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SZCZĄTKI RYB KOSTNOSZKIELETOWYCH

Z MIOCENU GÓRNEGO SLĄSKA

Streszczeni e. - Opisano szczą tk i Teleost ei z iłów torto ń skich z Krywałdu (Górny
Sląsk) . Należą one do rodzin : Clupeidae , Gadidae i Xiphiidae. Obecność rodzaju
X i phias L. wskazuje, że iły te tworzyły się w morzu st r efy subt r opik a lnej , lub co
najmniej um iarkowanej. Charakterystykę stratygraficzną opracował inż. A. Zie
liński.

WSTĘP

Mimo wzmianek w literaturze geologicznej o występowaniu mio
ceńskich ryb kostnoszkieletowych na Górnym Ś l ąsku (Knopp, 1934;
Makowski, 1935 ; Krach , 1939, 1956), nie zostały on e dotychczas opra
cowane pod względem systematyczno-anatomicznym. Notatka niniejsza
stanowi opracowanie 8 okazów, znalezionych przez inż. A. Zielińskiego

(Górnośląska Stacja Terenowa Inst. Geo1. w Sosnowcu) w Krywałdzie.

P. i nż . A. Zielińskiemu składam podziękowanie za przekazanie mi
do opracowania wymienionych okazów oraz za skreślenie charaktery
styki stratygraficznej profilu, w którym znalezione zostały szczątki ryb.
Charakterystyką i rysunkiem tego profilu poprzedzam opis szczątków

ryb. Równocześnie dziękuję prof. dr. J . J aniszewskiej, ki erowniczce
Muzeum Zoologicznego Inst. Zoo1. Uniw. Wrocł. , za udostępnienie mi
do celów porównawczych szkie le t u współczesnego przedstawiciela ro
dzaju Xiphias L., znajdującego się w zbiorach teg o Muzeum. P . M. Czar
nockiej dziękuję za wykonanie fotografii okazu X iphias L . juv.

Wszystkie okazy należą do zbiorów Zakładu Paleozoologii Uniwersy
tetu Wrocławskiego i zostały zainwentaryzowane jako jed en zbiór,
z symbolem "lVI" przy liczbie porządkowej .

CHARAKTERYSTYKA STRATYGRAF ICZNA
(A . ZIELIŃSK I)

W Krywałdzie na Górnym Ś l ąsku , w pionowym wyrobisk u górniczym,
głębionym w la tach 1949-5] , zostały odsłonięte utwory mioceńskie
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piętra tortońskiego, wykształcone jako zespół morskich iłów zielonkawo
szarych, marglistych , przegrodzonych serią gipsową. W górnej części

poziomu gipsowego znaleziono szczątki ryb kostnoszkieletowych, będące

tematem pracy dr A. Jerzma ńsklej.

Osady mioceńskie w Krywałdzie przykryte są do głębokości 18,8 m
utworami czwartorzędowymi, wykształconymi od góry jako piaski
i mułki, a w spągu jako glina zwałowa.

Utwory mioceńskie, zalegające do głębokości 183,2 m , rozpoziomowano
na torton górny i dolny. Do tortonu górnego zaliczono serię iłów nad
gipsowych, wykształconych jako zielonkawo-szare iły wapniste, otwor
nicowe, przewarstwione kilkoma cienkimi warstewkami tufitów. Wśród

iłów występują dość liczne, lecz źle zachowane skorupki małżów. Do
tortonu dolnego zaliczono serię gipsową, od 101,8 do 141,3 m, z wystę

pującymi w niej szczątkami ryb kostnoszkieletowych, oraz serię iłów

podgipsowych, do głębokości 183,2 m, łącznie ze spągową warstwą (miąż

szości 0,2 m) iłów z otoczakami wapieni i kwarców.
Utwory miocenu zalegają na pstrych iłach i piaskach triasowych

piętra pstrego piaskowca. Poniżej głębokości 188,0 m występują już

utwory formacji karbońskiej, złożone z serii łupków, piaskowców i po
kładów węgla, należące stratygraficznie do warstw rudzkich (westfal A).

