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TERESA CZyZEWSKA

UZĘBIENIE GORNEJ SZCZĘKI DICERORHINUS MERCKI (JAG ER)
ZE SZCZĘSLIWIC KOŁO WARSZAWY

Streszczenie. - Autorka opisuje uzębienie szczęki górnej nosorożca Dicerorhinus
mercki (J1iger) na podstawie okazów znalezionych w Szczęśliwicach k. Warszawy.
Budowa tego uzębienia odpowiada uzębieniu formy typowej D. mercki ' (J1iger)
z Europy centralnej.

WSTĘP

Opisane w tej pracy szczątki nosorożca są własnością Zakładu Paleo
litu PAN w Warszawie. Kierownik tego Zakładu Prof. Ludwik Sawicki
zebrał je w roku 1935 w warstwach interglacjalnych cegielni w Szczęśli

wicach koło Warszawy'. Prof. Sawicki powierzył mi opracowanie tych
okazów, za co składam Mu serdeczne podziękowanie.

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU

Materiał nosorożca ze Szczęśliw}.c stanowi prawy i lewy szereg zębów

szczęki górnej, obejmujący zarówno zęby przedtrzonowe, jak i trzonowe
(PLM3). Biorąc pod uwagę rozmiary zębów i stan ich starcia można

przyjąć, że należały one do jednego osobnika, aczkolwiek są to zęby

luźne, tzn. bez kości szczęk. Zęby są VI 'do ść dobrym stanie i mają ostre,
nieobtoczone krawędzie, co wskazuje, że nie przeszły one transportu
wodnego. Tylko dwa z nich wykazują poważniejsze uszkodzenia, a mia
nowicie lewy P ", z którego pozostała tylko ściana zewnętrzna z przed
nim korzeniem, i prawy M3, w którym brak korzeni i większej części

przedniego jarzma. Ponadto występują następujące mniejsze uszkodzenia:
na zębach lewej szczęki p4 nie ma obu zewnętrznych korzeni, również

MI nie ma obu korzeni oraz tylnej części jarzma zewnętrznego, na M2
brak tylnego zewnętrznego korzenia, zaś M3 nie ma przedniego korzenia
zewnętrznego. Na zębach prawej szczęki są następujące uszkodzenia:

1 Dokładny opis tego stanowiska . i jego sytuacji geologicznej znajduje się

w pracy prof. L. Sawiekiego (1961, w maszynopisie).



224 · TER ESA CZyZEWSKA

P~ nie ma tylnego zewnętrznego korzenia oraz brak emalii po stronie
wewnętrznej jarzma przedniego , na p 4 brak emali i i dentyny na stronie
wewnętrznej korony na obu jar zmach, M2 ma uszkodzony tylny zew
nętrzny kąt korony i brak emalii na stronie doj ęzykowej jarzma tyl
nego.

o P IS

Rodzina Rhinocerothidae Owen, 1845
Podrodzina Dicerorhininae Simpson, 1945

Rodzaj Dicerorhinus Gloger, 1841

Dicerorhinus mercki (Jager , 1841)
(pl. I , fig. 1)

1903. Rhinoeeros mereki J ager ; H . Schroeder, Die Wirbelthier-Fauna..., p. 76-143.
1930. Rh inoeeros m ere k i J ager ; H . Schroed er. Ober Rhinoeeros merck i... ( łącznie

z Rh. leptorhinus Ow en = Rh. hem it oeehus Falc.), p . 8- 111.
1941. D ie er orhi nus m ere k ii .Iager ; K. Staesche , Nashomer der Gattung Dieero

rhi nus..., p . 9- 148.

Ogólna charakterystyka uzębienia. - Przy opisywaniu zębów noso
rożca ze Szczęśliwie przyj ęłam terminologl ę używaną w klasycznych
pracach Osborna (1898), Schroedera (1903, 1930) i Staeschego (1941).
Znaczenie poszczególnych terminów wyjaśniam na załączonym rysunku
(fig . 1).
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Fig. 1. - SChe matyczny r ysunek górnego zęba trzonowego nosorożca : aer ante
crochet , antlstelłdion, er crochet, stełłdion, es crrsta, parastelidion, e przednie że
berko, tzw. li stwa, ms medisinu s, główna dolina , ps post sinus. t ylna dolina, p fałda

. puad~u .

Długość szeregu zębów górne j szczęki p~-M·l wynosi ok. 251 mm, zaś

szeregu zębów MLM3 ok. 170 mm. Kolor emali i jasny , szarobłękitny,

t ylko ścianka zewnętrzna zębów M2 jest ciemna, prawie czarna. Za
barwienie kości korzeni brunatne, mi ejscami rudawe. Korony zębów są

odsłonięte , prawie zupełnie brak warstwy cementu , na wet we wgłębie

niach. J ednak warstwa cementu była dość gruba, o czym świadczą
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ułamane szczątki cementu u podstawy koron. SIady zachowane gd zie
n iegdzie na ściankach zewnętrznych wskazuj ą, że cem ent musiał sięgać

dość wysoko. Grubość emalii waha się od 1,5 do 2,5 mm. P owi erzchnia
emalii, w mi ejscach pokrytych za życia zwierzęcia cementem, wykazuj e

d r obn e poprzeczne prążki, które nadają jej bardzo delikatną chropo
watość; w mi ejscach natomiast, k tóre były odsłonięte , emalia jest zu

.pełnie gładka.

