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PŁAZY (AMPHIBIA) Z PLIOCENU POLSKI

Studia nad trzeciorzędową fauną brekcji kostnej
w miejscowości Węże koło DZIałoszyna

CZĘŚC xv-

No. 3

Streszczen i e. - P r ac a zawiera opis szczątków płazów ogoni ast ych (Ca uda ta) i bez
ogonowych (Salie ntia) z brekcji kostne j z Wężów kolo Działoszyna nad Wartą.

Wśród opisanyc h fonu na uwagę zasługuje t rze cie st anow isko Pli obatrachus lan gh ae
F ejervary, nowy gatune k ropuchy Bufo tarloi n. sp. oraz ni ewi elka żaba określona

ja ko Rana sp., stojąca blisko współczesnej Rana latastei Boulenger z północnych

Włoch i Szwajcarii . W części syste matyczne j poda no dyskusję P liobatrachu s l angh ae
F ejervary oraz podobnych fonu o zrośn iętych kręgach od cinka sa k ralnego.

WSTĘP

Szczątki płazów opisane w tej publikacji pochodzą z plioceńskiej

brekcji kostnej z Wężów koło Działoszyna. Fauna kręgowców z tego sta
nowiska jest obecnie dobrze znana i zyskała ważne miejsce wśród innych
plioceńskich stanowisk europejskich (Thenius, 1959).

Fragmenty kostne płazów były dotychczas rzadko zna jdowane w oma
wianym materiale. Dopiero niedawno natr afiono wśród zebranych ma
teriałów na kilka dużych brył silnie sk r ystalizowan ego kalc y tu, zaba r
wi onych na cie mnoc zerwony kolor. Bryły te zawierają liczne brunatno
czarne, całkowicie sfosylizowane zrzutki ptaków drapieżnych . Kości

płazów są jednym z głównych składników zrzutek. Szczątki te w oma
wianym mate r iale są , niestety , bardzo frag me ntaryczne. Ma my tu do czy
nienia wyłącznie z fragm en tam i kości , lub co najwyżej izolowanymi kość

mi szkie le tu. W związku z tym opis form występujących w powyższym

materiale oparto na charakterystycznych , pojedy nczych kościach, ogólnie
uważanych za ważne taksonomicznie.

Materiał obfitujący w zrzutki ptaków pocho dzi z pracowni kręgowców
krakowskiego oddziału Insty tutu Zoologicznego P .A.N. Szereg innych
szc zątków otr zymano z Zakładu P aleozoologii Uniwersytetu Wrocław-

• Części I -V - A ct a Geol. Pol., vol. II-V/1952- 1955;części VI-XIV - A ct a
Palaeont. Pol., vol. I-V/1956-1960.
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skiego i Zakładu P al eozoologii P.AN. w Warszawie. W celach porównaw
czych korzystałem z materiałów kostnych ga tunków współczesnych,

znajdujących się w Instytucie Zoologicznym P. A N., Zakładzie Anatomii
P orównawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Zakładzie Zoologii Ogól
nej Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu.

Na tym miejscu pozwal am sobie podziękować kierownictwu wymie
nionych placówek za udostępnienie powyższych materiałów. Dziękuję

również p. J urgen F . Obst 'owi z Drezna za ofiarowanie cennych materia
ł ó w porównawczych oraz interesujące uwagi dotyczące biologii i ekologii
płazów. P . J . Saganowi z Instytutu Zoologicznego P .AN. w Krakowie
dziękuję za szybkie przygotowanie porównawczych materiałów osteolo
gicznych .

OP l S

Rząd Salienti a

Rod zin a Discoglossidae

Szczątki przedstawicieli tej pierwotnej rodziny są niezbyt liczne.
Można przy jąć , że wśród płazów bezogonowych z Wężów występowały

przynajmnie j dwa gatunki, należące do tej ro dziny. Charakteryzują się

one pierwotną budową i prawdopodobnie nie były identyczne ze współ

czesnymi ro pusz ka mi europe jski mi.

Rodzaj Discogl ossu s Otth, 1837

Dis coglossu s sp.
(pl. l , fig . l , 2)

Ma t eriał. - F ragm enty kości biodrowej , fragme nty maxillare, kości

dług i e , niel iczne kręgi.

Op is. - Kości biodrowe (ilium) mają budowę typową dl a Discoglossi
dae. Processus supe r ior jest lateralnie odstający , ala m asywna, z zazna
czonym na zewnętrznej powier zchni rowkiem; fr agment ace tab ulum
ut wor zon y przez ilium jest w idoczni e skośny w stos unk u do osi długiej ,

co jest typ owe dla wszystkich Discoglossidae. W omawianych materiałach

zna j du ją się fra gmenty kości długich o chrzęstnych , specyficznie sf osy
lizowanych główkach. Ta pierwotna cecha charakteryzuje dorosłych

pr zedstawicieli Discoglossidae i P elobatidae. Sądząc z wielkości tych
fr agmentów, należały one do dużej formy, prawdopodobnie tej samej,
którą zaliczam do Discoglossu s sp .

Porównując wymienione fragmenty kostne ze szkieletami współczes

nych gatunków e uropejsk ich można stwierdzić , że Discoglossus sp . z Wę

żów mógł mieć około 120 mm długości. Jest on prawdopodobnie bliski
Discoglossus giganteus Wettstein-Westerheimb, opisanemu z miocenu
Nova Ves w Czechosłowacji (Wettstein-Westerheimb, 1955). Jest to ga-
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tunek większy od współczesnych i nie mający odpowiednika we współ

czesnej herpetofaunie europejskiej . Jest wysoce prawdopodobne , że ten
właśnie gatun ek występował w pliocenie z Wężów.

Discoglossidae gen . indet.

Materiał. - Urostyl niewielkiego oso bnika, fr agmenty m axillare ,
f ra gmen ty ilium, dwie małe , sztabkowate kości biodrowe, fragmenty
kości długich.

Ur ostyl niedużego osobnika charakteryzu je się obecnością dużych ,

płaskich , okrągławych wyrostk ów lateralnych w częśc i oralnej. Krawę

dz ie ich dochodzą do samego końca ur ostylu. Ponieważ zachował się

t ylko jeden taki wyros te k, nie można zaś dostrz ec śladów ułamania wy
ros tka przeciwległego , m amy tu zape wne do czynienia z j akąś indywi
dualną nieprawidłowością budowy. Ogólny wygląd tego urostylu pr zy
pomina coccyx niewielkich żab Rana sp. , licznie występujących w naszych
materiałach .