OPIS

Rząd Clupeiformes
Podrząd Clupeoidei Cuvier, 1817

Rodzina Clupeidae Bonaparte, 1831

Materiał. - Pięć ni ekompletnych szkieletów. Okazy 4M-6M oraz
8M pochodzą z głębokości 110,25-110,50 m ; okaz 71'1 -- z głębokości

113-114 m. Wobec niezadowalającego stanu zachowania poszczególnych
osobników, trudno jest dać bliższe określenie systematyczne. Przynależ

ność ich do rodziny Clupeidae nie nasuwa jednak żadnych wątpliwości.

Wydaje się, że osobnik 7M (ze zniszczoną w znacznym stopniu przednią

częścią ciała) zbliża się do środkowo-mioceńskiego przedstawiciela
Clupeidae, opisanego z Kaukazu przez Bogaczewa (1933) jako Clupea
sp.? aff. humilis H. v. Meyer.

Opis. - Długość kręgosłupa osobnika 7M wynosi około 130 mm;
ni estety nie można podać największej wysokości ciała, sądząc jednak
z wysokości w okolicy płetw brzusznych (40 mm, czyli około 31% dłu

gości kręgosłupa), największa wysokość ciała zbliżała się do 33% długości

kręgosłupa, a więc podobnie jak podaje Bogaczew. Płetwy brzuszne
zaczynają się pod 26 kręgiem, licząc od tyłu, tak jak na rysunkach
Clupea humilis H. v. Meyer (Me yer, 1852). Według Bogaczewa, płetwy

brzuszne u jego okazów zaczynały się w przybliżeniu pod 28-29 kręgiem,
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Fig. 1. - Schem atyczny profil geologiczny odsłonięcia W Krywałd zi e (A. Zieliński ,

1961).

licząc od tyłu. Ok az z Krywałdu zbliża się także do C]. hum il is wy
kształceniem płetwy odbytowej, ciągnącej się daleko do tyłu . Nie udało

się jednak obliczyć ilości promieni tej płetwy.
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Uwagi. - Clupeidae należały do form pospolitych w całym miocenie,
o czym świadczy ich występowanie w różnych poziomach (Kramberger,
1883, Bogaczew, 1933, 1955, 1958; Arambourg, 1925, 1927; Pauca, 1935).
Pewne z nich, jak wynika z pracy Bogaczewa (1933) i co częściowo po
twierdza materiał z Krywałdu, zbliżały się pod względem anatomicz
nym do starszych akwitańskich form , opisanych przez Meyera (1852).

Rząd Gadiformes
Podrząd Ga doidei Cuvier, 1829

Rodzina Gadidae Bonaparte, 1831
Rodzaj Gadus L. (s. 1.)

Gadus macropterygius (Kramberger, 1883)
(Lig'. 2)

1883. Mor r hua m acropterygi a Kramb.; D, Kramberge r , Die jungtertiare .." p. 65,
pl. 13, fi g. 6.

1933. Gadu s m acropterygius Kramb.; W . W . Bogaczew, Materiały ..., p, 38-3 9, pl. 8,
Lig. 1-4.

Materiał. - Dwa niekompletne szkielety 1M i 2M, z głębokości

110,25-110,50 m. Okaz 1M jest lepi ej zachowany , ze względu jednak
na brak przedniej części czaszki, można podać tylko ni ektóre wymiary
ciała tego okazu.

Opis. - Długość kręgosłupa od potylicy do środka nasady płetwy

ogonowej osobnika 1M wynosi 64 mm. Wysokość ciała przy pierwszych
promieniach trzeciej płetwy grzbietowej równa się 12,4 mm. Wysokość

.głowy w okolicy pokryw skrzelowych wynosi około 22 mm.