Zęby te należały do osobnika starego. Wskazują na to następujące

dane : na wszystkich zębach, z wyjątkiem M~, przednie cingulum wskutek
:starcia zachowało się tylko częściowo; z tylnego wgłębienia utworzyła

się fosseta zamknięta z tyłu ścianką startego cingulum, zaś na p 3 wystę

pują nawet dwie fossety (z głównego i tylnego wgłębienia).

Ząb P3. - Korona jest starta poniżej przedniego i tylnego cingulum;
jest ona krótka i szeroka oraz zwęża się znacznie ku tyłowi (długość

:zewnętrzna 39,5 mm, szerokość przednia 57,5 mm, szerokość t ylna
47 ,0 mm). Na ścianie jar zma zewnętrznego przednia fałda, tzw. listwa,
ledwie się zaznacza i nie dosięga podstawy korony; także krawędź

parastylu ni e uwydatnia się zbytnio. Ku tyłowi od listwy, w górnej
czę ś ci korony, ściana zewnętrzna lekko się uwypukla. J est to tzw . środ

kowe uwypuklenie, które w wyższych, startych już częściach korony
musiało być znacznie silniejsze. Oba wgłębienia - medisinus i postsi
nus - są zamknięte na skutek starcia zęba. Główna dolina utworzyła

:skośną, wydłużoną fossetę, zaś dolina tylna - mały, prawie okrągły

dołek. Z wtórnych sfałdowań występuje tylko mały stelidion; fałda

ta nie sięga do dna wgłębienia. Cingulum przeważnie uległo zniszczeniu ;
z ach owany szczątek przedniej, wewnętrznej części cingulum wskazuje
na to , że musiało ono być dość wydatne. Należy podkreślić, że przednie
cingulum, mimo iż było dobrze rozwinięte, nie wykazuje takiej pierwot
nej cechy, jaką jest haczykowate wygięcie zakończenia cingulum po
s tronie wewnętrznej . Z powodu uszkodzenia korony, budowa cingulum
wewnętrznego nie jest znana.

Ząb P4. - Oba zęby, prawy i lewy , są silnie starte. Szerokość korony
jest znacznie większa niż długość (długość zewnętrzna 46 i 44 mm ,
szerokoś ć przednia 68,5 i 65,0 mm). Ś ciana jarzma zewnętrznego jest
wykształcona podobnie jak w trzecim przedtrzonowcu, tzn, że listwa
i uwypuklenie środkowe słabo się zaznaczają z po w odu starcia zęba, ale
są jeszcze widoczne. Krawędź parast ylu silniej wysta je ku przodo wi , ani
żeli na P 3. Główna dolina jest wąska i ma strome ściany. U wejścia do
d oliny oba jarzma stykają się podstawami na wysokości około 14 mm
nad szczątkowym cingulum, leżącym poniżej wejścia do doliny . Stelidion
bardzo mały, na lewym zębi e ślad fałdy parastelidionu. Tylna dolina
:zamknięta. Ko rona jest starta w części środkowej, poniżej cingulum .
Przednie cingulum jest bardzo dobrze rozwinięte i nie przechodzi na

15 Acta P alaeontologica P olonica Nr 1-2
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stronę wewnętrzną przedniego ani tylnego jarzma, kończy się bez haczy
kowatego zagięcia w kierunku powierzchni starcia. Tylne cingulum jest
starte.

Ząb MI. - Zęby te spośród całego szeregu mają najsilniej zużyte

korony. Długość korony jest mniejsza od szerokości (długość zew
nętrzna - 53,0 mm, szerokość przednia - 67,0 mm. Sciany zęba, zew
nętrzna i wewnętrzna, szczególnie w tylnej okolicy, są do siebie nachy
lone silniej, niż to jest na przedtrzonowcach. Na ścianie zewnętrznej

listwa nie jest widoczna. Przedni i tylny brzeg tej ściany jest uwydat
niony przez delikatną krawędź emalii, wznoszącą się łukowato od pod
stawy ku górze. Parastyl silnie wystaj e ku przodowi. Dolina jest wąska

i trochę bardziej skośna , niż na przedtrzonowcach. Stelidion mały.

U wejścia do doliny , podstawy jarzm stykają się wysoko nad cingulum.
Tylna dolina zamknięta. Pozostał tylko niewielki fragment przedniego
cingulum od strony wewnętrznej zęba, zakończony bez haczykowatego
zagięcia. Poniżej wejścia do doliny cingulum zaznacza się słabo.

Ząb M2. - Drugi ząb trzonowy jest mniej zużyty, niż M I, powierzch
nia starcia jest dłuższa, niż jej szerokość . Ściany korony, zewnętrzne

i wewnętrzne , są nachylone podobnie, jak na pierwszym trzonowcu.
Na ścianie zewnętrznej jest jeszcze zachowana dolna część listwy i wy
pukłość środkowa. Główna dolina jest dość szeroka i ustawiona bardziej
skośnie, niż na przedtrzonowcach. Wejście do doliny ma kształt litery V,
oba jarzma łączą się w tym mi ejscu podstawami nieco ponad szczątko

wym cingulum. Krótka i silna fałda stelidionu sięga do dna doliny i sze
roko się łączy z tylnym jarzmem. Na lewym M2 widać też szczątek

parastelidionu. Postsinus jest zamknięty z tyłu przez . niską ściankę

emalii i dentyny , która pośrodku jest znacznie niższa, aniżeli z boków.
Przednie cingulum, dość silnie rozwinięte, zachowuje się t ylko w części

wewnętrznej i jest zakończone bez haczykowatego zagięcia. Po stronie
dojęzykowej korony brak cingulum, tylko poniżej wejścia do doliny są

dwa małe guzki em alii.