Dwie sztabkowate kości biodrowe wygl ądem swym przypominają na
pierwszy rzut oka ana logiczne kości współczesnych kumaków (Bombin a
Oken) ; brak jednak jakichkolwiek innych cha ra k te rys tycznych dla tych
ropuszek kości , co nie pozwala na pe wne stwierdzen ie występowania ich
w Wężach. Kości te mogą być szczątkami ni ewi elkich lub młodych ropu
szek, należących do zupełnie innych ro dzajów.

P r zedst awiciele ro dziny Discoglossidae byli ni ej ednokrotnie j uż opi
sywani w sta nie kopa lnym z tere nu Europy; pojawiają się oni napewno
w m ioceni e. Z tego właśnie okresu poch od zi Discoglossu s troscheli
(H. v. Meyer) , opisany przez Meyera (1859/61) z mi ocenu Rott k. Bonn ,
któr y - po wnikliwej rewiz ji Boulen ger (1891) - zosta ł prze z tego autora
zaliczony do r odzaju Discoglossus. Gatunek ten różni się od nasze j formy
jedynie wielkością i del ikatniej szą budową . P odobne różnice dają si ę

wykazać w przypadku współczesnego Discoglossu s pictus Otth.
Brunner (1957) opisał z ple js tocenu Górne j F rankon ii Alytes qrandis

Br unner na podstawie jednego tylko fr agm entu ilium. Sądząc z załączo

nej przez autora ryciny, forma ta mogła równie dobrze nal eżeć do A lytes,
jak i do Discoglossus.

Nie jest wykluczo ne, że r odza j A lytes Wagler również występowa ł

w Wężach , była to jednak napewno jakaś forma wyraźnie różni ąca s i ę

od współczesnego ga tunku Alytes obstetricans (Laurenti).
R odza j Bom bina Oken ni e został dotychczas nap ewno stwierdzony

w stan ie kopal nym, chociaż Bolkay (1913) wymienia nawet współczesny

gatune k Bombina variegata (Linnaeus) z wa rs tw preglacjalnych . Autor
te n opiera się wyłącznie na morfol ogii jednego pterygoidu i d wó ch osob
no zn alezionych atlasów. Stanowisk o sys te matyczne tych szczątków Z3-
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kwestionował Mertens (1928), gdyż niewątpliwie wymienione kości mają

w tym przypadku bardzo małą wartość taksonomiczną.

Rodzina P elobatidae

Char akter ystyczne s zczątki pr zedstawicieli te j rodziny są nader li czne
i dobrze zachowane. Z całą pewnością możemy wyodrębnić dwie for m y,
należące do r odza jów Eopelobates Parker i Pelobat es Wagler.

Rodza j Eopelob ates P arker, 1929

Eopelobates sp.
(pl, I , f ig. 3)

Materiał. - Duże fragmenty niewielkich kości krzyżowych (sacrum).

Opis . - Dobrze zachowane fr agm enty kości krzyżowych mają typowe
dla Pelobatidae szerokie boczne wyrostki (diapofizy). Diapofizy te (= di
latatio sacralis ; F ej ervary, 1917) mają na swej wentralnej powierzchni
duże wyrostki (proc. lateralis anterior) , opatrzone szeroką , płaską po
wierzchnią stawową . Powierzchnia dorsalna tych wyr ostków jest płaska ,

same zaś krawędzie są nieco zagięte. P r oste krawędzie boczne omaw ia
nych wyrostków wskazują, że m amy tu do cz ynienia ze s zczątkami osob
ników dorosłych . We wszystkich przypadkach dobrze widoczne są w czę

ści kaudalne j po jedyncze wgłębienia kręgów, wchodzące w skład sta
wo wego, luźnego połączenia z pojedynczym kłykciem ur ostylu. Na tej
po ds tawie, jak również z uwagi na ogólny wygląd szczą tków , zaliczam je
do ko pa lnego rodza ju Eopelobat es P arker. Do te j samej fo rmy należą

prawdo podobnie ni ektóre fragmenty czaszek (maxillar e , fronto par ie t ale,
nasale), określ one jako P elobatidae ge n. indet.

Rodzaj Eopelobates został opisany przez Parkera (1929, p. 277- 278).
F orm a występu jąca w Wężach była mniej więcej te j same j wielkości ,

co Eo pe lobates antracinus Pa rk er z dolno-mioceńskich lignitów Bonn,
lecz miała inny kształt sacr um. Od Eop elobates bayeri Spinar, zn anego
z m iocenu Czechosłowacj i ( Ś pina r , 1952), forma nasza różni się gładką

zewnętrzną powierzchnią sakralną wyr ostków bocznych . P odobny kształt

kości krzyżowej miał Mi opelob at es zapfei We ttstei n-Westerhe imb , po
chodzący również z czechosłowackiego miocenu.

Rodzaj Pelobat es Wagler, 1830

Pelobates cf . fuscus (Laurenti)
(pl. I , fi g. 4 ; pl, II , fi g . 1, 3)

Materiał. - F r agment y czaszki (fr on top arietal e , m axillare, n asale,
sphe ne th m oide um, par asph enoideum), lic zne fragmenty kości bi odrow ych,
kości krzyżowe wraz z fr ag men ta m i urostylów , kręgi.
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. F ig. 1. F r agm ent kości biodrowej Discoglossus sp.
F ig. 2. Maxill are Discoglossus sp.
F ig. 3. F r agm ent kości krzyżowej Eopelobates sp.
Fi g. 4. Sac rococcyx Pelobat es ci. fu scus (Laurenti), widziany od strony w entraln ej .

Skal e przy figurach odpowiadają długości natu ralnej ok az.ów.
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Opi s. - Stosunkowo liczne fragmenty fron toparietale pozwalają na
odtworzenie wyglądu całej kości. Była ona pojed y ncza (różniąca się od
Miopelobates) , dość masywna i wypukła. Zewnętrzną jej powierzchnię

pokrywa charakterystyczna inkrustacja, wyraźnie słabiej zaz naczona
w części przedniej, tworząca jakby "łys inę" wśród chropowatych wyrost
ków. "Łysina" ta jest ch arakter ystyczna dla współczesnego Pelobat es
fuscus (Laurenti), nie występuje zaś np. u P. syriacus Boettger, czy też

ostatnio opisanego z Maroka przez P asteura i Bonsa (1959) P. valardi
Pasteur & Bons. Kształt nasale, squamosale i m axillare odpowiada kształ

towi analogicznych kości P . fu scus (Laurenti). Specjalnie charaktery
styczny dla tego gatunku kształt ma parasfenoid. Płaska ta kość, zdani em
Senafera (1932) , ma w tym przypadku znaczenie t aksonomiczne ; nie ma
on a, według niego, tzw. wyrostka aboralnego. W rzeczywistości zaś,

u większości osobników P. fuscus (Laurenti) wyrostek ten występuje,

lecz jest on nieduży i m a tendencje do zanikania. Na schematycznym
rysunku Schafera (l.c ., p. 764, fig . 6) mamy do czynienia z jakimś krań

cowym przykładem. Znacznie bardziej charakterystyczną cechą jest dla
tego gatunku kształt ramieniowatych wyrostków bocznych. Typową bu
dowę dla współczesnych przedstawicieli omawianego gatunku mają rów
nież kość krzyżowa i t rwale zrośnięty z nią urnstyl . Kości bi odrowe są

podobn e do ili um ropuch, różnią się jednak od nich brakiem wyrostka
proc. superior. Wszystkie omawiane szczątki należały do niewielkich
osobnikó w, odpowiadających wielkością współczesnym P . [uscus (Lau
renti). Na tej podstawie zaliczam je warunkowo do tego gatunku, którego
obecność w kserotermicznym środowisku pliocenu można uważać za
wysoce prawdopodobną.

