,2 3,2 2,8 2,3 1,9

H or i zon t a!

Przestrzeń predorsalna
17,3 6,7 - 14,8 14,7 11,9

P r ed or saL ar ea

Przestrzeń preanalna
28,4, 10,4 24,7 22,6 23,3 18,8

Pr ean a [ ar ea

Przestrzeń prewentralna
21,7 8,0 19,3 17,2 18,4 14,8Prev en t ra! ar ea

I
Długość płetwy ogonowej

11,5 4,5 10,2 8,2 ca.8,9 7,0L eng t h o j caudaL [in
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następująca: 17- 18% u 3 osobnikó w, 29-33% również u 3 osobników.
Długość głowy wynosi 33-41 0f0 u 31 osobników, 43% u l osob nika.
Według Danilczenki (1947) gatunek ten cechu je się małym ok iem, któ
r ego średnica równa się przestrzeni preorbitalnej. W bad anym ma
ter ial e przestrzeń ta jest zwykle trochę mniej sza, niż średnica oczodołu ,

u niektórych jed nak osobników obie te wielkości są jednakowe.

Kręgosłup zbudowany jest z 31-32 kręgów, z czego na odcinek
ogonowy pr zypada 15-17 kręgów. U ka ukaskich przedstawicie li t ego
gatunku Danilczenko (1947) notu je tylko 32 kręgi.

Płetwy pi e7"siowe - ich najdłuższe promienie s ięgają zaledwie
podstawy prom ieni płetw brzusznych.

Płetwy brzu szne mają położenie charakterystyc zne dl a tego ga 
tunku. Leżą one w środku podst awy płetwy grzbietowej lub trochę

poza nim (pod 19-20 kręgiem , licząc od końca); przestrzeń prewentralna
wy nos i 54-59% długośc i ciała bez płetwy ogonowej - u 24 osobników,
50-53% - u 4 osobników, 60-62 % - u 2 osobników.

Pi etuxi grzbietowa zbudowana jest z 11-1 2 promien i. Zaczyna się

ona przed środkiem ciała, ponad 21-2 4 kręgiem (licząc od końca).

Przestrzeń predorsalna wynosi 43-49% długości c iała bez płetwy ogo
nowej , przy czy m u 21 osobników wartość ta wynosi tylko 45-47 % , tak
jak u formy kaukask iej. Długość pletwy grzbi etowej odpowiada 6-7
kręgom tułowiowym i jest zawsze większa, niż długość podstawy płetwy

odbytowe j.
Płetuia odby towa złożona jest z 12-13 promieni. Położenie jej w sto

sunku do płetwy grzbieto we j jest naj bardzie j charakterystyczną cechą

tego gatunku, a mianowicie przestrzeń preanalna wynosi 70-76%
(u formy kaukaskiej 72-75 %) długości ciała bez płetwy ogonowej 
u 28 osobn ików, oraz 68% i 77% u 2 osobników. (U dwóch pozostałych

osobników, z uwagi na zły stan zachowania płetwy odbytowej, prze
strzeni preanalnej nie można było obliczyć). Początek płetwy odbytowej
leży zwykle o 3-4 kręgi za ostatnim promieniem płetwy grzbietowej,
pod 12- 13 kręgiem (licząc od końca), a u form kaukaskich - o 4-5
kręgów (Danilczenko, 1947).

Płetuxi ogonowa jest krótsza, niż na okazach kaukaskich, na których
długość jej największych promieni równa się długości głowy .

Uwag i ogólne . - Najistotniejszymi cechami tego gatunku jest
położenie płetw brzusznych, odległość między ostatnim promieniem
płetwy grzbieto wej i pierwszym promieniem płetwy odbytowej oraz
li czba kręgów wykazująca małe wahania. Pod tym względem opisane
wyżej okazy podobne są do Eomyct ophum menneri Danil., przy czym
niewielkie różnice dotyczące liczby kręgów oraz odległości między koń-

3 A cta P a la eontolog ic a nr ~
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cem pł etwy grzbietowej a początkiem odbytowej tłumaczyć można

zmiennością osobniczą . Wyda je się to tym bardzie j prawdopodo bne,
że Danilczenko (1947) rozporządzał mniejszą ilością materiału.

Eomycto phum d . k oraensis Danilczenk o, 1947
(fig. 8-13; pl. III, fig. 2)

1947. Eomyct ophum ko rae ns is Da nil. ; P . G. Danilczenko, Ryb y sie m iejstwa M ycto
phidae..., p . 194, f ig. 1.

Materiał. - 77 szkieletów, z tego 42 kompletne..

Opis. - W tabeli 6 przedstawiono wymiary sześciu na jlepiej za
chowanych osobników. Największa wysokość ciała wynosi 19-2 4% dłu

gości ciała bez płetwy ogonowej (25 osobników), następnie 25-3 2%
(16 osobników) i 35% (1 osobnik). Długość głowy wynosi 32-3 8% dłu

gości ciała bez płetwy ogonowej (40 osobników) oraz 30-31 0f0 (2 osob
ników). Średnica oczodołu jest zawsze większa, niż przestrzeń preorbi
talna.

T ab ela 6

Wymiary Eomyctophum ci . koraensis Danil, (w mm)
Dlmen slons of E . c] , koraensls D an I[. (I n mm)

I 5 Os i 3 Os 1
147 Os 1 103 Os 1

16 Os 1152 Os \Wymiary - Dimensions
I

Długość ciała bez płetwy ogo-
nowej 29,8 20.0 15,0 32,6 28,8 22,7

Leng t h of body without eaudal fin

Maksymalna wysokość ciała

Greatest depth of body 7,2 5,9 4,5 6,8 6,4 6,4

Długość gl owy aż do tylnego
brzegu operc u1u m 10,0 7,5 5,0 12,9 10,2 8,4

L en g t h oi he ad to posterlor
mar gin of opereulum

Przestrzeń preorbit alna I

Preor bl t a l a r ea 2,0 1,6 1,3 2,2 1,8 1,5

Pozioma średnica oczodołu

H o r l zo n t a l dlameter of orbi t 2,6 1,8 1,5 3,0 2,6 1,9

Przestrzeń predorsalna
P r ed o r sa l area 14,0 10,0 7,2 16,6 13,8 11,2

Przestrzeń preanalna
Preanat a rea 20,5 - 10,3 24,6 19,3 15,3

Przestrzeń prewentralna
14,8 10,0 14,2

P r ev en t r a l area
7,4 18,0 7,5

Długość płetwy ogonowej
8,9 6,8 5,0 10,5 8,8

I
8,8

L en g th o] ea u d al fin
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Kręgosłup składa się z 28-30 kręgów, z tego 15-17 ogo nowych .
W badanym materiale znal ezion o tyl ko dwa oka zy o 32-3 3 kręgach.

Liczba więc kręgów w porównaniu z Eomyct ophum k oraensis DaniI.
jest zn aczn ie mnie jsza, Danilczenko bowiem podaje (1947) u k aukask ich
przed stawicieli t ego gatunku 33-34 kręgi. Dlatego też osobnik i z Sob
ni owa oznaczono jako Eomyctophum d . k oraensis DaniI.

Płetwy piersiow e położone są trochę poniżej połowy odległośc i

między brzegiem wentralnym ciała a kręgosłupem. Najdłuższę promie
nie mogą sięgać poza podstawę promieni płetw brzusznych.

Płetwy brzuszne leżą albo pod 20-22 kręgiem (licząc od końca) ,

a więc pod pi erwszymi promieniami płetwy grzbietowej (wówczas
przestrzeń prewentralna równa się przestrz eni predorsalnej), lub też

są przesunięte bardziej do tyłu. Przestrzeń prewentralna wynosi 48-51 %
długości ciała bez płetwy ogonowej u 20 osobników, 52-58% u 19 osob
ników, 46-47 % u 2 osobników i 62% u 1 osobnika.