Ząb M3. - Ząb ten jest najmniej zużyty z całego szeregu zębów.

Na jego ścianie zewnętrznej występuje wyraźna listwa, zanikająca

poniżej połowy wysokości korony. Ku tyłowi od listwy ścianka tworzy
łagodną wypukłość i kończy się guzem, leżącym powyżej podstawy
korony, ograniczającym bardzo małą tylną dolinę. Od guza ku po
wie rzchni starcia biegnie słabo widoczna krawędź. W tej okolicy część

jarzma zewnętrznego i ty lne go jest ułamana. Tylne jarzmo jest znacz
ni e słabiej rozwinięte niż przednie. Główna dolina dość wąska , wygięta,

otwiera się szerzej , niż na lVI2. Dno wejścia do doliny jest spłaszczone ;

znajduje się tam mały guzek emalii. Na lewym M3, silny lecz krótki
stelidion łączy się z długim i smuklejszym parastelidionem tworząc

fossetę. Antistelidion jest zupełnie mały. Przednie cingulum, dobrze
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rozwinię te, o krawędzi trochę startej , leży około 3 mm poniżej po
wierzchni starcia przedniego jarzma i kończy się bez haczykowatego
zagięcia. Brak zupełnie cingulum po stronie wewnętrznej i tylnej zęba .

DYSKUS J A I P OROWNANIA

(tabela 1)

Zaliczenie zębów nosorożca ze Szcz ę śliwie do gatunku Dicerorh inus
rnercki (Jiiger) opieram na następuj ących danych:

l) Budowa zębów jest charakterystyczna dl a zębów Dicerorh inus
niereki (J ager) , co można stwierdzić mimo dość dal eko posuniętego

zużycia ko ron. A więc dolina główna jest jeszcze otwar ta na wszystki ch
zębach , z wyjątkiem P ''; na żadnym z zębów , prócz lVP , fałdy stelidionu,
parastelidionu czy antis te lidionu ni e oddzieliły fosset od części zew
nętrznej doliny głównej ; występowanie listwy, czy środkowej wypukłości

na ścianie zewnętrznej ; dość dal eko posunięta red uk cja ściany zew
nętrznej M3, wyrażaj ąca s ię w wykształceniu guza u podstaw y korony
i ba rdzo mal ej t y lnej dolinki.

2) P rawi e zupełnie gładka powierzchnia emalii należy do charak tery
stycznych cech zębów D. mercki (Jager).

3) Zęby są duże i mieszczą się w granicach zmienności rozmiar ów
zębów typowego D. tnercki (Jage r ), (tabela 1):

Zęby nosorożca ze Szczęśliwie różnią się od zębów innych nosorożców

plejstoceńskich następuj ącymi cechami :

l) od Tichorhinu s antiquitatis (Blumb.) różnią się powierzchnią em alii
zębów, k tó ra u tego nosorożca jest bardzo ch ropowata . Na sta r t ych
zębach z reguły tworzą się Iosse ty , oddzielone od głównej doliny wtór
nymi fałdami;

2) od Dicerorhinus etruscus (Falc.) różnią się większymi rozmiarami
(tab. l) , znaczną redukcją ściany zewnętrznej M3, bardzo małą tylną

doliną na tym zębie oraz brakiem wewnętrznego cingulum na przed
trzonowcach.

Rozmiary zębów ze Szcz ę śliwie są większe, ani żeli zestawione w prac y
Staeschego (1941) rozmia ry zębów D. hemitoechus (Falc.) z Wtirttem
bergii (tab. 1). Poza tym zęby D. hernitoechus odznaczaj ą się chropowatą

powierzchnią emalii oraz występowaniem na ścianie zewnętrznej p 3 i p 4
d wu dodat kowych fałd , położonych w t yle listwy, czego na z ębach ze
Szcz ę ś liwie ni e widać.

W pokładach plejstocenu Niemiec znalezio no bardzo liczne szczątki

Dicerorhinus m ercki (Jager), wykazu jące pewną zmienność , za ró w no
jeśli chodzi o rozmiary , jak i budowę . Holotypem gatunku D. m ercki

15'
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(Jag er) jes t lewy ząb trzonowy M' , znaleziony wraz z zębem 1v11 w żwi

ro wni koło K irchberg a .d. J agst. Ząb 1\'12 z Ki rchberg jest większy, ani
. żeli lVP ze Szcz ęśliwie, W ymiary ich wynoszą (w mm) :

Długość zewnętrzna

Szeroko ś ć przednia

Kirch berg
61,0

73,0

Szczęśliwice

58,0 - lewy
56,0 - prawy
67,0 - lewy
69,0 - prawy

Poza tym, ząb z Kirchberg jest mniej starty , niż okaz ze Szcz ę śliwie.