Kopalni przedstawiciele rodzaju P elobates znani są z pliocenu Ru
m unii. Jest to P. robustu s Bolkay, opisany przez Bolkaya (1913) z "pre
glacjału" (pli ocenu?) Episcopia. Gatunek ten wymienia również Fejer
vary (1917) . J est to forma większa od współczesnego gatunku, stwier dzo
nego w Wężach. O innych r ó żnicach morfologicznych pomiędzy tymi ga
tunkami wspominają obydwaj cytowani autorzy. Bolkay (l. c.) wspomina
również o występowaniu rodzaju Peloba t es (Pel obat es sp .) w pl ejstocenie
z Csarnota na Węgrzech. Wśród materiałów, opisanych przez Brunnera
(1954) z warstw plejstoceńskich Górnej Frankonii , znajdują się typowe
szczątki Pel obates, zaliczane jednak przez tego au tora do Bufo sp. (l. c.,
p. 103, fig. 10/3) . Do ro dza ju Pelobat es, może nawet do tej samej formy,
z j aką spo tykam y się w Wężach , należą szczątki z Rębielic Królewskich,
które zaliczyłem poprzednio do Bufo sp. (Młynarski, 1960, pl. 17, fig. 4).
Ga tunek Pel obates fu scus (Laurenti) został ostatnio stwierdzony przez
Tatarinowa (1959) w czwartorzędzie Podola .
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Pelobatidae gen. indet.

Material. - Fragmenty czaszki (frontoparietale, nasale, paraspheno
ideum, fragmenty maxillare , squamosale?), fragmenty pasa barkowego
(scapula , cor acoid), kręgi.

Opis. - Na uwagę zasługuje tu dobrze zachowany fragment f'ronto
parietale, długości 11 mm. Zewnętrzna powierzchnia tej kości jest pła

ska, nie zaś wypukła jak u P. fuscus (Laurenti) , jest jednak pokryta cha
rakterystyczną dl a Pelobatidae ornamentacją. Kość ta bardzo przypo
m ina parzyste frontoparietale rodzaju Miopelobates Wettstein-Wester
heimb. Niestety, krawędź wewnętrzna kości jest pokruszona, nie można

więc stwierdzić napewno, czy nie jest to na przykład pęknięcie wzdłużne

pojedynczego frontoparietale. Niektóre fragmenty szczęk są bardziej
m asywne i mają inne ząbki, niż u P . fuscus (Laurenti). Na uwagę zasłu

guje też krąg ze środkowej lub tylnej części kręgosłupa, o ostrych, dłu

gich wyrostkach, idących w kierunku kranialnym. Od kręgów współ

czesnego gatunku różni się on prawie gładką powierzchnią zewnętrzną

i brakiem wyraźnego wyrostka neuralnego, który nie tworzy tu tak cha
rakterystycznego, palcowatego szpica w części kaudalnej.

Rodzina Bufonidae
Podrodzina Platosphinae Fejervary, 1917

Rodzaj Pliobatrachus Fejervary, 1917

Pliobatrachus langhae Fejervary, 1917
(pl. II, f ig . 2; pl. III, fig. 1)

Materiał . - Prawie kompletne dwie kości krzyżowe, fragmenty
kości krzyżowych , duże fragmenty urostyli.

Opis. - Kość krzyżowa złożona jest z dwóch kręgów o szer okich,
skrzydlas tych wyrostkach bocznych.

Kości znajdujące się w tym materiale są prawie identyczne z sacrum
(h olotyp), opisanym przez F ej ervary (1917). Krąg sakralny ma dwa gu
zow ate wyrostki , stanowiące połączenie stawowe z urostylem. Krąg p re
sakralny ( = synsakralny ; Fejerv śry, l. c.) jest typowo przodowklęsły ,

ja k to jest charakteryst yczne dl a ropuch i w ielu innych Salien tia. P r zo
dowklęsłe jest również połączenie obu kręgów sa cr um, w idoczne jako
szew n a je j brzusznej części. Na powierzchni dorsalnej wi doczne są do
brze wszystkie charakterys tyczne wyro stk i i płaszczyzny.

Urost yle odznaczają się brakiem spina urostyli. W ich dorsalnej części

natomiast rozwinięta jest bar dzo dobrze lamina horizonta lis (Fejer 
vary, 1917) - pła ska , horyzon ta lna płytka , przebiegająca wzdłuż całe j

omawia ne j kości. W części krania lnej urostyli w idoczne są r ozszer zenia
krawędzi bocznych oraz dw a wgłębienia , wskazujące na stawowe połą-

3 A ct a Pala e ontologica P olonica , Nr 3
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P l. II

3

F ig. 1. Fragment parasfenoidu P elobat es ci. [u scu s (La urenti).
F ig. 2. Kość krzyżowa Pl ioba trachus langhae F'e jervary, wi dziana od st rony grzbie

towej .
Fig. 3. Kość biodrowa P el obat es ci. fu scu s (Laurenti).
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czenie Z dwoma kłykciami sacrum. Według Fejervary, są to typowe
paleourostyle, charakterystyczne dla prymitywnych Salientia kopalnych.
Węże koło Działoszyna są już trzecim stanowiskiem, w którym stwier

d zono obecność ga t unk u Pliobatrachus langhae Fejervary, Ta dość za
ga dko wa forma została po r az pierwszy opisana z pliocenu Episcopia
w Rumunii. Ni ed awno obecność jej stwierdziłem też w pli ocenie Rębielic

K rólewskich (Młynarski, 1960).
Pomimo bardzo star anne go opisu omawianego gatunku przez Fejer

vary (1917) , można jeszcze dziś wysunąć pewne zastrzeżenia co do jego
st anow iska systematycznego. I tak zarówno urostyl typu, jak i urosty le
okazów z Wężów, zostały znalezione niezależnie od kości krzyżowych ,

chociaż w tych sa m ych warstwach. Za przynależnością do tego samego
ga tunk u świadczy ich wielkość, prymitywność i stopień zachowania.
Kryte ri a te są jednak umowne, gdyż trudno byłoby wykluczyć możliwość

is tnie n ia jakichś dwóch bardzo pierwotnych gatunków jednakowej wiel
kości w tym sa m ym materiale. Z tego zapewne powodu Kuhn (1941 ,
p. 354) w spisi e kopalnych " Euanura" nie wspomina w ogóle o urosty lu
om aw ianego gatunku, przyjmując, jak się w yda je, jego sacrum za holoty p.

