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Streszczenie. - W piaskach tortońskich odsłaniających się w Niskowej koło Nowego
Sącza znaleziona została obfita fauna chitonów. Reprezentowanych [est wśród niej
5 gatunków należących do 5 różnych rodzajów. Najliczniejszym jest Acanthochitona
sandeciana n.sp ,

WSTĘP

Podczas przeglądania materiału otrzymanego po przeszlamowaniu
piasków, pochodzących ze znanych odsłonięć tortonu w Niskowej koło

Nowego Sącza (Uhlig, 1888; Friedberg, 1907; Skoczylasówna, 1930)
stwierdziłem obecność stosunkowo licznych skorupek chitonów. Zwie
rzęta te z terenu Polski nie były dotychczas przedmiotem bliższego za
interesowania, choć właśnie z Niskowej pochodzi jedyna wiadomość

o ich występowaniuw naszym kraju. Skoczylasówna (1930, Pl. I, fig. 8)
znalazła tutaj jedną skorupkę środkową Chiton sp. W zbiorach Instytutu
Geologicznego w Warszawie widziałem ponadto kilka skorupek chito
nów pochodzących z Łychowa Szlacheckiego koło Zaklikowa (ark. Kraś

nik), Mniszka (ark. Kraśnik) oraz z iłów krakowieckich odwierconych
w Słupczy (ark. Opatów) i Bożymdarze (ark. Sandomierz). Z wyjątkiem

okazów z Łychowa, wszystkie pozostałe należą do rodziny Acanthochi
tonidae. Z innych stanowisk miocenu czy jakichkolwiek osadów star
szych w Polsce chitony nie są znane.

Odsłonięcia miocenu w Niskowej znajdują się około 400 m na zachód
od wsi, w dolince bezimiennego potoku, będącego prawobrzeżnym do
pływem potoku Trzetrzewińskiego. Miejsce to zostało oznaczone na
Fig. 1 kropką w środku koła . Spośród odsłaniających się tutaj licznych
warstw utworów mioceńskich, tylko w jednej spotyka się chitony. Wy
stępują one w bardzo drobnoziarnistych piaskach, zawierających liczne
nieregularne skupienia piasku silniej scementowanego węglanem wap
nia. Utwory te ukazują się na powierzchni u podnóża obu zboczy do
linki południowego odgałęzienia potoku, tuż powyżej jego pierwszego
rozwidlenia.
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W omawianym osadzie skorupki chitonów należą w zasadzie do rzad
kich skamieniałości i znalezienie ich bezpośrednio w odkrywce jest
praktycznie niemożliwe. Zebrane okazy pochodzą z przeszlamowania
i przebrania dużej ilości materiału. Oprócz chitonów w piaskach tych
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Fig. 1. - Szkic lokalizacyjny odsłonięć miocenu w Niskowej .
(Sketch drawing of the Miocene outcrop at Niskowa).

występuje bardzo bogaty zespół innych skamieniałości. Najliczniej re
prezentowane są ślimaki (31 gatunków) i małże (17 gatunków). Ponadto
występują otwornice, mszywioły, łódkonogi. a rzadziej także szczypce
krabów, płytki rozgwiazd i otolity. Cały zespół wskazuje na warunki
morza ciepłego, mającego zasolenie zbliżone do normalnego. Sedymen
tacja piasków zachodziła na nieznacznych głębokościach odpowiadają

cych strefie sublitoralnej.
W zebranym materiale wyróżniono 5 gatunków chitonów pależących

do 5 różnych rodzajów, przy czym jeden z nich nie został oznaczony
gatunkowo.

OPIS GA TUNKOW

Gromada Amphineura von Ihering, 1876
Podgromada Polyplacophora de Blainville, 1816

Rząd Neoloricata Bergenhayn, 1955
Podrząd Lepidopleurina Thiele, 1910
Rodzina Lepidopleuridae Pilsbry, 1892

Rodzaj Lepidopleurus Leach in Risso, 1826
Lepidopleurus decoratus (Reuss, 1860)

(Pl. I, fig. 1-4)

1860. Chiton decoratus n .sp .; A. E. Reuss, Die marinen TerWirschichten..., p . 53,
Pl. 8, fig. 7.

1883. L ep idopleurus decoratus Reuss ; A. T. Rochebrune, Monographie des especes....
pp. 62-63.

1934. L epidoplcurus (Lepidopleurus) decoratus Reuss ; J. Sulc, Studie fiber ..., pp. 3-4.
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Materiał. - 6 skorupek przednich, 25 skorupek środkowych i 4 sko
rupki tylne. Okazy mniej lub bardziej uszkodzone.