Inne różnice przedstawiają się następująco: listwa na zębie z Kirch
berg jest silniej wykształcona , stelidion dłuższy i dotyka przedniego
jarzma ; u wejścia do doliny znajdu je się jeden mały guzek, na zębie

zaś ze Szcz ę śliwie są w tym miejscu dwa małe guzki. Ząb M3 z Kirch
berg u wej ścia do doliny głównej ma duży guzek, który na zębach M~

ze Szcz ęśliwie jes t znacznie mniejszy. Inne jest także ustawi enie steli
dionu , który łączy się z przednim jarzmem, natomiast na zębach ze
Szcz ę śliwie łączy się z długim parastelidionem (M3 lewy) 2, a lbo fałdy

t e są oddzielone (M3 prawy). Wymienione różnice są małe i wynikają

również częściowo ze zmienności osobniczej, która u Dicerorhinus mercki
(Jag er) jest znaczna.

Staesche (1941) i Thenius (l9fi6-59) uważają , że ni e jest uzasadnione
wydzielan ie u Dicerorh inus merck i (Jager) licznych podgatunków, jak
to na przykład uczynił Toula (1907) ; autor ten bowiem opierał się na
materiale stosunkowo małym, pochodzącym . z poj ed ynczych stanowisk.
Staesche przyjmuje jednak występowanie dwu form D. nie reki (Jager),
a więc formy bardziej pierwotnej, nieco większej niż D. etruscus (Falc.) ,
ale mniejszej niż druga forma typowego D. tnercki (Jager) ze środkowego

plejstocenu. Formę pierwotniejszą, tzw. "formę z Mosbach", znaleziono
także w dolno-plejstoceńskich pokładach we Frankenbach koło Heil
bronn, w żwirach z Lauffen n . Nekarem, w Daxlanden koło Karlsruhe.
Trzonowce M2 tej formy są mniej szerokie, a wskaźnik ich (iloraz z sze-:
rokości przedniej przez długość zewnętrzną) w ynosi od 1.086 do 1.123,
natomiast u typowej formy D. mercki (Jag er) - od 1.145 do 1.291. Zęby

nosorożców z Rabutz, Burgtonna , Taubach, są bardzo duże i wykazują
wartości skrajne o wskaźnikach M2 1.268-1.291. Z ęby ze Szcz ę śliwie

mają rozmiary większe, niż okazy z Lauffen n. Nekarem , Mosbach
i Daxlanden (tab. 1); wskaźnik ich dl a M2 wynosi 1.232 i 1.155, co
świadczy o znaczn ej szerokości zębów. Według Sta eschego , do lno
plej stoceński D. merck i (J iiger) mia ł również niższe ko ro ny , cechę tę

2 S ch ro ed er (1930) uważa, że połączen ie się stelidionu i parastelidionu na M3
jest cha rakterysty czne nie tylko dla zębów D. hemito echu s i T. antiquit ati s, ale
może występować też u D. merck i. Takie fossety tworzą się w skutek nadmiernego
wykształcenia parast elidionu i są wyrazem zmienności tych elementów.
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Tabe l a I

Wymiary zębów górnej szczęki Dicerorhinus mercki (lager), D. hemitoechus (Falc.) i D. etruscus (Falc.) w mm"
Mea surements of teeth in upper mandible of D, mercki , D. hemitoechus and D. etruscus (in mm)·

Dicerorhinus I
etruscus
(Falc.)

II

Dicerorhinus
hemitoechus

(Falc.)

8 I 9 , 10

- - - - - j- - - Muns-

Muns- ter k.
Jerxheim I ter k. Cann

iCann

76

Jerx- Zakład - stattRabutz heim Paleozool, I statt Mosbachfrag-
Uniw. Wrocł . zęby ment duża forma

odlew-casf luźne ,czaszki large form

iso/a- I firag-
red menta-

teeth I
lewy Iprawy prawy lewy Iprawy Iry sCIIII

, -
I I
i t

II - 36,0 34,0 - 37,0 - I - 30,0-35,0

I 43,0 40,0
i I- - - - - 34,Q..42,0

I

- - 1,265 - 1,081 - - 1,133-1,200i__
--- --- - --

prawy
- 40,0 46,0 48,0 - 38,0 - 33,0-36,0

59,0 60,0 65,0 68,0 - 46,0 - 49,0-53,0
- 1,500 1,413 1,417 - 1,211 - 1,484-1,472

- - - __o ----- --- - --
lewy

47,0 47,0 - 54,0 ± 55,0 40,0 - 36,0-41,0
72,0 70,0 - 69,0 75,0 55,0 - 55,0-64,0

1,532 1.491 - 1,258 1,364 1,375 - 1,528-1,561
-- - -- - - - - - --- - --
51,0 52,0 60,0 52,0 60,0 - - 42,0-49,0
67,0 ± 65,0 72,0 60,0 72,0 - - 53,0-63,0

1,314 ± 1,250 1,200 1,154 1,200 - - 1,262-1,286
- - - -- - - - --- - -- - -----

lewy

I
58,0 56,0 63,0 64,0 64,0 54,0 49,0 46,0-51,0
70,0 71,0 73,0 72,0 70,0 60,0 60,0 57,0-62,0

1,206 1,268 1,159 1,125 1,094 1,111 1,224, 1,239-1,216
- ----- - - - --- --- -- -- prawy
71,0 - 67,0 62,0 64,0 61,0 61,0 51,0-61,0
66,0 - 67,0 65,0 67,0 56,0 55,0 50,0-58,0
0.930 - 1,00 I 1,048 1,047, 0,918 0,901 0,980-0,951

5

rem

58,0
63,0

1,086

57,0
64,0

1.123

61,0
58,0
0,951

40,0
55,0

1,375

4

lewy Iprawy ~rawy

33,0 I
34,0 I

1,030

32,0

35,0

1,094

63,0

61,0
58,0
0,951

Dicerorhinus merck i (Jager)

3

Mos- Daxlanden Lauf
bach k. Ka rlsruhe fen n.