Analizując r az jeszcze budowę kości krzyżowej Pliobatrachus można

zadać pytanie, czy przypadkiem nie mamy tu do czynienia ze spora
dycznym ("patologicznym") zrostem kręgów, co zaobserwowano u róż

nych współczesnych Salientia. Zdaniem Taylora (1942) , trudno jest uwa
żać zrost kręgów odcinka sakralnego za wynik przystoso wania do określo

ne go środowiska , gdyż spotykamy się z nim u gatunków żyjących w bardzo
różnorodnych warunkach ekologicznych. Fejervary (1917) uważa om a
wianą cechę za archaiczną , typową dla ga tunk ów pierwotnych. Zdaniem
te go a utora , pojawianie się podobnych zr ostów u współczesnych gatun
ków europejskich można uważać za cechę "atawistyczną" .

Nowe okazy Pliobatrachus langhae Fejervary znalezione w Polsce
wskazu ją jednak, że mamy w tym przypadku do czynienia z kością

krzyżową osobnego gatunku, nie zaś z nietypowymi zrostami kręgów.

Podrodzina Bufoninae Fejervary, 1917

Szczątki ropuch właściwych są bardzo liczne w omawianym materiale.
Można przypuszczać , że w Wężach Występowały przynajmniej dwa różne

ga tunk i, bliskie współczesnym gatunkom żyjącym w Europie środkowej .

Rodzaj Bufo Laurenti, 1768
Bufo tarloi n. sp.

(pl , III, fig . 2-3 ; pl. IV ; pl, V, fig. 2)

Holotypus: urostyl (os coccygis) dużego osobnika, znajdujący się w krakowskim
oddziale In stytutu Zoologicznego P.A.N.

Locus typicus: Węże kolo Działoszyna, Polska,

3"
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PL III

I
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Fi g. 1. Kość krzyżowa i f ragment urost ylu Pl iobatrach us la ngha e Fej ć rvary, wi
dz iane od st rony wentralne j; szew łączący kręgi sa k ralne jest na tym okazie
n ie w idoczny.

F ig. 2. Urostyl Bufo tarlai n. sp . (holotyp) : a od st rony dorsalnej , b od st rony po
wierzchni stawowych.

Fig. 3. Kość biodrowa Bufo tarlai n. sp. (paratyp),
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Stratum typieum: p lio cen.
D er iv at io nominis : ta r loi - od nazwiska paleontologa angielskiego Dra L. Be

verly Tarlo (Br it ish Mus., Nat. Hi st. ).

Materiał. - Urostyl , kość krzyżowa i kość biodrowa.
Opis holotypu (pl. III , fig 2 a-b) . - Urostyl, przypominający kształ

tem urostyle przedstawicieli współczesnego Bufo calam ita Laurenti , opa
trzony wyrostkami lateralnymi w części oralnej.

Spina uros tyli i krawędzie lateralne silnie rozwinięte, ostre, płaskie .

W oralnej (kranialnej) części występują dwa masywne, lecz niewielkie
wyrostki lateralne, o trójkątnym zarysie, sk ie rowane ku przodowi ciała.

Lewy wyroste k jest ułamany. Połączenie stawowe z sacr um podwójne,
szerok ie, typowe dla Bufon idae . Długość fragmen tu wynosi 12 mm.

Opis paratypów - os sa crum i os ilium (pl. III , fig 3; pl. IV, fig . 3). 
Sacrum stanowi pośredni stopień pomiędzy tą kością u Bufo bufo (Lin
naeus) a B. calam ita Laurenti. Jest to krąg wyraźnie przodowklęsły ,

o dwóch masywnych, guzowatych kłykciach w części kaudalnej i szero
kich diapofizach. Powierzchnia dorsalna jest płaska, neurapofiza bardzo
niska i krótka , łączy si ę z ramionami niskiej, lecz wyraźnej krawędzi ,

tworzącej trójkąt skierowany podstawą w kierunku kaudalnym. Długość

kręgu wynosi 6 mm, szerokość - po zr ekonstr uowaniu ułamanej diapo
fizy - w przybliżeniu 16 mm.

Ilium ma kształt typowy dla rodza ju Bufo. P rocessus superior jes t
t u wyraźny i masywny, chociaż niewielki ; vaxillum nie występuje.

Do tego samego gatunku należą fragmenty podobnych urostyli (jeden
z nich ma zachowane dobr ze oba wyrostki lateralne), liczne fragmenty
kości biodrowych, kości krzyżowe, kręgi dorsalne i atlasy, fragmenty
kości długich oraz fragmenty czaszki (frontoparietale, sphenethmoideum ,
nasale, fragmenty bezzębnej sztabkowatej żuchwy). Wszystkie te s zczą tki

należały do bardzo dużych osobników, odpowiadających mniej więce j

największym okazom współczesnego Bufo bufo (Linnaeus). Fragmenty
frontoparietale , które ze względu na ich wielkość zaliczam do tego ga 
tunku, były masywne, płaskie i miały zewnętrzną powierzchnię wyraźnie

urzeźbioną, podobnie jak u dużej ropuchy neotropikalnej B. marinus
(Linnaeus), odmiennie natomiast niż u Pelobatidae.

Na podstawie omówionych materiałów można stwierdzić obecność

w Wężach dużej ropuchy, dochodzącej do ok. 150 mm długości. Aczkol
wiek wśród ropuch właściwych (Bu foninae) częste są różnorodne odchy
lenia w budowie szkieletu, upodabniające jedne gatunki do drug ich lu b
zacierające charakterystyczne szczegóły morfologiczne, to jednak szczątki

op isane powyżej różnią się wyraźnie od współczesnych ga tunków , ja k
również od opisanych do tychczas, niezbyt licznych kopalnych i subfosyl
nych pr zedstawicieli ro dzaju Bu fo. Jedynym kopalnym gatunkiem, ma
jącym podobne wyrostki la teralne urostylu, jes t Bufo rusciensis (Depere t),
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opisana przez Deperet (1897, p. 172) z pliocenu Roussillon jako rodzaj
Diploplectrurus. Jest to forma bardzo podobna do B. tarlai n. sp ., różniąca
się od niej kształtem szerokiej części urostylu. J ak można sądzić na
podstawie opisu i ilustracji Dep ereta (L c.), mamy tu do czynienia z typo
wą ropuchą z rodzaju Bufo, do którego synonimów zaliczam Diplo
plec trurus .