Pletwa grzbietowa składa się z 11-12 promieni. Przestrzeń predor
salna wynosi 45-500/0 długości ciała bez płetwy ogonowej u 35 osobni
ków, 42-44 % u 6 osobników i 52% u 1 osobnika (u 'formy kaukaskiej
48%). Pierwszy promień leży nad 21-23 kręgiem (licząc od końca),

Płetuxi odbytowa złożona jest z 12-13 promieni. Początek jej znaj
duje się pod 13-15 kręgiem (licząc od ko ńca) i leży tuż za ostatnim pro
mieniem płetwy grzbietowej (pl. III, fig. 2), lub też jest odsunięty

od 1-2 kręgów bardziej do tyłu (fig . 9). Przestrzeń preanalna wyrażona

w f)/o długośc i ciała bez płetwy ogonowej wynosi 67-73 % u 35 osob
ników (u formy kaukaskiej 70n/o) , 64-65 % U 3 osobników, 75% i 86010
u 2 osobników.

Płetuia ogonowa jest dłuższa, niż u gatunku poprzedniego ; u n ie
których osobników przewyższa nawet długość głowy.

Uwag i ogólne. - Zasadn icza różnica między okazami z Sobniowa
a formą kaukaską Eomyctophum koraensis dotyczy, poza wspomnianą

już liczbą kręgów, dużej zmienności takich cech, jak odległość między

ostatnim promieniem płetwy grzbietowej a początk iem płetwy odby
towej oraz położeniem płetw brzusznych, które u form kaukaskich
l eżą zawsze pod początkiem płetwy grzbietowej.

Opierając się na podanych wyżej opisa ch można stwierdzić, że

w materiale z Sobniowa różnica między E.rnenneri Danil, a E.koraen sis
Danii. jest o wiele mniej wyraźna , niż to wynika z pracy Danilczenki
(1947). Widać to szczególnie jasno na przykładzie takiej cechy , jak
odległość między ostatn im promieniem płetwy grzbietowej a początkiem

pletwy odbytowej. U form kaukaskich mianowicie odległość ta , wy
rażona długością kręgów tułowiowych, wynosi u E.koraensis DaniI.
1-1,5 kręga, u E.menneri DaniI. 4-5 kręgów. Natomiast u form z Sob-

3*
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niowa mamy wyraźne przejscia , na przykład początek płe twy odbytowej
leży tuż za ostatnim promieniem płetwy grzbietowej, lub też jest
przesunięty do tyłu o 1-2 (u E.cf.koraensis Danil.) lub 3-4 kręgi

(u E.menneT i Danil.).
Ze względu na te wyraźne przejścia w zasadniczych cechach ga

tunkowych, jak i na wspomniany wyżej brak różnic w budowie organów
g rupy ana lnej u obu ga tunków rodzaju Eom yct ophum Danil., nal e
żałoby może traktować je jako jeden gatunek o dużej zmienności pod
względem polożenia płetwy odbytowej i płetw br zusznych . Pogląd taki
potwierdzają także wykresy ('fig. 12, 13), przedstawiając e zakres zm ien
ności poł ożenia płetwy odby towe j i płetw br zusznych u E.m enner i DaniI.
i E'. d . koraensis DaniI. Położenie tych płetw wyrażono przestrzenią

preanalną i prewentralną w procentach długości ciała bez płetwy ogo
nowej. Jakkolw iek średnia wartość obu wskaźników wykazuje różnice,

to jednak zakresy ich zmienności zachodzą częściowo na siebie.

Rząd Perciformes
Podrząd Percoide i

Rodzina Carangidae
Rodzaj Equula Cuvi er, 1815

Equula? sp.
(fig . 14; pl . IV, fi g. 1)

M at eTial. - J eden niekompletny osobnik, z wyraźnie zachowanym
szkiele tem głowy ; na tułowiu zachowały się tylko łuski i promienie
płetw.

Wymiary (w mm):

Długość cia ła bez płetwy ogonow ej
Ma k symalna wysokość ciała

Długość głowy aż do tylnego brzegu operculum
Pozioma średnica oczodolu
Przestrzeń predorsalna
Przestrzeń preanal na

24,4 + ?
11,7

7,8
3,8

11,6
17,7

Opis . - Ryba ta miała dość wysokie ciało ; największa jego wy
sokość wynosiła prz ypuszczalnie około 50% długości ciała bez płetwy

ogonowej. P rofil grzbietowy tej ryby jest prawi e prosty, natomiast
profil brzuszny jest łukowaty (pl. IV, fig. 1). Głowa krótka, wysoka,
o dużym sto sunkowo oczodo le (fig . 14).

Czaszka - wśród kości neurocranium wyraźnie się zaznacza wy
soki grzebień potyliczny i parasphenoideum przechodzące 'pr zez dolną

część oczodołu . Pokrywy skrzelowe są również dobrz e zachowane; bu
dowa dolnego brzegu praeoperculum ma znaczenie cechy gatunkowej
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u współczesnych gatunków ro dzaju Equula Cuvier. Na opisywany m
okazie dolny brzeg praeoperculum zaopatrzony jest w dość silne ko lce,
z który ch zachowały się tylko trzy (fig. 14). Na operculum, sub- i intero-

. perculum widoczne są ślady łusek. Poza tym na zachowanym frag
m encie kości przedszczękowe j widoczne są drobne, stożkowate zęby.
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Fig. 14. - Equu la? Cu v., cza szka (wg ok azu 196. Os.): ca. X 9,5.
ar t . a r t ic u lare, e t . c le ithr um, d ent . d en tal e, i n t op . interopercu lum, m ax .) m axillare , op. op er 
cu lu rn , p arsph . parasphenoideum , p r op. p r a e op e reu lum , prma x . praemaxill a re , ptr . pt e r y go i
deurn , Q . qua d ratu m, subop. subopereu lum , spr c t: su p racJeit hrum , sproee . supraoccipita le.

Kręgosłup n ie zachował się .

Płetwy piersiow e zbudowane są z około 13 krótkich pr om ieni.
Pletw y brzuszne opat rzone są jednym silnym kolcem długości

4,5 m m oraz 5 promi eniami. P odstawa ich le ży pion owo pod pierw
szym kolcem płetwy gr zbi etowej .

Płet uxi grz biet owa zbudo wa na jest z 9 kolców następujących wy
miarów: pierwszy najsłabszy i najkrótszy - 2,1 mm; drugi - 3,5 mm;
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trzeci - chociaż urwany na ko ń cu , był może nie co wyższy , lub co
najmniej taki, jak następny; czwarty - 4,9 mm; następne stopniowo
się zmniejszają, a ostatni, dziewiąty kolec jest trochę dłuższy od pierw
szego i ma 2,6 mm. Długość drugiego kolca dorsalnego wynosi 300/0
wysokości ciała przy początku płetwy grzbietowej, na tomiast długość

czwartego kolca wy nosi około 43% tej wysokośc i. Druga płetwa grzbie
towa zbudowana jes t z około 17 promi en i miękk ich , których długości 
ze względu na zły stan zachowania - n ie ud al o się stwierdzić . Inter
neuralia nie zachowały się; można zaobserwować jedynie lekkie ślady

wskazujące, że przed pierwszym kolcem dors alnym były jeden lub dwa
wolne interneuralia.

Pletuxi od bytowa zacz yna się pionowo mniej więc ej pod trzecim
promieniem drugiej płetwy grzbietowe j . Zbud owana jest z 3 silnych
kolców, z których pierwszy ma 1,9 m m dłu goś ci , zaś drugi i trzeci 
3,3 mm. Poza tymi kolcami występuje w płetwie odbytowej około

14 promien i miękkich. In terhaem alia nie zachowały się, z wyjątki em

pierwszego, dość długiego . Cal e ciało pokryte jest dobrze zachowanym i
małymi luskami cykloidalnymi, z wyraźnymi drobny mi prążkami na
pow ierzchni.