Wymiary (w mm):

Skorupka przednia - okaz największy (zacho
wana tylko połowa)

(po uzupełnieniu miałaby ok. 4 mm)
Skorupka . środkowa - połowa największego

okazu. .
(w całości miałaby ok. 8 mm)
Skorupka tylna niekompletna - po uzupełnie

niu miałaby ok.

Długość

2.0

3.0

2.0

Szerokość

2.0

3.0

3.0

Opis. - Skorupka przednia (Pl. I, fig. 1) jest wypukła i ma kształt

półkolisty. Cała jej górna powierzchnia jest urzeźbiona. Rzeźba składa

się z kilku koncentrycznych zmarszczek o różnej grubości, biegnących

równolegle do zaokrąglonego przedniego brzegu skorupki, oraz gęstych,

bardzo delikatnych żeberek, rozchodzących się promieniście od szczytu.
Na każdym żeberku zaznacza się rząd drobnych i gęsto ułożonych guz
ków. Area szczytowa biegnie wzdłuż całego tylnego brzegu w postaci
bardzo wąskiego paska, który rozszerza się nieco pod szczytem.

Skorupki środkowe (Pl. I, fig. 2, 3) mają kształt zbliżony do prosto
kąta; w przekroju poprzecznym są one wyraźnie łukowato wygięte i za
łamane wzdłuż grzbietu. Area środkowa pokryta jest licznymi cienkimi,
podłużnymi żeberkami, które w pobliżu granic z areami bocznymi wy
ginają się ku szczytowi. Poszczególne żeberka bądź przebiegają przez
całą długość arei oddzielnie, bądź łączą się w ten sposób, że z dwóch
lub trzech powstaje jedno. Prostopadle do nich zaznaczają się linie przy
rostowe; w punktach krzyżowania się żeberek z liniami wzrostu poło

żone są guzki. Na areach bocznych obserwuje się liczne i bardzo gęsto

obok siebie leżące promieniste żeberka, których ilość wzrasta ku brze
gom bocznym skorupki. Żeberka te są tu jednak drugorzędnym elemen
tem rzeźby, bowiem na pierwszy plan wysuwają się koncentrycznie roz
chodzące się od szczytu zmarszczki. Podobnie jak na arei środkowej,

również i tu na żeberkach wykształcone są guzki. Na każdym guzku
znajduje się jeden otworek, będący ujściem na powierzchnię kanalika
nerwowego. Area szczytowa nie różni się od opisanej u skorupek przed
nich. Articulamentum tworzy na przednim brzegu dwie niewielkie,
dość znacznie od siebie oddalone blaszki szwowe. Blaszek przyczepo
wych brak.

Skorupka tylna (Pl. I, fig. 4) ma rzeźbę podobną, jak opisane wyżej

skorupki środkowe.

Uwagi. - Okazy z Niskowej w zupełności odpowiadają opisowi i ry
cinie Reussa (1860), jedynie koncentryczne zmarszczki na areach bocz
nych są u nich mniej regularne. Sulc (1934) podkreśla, że gatunek ten
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charakteryzuje się znacznymi różnicami wielkości skorupek u osobni
ków, znajdowanych w różnych stanowiskach. Według tego autora, naj
większe okazy spotyka się w facjach piaszczystych; największy jego
okaz - skorupka tylna - miał szerokość 18 mm. Formy z Niskowej,
jakkolwiek również z piasków, są więc znacznie mniejsze, jednakże nie
odbiegają pod tym względem od holotypu Reussa (połowa skorupki),
którego szerokość wynosiła ok. 3 mm.