Bufonidae gen. indet.

Materiał. - Fragmenty czaszki, kręgi, kości krzyżowe , fragmenty
całe kości odnóży, fragmenty urostyli , fragmenty pasów barkowych
miednicowych.

Opis . - Na uwagę zasługuje tu dość dobrze zachowana kość krzyżowa

o wyraźnie odmiennej budowie od paratypu B. tarlai n. sp. Nie ma ona
zupełnie tzw. proc. anteriores, stanowiących stawowe połączenie z wy
rostkami ósmego (presakralnego) kręgu. Zamiast tych wyrostków, na
pow ier zch ni kręgu sakralnego widoczne są powierzchnie stawowe jako
płaskie wgłębienia. Podobny typ sacrum nie występuje u współczesnych

ro puch Europy.
Rodzaj Bufo jest pospolity w europejskim pliocenie, jak też w póź

nie jszych warstwach czwartorzędowych. Bolkay (1913) wymienia wsp ół

czesną ropuchę B. viridis Laurenti z czwartorzędowego stanowiska w Csar
nota oraz z kilku plioceńskich stanowisk Rumunii i Węgier (vide Thenius,
1959). Od osobników współczesnych te ropuchy kopalne mają się różnić

nieco większymi rozmiarami. Fejervary (1917) wymienia B. bufo (Lin
nae us) z Episcopia na podstawie jednego fragmentu ilium.

Rodzina Ranidae
Rodza j Rana Linnaeus, 1758

Rana sp .
(pl . v, f ig. 3-4; pl. VI )

Materiał. - Około 100 fr agmentów oraz nieliczne całe kości biodrowe,
liczne urostyle i ich fr agmenty, drobne fragmenty czaszek (maxillare,
intermaxill ar e, dentale, sphenethmoideum, fragmenty parasphenoideum),
kręgi presakralne, liczne kręgi krzyżowe , kręgi dorsalne, fragmenty pa
sów, kości długie i ich fragmenty.

Opi s. - Szczątki żab w opracowywanym materiale są nadzwycza j
liczne. Wsz ystkie one należały do niedużych osobników, mniejszych niż

przeciętne okazy gatunków żyjących obecnie w Polsce. Wszystkie kości

żab reprezentują ten sam typ budowy i nie wykazują wyraźniejszych

różnic morfologicznych. Pozwala to przypuszczać , że mamy tu do czy
ni enia z jednym tylko gatunkiem, którego jednak - ze względu na
fragmentaryczność materiału - nie można na razie dokładniej określić.
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Pl. IV
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F ig. 1. Łopatka prawdopodobnie Bufo tar/oi n. sp.
F ig. 2. Uszkodzony krąg dorsalny Bufo t ar/oi n. sp.
F ig. 3. Kość krzyżowa Bufo tar/oi n. sp. (pa ra ty p).
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P l. V

4

F ig. 1. P a rasfenoid bliże j nie określonego płaza ogoniastego.
F ig. 2. Atlas B uf o tarlai n. sp.
F ig. 3. Kość krzyżowa Rana sp.
F ig. 4. Urosty l Rana sp ., w idziany ad st rony boczne j.
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Kość krzyżowa omawianej formy jest przy niewielkich ro zmia rach
masywna. Wyrostki lateralne są sztabkowate i skierowane w kierunku
kaudalnym, w części kranialnej opatrzone pojedynczym kłykciem, ty
powym dla grupy Diplasiocoela. W części kauda lnej widoczne są dwa
kłykcie. Ósmy krąg, presakralny, jest dwuwklęsły . Urostyl jest wysmu
kły i charakteryzuje się bardzo symetryczną budową. Spina urostyli
jest wysoka, krawędzie la teralne prawie zupełnie nie zaznaczone. Kość

bio drowa ma szeroką i płaską budowę, przy czym vaxill um jest szerokie
i wyraźnie odgraniczone.

Proc. superior jest dość duży i guzowaty. Na uwagę zasługują kręgi

dorsalne o stosunkowo krótkich wyrostkach bocznych , k ró tszych niż

diapofizy współczesnych żab Rana esculenta Linnaeus, R. t emporaria
Linnaeus i R. arval is Nilsson. Na powierzchni dorsalnej tych kręgów

bardzo wyraźne są wyrostki neuralne.
Wśród kości czaszki na uwagę zasługują drobne fragmenty sp he

nethmoideum oraz fragmenty szczęk o drobnych zębach i typowej dla
żab budowie.
Występująca w Wężach Rana sp . była podobna do współczesnego ga

tunku południowo-europejskiegoR. latas tei Boulenger. J est to prawd o
podobnie jakiś nie znany dotychczas gatunek; brak jednak większych

fragmentów szkieletu lub pojedynczych nawet kości o wyraźnie różne j

budowie od innych gatunków żab, co uniemożliwia na razi e opi san ie jej
jako nowego ga tunku.

Rząd Caudata
Rodz in a Salamandridae

Salamandridae ge n. indet.
(pl, V, fig. 1)

Mate rial. - Li czne kręgi z różnych odcinków kręgosłupa, fragmenty
kości długich , fragmenty pasa barkowego, szczęk oraz jeden parasfenoid.

W opracowywanym materiale dość lic znie występują fragmenty kostne
ni ewielkich płazów ogoniastych, wśród których zwraca j ą uwagę przed e
wszystkim charakterystyczne kręgi tych zwierząt. Ich wygląd ogólny,
proporcje oraz wielkość są typowe dla przedstawicieli rodziny Salaman
dridae (Mivart, 1878; Heere, 1935 i in .). Kręgi te pochodzą z różnych

odcinków kręgosłupa. Największe z nich nie przekraczają r ozmiarami
kręgów współczesnej S alamandra salamandra (Linnaeus).