Uwag i ogólne. - Opisana wyżej forma jest najbardziej podobna
do rodzaju Equula Cuvier z uwagi na kształt ciała i czaszki, a zwłaszcza

na obecność wysokiego grzebienia potylicznego, występowanie drobnych,
jednakowej wielkości zębów oraz budowę płetwy odbytowej i łusek.

Różni się ona jednak od licznych gatunków współczesnych i od kopal
nego gatunku Equula altapinna Weiler budową dolnego brzegu prae
operc ulum oraz inną budową płetwy grzbietowej . Różnice te dotyczą

przede wszystk im braku małego, trójkątnego rozszerzenia w tylnym
dolnym kącie praeop erculum, chara kte rystycznego dla rodzaju Equula
Cuvier (Hess & Weiler, 1955). Natomiast w bu dowie płetwy grzbie
towej osobnik z Sobniowa wykazuje 9 kolców zamiast 8, przy czym
najdłuższym kolcem jest u niego nie drugi, lecz trzeci. Gunther (1860)
poda je jednak, że u Equula longimanus w płetwie grzbietowej wystę

pu je 10 kolców, przy czym drugi z nich osiąga tylko 1/3 długości k olca
trzeciego. Wydaje się więc, że mimo różnicy co do wielkości kolców
w płetwie gr zbietowe j w porówn aniu z większością gatunków rodzaju
Equula Cuvier, można jednak zaliczyć osobnika z Sobniowa do te go
właśnie rodzaju .

W stanie kopalnym rodzaj Equula Cuvier reprezen towany jest
tylko przez jeden gatunek - E. alta pin na Weil er - ze środkowo

oligoceńskich iłów septar iowych (Septarienton) z okolicy Bazylei (Hess
& Weiler, 1955).
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Podrząd Scombroidei
Rodzina Cybiidae

Rodz a j Sarda Cuvier, 1829

Sard a sp.

Mat eriał. - Fr agment górnej części tułowia wraz z pletwą grzbie
tową,

Opis . - P ierwsza płetwa grzbietowa zbudowana jest z 16 k olców;
długość pierwszego kolca wynosi około 40 mm. Druga płetwa grzbie
towa składa się z około 15 promieni, rozgałęzionych na końcu , lecz ni e
członowanych. Za tymi promieniami w idoczne są jeszcze 3 male pl e
tewki. Zachowany fragment tułowia ma około 160 mm długośc i. P oza
interneuraliami, mnie j więcej od połowy pierwszej pletwy grzbiet owej
do końca zachowanego odcinka ciała, widocznych j est 18 neuraliów.

Op isana płetwa grzbietowa jest bardzo zbliżona do płetwy grzbi e
towej Sartui brachy cephala (Leriche), (Fróhlicher & Weiler, 1952). Brak
dobrze zach owanego mater iału ni e pozwala na dokładniejsze określenie

gatu nku.

Podrząd Cottoidei
Rodzina CoUidae

Ge nus indet.

(pl. IV, f ig. 2)

Materiał. - 7 ni ek ompletnych szkieletów dość dużych ryb. Naj-
bardziej kompletny okaz ma wymiary następujące (w mm) :

Długość ciała bez płetwy ogonowej lBO,O
Maksymalna wysokość ciała ca 24,0
Długość głowy aż do t yl n ego brzegu operculum 47,4
Wysokość głowy 32,2

Op is. - - Ryby te cechuje dłu ga głowa, o małym, dość wysoko poło

żonym oczodole (pl. IV , fig. 2). Szczęka zaopatrzona w stożkowate, duże

zęby . Obecność zębów oraz szczątki niestrawionego szkieletu Clupeidae
w przewodzie pok armowym świadczą o drapieżnym trybie życia ty ch
ryb .

Kręgosłup złożony jest z około 30 długich, niskich kręgów, silnie
zwężonych w środku ; na odc inek k audalny przypada z tego 12 kręgów.

Płe twy piersiowe zbudowane są prawdopodobnie z 15 promieni.
Płetwy brzuszn e położone są poniżej i trochę dale j do tyłu za płe

twami piersiowym i. Zbudowane są z 1 silnego kolca oraz 5 promien i.
Pl etuxi gr zbietowa jest podwójna. Pierwsza składa się z okolo

15 kolców i zaczyna się bezpośrednio za głową. (Niestety, na żadnym

okazie ' nie zachowana kompletnie). Druga pletwa grzb iet owa zaczyna
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się przypuszczalnie zaraz za ostatnim kolcem i zbudowana jest z 18 pro
m ieni miękkich.

Pletuxi odby to wa położona jest da leko w tyle ciała, zaczyna się

bowiem mniej więcej pod 5 promieniem miękkiej płetwy grzbietowej
(pod 11 kręgiem , licząc od końca). W skład jej wchodzi więcej niż

15 promieni miękkich.

Uwagi ogól ne . - Stan zachowania opisanych wyżej szczątków n ie
pozwala na bliższe ich określenie. Takie cechy natomiast , jak brak
kolcó w w pł etwie odbytowej , obecnoś ć dwóch płetw grzbi etowych (przy
czym liczba k olców jest mniej sza, niż liczba promieni miękkich w dr u
gie j płetwie grzbietowej i odbytowej) , następnie brak łusek , duża głowa,

wąskie ciało oraz liczba kręgów - wydają się przemawiać za zalicze
ni em ich do rodziny Cottidae. Rodzina ta, ni el icznie rep r ezentowana
w sta nie k opalnym, znana jest już od eocenu (Woodwa rd , 1901).

PALEOBIOLOG IC ZNY CHARAKTER FAUNY ł,UPKOW JASIELSKICH

Pod względem ilościowym w składzie ichtiofauny łupków ja siel
skich zarysowują się trzy wyraźne grupy: 1) masowo występu jące

formy z organami świetlnymi z rodziny Sternoptychidae i Myctophidae,
stanowiące 76,8% zebranego materiału; 2) mniej liczne ilościowo r~

dziny Gonost omidae i Clupeid ae - 19,8010 materiał u ; 3) ni el iczna r o
dzina Cottidae o~az pojedyncze okazy z r odza jów Eq uula Cuv. i Sarda
Cuv. - 3,4010 całego materiału .

Dla charakter ystyki palecbiologicznej podstawowy materiał stano 
wi więc grupa pierwsza . Zarówno r odzina My ctophidae, jak i Sterno
ptyc hidae reprezentują w fau nie współczesne j ryby batypelagiczne.
Współcześni przedstawiciel e My ctoph idae żyją na głębokości około 150 m
(Taning, 1918, f ide Ber tin & Arambourg, 1958), a Sternoptych idae -
300-600 m (J espersen & Taning, 1926; fide Bertin & Arambou rg,_1958);
podczas nocy przebywa ją one blisk o powierzchni wody . Jeśl i ch odzi
o rodzinę Sternoptychidae, to według Brauera (1906) przedstawiciel e
je j mogą występować na znacz nie większych nawet głębokościach, niż

to podają wymienieni wyżej autor zy . Na przykład dl a rodz aju Polyipnus
Giinther zasięg pionowy wynosić może od 371 do 1200 m ; inny przed
stawiciel tej rodziny - ArgY1'op elec us affini s Garmann - złowiony

został na 1900 m , przy głębokości dna w miejscu połowu 3396 m
(Brauer, 1906). Dlatego też obie t e rodziny uważać można za for my
charakterystyczne dl a mórz głębokich.