Lepidopleurus decoratus (Reuss) jest gatunkiem stosunkowo często

spotykanym w miocenie Europy, szczególnie zaś w basenie wiedeńskim

(Rochebrune, 1883; Sulc, 1934; Sieber, 1953, 1959).

Podrząd lschnochitonina Bergenhayn, 1930
Rodzina Chitonidae Rafinesque, 1815

Rodzaj Chiton Linnaeus, 1758
Chiton bohemicus (Rochebrune, 1883)

(Pl. I, fig. 5, 6)

1883. Gymnoplax Bohemicus ; A. T. Rochebrune, Monographie des especes..., p. 63.
1930. Chiton sp.; K. Skoczylasówna, Przyczynek do znaiomoścl. .., p. 68, Pl. 1, fig. 8.
]·934. Chiton bohemicus (Rochelbrune) ; J. Sulc, Studie iiber..., pp. 25-26, Pl. 2,

fig. 48, 50-ć4.

Materiał. - 25 niepełnych skorupek środkowych oraz 6 tylnych.
Wymiary (w mm):

Długość Szerokość

3,0

6,0

2,0

3,6

dwu-

Połowa największej skorupki środkowej

(w całości miałaby ok. 12-14 mm)

Skorupka tylna - okaz cały .
(największy niekompletny (połowa) jest
krotnie większy) I

Opis. - Skorupki środkowe (Pl. l, fig. 5) mają kształt zbliżony do
prostokąta, z nieco wystającym szczytem na tylnym brzegu. Wzdłuż

grzbietu są one kątowato załamane. Area środkowa w części przyśrod

kowej jest gładka, a po bokach zaopatrzona w liczne, w przekroju po
przecznym niesymetryczne bruzdy, które ku brzegom stają się coraz
krótsze, ale jednocześnie szersze i głębsze. Asymetria bruzdy wyraża

się różną długością i nachyleniem zboczy, które od strony bliższej osi
podłużnej zwierzęcia są krótsze i bardziej strome; uwidocznia się ona
także na przednim brzegu arei środkowej (Pl. l, fig. 5). Ilość bruzd po
jednej stronie dochodzi do 12. Na areach bocznych biegną od szczytu
zwykle trzy grube żeberka, które czasem na końcu rozwidlają się dy
chotomicznie. Zarówno żeberka, jak i rowki pomiędzy nimi są bardzo
delikatnie prążkowane. Ogólny przebieg prążków, które widoczne są

tylko przy silnym powiększeniu, jest podłużony w stosunku do żeberek.
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Całe tegmentum jest gęsto perforowane. Otworki są drobne i lepiej
widoczne na areach bocznych. Rozmieszczenie ich jest regularne: two
rzą figury zbliżone do rombów. Na niektórych okazach, z lepiej zacho
waną powierzchnią zewnętrzną, widać - przy silnym powiększeniu 
dookoła otworków okółek bardzo drobnych porów. Główne kanaliki
przebiegają skośnie przez tegmentum; średnica ich wewnątrz jest więk

sza, niż średnica ujścia na powierzchnię.

Articulamentum jest nieco tylko większe od tegmentum. Na przed
nim brzegu tworzy dwie szerokie, zaokrąglone blaszki szwowe. Blaszki
przyczepowe, widoczne najlepiej od wewnętrznej strony skorupki, są

na brzegu drobno ząbkowane, a ponadto w połowie rozcięte wąską szcze
linką. Od zakończenia tej szczelinki do szczytu biegnie rząd drobnych
otworków; drugi podobny rząd ciągnie się od tylnego skraju blaszki
przyczepowej - ten drugi rząd jest zwykle częściowo zakryty przez
areę szczytową.