Na spec j alną uwagę zasługuje jedyny parasfenoid (= parabasale;
Heere, 1935) o charakterystycznym kształcie . Wygląd tej kości, mającej

4 mm długości , nie przypomina par asfenoidów żadnego ze współczesnych,

europe jskic h prz edstawicieli Sal amandridae czy Proteidae.
Na podstawi e wymienio nych materiałów nie można dokładn iej stwier-
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Pl. VI

Fig. 1-3. Fragmenty kości biodrowych Ra na sp ., uwidoczniające cechy zmienne.
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dzi ć , jakie rodzaje czy gatunki płazów ogoniastych występowały w Wę

żach. Prawdopodobnie są to szczątki przedstawicieli j akiejś formy bliskiej
Salamandra Laurenti. Bardzo prawdopodobne wyda je się również w y
stępowanie w tym materiale rodza ju Triturus Rafinesque, wielkością

zbliżonego do Triturus vulgaris (Linnaeus).
Przedstawiciele rodzajów Salamandra i Triturus mają, według De

chaseaux (1955), pojawiać się już w e uropejskim miocenie. Występowanie

rodza ju Salamandra stwierdzono napewno dopiero w pl ejstocenie. Ostat
nio rodzaj ten wymienia Brunner (1957) z Breitenberghohle k. Goss wein
stein w Górnej Frankonil (Mindel-Riss). Autor ten opisuje równocześnie

nowy 'rodzaj i gatunek pokrewny salamandrze pod nazwą Prae salamandra
goessweinsteinia Brunner, opierając się na morfologii fragmentów para
sfenoidu.

UW AG I OGOLNE

Fauna płazów znaleziona w Wężach ma ch arakter wyrazme lądowy.

Porównując występujące tam formy z podobnymi gatunkami współczes

nymi można przypuszczać, że były to zwierzęta ciepłolubne , przystoso
wane do środowiska kserotermicznego. I tak rodzaj Pelobates jest typową
formą lądową az jatyckiego, stepowego pochodzenia. Współczesne Pelo
batidae żyją przeważnie na terenach o tzw. lekkiej glebie, w której
łatwo jest im kopać nory, do wody zaś udają się na krótko, tylko
w okresie godowym. Przedstawiciele kopalnego rodzaju Eopelobates czy
Miopelobat~s byli przypuszczalnie bardziej związani z wodą , na co mo
głoby wskazywać występowanie ich w lignitach słodkowodnych. W na
szym materiale szczątki ich są rzadkie i pochodzą ze zrzutków ptaków
drapieżnych , co pozwala przypuszczać , że mogły być przyniesione z od
leglejszych terenów. Wybitnie lądowy tryb życia prowadzą ropuchy; taki
też zapewne prowadziła również opisana tu ropucha Bufo tarloi n. sp .
P rz emawia za tym jej podobieństwo do współczesnego gatunku B. ca
lamita Laurenti , spotykanego na przykład na obszarach rezerwatów
stepowych w dolinie Nidy. Jak wykazało wielu badaczy , ropuchy dosko
nale przystosowują się do kserotermicznego środowiska i wykazują dużą

odporność na wysoką temperaturę i silne nasłonecznienie. Obyczaje i tryb
życia niewielkich żab z Wężów odpowiadały też pewno obyczajom współ

czesnej Rana latas tei Boulenger, żyjącej w górzystych ok olicach północ

nych Włoch i Szwajcarii. Żaby te , jak większość gatunków z grupy
"R. t em poraria", spotkać można , z wyjątkiem ok re su godów , na kamie
nistych wzgórzach, często odkrytych i silnie nasłonecznionych. Nadzwy
czaj obfite szczątki tej niewielkiej żaby w Wężach wskazują , że w plioce
nie zamieszkiwała ona licznie jurajskie skałki tych okolic. Europe jscy
przedstawiciele Discoglossidae, z wyjątkiem kumaków (Bomb ina) , nie
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stwierdzonych na pewno w pliocenie, również zYJą na lądzie i w środo

wisku mniej lub więcej kserotermicznym . Dotyczy to zarówno rodzaju
Discoglossus, jak i Alytes obstetricans (Laurenti). Ten ostatni gatunek
spotyka się na stromych zboczach i na urwistych brzegach rz ek . Żaby

te często wykorzystują na swe schronienia nory gryzoniów lub gniazda
j askółek brzegówek; korzystają też z naturalnych zagłębień i szczelin
terenu. Wybitnie lądowy tryb życia pędzą też płazy ogoniaste z rodziny
Salamandr idae.

Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić , że w Wężach

panowały w pliocenie warunki podobne , jak dziś w krasie na Półwyspie

Bałkańskim . Analiza szczątków płazów omawianej brekcji kostnej po
twierdza raz jeszcze poprzednie pr zypuszczenia, dotyczące kserotermicz
nego charakteru całej herpetofauny.

I n st y tut Zoologiczny
Pol sk,i ej Akademii Nauk
Oddział w K r akow ie

Krak ów, styczeń 1961 r .
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M ARIAN MLYNARSKI

AMPHIBIANS FROM THE PLIOCENE OF POLAND

Summary

Fossil rem ains of Salientia an d Cau d at a from the Pliocene bone brecela at
Węże near Dzia łoszyn (Poland) are d escribed . T'he ve rtebrate fa una from that
locality is fa irly well known from the numerous papers by Polish authors*.

The here consid ered fossils come f,rom the breocia or from fossilized pe ll ets
of birds of prey, found in it . We are dealing here solely with bone f ragments or
det ached bones, and h ence their exact syst ematic position is oft en doub tf u1.

DESCRIPTION

Order Salientia
Family Discogl ossidae

Remairi s represen ti ng t his fa m ily are not numerous. Th ey consist of f ragments
of the maxillare, Iliu m, u ros ty les an d limb bo nes. D iscogl ossus sp. has been fou nd
in t he m aterial examined. This was a form la rger than ,th e recent D. pictus Otth
and approach ing th e Miocene D. giganteus Wettst ein-Westerheimb descri bed f rom
Czechoslovaki a (Wettstein -Westerh eimb, 1955).

Material of an uncertain systematic pos it ion (Discoglossidae gen . non d et .) contains
an Int er est ing uro śtyl e with ovoid lat eral processes in oral part and a minute ilium
resembling that of the genus Bom bin a Ok en . Besides the descr iption of Bolkay
(1913) whos e id en tif icati on seems 10 be dou btful (Me rtens, 1928), this genus has
not be en r eported in foss il sta te .

* See footnote on p. 261 of t he Polish te xt.
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F amily Pelobatidae

F air ly nu mero us remains of P elobat ida e indicate t he presence of the gen era
Eopel obat es Parker and Pel obat es Wagl or . R em ain s of Eopelob ates sp . con si st of
sa cral I ragments loosel y connected with the u rostyl e. In size th is form ag r ees with
Eope lobates antracinus P a rker and Miopelobates zapf ei Wettstein-Westerheimb.
From E. bayeri Spina r it d iff er s in having the smooth su rface of the w inged
di apoph yse s. F r agmentary rem ains of P elobaies, id entifi ed a s Pel obat es cf. f uscu s
(Laur en t i), a re numerous and ve ry charactertstlc . In morphology and proportions
t hey do not differ from an alogous bone fragments of recent re pr ese ntatives of
tha t species.