U osobnika 1M zachowany jest in situ prawy otolit (fig. 2) długości

4,2 mm, największa wysokość sięga 1,9 mm. Czaszka tego okazu pękła

I
sa

Fi g. 2. - Gadus macr o
pte r ygius Kramberger, za
rys wewnętrznej strony
prawego otolitu (wg okazu
1M), sa sulcus ac usti cus ;

ca. X 10.

wzdłuż linii medialnej ; przedniej części czaszki brak; w 'części tylnej
widoczne są kości pokr yw skrzelowych, ni ezbyt dobrze zachowane.
Otolit, zaokrąglony w przedniej części i lekko zwężony w tyl e, prz ypo
mina w ogólnym zarysie otolity grupy Gadus eleg ans Koken. Strona
wewnętrzna, od której jest on widoczny, wyda je się płaska. Na grzbie
towym brzegu otolitu znajduje si ę kilka niezb yt głębokich bruzd (fig. 2);
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dwie przednie są dłuższe. Po stronie brzusznej, mniej więcej w połowie

długości otolitu, widoczna jest wyraźna pionowa bruzda. Prosta bruzda
słuchowa (sulcus acusticus) biegnie skośnie przez całą długość otolitu.

Kręgosłup zbudowany jest z około 45 kręgów, których długość jest
1,5 raza większa, niż wysokość. Kręgów tułowiowych jest 15, ogonowych
30. W płetwach piersiowych widocznych jest 14 długich promieni,
z których najdłuższe kończą się poza pierwszymi promieniami pierwszej
płetwy odbytowej. Płetwy brzuszne, zbudowane z nielicznych, drobnych
promieni , leżą tuż za głową, nisko, przed płetwami pi ersiowymi. Wy
stępują trzy płetwy grzbietowe. Ilość promieni w każdej z nich podaję

jako przypuszczalną na podstawie obu okazów. W pierwszej płetwie

grzbietowej zachowało się 8 promieni ; wydaje się jednak, że mogło wy
stępować do 9-10 promieni. W drugiej płetwie grzbietowej zachowało

się 9 promieni , ale sądząc po interhemaliach było ich 12. Trzecia płetwa

grzbietowa zbudowana była z około 19 promieni.

Płetwy odbytowe były dwie. Pierwsza z nich, zbudowana z około 25
promieni, jest wyraźnie dłuższa niż druga. Początek pierwszej płetwy

odbytowej przypada za końcem pierwszej płetwy grzbietowej . Położenie

. pierwszych promieni opisywanej płetwy odbytowej jest zgodne z obser
wacją Bogaczewa (1933) i z rysunkiem Krambergera (1883), natomiast
nie zgadza się z opisem, podanym przez ostatniego autora, który pisze:
"Pierwsza płetwa odbytowa zaczyna się pod środkiem drugiej płetwy

grzbietowej ". Bogaczew (1933) tłumaczy niezgodność między opisem
a rysunkiem w pracy Krambergera zwykłą omyłką; pogląd ten wydaje
mi się słuszny. Druga płetwa odbytowa jest krótsza niż pierwsza i zbu
dowana jest z około 16 promieni. Początek jej znajduje się pod pierw
szymi promieniami trzeciej płetwy grzbietowej.

Promienie płetwy ogonowej opierają się na wyrostkach neuralnych
i hemalnych 10-ciu ostatnich kręgów ogonowych. W skład każdej połowy

wchodzi 5 promieni krótszych i około 13 długich.

Uwagi. - Podany wyżej opis zgadza się z opisami Krambergera
(1883) i Bogaczewa (1933). Większa ilość kręgów tułowiowych zaobser
wowana przeze mnie (według Krambergera jest ich 12, według Boga
czewa - tylko 10) spowodowana jest tym, że na okazie 1M widoczne są

bardzo dobrze także trzy pierwsze kręgi, leżące tuż za kośćmi potylicz- .
nymi. Kręgi te na okazach kopalnych najczęściej są niewidoczne wcale,
lub bardzo słabo widoczne. Na taki zły stan zachowania pierwsz ych
kręgów u kopalnych Gadidae zwraca już uwagę Bogaczew (1933) przy
opisie Gadus caspius Bog.