Neka-

58,0
65,0

1,121

48,0
63,0 65,0 64,0

1,312

43,0
60,0 58,0
1,395

2

55,0 55,0

61,0
73,0

1,198

Kirch 
berg

n.Jagst
lewy,
typ

opiso
wy Ja-

gera
d eser lp-

t ive typel
after - - - 1-- - ,-- - 1- - - - -

J iieer prawy

I 1,047I 3) 2 . I
------- - - - --'---- - - --

I

I
l I

Zęby górnej Pomiary
szczęki

Measurements
Szczęśliw ice

Teeth of
upper man-

dib/e

lewy
I
rraw

y
left right

--- -

I

ll) Długość zewnętrzna I

I I
I

Ower length - -

I
,

I
p2 2) Szerokość przednia

,

I Anterior width
- I -

I
i l

1--.-- ____ o

3) Stosunek iratio ) 2 : I - I -
- - -

! I) Długość zewnętrzna - 39,5

I p3 2) Szerokość przednia - 57,5

1-- 3) 2 : 1 - 1,455
- - -

!
l) Długość zewnętrzna 44,0 46,0I

! P" 2) Szerokość prze dnia 65,0 68,5
I 3) 2: 1 1,477 1,489
,- - - -

I

l) Długość zewnętrzna - 53,0
MI 2) Szerokość przednia - 67,0. 3) 2 : I - 1,264

--- - - - -

M2 l) Długość zewnętrzna 58,0 56,0
2) Szerokość przednia 67,0 69,0
3) 2 : 1 1,155 1,232

- - - - - - ---

M" 1) Długość zewnętrzna 64,0 -
2) Szerokość przednia 67,0 -

-

• Poz. 2-4, 6, 7, 11 mają wymiary według tabeli z prac y Schroedera (1930), zaś poz. 5, 9, 10 - według pracy Staeschego (1941). Wszystkie podane pomiary
zębów są pomiarami maksymalnymi i zostały wykonane u podstawy korony,

The measurements o/ Nos. 2-4, 6, 7. II are aft er Sc hroeder (193fJ ), and Nos. 5. 9, 10 - aft er St aesche (1941) . Ali the measurements o/ teetn are maximał and are maik al the base of th« crown.
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jednak trudno stwierdzić, gdyż zęby zupełnie niestarte są stosunkowo
rzadkie. Jeżeli chodzi o zęby ze Szcz ę śliwie , to ściany zewnętrzne

trzonów MI i M2 w tylnej części są dość silnie nachylone do wnętrza,

co zdaje się wskazywać na niedużą wysokość korony. Pod tym wzglę

dem D. tnerck i (Jager) wykazuje również dużą zmienność . Forma dolno
plejstoceńska miała przednie cingulum silnie wykształcone, oddzielone
głęboką bruzdą od przedniej ściany korony. Po stronie dojęzykowej

kończy się ono zawsze haczykowatym zagięciem, skierowanym do po
wierzchni starcia. Na przedniej ścianie korony biegnie także pionowa
bruzda w ten sposób, że między cingulum a przednią ścianą powstaje
trójkątny dołek. U Dicerorhinus mercki z młodszego plejstocenu cechy
te są znacznie słabiej wykształcone, albo ich brak zupełnie. Zęby ze
Szczęśliwie są bardzo starte, przez co przednie cingulum jest częściowo

zniszczone, ale na zachowanych dojęzykowo fragmentach widać, że

było dość silne. Na żadnym z zębów nie występuje jednak haczykowate
wygięcie cingulum, ani małe trójkątne wgłębienie między cingulum
a ścianą korony.

Z uwag powyższych wynika, że zęby nosorożca ze Szczęśliwic mają

budowę odpowiadającą zębom formy typowej Dicerorhinus mercki
(Jager) ; wykazują one największe podobieństwo do zębów nosorożca

z Rabutz, polegające zarówno na zbliżonej budowie, jak i na podobnych
rozmiarach (tab. 1), (Schroeder, 19~O).