F ossil r epresen ta tives of the genus Pel obat es are known from the pregl acial
period from Episcopia (P iispokftirdo), (Bolkay, 1913; F ejervarv, 1917). T'he species
P . fuscus (Lau renti) is r eported b y Tata ri nov (1959) from the Pleistoce ne deposit s
of Po do lia. R em ains of Salien t ia , ass igned to Buf o sp, b y Brunner (1954, p . 103,
f ig . 10/3) and by Młynarsk i (1960, pl. 17, f dg. 4), most prob abl y belong to that sa me
spec ies.

Among r em ai n s w h ich carmot b e ide ntified with any certainty, of som e interest
is a fragm en tary fronto-parieta l resernbling the holotyp e Miope lobates n eusdorfen sis
Wetts tein -Westerheim b. Ow in g, h ow ever, to its darn aged outer edge, th is specim en
ca rmot b e id en ti fi ed with any ce rtain ty as belonging to M. ne usdo rfensis Wet t st ei n
Westerheim b.

F amily Bufonidae
Subfamily Platosphinae F ej ervary, 1917

Węże is the t h ird loc ality f ro m w hich the presence of Pliobat r achus lan gha e
F'ej erva ry ha s b een so fa r re po rted. Thi s primHive to ad h as be en ea rlier described
f rom Episcop ia (Fejervary, 1917) and r ecently it is reco rd ed from Pola nd (Młynarski,

1960). Th e w riters m aterial w as the f'i r st to yield together se veral fragmen ts of
sacru m an d of urosty les. This suggests t hat we are not d ealing here with fu sed
sacra l ve rtebrae (as it occu rs sometimes in r ecent Sa li en ti a), b ut w it h a se parate
speci es. The fu sed sacral ve r teb rae occur in m any prtmitiv e and foss il species as
a sy st ematic ch aract er (Taylor, 1942).

Subfam ily Bufoninae Fej ćrvary , 1917

Bufo t arloi n. sp.
(p l. III , fig . 2-3; p l. IV ; pl. V fig . 2)

H olot y pus: os cocc ygis of a Ia r ge ind ivi dual in t he co ll e c ti on of the Cr a cow Bra n ch of
the Zoolog ical Institule of the P oli sh Aca de m y o f Sciences .

L ocus typicus: Węże near Dz ia!oszyn, Pola n d.
S t ra tu m t ypieu m : P liocene .
D er i v at i o nom in is : specific n ame after t h a t of Dr L. Be v e rl y T a rlo , a n English palaeon

tologist (British Museum, N atu r al Histo ry).

De scription of holotype. - Uro śtyle in sha pe re sembling the urostyl es of t he
re cen t Buf o calamita Laurenti, in the or al pa r t provided with processe s. Processes
and lateral edges of urostyles e t rongly developed , sharp , flat . In the oral (crarrlal)
part there oc cur two m as sive but r atber sm all lateral processes, triangular in contour,
anteriorly d ir ected . The left process is broken oif. Art iculation with the sacr um is
double, broad , typical for t he Bufonidae. Length of fragment 12 mm.

The ilium and sacrum , s h ow n in pl, IV, fig . 3, have been identified as paratypes
of this spe cies . Fairly numerous fragment s of cranidia, u rostyles , sa cra , vertebrae
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and limb bones probably belong to .this species, too. Bufo tar!oi n. sp. was a large
toad, up to 150 mm in length.

Specime n of sacrum w it hou t sp ines in the oral p ortion is most noteworthy
among remains identified as Bufonidae gen . non det, Bufo tar!o i n. sp . is a fo rm
r esembling B. r usciens is (D ep ć ret) f ro m the P lioc ene of Rou ssillon that has been
d esc r ibe d by Deperet (1897) as ge nu s Dip! op!ectrur us Depć ret , This ge n u s is m os t
likely a synonym of the ge nus Buf o Leurenti.

Family Ranidac

In the w r iter 's materi al r erna ins of fr ogs are ve ry abu ndarrt . They all bel on g
to a rather sm all fo rm determined as Rana sp ., r es ernbling t he recent Rana !at astei
Boulenger. The considered remains m ay belong to a new s pecies , but thei r
fragm en ta ry state of preservat ion does not allow a n exact dete rmination of their
sys te matic posit ion . '

G E N ERAL R E M A RKS

All the a m p hi bian fossils here considered a re d istinctly continental forms,
ani m a ls of a wa rm zon e, Iivlng under xerot he r m ic condiltions, s im il a rly as the
recent r ep r esentatives of their corresponding s ys tem a tic groups . It m ay be re asonably
su p pose d that the eco logical cond itions, prevailin g at Węże during the Pliocene ,
r esembled those now ch aract erizin g the karst r egions of the B alcan Peninsula.

E XPLANATIONS OF P LATE S

Pl. I (p. 265)
Fig. 1. D isc og! ossus sp., fr agment of humerus. Fig. 2. D iscog!ossu s sp ., m axil1are.

F ig. 3. Eope!oba t es sp., fragment of sacr al bon e. F ig . 4. Pe!obates ci. f usc us (Lau re n ti ),
sacrococcyx in ventral vi ew.

Pl. II (p. 268)
Fig . 1. Pe!obat es d . fu scus (L a urenti), fragment of para sphenoid. F ig. 2. Ptio

batrachus !angha e F'e je rvary, sacral bone, in dorsal vi ew. Fig. 3. P e!obates ci. fuscus
(Laurenti), humerus.

Pl. III (p. 270)
Fig. 1. Ptiobatrachus !anghae F ejervary, sa cral bone a nd a fragment of urost yl e,

in ventral view; su tu re [oining the sacra is here indiscernible. Fig. 2. Buf o tar!oi n . sp.
(ho lot ype), urost yl e : a dorsal vi ew, b seen Irom the art.icul ar surfac es. Fig. 3. Buf o
tar!oi n. sp. (paratyp e), humerus.

Pl. IV (p. 273)
Fdg.I . Shoulder probably of Bufo tar!oi n. sp . Fig. 2. Darnaged dorsal vertebra

of Bufo tarloi n. sp . Fig. 3. Sacral bone of Bufo tar!o i n. sp. (paratype),

Pl. V (p . 274)
Fig. 1. Para sphenoid of an indeterminate caudal amphibian. F ig . 2. Atla s of

Bufo t ar!oi n. sp. Fig. 3. Sacral bane of Rana sp. Fig. 4. Uro śtyle of Rana sp ., in
side view.

Pl. VI (p . 276)
Fig. 1-3 . Rana sp ., fragrnents of thu me r i showing the variation.