Gadus macropterygius Kramb. znany jest z górnego miocenu Chor
wacji z Dolje (Kramberger, 1883) oraz z Kaukazu (Bogaczew, 1933).
Zarówno ten gatunek , jak i inne bliskie mu gatunki drobnych dorszo
watych, o stosunkowo małej ilości kręgów, były licznie reprezentowane
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w mioceńskich basenach obszaru Tetydy. Świadczą o tym także wystę

pujące w różnych poziomach ich otolity (Koken, 1891; Chaine & Duver
gier, 1928; Leriche, 1926). Znal ezienie in situ otolitu Gadus macropte
rygius Kramb. jest interesujące ze względu na brak opi sów podobnego
stanu zachowania nie tylko u te go gatunku, al e i u innych drobnych
dorszowatych z miocenu. Dlatego też brak jest korelacji między ozna
czeniami kopalnych luźnych otolitó w a odpowiednimi gatunkami Gadidae,
opisanymi na podstawie całych szkiel etów. Niepełny jednak opis tego
otolitu (strona zewnętrzna jest niewidoczna) utrudnia bliższe porównanie.
Można tylko stwierdzić, że jest on podobny najbardziej do otolitów
grupy Gadus elegans Koken.

Gadus macropterygius (Kramb.) nawiązuje do pewnych współczes

nych dorszowatych z Morza Śródziemnego lub z Morza Czarnego. Jed
nakże , jak to podkreśla Swietowidow (1948, p. 35) : "Współczesne Gadi
dae, zaliczane da wniej do rodzaju Gadus L., zostały obecnie rozdzielone
na kilka osobnych rodzajów. W przypadku kopalnych Gadidae, opisa
nych w większości na podstawie niepełnych szczątków, jest to trudno
zrobić, i dl atego poniżej zostały on e zaliczone do rodzaju Gadus s. L"

Przytoczony wyżej pogląd Swietowidowa wydaje mi się słuszny, zaś

brak współczesnego materiału porównawczego utrudnia określenie , do
którego ze współczesnych rodzajów można by zaliczyć te formy.

Rząd Perciformes
Podrząd Scombroidei

Rodzina Xiphiidae GUnther, 1860
Rodzaj Xiph ias L. juv.

Xiphia s sp.

(fig. 3; pl. I)

A-laterial. - Jeden fragm ent szk ieletu (3M), długości 26 cm, z głębo

kości 110,25-110,50 m. Okaz ten przedstawia osobnika młodego, o czym
świadczą: 1) wymiary, 2) obecność daleko do tyłu sięgającej płetwy

grzbietowej , 3) kształt trzonów kręgów oraz wyrostków neuralnych
i h emalnych .

Opi s. - Sądząc z zachowanej części , długość całego osobnika bez
rostrum wynosiła około 50 cm . Dorosłe formy rodzaju Xiphias L. osią

gają obecnie ponad 3 m długości. W kręgosłupie zachowało się 14 kręgów

o ba rdzo charakter ystycznych , silnych wyrostkach neuralnych i hemal
nych. Kręgi są długie , w pos taci klepsyd ry, z wyraźnym zwężeniem

w środku. Kręgów ogonowych widocznych jest tylko 10. Współczesne

for my Xi phias L. mają 26 kręgów , z tego 11 ogonowych (Gregory
& Conrad, 1937). Wobec braku końcowej części kręgosłupa u badanego
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okazu, można tylko przypuszczalnie przyjąć obecność jeszcze jednego
kręgu ogonowego .

Wyrostki neuralne, na zachowanych kręgach tułowiowych i na 5-ciu
pierwszych kręgach ogonowych, są szerokie i stosunkowo krótkie. Przed
ni e i tylne zygapofiz y neuralne zarysowują się niewyraźnie. W sąsiedz

twie ostatniego kręgu tułowiowego zachowały się końce żeber, należących

do przedostatniego kręgu tułowiowego. Kręgi ogonowe mają zmniejsza
jące się stopniowo wyrostki neuralne oraz charakterystyczne, płatowato

rozszerzone na końcach wyrostki hemalne. Widoczne są też ślady

niezbyt dużych przednich i tylnych zygapofiz.