ROZPRZESTRZENIENIE GEOGRAFICZNE DICERORHINUS MERCKI (JAGER)3

Spomiędzy dużych ssaków roślinożernych czwardorzędu nosorożec

Meroka należy w Europie środkowej do dość pospolitych i stosunkowo
dobrze poznanych zwierząt. Pojawia się on na początku plejstocenu,
w okresie najwcześniejszego zlodowacenia (EGL ~ ) . Na terenie Europy,
do najstarszych stanowisk, w których po raz pierwszy pojawił się

D. niereki (Jager), należy Tegelen, prow. Limburg, w Holandii -I (Bernsen,
1932). W Azji nosorożec Mercka pojawia się również bardzo wcześnie,

występuje bowiem w Nihowan (północne Chiny, Charchar), w osadach
najwyższego pliocenu i najniższego plejstocenu, oraz w Choukoutien
w najniższym plejstocenie (Young, 1950). Młodszymi od Tegelen, gdyż

pochodzącymi z najst arszego interglacjału, są szczątki nosorożców

z Abbeville (= leptorhinus Cuv.) w północnej Francji. Także szczątki

nosorożców z Cromer Forest-Bed ( = meqarhinus Christol) w Anglii

3 Chronologię czwartorzędu przyjmuję według Zeunera (1959), co r ównie ż

zostało uwzględnione w tabeli 2, w której znajdują s ię też objaśnienia oznaczeń

użytych przez Zeunera.
4 Zeuner (1959) podaje w iek bezwzględny Tegelen na około 570.000 lat.
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zostały uznane za należące do Dicerorhinus m ercki (Jager), (Zeuner,
1959). Z ostatnim interstadiałem dolnego czwartorzędu (ApGL~) wiążą

się pewne stanowiska z Niemiec, na przykład Mosbach k. Mainz, z doliny
Renu k. Karlsruhe. Największe rozprzestrzenienie osiągnął D. mercki
(Jager) podczas ostatniego interglacjału (LIGL); w tym czasie występuje

w całej prawie Europie, a w Europie środkowej dochodzi, na północ,

do Hannoweru, na zachód sięga do Portugalii, na południe - aż do
południowych krańców Włoch (Otranto) ; znany jest również w Jugo
sławii (Rakovec, 1958, 1959).

Poza Europą, szczątki Dicerorhinus mercki (Jager) znaleziono na
terenie Azji Mniej szej , w Libanie (około 32 :> szerokości geograficznej
północnej) , w grocie Ras-el-Kelb k. Bejrutu, a także w grocie Umm
Quatala k. Jerozolimy (Woldstedt, 1958).

Na półwyspie Iberyj skim i na wybrzeżach Morza Ś r ó dziemnego

D. mercki (Jager) utrzymuj e si ę jeszcz e do oryniaku, na przykład grota
del Castillo, Santander, del Conde, Asturia czy Romanelli k. Otranto
(Schroeder, 1930 ; Dubois, Stehlin, 1932 ; Woldstedt, 1958). Znaleziony
on został również w Afryce, w Algerii (Arambourg, 1951).

Z terenu Związku Radzieckiego Dicerorhinus niereki (Jager) znany
jest również z wi elu stanowisk, gdzi e towarzyszy następującym czwarto
rzędowym zespołom faunistycznym. Według Gromowa (1950) nosorożec

Mercka jest rzadki w zespole chozarskim, sięgającym od końca inter
glacjału Mindel-Riss do maximum zlodowacenia Riss, w którym Diceror
hinus niereki (Jager) utrzymuje się , zdaniem tego autora, w Europie
wschodniej tylko do końca interglacjału. Stanowiska z fauną tiraspolską ,

w skła d której wchodzi też nosorożec Mercka , znane są spod Moskwy ,
z doliny Wołgi (Gromowa , 1959), spod Rybińska, powyżej Pawłodaru

nad Irtyszem (Gromow, 1950), na terenach przykaspijskich (Kriger
& Moskwitin, 1961). Wereszczagin (1958) opisuje D. mercki (Jager) z dol 
nego czwartorzędu półwyspu Tamańskiego na Kaukazie. W Europie
wschodniej stanowiska D. m ercki są najdalej wysunięte na północ;

notowan y on jest na przykład z Rybińska, około 58° szerokości geogra
ficznej północnej.

W Polsce nosorożec Mercka znany jest z ni elicznych jed ynie sta
nowisk. Kowalski (1959) wymienia zaledwie siedem miejscowości, w któ
r ych został on znaleziony. Najdawniej poznanym stanowiskiem (Pusch ,
1836) tego nosorożca w Polsce jest Kamieńczyk, po w. Wyszków, skąd

pochodzi prawie kompletna żuchwa bardzo starego osobnika (Brandt,
1877, tab. 3, rys . 2-4) . W cegielni w Szcz ę śliwieach k. Warszawy znal e
ziono po raz pi erwszy szczątki nosorożca Mercka w latach 1880-82.
Początkowo zostały one uznane za kości nosorożca włochatego. Był to
fragment lewej górnej szczęki z zębami MI i M:\ dwa zęby trzonowe,



ACTA PA L A EONTOLOGlCA POLON ICA , VO L. VII T . CZYŻEW,liKA , TBL.

T ab el a 2

Zestawienie niektórych ważniejszych stanowisk Dicerorhinus mercki (l ager)""

Same important sites oj Dicerorhinus mercki (lager) ·

Siitto (kom.
Esztergom)

Grays-Thurrcck, I
Essex; Clacton-on

-Sea , Essex ;
Swanscombe, Ken t ;

Boyn-HiII

Neede

Holandia I Anglia
Holland

,
England

I
I

- - - - - 1-- - - - --- - 1- - - -- -- - - - - - -

I- - - - - - 1- ------ -- -- - 1- - - - - - - 1-- - -

Willend orf I ; G on- I
diswil Zele (ka nton
Berno) ; G rot a Co- .
tencher, Góry .Iura; 1
FurIingen k, Schaff
hausen ; Wiedeń- i

Heil igenst adt '
I

Austria i
Szwajcaria

Austria and Sw ltz erland

Włochy

Italy

---

I
!1______ - -- ..