All scales correspond to natural length of specimens.
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MAPJ1AH MJJ b I HAPCK J1

3EMHOBO,n;HbIE (AMPHIBI A ) 113 IIJII10I.J;EHA IIOJIbIlTI1

P e:no.ue

H a CTOHll\a H n y 6 JJHKaI..\H H eonepacar o nacaane OCTaTK OB 3eMH OB O,l:(H b IX H 3 rtnnoue

HOBOi1 K OCTH Oii 6 peK'-IHH H 3 MeCTHOC TH B e H )I{e 6JJH3b ,n;3HJJ OIlII1Ha (I10JJbllIa), e;payHCI

xeropon y xce ,l:(OB OJJbHO X OpOIlIO OII03Ha Ha B T e '-leHHH n OCJJe,l:(HHX JJeT Um U O,l:(apH

MHOrO'-lHCJJeH Hb IM TpY,l:(aM n OJJbCKHX n a JJe OHTOJJOrOB. O CTaTKH 3eMHOB O,l:\H bIX XO TH

li 0 6 HJJb H b I , O,l:(HaKO c xea r, rpp arwenra pnsr , '-ITO yCJJO)l{HH e T 60JJee T O'-ll-IO e HX o rrpen e 

JJeHHe. T aK H 3 IIp H M e p , OCHOBbIBa HCb H a n03 BOHKax H HeMHO rO'-lH CJJeH H b IX e;pp a r M eH

Tax ,l:(JJHHHbIX x ocre a KOHe '-lH OCTei1, H e B03MO)l{HO yCTaH o B HTb , K aKHM H BH,l:\a l\Ui 6bIJJO

n p e,l:(CT a B JJeH O ceMei1:c TBo Salamandridae . 3TO 6 bIJJ H cP0PMbI npH6JJH}KaIOll\HeCH n o

caoen BeJJH '-IH He K cO B peMeHH b IM c a n a xr a anpa w H TpHTOHaM.

C e M e i1:cTBo Discoglossidae n p e,l:(CTaBJJ eHO cPOP M OH D isc oglosSUlS sp . npH6JJH)I{al-O

ll\e i1:cH K D i scoglossus giganteus W e tts t ein-Westerheimb, o IIH caH H o M H 3 aep x n e r o

nJJHOI..\ eHa "'IexOCJJOBaKHH (Nova Ves) , OCTaTKH Discoglossidae H e o c o tie n n o 06HJJbHbI,

a H X c o x p a a a o c -n, H e ,l:(aeT B03 MO)l{HOCTH 6 0JJee T O'-lH Or O HX orrpezteneaaa.

C e Me iicTBo Pelobatidae npe,l:(CTaBJJ e H O pO,l:(OM Eop elobates sp., yCTaHGBJJeHHbIM Ha

OCH OBaH H H xapaxrepasrx KpeCTI..\OBbIX x ocrea, a TaK)I{e Pe lobates cf. [uscu s (Laurenti).

OCTaTKH :)To ii nocnennea cPOpMbI BeChMa 06HJJbHbI H xapaxrepnsr, He ofinapyncunaro-r

OH H HHKaKHX CYll\eCTBeHHbIX MOPcP0JJOrI1'-1eCKHX OTJJH'-IHi1: H p aC XO)l{,l:(eHHH EeJJH'-IH

H OH B OTH OllIe H HH K aHaJJOrH'IHbIM cPparMeHTaM coapeaenaoro P elobat es f llscus

(Laurenti) .

C eMeiicTBo Bufonidae IIpe,l:(CTaBJJ eHO BH,l:(OM Pliobatrachus langhae Fejervary

(Platosphinae) , a TaK)I{e HOBbIM BH,l:(OM Bufo tar lai n . sp. (Bufoninae). KpOMe Toro ,

c pezra OCTaTKOB )l{a6 H aXO,l:(HTCH OCTaTK I1 H e Onpe,l:(e JJeHHOH r o xae e cPOPMbI, OTJJl1 '-1a l-O

uieaca O,l:\HaK O OT COBpeMeHHblX B11,l:( OB . 1VIeCTHOCTb B eH)I{e HBJJHeTCH Tpe Theti M e CT 

H OCTbl-O, B KOTOPOi1: yCTanOBJJeHO HaJJH'I H e H H TepeCHO H IJJJH OI..\eHoBoi1: )l{a 6 bl Pl io

batrach us, OIJHCaH Hoi1: H3 3IJHCK OnHH B PYMbIHHJ1. H a J1,l:(eHHble B M e CTH OCTI1 B eH)I{e

an epasre 60JJee 0 6 HJJb H b le OCTaTK H :)To i1: cPOpMbl ztaro'r B03MO)l{HOCTb rry -mre oxa pax r e 

p H30BaTb 3TOT BH,l:( .B u jo tarl a i n . sp . eCTb yCTaHOBJJeHa Ha OCHOBaHHH ypoCTH JJa

(rOJJOTHn), a T a K )I{e KpeCTI..\OB o i1: H 6 e,l:(p e l-lH:o i1: K OCTH . 3 TO UblJJa 60JJbllIaH xcafia, 6JJH3

KaH COBpel\WHHoi1: Buf o calamita L a u r enti. B uf o tarla i n. sp . HBJJHeTCH cPopM o ii cx onno k

c B. r usciensis (Deperet) 113 IIJJHOI..\eHa R oussillo n, o IIHcaHHoi1: ,n;ene p e (D eper e t, 1897)

K aK pon D ip l oplectr ur us Dep eret. 3 T OT p ozt HBJJ rI eTCH B ep OHTH G CH H OHl1M OM pona

B ufo L aure nti.

C e Me i1:CTBO R anida e n p e,l:(CTaBJJeHO O,l:(HOH He6oJJbllIOH e;pOp M OW, o IIp e,l:(e JJe H H OW ICClK

Rana sp., OCTaTKH K OTOpo i1 n e c s ua 0611JJb H b I . 3TCl naryunca H anOM H H a eT 60JIb llIe

a c ero coapexreaayro Rana lata st ei Boulen ger, OTJIl1 ' l aHCh OT COBp e M eHHblX riaryruex

:anmYll\I1X B IIOJIb llIe .

cP a Y H a 3eMHOBO,l:(Hb IX H 3 MeCTH OCTH B e H )I{e lIMeJIa TeIIJJOJIl-0611BblW xapaxrep. fIo

a c eri Bep OH THO CTH :)TO 6 blJIH cPOpMbl xceporepva-recxoa cpem.r, B nJIl'IOI..\enC MeCT

HOCTII B eH)I{c rOCnO,l:(CTBOBaJJH yCJJOBHH, nonoóa sre yCJIOBHHM rOCnO,l:(CTByI<Jll\I1M B Ha

croauree BpeMH B xapcre B a JJK a H CK Or o IIOJJy o c Tp o B a.
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