Fig. 3. - X iphias L. juv. (wg okazu 3M): c żeberka, inth interhaemale,
i ntn interneurale ; X O,5.

W zachowanym fragmencie płetwy grzbietowej (fig. 3) widoczne są

ślady 26 promieni i 20 interneuraliów, przy czym ostatni promień nie
miał przypuszczalnie odpowiadającego mu interneuralium, lub też ślad

jego nie zachował się. Płetwa grzbietowa kończyła się nad początkiem

trzeciego kręgu, licząc od tyłu. Ponieważ u żywego osobnika mógł

występować jeszcze jeden krąg ogonowy, koniec tej płetwy przypadałby

wtedy nad początkiem czwartego kręgu, licząc od tyłu. Budowa zachowa
n ego kawałka płetwy grzbietowej odpowiada stosunkom,·występującym

u młodych przedstawicieli X iphias gladius L. Jak wiadomo bowiem,
u dorosłych form tego gatunku środkowe tylne promienie płetwy

grzbietowe j ulegają silnej redukcji.

W płetwie odbytowej zachował się ślad 5 pi erwszych i 6 ostatnich
promieni. Srodkowa część płetwy uległa zniszczeniu. Poza tym widoczne
są jeszcze interhem alia w lic zbie 13. Cała płetwa, sądząc po ro zmi arach
zniszczonego odcinka, mogła mieć około 16 promieni. Podstawa jej od
powiada długości 51/ 2 kręgów leżących nad nią. J ak widać z fotografii
szkieletu Xiphias gladius L. w pracy Gregory i Conrada (1937), okaz ten

16 A CI~'a P alaeon tologlca Polo rilca Nr l-Z
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miał niewiele dłuższą płetwę odbytową. Cuvier i Valenciennes (1831)
podają u Xiphias gladius 17 promieni w tej płetwie.

Uwagi. - Jako materiał porównawczy służył mi szkielet wsp ółczes-,

nego dorosłego osobnika Xiphias gladius L. ze zbiorów Muzeum Zoolo
gicznego Uniw. Wrocł. oraz opisy i rysunki kręgów w pracy Gregory
i Conrada (1937) ; niestety , autorzy ci ograniczyli swoje badania tylko
do osobników dorosłych.

Tymczasem, jak podają Cuvier i Valenciennes (1831 , p. 256), u mło

dych osobników Xiphias gladius L. występują zupełnie inne proporcje
ciała, aniżeli u form dorosłych ; "En prenant dans un jeune sujet sa
longueur totale depuis la pointe de I'epee jusqu'a I'extremitó des lobes
de la queue, elle comprend pres de dix fois sa hauteur aux pectorales;
... L 'adulte a des dimensions plus courtes et plus grosses. Sa longueur ne
fait que le sextuple de sa hauteur.,;".

Należy przypuszczać, że wobec takich zmian w proporcjach ciała,

zarówno trzony kręgów, jak i wyrostki neuralne i hemalne muszą się

zmieniać podczas rozwoju osobniczego; szczególnie silnie wydłużają się

wyrostki neuralne. Ponieważ w trzonach kręgów dorosłych osobników
współczesnych rodzaju Xiphias L. wysokość równa się prawie długości,

można przyjąć - opierając się na podanych wyżej zmianach w propor
cjach ciała w czasie wzrostu osobniczego - że u osobników młodych

trzony kręgów powinny być niższe , a więc podobne do tych , jakie wy
stępują u badanego osobnika z Krywałdu. Na potwierdzenie tych przy
puszczeń można podać, że Leriche (1910) przy opisie kręgosłupa współ

czesnych przedstawicieli Xiphias gladius L. wspomina. że kręgi młodych

osobników tego gatunku są stosunkowo dłuższe , niż u osobników do
rosłych.