I
I

-

I
-I 1

N iemcy
Germany

_ _ _ _ _ _ _ __ 1
10aEE c
o ~

Grota de Scalea IX O
(Kalabria) ; a.
Mt.Circeo e.>(

10

Steinheim n. Murr
Achenheim-Hangen

bieten k. Strassburga ;
Leinetal (Harz)

Lengefeld
(Turyngia)

Francja
France

Dolina Sekwany ;
Ch aren te ; ujście

G aronny

I i.-
I
::s! >,
(Ij c

Dordogne ;ve»:.§ EIre ; Villafranche- O~
sur- Sa óne, De >, :::;;

la Masque (Vau- '2 .".;
clu sej: Olha O

(Pireneje)

Ostatni interglacjał

Last Int erglaclal

Ch ron ologia klima tyczna
Climatic chronology

Penultimate Glaclatlon - Phase 2

Interstadiał

Int erstadial

Ostatn ie zlodowacenie - Faza I
Las! Gl sc iat ion • Phase I

Przedostatnie zlodowacenie - Faza I
Penult imate Glaciat ion - Phase I

Wielki , czyli przedost atni interglacjał

Great ( Penult lmate ) Interglacial
PIGL

PGL.

Fazy I
Phases

LIGL

Podział plejstocenu wg Zeunera (1959)
Divlslon of the Pleistocene aft er Z euner

1 1 ~ i _

Ehringsdo rf k. Wei
rnaru: Rabutz; Rix
dorf; Ilsenhohle k.
Ranis ; Hitzacker n.
Elbą ; Korbigskrug,

Westerweyhe; Melt
I zingen k. Uetzen

I-------:-- - !.------ ---- - - - - ---- ------ ---- --- - -----'------- -
Przedo statnie zlodowacenie - Faza 2 '

1- - - - 1-- - --- - --- - - - - - --1- ------ - ·1- -------1---- ---- 1-------- -1- - - - - -1---- - - - --1------ - 1--- - -

Amiens; Abbeville,
Somme

Cromer Forest
Bed, Norfolk

Solilh ac
Tegelen,

prow. Lim
burg

• Tabela zestawiona głównie na podstawie prac Woldstedta (1958) Zeunera (1959) .
Table compiled chief/y after Woldstedt (/958) and Z euner (/959).

wkładka międ l y k o l. 230.231
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fragment żuchwy z dwom a trzonowcami oraz kości kończyn. Znal eziono
je razem ze szczątkami Bos prisens, Cervus elaphus fossilis, C. capr eolus
i Elephas antiquus (Sl ósarski, 1883, 1884). Materiał opisany w niniejszej
pracy pochodzi również z tego stanowiska i został znaleziony przez prof.
L . Sawiekiego w 1935 r . Pojedyncze zęby Dicerorhinus mercki (Jager)
wydobywano z dna koryta Wisły w okolicach Grudziądza, o czym
wspominają J entsch (1901) , Hermann (1911) i Schroeder (1930). Z Mi
nięty, pow. Sztum, pochodzi drugi le wy ząb trzonowy z dolnej szczęki,

a ze żwirowni w miejscowości Grupa, pow. Świeci e - prawy P 4• Oba
okazy są obtoczone i mają bardzo wygładzone powierzchnie. Szczątki

t e występowały na wtórnym złożu (Hermann, 1911 ; Schroeder, 1930)
w raz z fauną, która zw ykle ni e to warzyszy nosorożcowi Meroka. Po
dobnie w żwirowni w Obornikach. k . Poznania znajdowane są - obok
t ypowych przedstawicieli najmłodszego czwartorzędu - formy starsze ,
jak np. Tetralophodon long irostris Kaup, a wśród nich także Diceror
hinus mercki (Jager) , Lubicz-Niezabitowski (1926) wspomina o znale
zionych tam : jednym zębie i szczęce dolnej tego nosorożca (I.c., tab. 4.
rys . 11, 12). Na Dolnym Ś l ąsku j est znane tylko jedno stanowisko
D. m erek i: w Imbramowicach, pow. Swidnica, została znaleziona żuchwa

z pięcioma zębami , obok szczątków owadów, łusek i kości ryb oraz jed 
nego zęba gryzonia (Gurich, 1908 ; Pax, 1921).

WNIOSKI

1. Nosorożec Mercka ze Szczęśliwie k .W arszawy jest formą typową

tego gatunku, występującą głównie w środkowym i górnym czwarto
rzędzie Europy środkowej , na co wskazują budowa i rozmiary uzębienia .

J est on najbardziej podobny do nosorożca, opisanego z Rabutz.
2. Stanowisko w Szczęśliwieach jest położone w centralnej części

m aksymalnego rozprzes trzenienia geograficznego Dicerorłurnis mercki
(Jager) w ki erunku równoleżnikowym, w kierunku południkowym na
tomiast stanowisko to jest zbliżone do północnych krańców jego zasi ęgu

w Europie środkowej.