Druga grupa form z łupków jasielskich obejmuje ryby o m niej
jedno litych wymaganiach eko logicznych. P r zedstawicie le rodziny Clu -
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peidae zY]ą bowiem zarówno w morzach głębszych, ja k też zupełnie

płytkich, a nawet w strefach przybrzeżnych morza. Rodzina Gonosto
m idae reprezentowana jest w łupkach jas ielsk ich z Sobniowa przez
r odzaj nie mający przeds tawicieli w faunie współczesnej . Należy jednak
dodać, że in ne ro dzaje tej ro dziny występują w oceanach 'Atl antyck im ,
Indy jsk im , Spokojnym i w Morzu Ś r ó dziemnym (No rman, 1930).

W grupie trzeciej ro dzina Cott idae dostarcza bardzo różnorodnych

pod względem ekologicznym form. Z uwagi jednak na brak dokładnego

oznac zenia form kopaln ych n ie można ni c wnioskować o ich ekol og ii.
Jedynie ze względu na drapieżny sposób życia można przypuszczać , ż e

przebywały one w warunkach pod obnych jak Clupeidae, którymi się

odżywiały. To sa mo do tyczy prawdo po dobn ie r odz aju Sarda Cuv., zna
n ego drapieżnika w fa u nie współczesnej . Ostatni wresz cie rodzaj 
Equula Cuv. - żyje ob ecnie w m orzach przybrzeżnych, a nawet może

wchodzić do u jściowych partii rz ek (Gunther, 1860). Ze względu jednak
na to, że w materiale z Sobniowa zna jduje się tylko 1 okaz tego r odzaju ,
należy go uważać za el ement zupełnie przypadkowy.

Jeżeli chodzi o zagadnienie stratygrafii łupków ja si elskich, to nie
stety nie może ono znaleźć rozwiązania opierając się na ichtiofaunie,
gdyż większość form stanowią r epr ezentanci grup znanych dotychczas
w stanie kopalnym w niewielkim stopniu (Gonostomidae, Sternopty
chida e, Cottidae) , lub takich jak Myetophidae, które były opisywane
dot ychczas prz ede ws zystkim z m iocenu (Arambourg, 1925, 1927; David,
1943). Jedyną formą o szero k im zasięgu pal eogeograficznym, a rów
nocześnie o wartości st ratygraficznej, jest Clupea sardżnit es Heck. ,
uważana za formę oligoceńską (Weil er, 1932 ; Pauca , 1934; Jonet, 1958),
występującą zarówno w łupkach m enilitowych , łupkach jasielskich, ja k
i łupkach dysodylowych. Ze względu na duże zainter esowanie w lite
raturze geologicznej zagadnieniem wzajem nego stosu nku łupków ja
sielsk ich i m enilitowych , nal eżałoby porównać te utwory na podstawie
dotychczasowych opracowań ichtiofa unistycznych.

Na t er enie polskich Karpat fliszowych brak nowsz ych. opracowań

ryb z menilitów; jednak zarówno z własnych prac ter enowych, jak
i przeprowadzonej r ewi zji systematycznej oznaczeń starszych (Jerzma ń

ska , 1958) mogę stwierdzić, że ich t iofauna menil itów i łu pków jasiel
skich jest krańcowo różna. W m en ilit ach bow iem formy dominujące 
to Clupeidae i Gad idae (których w łupkach jasielskich w ogóle nie
znaleziono), następnie formy z organami świetlnymi są rzadkie (Pauca,
1931, 1 9 ;~ 3, 1934; Kalabis, 1948; Gorbacz, 1957). P oza składem fa u ni
stycznym należy też podkreślić inny sposób zachowania szczątków r yb.
W men ilitach, poza całymi osobnikam i, spotyka się często nawet k ilku
centymetrowe warstwy łupków, z olbrzym im nagr omadz eniem poje-
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dynczych łusek, kręgów i kości pokryw skrzelowych, co świadczy

o zupełnie innych warunkach facjalnych niż te, w których osadzały

się łupki jasielskie. Łupki m enilitowe uważa SIę zresztą za osady morza
płytkiego (Pauca, 1934).

Interesujące jest stwierdzenie w łupkach jasielskich Rumunii ',
w dolinie potoku Bicaz, oraz na wschód od Covasna łusek, a nawet
całych szkieletów ryb, k tór e według Bancila znane są z łupków meni
litowych (Wd owiarz, 1959). Dlatego też Bancila uważa, że w st r efie
Tarcau łupki ja sielskie są ekwiwalentem serii menilitowej. Opierając

się na wynika ch opracowania ichtiofauny łupków jasielskich z Sobnio
wa stwierdzenie Bancila wydaje się mało prawdopodobne. Dokładne

opraco wanie paleontologiczn e tych form mogłoby dopiero upoważnić

do wysnuwania na tej pod stawie dalszych wniosków, tym bardziej, że

stwierdzenie występowania łupków jasielskich na terenie Związku Ra
dzi eckiego i Rumunii (Wdowiarz, 1959) powinno dostarczyć, po opra 
cowaniu tam ichtiofauny, dalszych materiałów porównawczych.

ANALIZA BIOSTRATONOMICZNA BADANYCH lVIATERIAŁOW

Charakterystyczną cechą stanu zachowania ryb w łupkach jasiel
sk ich jest brak łusek u większości przedstawicieli, z wyjątkiem osob
ników z rodzaju Clu pea L. i Equula Cuv. U wszystkich pozostałych

'for m obserwuje się tylko mniej lub więcej wyraźne ślady po łuskach .

Jednak mimo braku łusek u olbrzymiej większości osobników nie na
potkano nigdzie w łupkach jasielskich na jakieś osobne ich nagroma
dzenie, gdy tymczasem w łupkach menilitowych, gdzie większość zna
nych ryb też jest pozbawiona łusek, znamy całe warstwy wypełnione

poj ed ynczymi łuskami. W łupkach jasielskich z Sobniowa udało mi się

znaleźć zaledwie kilka po jedynczych łusek rodzaju Cliipea L .

W całym zebranym materiale można wyróżnić następujące typy za
cho wan ia skamien iał ośc i ryb :

1) szk iele ty ni ezd efor mowane, prost e (pl. II, III ) tworzą 67,8%
całego materiału , w tym Myetophidae 33,8% , St ernoptychidae 26,2%,
Gon ost omidae 4,5% ;

2) formy lekko wygięte (pl. I, f ig. 1) stanowią razem 20,1%, w tym
Myctoph idae 13,3% , Gon ostomidae 5,7% , Clupeidae 1,1°/0;

3) formy siln ie j zdeformowane (pl. V) wynoszą łącznie 3,6% , w tym
Sternoptychidae 0,3% , Gonostomidae 1,9% ;

5 Łupki jasielsk ie okre śl a s i ę w Rumuni i terminem ,.mw·no-carcarele" (Wdo 
w iarz, 1959).
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4) oddzielne czaszki (pl. VI) stanowią łącznie 7,5% , w tym Sterno
ptychidae 2,60/0, Clupeidae 4,9010 ;

5) tułów bez głowy - łącznie 0,9010.

Obecność różnych t ypów zachowania skamieniałości ryb w łupkach

ja sielskich zgadza się z obs erwacjami licznych badaczy ryb kopalnych
(Weil er, 1929; Heck er & Merklin. 1946; Muller, 1951), prz y czym 
według t ych auto ró w - można podać nast ępuj ące próby tłumaczenia

poszczególnych typów zach owania.

Grupa l. Zupełny brak defor macj i występuje przed e wszystk im
u przedstawicieli Sternoptychidae - ryb o wysok im ciele. Po twier dza
to pogląd Weilera (1929), że pośmiertne wygięc ie szkieletu osio we go
obserwuje się z reguły tylko u ryb o niskim ciele, w przeciwieństwie

do r yb o ciele wysokim, spłaszczonym, u który ch ni e występuje ono
wcale lub tylko w niewielkim stopniu .