W stanie kopalnym kręgi rodzaju X iphias L. zostały opisane przez
Leriche'a (1910) z oligocenu Belgii, jako należące do nowego gatunku
Xiphias rupeliensis Leriche. Kręgi te należały do osobnika dorosłego

większego niż współcześni przedstawiciele Xiphias gladius L. ; były one
wydłużone, w kształcie klepsydry. zaś wymiary ich, jak podkreśla

Leriche, przypominają proporcje występujące u młodych osobników
współczesnych z gatunku Xiphias gladius L.

Interesującym zagadnieniem, jakie nasuwa się przy porównaniu wia
domości o budowie kręgosłupa u współczesnych i oligoceńskich form
rodzaju Xiphias L., jest zmiana kształtu kręgów u osobników dorosłych

i związana z tym prawdopodobnie zmiana pokroju ciała. Ponieważ

z Krywałdu posiadam tylko szczątki formy młodocianej, nie można na
razie stwierdzić, czy ten mioceński przedstawiciel Xiphias L. należy do
form spokrewnionych z ga tunkiem oligoceńskim, u którego w stanie
dorosłym występowały wydłużone, kl epsydrowate kręgi , czy też zbliża
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się on już do form nowoczesnych , u których osobniki dorosłe cechują

się wyraźnie krótkimi kręgami.

Przedstawiciele rodziny Xiphiidae znani są w stanie kopalnym od
oligocen u (Leriche, 1910), natomiast bliskie jej rodzin y Histiophoridae
i Xiphiorhynchidae (dawniej zaliczane do rodziny Xiphiidae) występują

j uż w eocenie (Woodward , 1901). Na leży podkreślić , że wszystki e formy
na leżące do tych rodzin znane są głównie z nieliczn ych fr agmentów
rostrum i kręgów ; znalezienie dobrze zachowanego chociaż niekomplet
nego okazu rodzaju Xi phias L. jest, jak dotychczas , zupełnie wyjątkowe.

WN IOSKI

1. Tortońskie ryby kostnoszk iel etowe znane są w Polsce w nie
wielkim stopniu. Poza w zmiankami w pracach geologicznych o wystę

powaniu rodzaju Proleb ias Sauvag e i innych, bliżej nie określonych

form (Knopp, 1934; Krach, 1939), opisano tylko jeden okaz Scorpaena
ensiger (Jordan & Gilbert) (Jerzmańska 1958). Ichtiofauna z Krywałdu

r epre zentu je formy należące do współczesnych rodzaj ów, przy czym
Clupeidae i Gadidae już w miocenie miały szeroki zasięg i należały do
for m pospoli tych. Jednak ze względu na niedostateczną jeszcze znajomość

ichtiofauny tortońskiej or az na występowanie Gadus macropteruqius
również w sarmaci e (K ramberger , 1883), opisane formy nie mogą mieć

znaczenia st ratygraficznego.

2. Obecność rodzaj u X iphias L., któr y występuje współcześnie w mo
rzach strefy subtropikalnej i umiarkowane j , upoważnia do przypuszcze
nia , że w czasi e twor zenia się osa dów z Krywałdu panował klimat co
najmniej umiarkowany. Należy zaznaczyć , że z Krywałdu znane są

z tych samych warstw także szczątki ciepłolubnej fl ory (Ra niecka -Bo
browska, 1957).

Zakład Pa l eozool ogi i
U n i w er sy tetu W r ocl aw k i ego,

Wroclaw, listopad 1961
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ANNA JERZMAI'ISKA

FOSSIL BON Y F ISHES FROM THE MIOCENE OF UPPER SILESIA, POLAND

Summary

The occurren ce of t he bony fishes in the T ertiary deposi t s of Upper Silesia

w as recorded b y se veral a uthors (K no pp, 1934; M akowski, 1935; Krac h , 1939, 1956)

they have no t been, h owever, so far d escr ibed. Ei ght specimens from the f am ili es
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Clupeidae, Ga didae and Xiphiidae are discussed in the present paper. They have

all been collected from the Tortonian clays of Upper Silesia.