Zakład Paleozool ogii
Uniwersytetu Wrocławskiego

Wrocław, listopad 1961
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TERESA CZYZEWSKA

UPPER DENTITION OF DICERORHINUS MERCKI (JAGER) FROM

SZCZĘSLIWICE NEAR WARSZAWA, POLAND

Summary

In 1935, sev er al upper teeth \of a rhinoceros were collected by Prof. L. Sawickl

from interglacial beds at Szczę śliwlee near Warsaw. The as signment of this rhino

ceros to the specdes Dieerorhinus mereki (Jage r) is based on th e foHowing evide nce:

l ) st r uctu re of teeth : the anteri or valley is seen to be open on all the teeth, p~

excepted, in spite of l con siderable wear of the crow ns ; there are no secondary pi ts,

separated by the crochet, the antecrochet and the crista ; on every tooth,

M3 excepted, we ca n observe a second cost a a nd a convexity on the outer wall,

a r educt ion of the outer w all of M3, expressed by the presence of a node at the

base of the crown and the development of an extremely small posterior valley:

2) smooth surface of the en amel ; 3) large dimensions of tee th , fitting into the

variation rango of size of te eth of a typical Di eeroThinus m el'eki (Jager ) ,

In v iew of the great width of M2 (indexes 1.232 and 1.155), the st rong in clina

t ion of the outer and inner walls of molars and the st r ucture of tho anterior

cingulum, the Szczęśliwice rhino ceros agrees w ith th e typical form of Di eeToThinus

meTeki (Jager) dist in gu ished by Staesche (1941) from the Middle and Up per

Pl eisto cen e str at a of Cent ral Europe.

EXPLANATION OF I L LUSTRATIONS

F ig. 1 (p. 224)

Diagramrnat ic drawing of an uppe r molar of a rhinocero s : ner antecrochet,
a ntistelidion, er crochet, stelidion , cs crist a , parastelid ion, e anter ior costa, m s
medisinu s, an terior va lley , ps postsinus, post ertor valley, p fold of parastyle.
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Pl. I

D i cer or h i nu s mercki (J ager )

(Szczęśliwice n . Warszawa)

Teeth p3_M3 of the right (1) and left (2) [aws, seen from the wear surface ;

X 0.6.

TEPECA 'HDKEBCKA

3YBbI BEPXHEJ/[ "LJEJIIOCTJ1 DICERORHINUS MERCKI (JAGER)

J13 IUEHCJIJ1BJ1U BJIJ13 BAPlIIABbI (IIOJl b lIIA)

Pe310Jte

B 1935 r ozty nporp. •JI. CaBMqKI1 HaW PJI B Me)K,lIyJIe,llHMKOBhIX CJIOflX B IIJ;eHCJUI

annax OKOJIO Bapuraasr 3y6hI aepxneii 'IeJIIOCTM n ocopora. Hocopor 3TOT IIpMHa,llJIe

)KaJI K BM,lIy Dicerorhinus mercki (J ager) , Ha 'ITO YKa3hIBaIOT CJIe,llYIO~Me IIpM3HaKM :

l ) crpoeane 3y 60B, B KOTOphIX rnaanaa ,lIOJIMHKa flBJIfleTCSI OTKphIT Oi1: Ha acex syfiax, sa

MCKJIIO'I eHMeM p s, HecMoTpSI Ha ,lIOBOJIbHO 60JIhWyIO M3HOIlleHHoCTh KOpOHOK; KpOMe

M 3 HM Ha O,llHOM M3 OCTaJIhHhIX 3y 60B HeT T. Ha3. fossetes, OT,lIeJIeHHbIX IIOcpe,llCTBOM

crochet, antecrochet M crista ; MMeeTCSI peópsunxo M BhIIlyKJIOCTh aaeumen CTeHKH;

peztyxuaa aneume ń CTeHKH M S, IIpOSIBJImO~aSICfl B 06pa30BaHMH 6yrpa B03JIe OCHO

BaHMfl KOpOHKM, H 06pa30BaHHe O'IeHh MaJIeHhKOfl 3a,llHei1 ,lIOJII1HKM ; 2) rerazncaa IIO

a epxnocrr, 3MaJIM; 3) 60JIhIllafl BeJIH'IMH a 3y 6oB noneuiaromaaca B npenenax M3MeH

'IMB OCTM 3y60B TMTII1'IHOrO D icerorhinus mercki (Jager).

BBM,lIy 60JIhllIOi1: IllHpHHhI M 2 (II oKa3aTeJIh 1,232 H 1,155), CHJIhHOr O HaKJIOHa BHy

Tp eHI-mX M BHelIIHMX CTeHOK Kop eHHhIX 3y 60B H crpoenrra cingulum, aocopor 113

IUeHCJIHBMq coora ercmyer BhI,lIeJIeHHOII Creur exr (K . Staesche, 1941) ct:>opMe TMIIH'I 

n oro Dicerorhinus m erck i (J ag er), nsrcryna rourert B cp enaev H Bep XHeM IIJIei1:cTo~eHe

u enrpam.non EBpOIIhI.
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D icer or h i n us m er ck i (Jjiger)

(Szczęśliwice k . Warszawy)

Szereg zębów P 3-M3 prawej (1) i lewej (2) gó rne j szczęki , widziany od powierzchni
sta rcia; X 0,6. F ot . M. Czarnocka
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