Gru pa 2. Słabe deformacj e ciała w posta ci lekkiego, łukowatego

wygięc ia występują u form z r odziny Myctophida e i częściowo Gono
stomidae i Clupeid ae. U tych ostatnic h zjawisko to występuje dość

często i tłumaczy się pośmiertnym skurc zem mięśni. Weiler (1929)
wykonał interesujące doświadczenia nad pośmiertnym zach owaniem s ię

ryb współczesnych z rodza ju Cl. upea L. i stwierdził, że wkrótc e po
śmierci ryby te zmienia ją swó j kształt , po 1-1, 5 dn ia głowa raze m
z przednim odc ink iem ciała podnosi się wysok o, a po 2-3 dniach wy
krzywi enie ciała osiąga maksimum i następu j e pęknięcie brzucha za
płetwami piersiowymi. Dalszy proces pośmiertnego rozkładu ciala, je
żeli ni e zostani e pr zerwany, doprowad za do oderwania się głowy , często

z mniejszą lu b większą częścią tułowia.

Grupa 3. U form tych przyczyny deformacji ciała mogą być na
stępujące : a) naturalne pośmiertne wygięcie, wzmocnione przez prąd

wody, dopr owadza do t ego, że przednia i ty lna część ciała l eżą równ o
legl e do sieb ie, a głowa zagięta jest do tyłu (Muller, 1951). Przykładem

ta k iego typu zach owania może być osobnik Cl upea sardinites (pl. V,
fig . 1); b) prąd wody powoduje skręcenie ciała (wprost odwrotnie do
normal nego wygięcia pośmiertnego) , gdyż głowa skręca się wtedy ku
dołowi . Przykładem t akiego sposobu zach owania się jest przeds tawiciel
Idrissia carpat nica (pl. V, fig. 2).

Grupa 4. Obecność oddzielnych czaszek w r odzinie Clu peidae znana
jest w stanie kopalnym (Wei ler, Hl29; Pauca, 1934) i tłumaczy się

oderwaniem głowy podczas procesu naturalnego, pośmiertnego wygięcia

ciała ryby . Natomiast występowanie oddzielnych czasz ek przedstawi
cieli rodziny Sterno ptych idae nie było dotychczas stwierdzone, nie
można więc do tych for m zastosować powyższego tłumaczenia, ponieważ
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sternoptychidae - jako ryby o wysokim ciele - nie ulegają wygięciu

pośmiertnemu. Należy tu, być może, przyjąć drugą interpretację tego
zj awiska, podaną w pracy Heck era i Merk lina (1946). Au torz y ci przy j
mują , że obecność osobnych czaszek w materi al e k opalnym maźe być

wynikiem działalności drapieżników, bowiem ryba ucieka jąca przed
drapieżnikiem częściej trafia w jego paszczę częścią ogonową i wówczas
odgryziona głowa , spadając na dno ,· zachowu je się w osadzie.

Gru pa 5. Obecność tuł owia bez głowy należy w materiale kopa l
nym do rzadkich wypadków ; można tu chyba przyjąć , że głowa została

odgryz iona prz ez drapieżnika , gdyż na tułowiu nie ma śladu jak ich
k olwi ek deformacji, lub też rozkład u ciała.

Opierając się na biostraton om icznej analizie badan y ch szczątków

ryb można przypuszczać, że" morze, w którym osadzały się łupki ja 
sielskie, było raczej spokojne. Dowodem te go jest brak li większości

ryb silniejszych deformacj i ciała oraz fakt częściowego zachowania się

in sit u łusek u Clupeidae, k tóre tracą je bardzo łatwo (Weil er, 1929).
Z drugiej strony , obecność pewnej ilości ryb (wprawdzie niedużej)

zd eformowanych silniej świadczy o występowaniu na dn ie tego morza
lokalnych prądów wody. Równocześnie zaś masowe występowanie ryb
z organa m i świetlnymi wyklucz a możliwość basenu płytkiego, a tym
samym możność ruchu wody na dnie pod wpływem falowania . Wydaje
się więc prawd opodobne, że silnie jsze deformacj e szkiele tów ryb mu
siały być spowodowane prądami dennymi. Obecność takich prądów

mogłaby również tłumaczyć brak łusek w pobliżu szk iele tów. Natom iast
fak t zach owania się pigmentu kubka pigmentowego poszczególnych
fotoforów l eżących w skór ze, jak również brak rozczłonkowania kości

głowy i tułowia, wskazywać muszą na wc zesne przerwanie procesu
rozkładu.

Tr zeba jeszcze wspomnieć o występowaniu w łupkach jasielskich
szczątków roślin lądowych w postaci liści drzewa laurowego. Liście

te musiały być przyniesione prądami powierzchniowymi. P oza ty m
spotkać można spora dycznie większe fragmenty wodo rostów.

WNIOSKI

Rozważania powyższe pozwalają wysnuć następujące wnioski.
1. Skład ichtio fauny łupków jasielskich różni się bardzo wyraźnie

od znanego dotychczas zespołu ryb z fliszu karpackiego, przy czy m
jedyną formą wspólną dla łupków jasielskich i m enilitowych jest Clu pea
sardinites Heck.

2. Po d względem st ratygraficznym obecność Clu pea sard inite s
Heck. pozwala określić wiek łupków jasielskich jako oligoceński.
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3. Masowe występowanie ryb batypelagicznych z organami świetl

nymi świadczy o tym, że łupki ja sielskie osadzały si ę w morzu głębok im.

Zakład Pn leozoo loiii i
U n iwer sytetu Wroc1aw sk i egf)
Wrocław, m arzec 1960 r .
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ANNAJERZMAŃSKA

ICHTHYOFAUNA FROM THE JASŁO SHALES AT SOBNIOW (POLAND)

Su mmary

The here considered m at erial of fossil I ishes ha s been colle cted Irom an

outcrop of Jasło sha les at Sobniów (ca . 3 km SE of Jasł o) . These occu r herc as

an intercalation within the middle Krosno beds (fig. l) . The col le ct ion eontains

263 specimen s f r om the families of Clupeidae, Go nos to midae, S te rnoptych idae,

Myc top hi dae , Caran gidae, Cybiidae and Cottidae.

Result s of resea reh work concerning the systematleś and anatomy of the

[us t m entioned families may be summcd u p as follows .

The Clupeidae: re presented by 6 complet e sk eletons of C lupea sar din i tes

Heck., 13 heads with var ious body- fragmen ts, also on e headless bod y. Thi s i s the

only species fo und in m enilit ic sha le s, to o. Clupea sar d in it es Hcck. is rega rded

a s th e Oligocene in dex form (We ile r, 1932; Pauea, 1934; J onet, 1958).

The Gonost omidae : 32 sp eci m en s have be en Io und, be longing to the n ew

species I dr issia car pat h ica n. sp., charaeterized b y the Iol lowing featu res : 38-39

vert ebrae (of w hich 15 are ca udal), P ea. 14, V 6-8, D 10-11, A 13-14, C ID, 11-11 ,

101. Thi s is a slender Iarge headed fi sh. The jaw s are provided wit h sharply

eo nieal t eeth . The dorsal fin begins a t mi dw ay of bo dy (w it ho ut eaudal fin),

Ol' just behi nd i t . Ven tral f ins a re pl ae ed below the la st rays of t he dorsal fin,

while the anal fin oceurs 8-9 verteb rae away from the last ray of the dorsal fi n.