Family Clupeidae: 5 incomplete skeletons in a state of preservation that does

not permit closer identification. Only one specimen, marked 'lM, resernbles C~upea

humilis H. v. Meyer, both in the position of ventral fins and the length of the

anal fin whose rays could not be counted.

Family Gadidae: 2 incomplete specimens (lM and 2M) may be re ferred to

Gadus macropterygius Kramberger. The length of tbe vertebrał column in

specimen 1M is 64 mm; the body height at the first rays of the 3rd dorsal fin

and those of the 2nd anal fin is 12.4 mm. The height of the head in the proximity

of the opercula is approx, 22 mm. On vspecimen 1M the right ot olite (f ig. 2) has

been preserved i n situ . Several, r atber shahlow furrows, OCOOf anteriorły on the

dorsal margin ot this otolite. Th e number of rays in the dorsal fins has been

approximately determined on the b ase of th e two availabłe s pecirnens, 8 rays

have been preserved in bhe anterior fin, their maxirnum number could not have

been more than 9-10. The 2nd dorsal fin contains 9 rays, there may have been

about 12 od' them. In t he 3rd dorsal fin th ere are 19 rays. The Ilrst anal fi n

(approx, 25 rays) is distinctly longer than t he second one (approx. 16 rays). The

first anal fin begins below the end of the first dorsal fin, in which it agrees

with the figure published by Kramberger (1883). An error, however, has crept

into that author's de scription, given in the same paper, as has already been

pointed out by Boga ćzew (1933). Judging on th e structure of the internal side, the

otoli te in this species comes closer to otolites charactertstic of the group Gadus

eteqan.s Koken.

Family Xiphiidae: the material cons is ts of one fragmentary young specimen

of the genus X iph ia.s L. The length of the preserved portlon of the skeleton is

26 cm . The length of a complete sperimen, without the rostrum, may have be en

approx. 50 cm. Zoological literature does not conta in de scriptions of the skeleton

of young individual of this genus. It is k nown, however (Cuvier & Valenciennes,

1831), that the bod y height of a young indiv idual at the pectoral fins is about 1/10

of the complete length of th e body, while in a mature individual it is equal to

1/6 of th e bod y le ngth. In view of such changes. it seems probabie that both the

vertebrai centra, and the neural and hemal processes must also be su bject to chan

ges during ontogen y. Neural processes grow to a greate r extent than do the other

pro cesses. In the living forms of gen us X iphias L. the heigh t of the vertebrai

centra in matu re individ uals nearly equals their length. Therefore, observation s

reg arding changes in proportions of body, which occur during ontogeny, suggest

th at in young forms the vertebrai centr a ough t to be lower, hence similar to those

tha t are present in the specimen under con sideration.

A rather interesting problem is po sed when comparing data on the structure

of vertebrae in recent and fossil species of X iphias L. It concerns changes in the

shape of vertebrae and changes in the body contour that are likely to occur in
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this connection. Since the Krywałd specimen is a yourig form , it is for the prese nt

impossible to determine whether it beJ on gs to forms related with the Oligo cene

spe cies (Leriche , 1910), whose mature individuals have long vertebrae , or if it rather

resembles the recent fo rms whose maturo individuals have shor t ve r tebrae.

The presen ce of genus X iph ias L. j usti fi es the su p pos ition that th e deposits

from which it w a s obtained , h ad be en fo rmed in a moderate, if not ev en su btrop
ical climate.

EX PLAN ATl ON O F ILL USTRATlON S

Fig. 1 (p. 237)

Diagrammatic geological secti on of outcrop from Krywald (A. Zieliński , 1961),

Fig. 2 (p. 238)

Gadus macTopteTygius Kramberger, outline of internal surface of right otolite
(af ter specimen 1M); sa su lc us acusticus ; approx. X 10.

Fig. 3 (p. 241)

X iphias L . juv. (after spe cimen 3M) , c ribs, in th interhaemaJe , intn inter
neurale ; X 0.5.

Pl. I

Xi ph ia s L . juv . (specimen 3M); approx . X 0.5.