T'he mono typie genus Idri ssia, w ith I d r i ssia j u bae Aramb., h as so far been

r ep or ted Irom the Upper Cret aeeou s of North AIriea only. On compar ing the

st ru etu re of I . car pathka with that of t he Cret aeeous representati ve of that

ge nu s or of living Gonostomidae, the writer beli eves that gen us Idrissia rna y

po ssib ly be regard ed as the aneest ral form of t he recent genus l ch t hyococcu s.

1 Fi n s: P pectoral , V ventral , D do rsal, A anal, C caudal.
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The Sternoptychidae: 70 skeletons with lumin ous organ s preser ved as

pigment , also 7 detached heads . AlI these specimens are refera ble t o the new

sp ecies Polyipnus sobni ov iens is n. sp. bearing the folIowing features : 31-33 ver

t ebrae (of which 19-20 are caudal) , P 10, V 7-8. D 10-11, A 18- 20, C 5-6-10- 10-5-6.

Greatest dept h of body just behind the head; no spines in front of first dor sal

f in. Predo rs al area is 48-56 per cent of the body length without caudal fin . Anal

fin begins below the last rays of dorsal fin Ol' just behind th ern. Luminous

organs occurring as disti nctl y delimited groups : subcau dal, anal, preanal and

a bdomin al. A group of sup ra-abdom ina l ergans con si st s of four sing le photophores,

The ge nus Polyipnus has not thus far been record ed as a foss il form ; the

St ernoptychidae, however, a re known beginning with the Oligocen e, but all th e

described fo ssil spe cies of that family a re represented by fe w spe cimens only,

so that the m ass occurrence of Pol.yipnus sobnioviensi s n . sp. is quite except ionaI.

On the topography of the luminous ergan s in P . sobn iov i en si s n. sp. the writer

rega rds thi s species as nearest t o t he Iivi ng P . [ raser i .

The Myctophidae: this is the most numerous family of the JasIo shale s,

r epresented by 125 individual s belonging to the sp eci es Eomyc tophum m enner i

Danil. and E. cf. koraen sis Danil, An ex am inat ion of the collected specirnen s of

this fami1y shows t he d isposition and the number of precaudal and ana l

photophores,

The discovery of one individual w it h u nusually we ll prese rved gill arches

suggests the po ssible occurrence of gill lobes on the lower portlon of the 5t h gill

a rch in Oligocen e representatives of the genus Enmyct ophu m Danil. This

supposition is su pportod by the sati sfactory state of preserva ti on of the skeleton

as osseous rods on t hat part of the a r ch appa r en t ly r eferable to the 5th gill arch

(fig . 7).

When study ing the systemat ics of represen tat ives of the genus Eomyctophu m

Danil, the writer ha s asce r t ained that differences between E . m enneri and

E. k or aen sis are actu ally far less elear than i t is su ggest ed in Danilczenko's paper

(1947). In deed, intergradations are ob servable in these spe cies of such diagnostic

spe cific characters as the dist anc e from the la st ray of the dorsal fin and t he

po sition of vent ral fins. Moreover, the number and a rrangement of luminou s

organ s in t he anal group do not di ff er. Henc e, the tw o species m ay be r egarded

as one with st rongly vari able po sition of the anal fin and that of t he ventral

fin s. This concep t is supported by curves (fig. 12 ,13) showing the variation r an ge

of the position of the just m entioned f in s in E. m en neri Danil. and E. d.

koraensi s Danil. The position of t hese fin s has been exp ressed by the preanal

and prev entral area in per cen t s of the body length without t he caudal fin.

Although the mean value of thes e two indices differs, ye t their va r iability cu rves

partly overlap.

The Carangidae: represented by one incomplet e spe cimen, show ing nearest

resemblances to the living genus Equu la Cuv.

4 A cta P a la eontolo g iea nr 4
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The<Cybiidae : represented by a fragment of the upper portlon of the thorax .

On the st ructu re of the preserved dorsal fin it has been possible to id entify it

as belonging to the genus Sarda Cu v.

The Cottidae: 7 in complet e ske le to n s, so poorly preserved that even the ge ner ic

assignment of these form s has not been po ssible.

P alaeobiologically t he st u died material r epresents mainly typically bathy

pelagic form s wi th luminous organs, belonging to the lVIyctophidae and

Sternoptychidae, and constit.uting a bout 76.8 per cent of the collected sp ecimens.

H ence they provide sound evide nce for palaeobiological interpretation.

Recent representatives of lVIyctophidae li ve at a depth of ca . 150 m>(Taning,

1918, after Bertin & Arambourg, 1958); those of Sternoptychidae occur between

300 and 600 m (Jespersen & Taning, 1926, after Bertin & Arambourg, 1958).

During ni ght-time lVIyctophidae as w ell as Sternoptychidae k eep near to the

water surface. According to Brauer (1906) the Ste r noptychidae may be encounter ed

at considerably greater depths than that st ated by the just m entioned authors.

E. g. the depth for the genus Polyipnus Gtinther m ay rang ę from 371 to 1200 m ,

while Argyropele cus affinis Garman, another representative of this famil y, was

caught at 1900 m, with the sea bottom depth there at 3396 m (Br auer , 1906).

Hence, these two families m ay be regarded as representatives of deep-sea

r egions,

Out of the r emaming famili es the Clupeidae require less uniform ecological

conditions, since they occur in deep -sea w aters, as w ell as in sha llow on es , and

even in off-shore regions.

The Gonostomidae are represented in the .Iaslo sha le s f rom Sobniów by

a genus without corresponding sp eci es arnong th e Iiving fi sh es. The representatives

of the Gonostomidae now occ u r in the Atlantic, the Indian and the Pacific Oceans,

al so in the lVIediterranean Sea (Norma n, 1930).

Ecologically the Cottidae are very st rongly di ff erentiated . The carnivorous

mode of feeding of their representative from Sobniów rea son ably su ggest s for

them en vir onme ntal conditions sim ilar to t hose of the Clupeidae on w hich they

preyed. The sa me applies to the ge nus Sar da Cuv. - a w ell k nown carnivore.

The la st genus here is Equula Cu v. now living in littoral se a area s, and even

encountere d in ri ver outlets (Gti nt her, 1860). Since in the Sobniów material it is

represented by a single spe cimen only , it must be regarded as a fully incidental

element.

The st ra t ig raphy of the J asIo shales cannot, unfortunately, be c1eared up on

the ba si s of the here d iscu ssed ich t hyofauna, since the majority of forms found

a t So bniów represent foss il groups, thus fa r very in adeq uately k nown (Gonosto

midae, Sternoptychidae, Cottidae), Ol' such as the lVIyctophidae, described mainly

from the lVIiocene (Aram bou rg, 1925, 1927; David, 1943).

Clupea sar d inites Heck. is the only form here with a w ide palaeogeographic

distribution and sound st r at igra phic value. It is considered to be an Oligocene
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form (Weiler, 1932; Pauca , 1934; Jonet , 1958), occurring in m enilitic shales and

J asIo shales, as w ell as in dysodile shales .

The prob lem of t he mutual rel ation bet ween the JasIo and the m eniliti c

shales is of gre a t interest to the Carpathian ge olog is ts . These deposit s, therefore,

ought to be compa red on the basis of fi sh r emains Irom menilitic rocks. However,

the writer's own fie ld stud ies and a revision of the systematics of previous

id entifications (Jerzmańska, 1958) lead her to the conclusion that the ich thyofossil s

occurring in the m enilitic shales difIer ve ry st rongly from those yielde d by the

JasIo sh al es. The predominant forms in m enilites are the Clupeidae and the

Gadidae - not found at a ll in the J asio shales, while forms wlt h luminous

ergans are rare (Pauca, 1931, 1933, 1934 ; Kalabis, 1948; Gorbacz, 1957).

Besides faunal composition, the tw o just m entioned shale- form ati ons differ

al so in the way th e fi sh remains are preserved . In m enilites, in addition to

complet e skele t ons, w e m ay often encounter shale layers, up to se ve ral

centimetres thick, den sely crowded with detached scales, ve r tebrae and op ercula.

This indicates w holly different faci al conditions than those under which the

Jasło shales had sed imente d. Menilitic sh a les are, indeed , cons ide red to be

shallow -sea deposits (Pauca , 1934).

Of some interest is the occurrence wit hin the JasIo shales? of Rumania 

in the Bicaz stream valley, and east of Covasna - of sca le accumulations, and

even complet e sk eletons of fi sh es, by B śncfl r eported from menilitic shales

(Wdow ia rz, 1959). H enc e, Banell regards the Jasło shales of the Tarcau zon e as

equiva len ts of the m enilitic series. That author's asser tm ent, ho wev er, does no t

seem ve r y probabIe on data obtained by an investigation of the ichthyofauna

from the J asio shales at Sobniów. Further conclusions calI for detailed

palaeontological studies of the se forms. Confirmati on of the occu r re nce of J a sio

shales in USSR an d in Rumania (Wdow ia rz, 1959), and descriptions of t he

ichthyofauna there will, doubtlessly, provide additional comparative material s.

The Iollo wing 5 types of prescrvation have been di stingu ish ed in the here

consid ered material , on the ground of biostratonomie analysis: 1) undeform ed ,

st raight ske le tons (pl. II , III) constitute 67.8 per cent of the w hole material ;

2) forms slightly curved (pl, I ,fig . 1) - 20.1 per cent ; 3) Ior rns di splaying

st ronge r def ormation (p l , V) - 3.6 per cent ; 4) detached heads (p l , VI) -7.5 p er

cent; 5) headless bodies - 0.9 per cent.

The presence of va r ious preservation patterns of f ishes in the Jas ło shales

ag rees w it h the observat ions made by numerous students of other fo ssil

ichthyofaunas (Weil er, 1929; H ecker & Me rklin . 1946; Muller, 1951). After those

authors, the var ious preservatlon patterns m ay be interpret ed as follows.

Group 1. Complet e lack of deformation is observable mostl y in representa

tives of the Sternoptychidae - fi sh es w it h a high bod y. Thi s confirms Weil er's

~ In Rumania the Jasło sh ales a re ref erred to as the "marno-carca rele"
(Wdowiarz, 1959).
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(1929) opinion that ' the post-mortem bending of the axial skeleton is as a rule

m et with in narrow fishes onl y. On the contrary, in fishes wit h a high

flatten ed body the bending does not occur at all, or in a ve ry small degree only.

Group 2. Slight bod y deforrnations con sisting in gently arch ed curvature

occu r in forms from the famiIy of Myctophidae, partly the Gonostomidae an d

the Clupeid ae. In the latter this phenomenon is ratber frequent and is prob ably

due to the post-mortem cont raction of rnu scl es. If t he process of decay is no t

sto ppe d quick enough, the head with a more or less con sid erable portlon of the

body m ay be bro ken off.

Grou p 3. Cau ses for the body deformations here may be as Iollows: a) nat ural

post -mortem ben ding, in creased by water cu r ren t, results in the parallel po sition

of the f ront and hi nd parts of the body wit h the head ben t back (Miiller, 1951).

A specim en of C!upea sard'init es f'igu red in pl , V, fig. 1 illustrat es this ty pe of

preservati on ; b) w ater curre nt m ay ca use the bod y to be bent jus t t he other

way about than It would nor m ally af te r death, Le. the head is ben t downwards,

An example of t hi s ma rmer of preser va ti on may be seen in Idrissia carpathica

n. sp. (p l, V, fi g. 2).

Grou p 4. Detached heads of the foss il Clupeidae are en countered (Weiler,

1929; P au ca, 1934) and may be acc ounte d fo r by the head being broken off

owing to natural post -mortem bendi ng of the co dy. Det ached heads of representa 

ti ves of the Sternoptychi da e have no t t hus far been re corded. The ir occu r re nc e

ascertained by t he present writer may not be assigned to the sa me cause as in

the case of the Clupeid ae, since t he SternopŁychid ae , having a high body, are

not sub jcct to a post -mortein be nd ing, Therefor e, th e correct interpre tati on here

m ay be that advanced by Hecker and IvIerkli n (1946). Those authors suggest t hat

the presence of det ac hed fi sh head s amo ng fossil r emains ma y be du e to t he

fact t hat t he hin d par t of the body more commonly Ia lls vict irn to the pursuing

f ish of prey, while the det ached he ad drops to t he sea fl oor and is there

p reserved in t he bot tom deposit.

Group 5. Headless bodies arc seldom en countered in fossil mate ria l. The

in terpret ati on here may possibly be that of the he ad having been bitten off by

t he beast of prey since t he bod y bears no signs of deiormation or of bod y decay,

On the biostratonomie analysis of t he examined fish re mains it may be

supposed that the sea, whe re t he Jasło sha les had sedimented, was a calm one . Lack

of st ronger bo dy defor m ati ons in most of t he colIected fi shes an d t he preservation

in situ of some scales of Clupeid ae provid e evidence fo r t his supposi tion. On

the ot he r hand, however, the occu r rence, even thoug h scarce, of st rongly defo rmed

f ish rem ains, suggests the ac t ion of some Iocal bottom currents. At the same

tirne, the abundan ce of fi shes wit h luminous organs ex clude s the po ssibility of

a shallow basin , hence that of bottom water movem ents due to action of waves.

Therefore, it seems rea sonable enough to infe r that stronger deformations of
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skele tons we re cau sed by bottom curren ts. Th e action of t hese currents would

likewise account for the absence of sca les in the proximity of ske le tons. The

preser vation, ho w ever, of the pigment ce ll in t he va rious phot ophores in the

ski n, as well as lack of disjuncti on of the head- and body bones, surely ind icate

an ea r ly ceasing of de cay,

The occurrenc e in the J asIo shales of lan d pl ant r em a in s, suc h as laurel

leaves, might be here ment ioned . T hese leaves m us t hav c been bro ught by

su rface curr ents. F airly largo rem ains cf sea-wee ds a r e al so spo r adically

enc ountered.

CONCLUSIONS

1. The composit ion of t he ichth yofau na in the JasIo sha les differs di stinctly

from the fi sh assem blage so far recorded in the Ca rpat hi an F 'lysch, Clupea

sardin ite s Heck. is t hc on ly form common for the J as Io shales and t he m enilitic

shales ,

2. St rat ig raphica lly , the presence of Clupea sard ini tes H eck. assigns the .

Jasło shales to t he Cligoce ne.

3. Th e mass occurrencc of bathypelagic fish es wit h lum inou s ergans suggests

that the Jas ło shalcs had scdime nted in a deep sea basin.

EX P L A N ATIO N OF ILLU STR ATIO NS

Fig. 1 (p. 369)
Outcrop of Krosno beds w it h Jasło shales in brick -ya rd at Sobniów nea r

J a sIo (after Jucha, 1957, p. 524, re drawn); 1 talus, 2 so il , 3 JasIo shale, 4 pl a ty
sandstone, 5 grey shale .

Fi g. 2 (p. 370)
Di agrarnmati c drawing of f ish with dimensions: 1 length without caudal

f in , 2 height of bo dy, 3 length of hea d to posteri or margi n of operculum ,
4 preorbital a rea, 5 height of head, 6 predor sal area, 7 preanal a rea, S preventral
area, 9 length of caud al fi n.

F ig. 3 (p. 374)
I dr issia carpathica n. sp. , end of vertebrai colu mn (arter sp eci men 87. Os.).

Fig. 4 (p. 375)
Idri ssia car pa t hica n . sp ., opercula (after spe cimen 46 Os.).