AHHA EP:iKMA HbCKA

OCTATKJ1 KOCTHbIX PbIB J13 l\'IJ10IJ;EHA BEPXHEVI CJ1JIE3J1J1 (IIOJIbIIIA)

P esio.ae

TpeTH"IHble p bI6bI Bepxnen CHJIe3HH H3BeCTHbI TOJIbKO H3 MeJIKH X 3aMeToK

B reOJIOr H"IeCKoti: n rrr epa-rype (Knop p, 1924; Makowski, 1935; Krach, 1939, 1956). B Ha

crosuren pa óore noweuteno HTorH H3Y"IeHI1H 8 oópasn oa H3 TOpTOHCKHX rJIHH K p sr

a anna. B MaTepHnJIe y CTaHOBJIeHO n pa cyr cr a a e CJIe.ąYłO~Hx CeMeI1CTB :

Clupeida e : 5 HenOJIHhIX CKeJIeTOB, KOTOpbIX nJIOXaH co xp as u ocr r, He n 03BOJIHeT

Ha 60 JIee TO"IHOe onpenen enne, aa HCKJIIO'leHl1eM oc ofia 7M 6JIH3KOti: Clupen humilis

H . v . Meyer.

Gad idae : 2 nenona s re oópaa us r (1M H 2M) n pananneacaume K GlIdus macr opte

Tygiu.s Kramb. Y OC06H 1M Haxo.ąI1TCH in situ npaasm OTOJII1T (qmr. 1). qHCJIO JIy"Ieii

B r pex cmramsrx nJIaBHHKa x , onpezrenenaoe Ha OCHOBaHHI1 060l1X oópaauon, paBHH

eTCR n p rrraepn o : .ąJIH n epnoro - 9-10, .ąJIH a r oporo no 12, .ąJIH r pert.ero OKOJIO 19.

Cyzta no cTpo eHHIO BHy TpeHHei1 CTOpOHbI, OTOJII1T aroro BH.ąa npH6JIH:lKa eTCH K OTO

JII1TaM rpynnsr Gadus el egan s Koken .
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Xiphiidae: O.n;J1HO'IHblii q,parMeHT CKeJIeTa MOJIo.n; oii oc05J1 pona X iphias L. BBJ1.n;y

QT Cy T CTB J1R B 300JIOrJ1'IecKoil rnrreparype .n;aHHbIX, KaCalOI:4J1XCR MOJIO.n;bIX ocoóea

:JTOrO p ozra , M O:lKHO TOJIbKO npezmonararr., 'ITO T eJIa n 0 3B OHKOB, a r axace a espam.asre

11 r exrarnsmsre OTpOCTK J1, J13M l'HRJIJ1 CBO J1 nponopnan BO BpeMR p OCTa oc05J1. Tlpen

n OJIO)KeHJ1 e :JTO OCHO B b IBaeTCR H a I13M e H eHJ1RX 0 5I:4eii q,OpMbI T e JIa y M OJIO.n;bIX

11 B3pOCJIbIX X iphias glad itl s L . (Cuv i er & Valenciennes, 1831). T aK KaK oópaaeu J13

Kpsraarrna npeLlCTaBJIReT c 060ii M OJIO.l\YlO OC05b, YCTaHOBJI eHJ1 e ee OT HOmeH J1i1 K OJlJ1

To~eHoBoMY BJ1.n;y (Leriche, 1910) c .l\JIJ1HHbIMJ1 n03BOHKaMJ1 y B3pOCJIbIX o coóea ,

J1JII1 K c OBpeMeHHbIM npeJ.\cTaBI1TeJIRU X iphias L., y KOTOpbIX B3pOCJIbIM OC0 5 RM

caoacraenas; OTHOCJ1TeJIbHO KOpOTKl1e n 0 3BOHKJ1, - He i1BJIReTCiI B03M O:lK H b JM.
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X i ph ias L. juv. (ok a z 3M); ca. X 0,5.
F ot. M. Czar nocka
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