Fig. 5 (p. 382)
Polyipn us sobnioviens is n. sp., skulI (after spe cim en 124. Os.); luminous

organs r econ structed afte r spe cimens 124. Os., 56. Os. and others: abd. abdominal
or gan s, brst . branchiost egal organs, isth. organs on the isthmus, prorb. preorbital
org an, subop. subopercular or gan.

Fig. 6 (p. 384)
Polyipnus sobn iov i ens i s n. sp. (afte r spe cimen 260. Os); k.m. muscle ossicles,

a. anal organs, abd. abdominal organs, pra. preanal organs, sprabd. supr a-abdo
m inal organs, ' su bc. subca udal organs, p.p . alimenta ry canal,
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Fig. 7 (p. 389)
Eomyct ophum menneri DaniI. , sku ll (afte r speci men 17. Os.); p .p . a li men ta ry

canal, p r .k . osseous rods, w.f. filtration processes, I-IV gill arches, V ? probably
a n ele ment of 5th gill arch.

Eom yetophum d .

specimen 55. Os.).

Fig. 8 (p. 390)
korcensis D anil., e1ements of shou lder gi rdle (afte r

F ig. 9 (p. 391)
Eomyctoph um d. ko raensis Danil. (after spe cimen 103. Os.); A O a nal orga ns,

k .m . muscl e oss icles, l. se. luminous pl ate, PO thoracic organs, pre. precaudal

ergans.
Fig. 10 (p . 394)

Eomyct ophum d . ko r aensis Danil., luminous organs (afte r specimen l. Os. ).

Fig. 11 (p . 394)
Eomyet ophum d. ko r aensis Danil., luminous ergans (afte r specimen 101. Os .),

Fig. 12 (p. 400)
Variation cu rve of preanal a rea expressed in pe r cents of body. Iength

without caudal fi n ; continuous Iine - Eomyetophum menneri Da nil., broken
Iine - E . d. k oraensi s Danil., x number of individuals, y p er cent value of
eharacter .

Fig. 13 (p. 400)
Varia ti on curve of preventral area exp ressed in per ce n ts of body length

without caudal fi n (de tailed explanations - as in fi g. 12).

Fig. 14 (p. 402)
Eq uula? Cuv., sk u ll (afte r specim en 196. Os.).

AHH A E PJKMA HbCKA

J1XTJ10cI>AYHA HCEJIbCKJ1X CJIAHUEB J13 COBH~BA (I10JIbIlIA)

P e310Me

J13YQeHHbIH MaTepHaJI np oa cxomrr H3 HCeJIbCKHX CJIaHI.-\eB H3 06HaJKeHHH B C06 

xeae (OK. 3 KM SE OT HCJIa). CJIaH~bI 3TH oópasyror Y3KYro no rrocy B cpezrae-rcpoc

HeHbCKHX CJIOHX (ąmr. 1). C06pa HHbIH MaTep HaJI 3aKJIroQaeT 263 06pa3I-\OB, OTHOCH

ll\HXCH K cnezryrounor ceMeHcTBaM:

Clupeid ae - Clu pea sardinites H eek.: 3 TO e,l\HHCTBeHHbIH BH,l\ a s rcrynaro uinn

TaKJKe B MeHHJIHTOBbIX CJIaHI-\ax. CQHTaeTCH PYKoBO,l\Hll\ei1 ciJoplV:oi1 ,l\JIH OJIHrOI-\eHa.

Go nostom idae - I dri ssia earpathica n . sp. : P O,l\ 3TOT c O,l\HHM BH,l\OM Idr issia

jubae Aram b . 6bIJI no CHX no p H3BeCTeH TOJIbKO B BepXHeM MeJIy Cesepnon A ciJPHKJ1.
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S ter n o p tych i dae - Poly ip nus sobnioviens is n. sp .: MaCCOBoe asicryrranne npen

CTa BHTCJIH sroro cexreric'raa B C o 6 H eB e HB JIH e TCH HCKJIIO'-I eHHeM. I1MeH B BHAY TOnO"

rpacpaso cPOT 0 cP0POB C'-IHTalO n OT BHA HaH60JIee 6JI H3KHM COBpeMe HHo My Polyipnus

fraseri F owle r .

Myctophidae .- Eomyctophum m enn er i D a n i I. , a TaK1Ke E. cf . k oraens is DaniI. :

ITpH CHCTe ]l,IaTH '-Ie CK OM H CCJIeAOBaHHH a BTOp yCTaH OB HJIa, '-ITO . OTJIH '-IHH Me1KAY 060HMH

BHAa MH B bIA eJIeHHbIMH ,n;aHHJIb'-leHKoti (1947) 3Ha'-lHTeJIbHO M eH e e OT'-IeTJIHBbI, '-leM

ar o CJIeAyeT H3 npanenemroro BblIIIe TpY A a , HO Aa1Ke CYI.I.\eCTByloT Me )KAY HHMH

nepexoznsr B OCHOBHhIX B VlAOBbI X oco6 eHHOCTH X .

Carangidae : Ha ńnen OA I1H HenOJIHblii o ópaseu, o6HapY1KI1BalOI.I.\Hii nOAo6He co 

BpeMeHHOMY B HA Y Equu la Cuv.

C ybiidae : Ha OCHOBaHHH coxpaneuaoro ć naaaoro nJIaBHHKa onnoro HenOJIHOrO

o ópasna y CTa H OB JIe H O, '-ITO 3TOT BHA pona Sarda C uv.

Cottidae : lifMeH B BHAY COCTOHHHe coxpaHHOCTH He 6 b IJIO B03M01KHO onpenemrn,

Aa1Ke POAOBYI O npI1H aAJIe1KHOCTb 31I1 X cPOpM .

B n a JIe 06HOJIOrI1'-1eCKOM OTH OlIIeHHH H CCJIeAy e Mble pbI 6 b I npeACTaBJIHIOT B n o 

A aBJIHIOI.I.\eM 60JIb IIIHH CTEe cPOpMbI 6aT Hn eJIarH '-Ie CK He. BCJIeACTBHe aroro HCeJIbCKl1e

CJIaH~bI npH3Ha HO ocaznca xta r .ny fioxoro MOpH.

Hamom e OTH OCH Te JIb H O a e a a a-mr en s a oro KOJI H'-IeCTBa AecPOPMH POB3 H H b IX oco6eii

YK a3b I BaeT H a OTJJ01K E.'H H e CJI aH~eB HCeJI b CKI1X B cnolcoiiHOM Mope.
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Fig. 1. Idrissia carpathica n. sp ., holotyp (okaz 164.0s.); ca . X 2,5.
Fig. 2. Idrissia carpathica n. sp. , paratyp (okaz 187.0s.); ca, X 2,5.
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Fig. 1. Polyipnus sobn ioviensis n . sp., holotyp (okaz 49.05.); ca. X 3.
Fig. 2. Polyipnus 30bnioviensis n.sp., paratyp (okaz 260.05 .); ca. X 4.
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Fig. 1. Polyipnus sobnioviensis n. sp., paratyp (ok az 157.0s.); ca . X 2,5.
Fig. 2. Eomyctophum cf. koruensis Danil, (oka z 16.0s.); ca. X 3.



ACTA PALAEONTOLOGICA POLONIC A , VOL. V A . JERZMANSKA, PL. IV

2

Fig. 1. Equula? Cuv. (okaz 196.0s.); ca. X 4;5.
Fig. 2. Cottoidei, genus indet. (okaz 201.0s.); ca. X 1,6.
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Fig. 1. Clupea sardinite s Heck. (okaz 178.0s.); ca. X 2,5.
Fig. 2. Idrissia carpath ica n. sp. (okaz 261.0s.) ; ca. X 3.
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Clupea sardinites Heck. (okaz 169.05.); ca. X 2.
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