Skorupka tylna (Pl. l, fig. 6) jest lekko wypukła. Pośrodku znajduje
się słabo wystający wierzchołek. Rzeźba arei środkowej skorupki tylnej
jest taka, jak u opisanych wyżej skorupek środkowych. Na arei tylnej
przebiegają liczne promieniste żeberka o podobnym charakterze, jak na
areach bocznych skorupek środkowych. Podobnie są wykształcone blasz
ki szwowe. Drobno ząbkowana blaszka przyczepowa. widoczna od strony
wewnętrznej, ciągnie się wzdłuż całego półkolistego tylnego brzegu sko
rupki. U jedynego kompletnego okazu 11 wąskich szczelinek dzieli ją

na 12 odcinków. Ilość szczelinek, według Sulca (1934), waha się od 10
do 15. Na przedłużeniu każdej szczelinki biegnie do wierzchołka rząd

drobnych otworków.
Uwagi. - Badane okazy niczym nie różnią się od opisanych przez

Sulca (1934). Jak można sądzić z opisu i fotografii, do tego gatunku
trzeba zaliczyć skorupkę Chiton sp., wymienianą z Niskowej przez Sko
czylasównę (1930). Jednym ze wspomnianych we wstępie trzech okazów,
pochodzących z Łychowa Szlacheckiego, a oznaczonych ogólnie jako
Chitonidae, jest skorupka tylna należąca do Chiton bohemicus (Roche
brune).

Chiton bohemicus jest gatunkiem częstym w miocenie wiedeńskim

(Rochebrune, 1883; Sulc, 1934: Sieber, 1953, 1959).

Rodzina Ischnochitonidae Dall, 1889
Rodzaj Ischnochiton Gray, 1847

Ischnochiton rudolticensisSulc, 1934
(Pl. I, fig. 7)

1934. Ischnochiton Tudolticensis Sulc ; J. Sulc, Studie Uber.... pp. 23-24, Pl. 2,
fig. 41--43.

Materiał. - 7 skorupek środkowych.

Wymiary (w mm):

6 Acta Palaeontologlca Polonica Nr 3/65
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Długość Szerokość

Największy okaz (połowa skorupki) . 2,5 3,5

Opis. - W przekroju poprzecznym skorupki są łukowato wygięte.

Area środkowa ma urzeźbienie niejednolite (Pl. I, fig. 7). W przedniej
części skorupki tworzą ją drobne, gęste, podłużne żeberka, które na
pograniczu z areami bocznymi oraz w pobliżu szczytu, łącząc się ze sobą,

tworzą nieregularną siatkę . Poszczególne żeberka składają się z licznych,
połączonych ze sobą guzków. Podobne guzki, ułożone w niezbyt regu
larne rzędy, o przebiegu koncentrycznym od szczytu, stanowią rzeźbę

arei bocznych. Blaszki przyczepowe mają brzeg gładki i rozcięte są przez
jedną szczelinkę. Od szczytu ku blaszce przyczepowej biegną dwa rzędy

otworków, które widoczne są tylko po wewnętrznej stronie skorupki:
jeden do zakończenia szczelinki, drugi do tylnego skraju blaszki.

U wagi. - Badane okazy nie wykazują różnic w stosunku do opisy
wanych przez Sulca z miocenu wiedeńskiego (Rudoltice, Kninice).

Rodzaj Lepidochitona Gray, 1821
Lepidochitona sp.

(Pl. I, fig. 8)

W posiadanym materiale jest kilka fragmentów skorupek środko

wych, ale tylko jeden - największy okaz (połowa skorupki) jest dobrze
zachowany (Pl. I, fig. 8). Ma on długość 2,4 mm i szerokość 3,7 mm
(w całości miałby szerokość ok. 8 mm).

Skorupki są wzdłuż grzbietu silnie załamane. Całe tegmentum po
kryte jest lekko wydłużonymi guzkami, które ułożone są w nieco wy
gięte, krzyżujące się rzędy. Podział na areę środkową i boczne jest jed
nak wyraźny: aree boczne mają gęstsze i bardziej regularnie ułożone

guzki, a ponadto są nieco wzniesione w stosunku do arei środkowej. Na
każdym guzku znajduje się ujście jednego kanalika nerwowego. Blaszka
szwowa zachowana jest w całości tylko u jednego okazu i ma kształt

nierównobocznego trójkąta o zaokrąglonym wierzchołku. Blaszki przy
czepowe mają brzeg gładki i rozcięte są przez jedną szczelinkę. Od
szczytu biegną dwa rzędy otworków, podobnie jak u poprzedniego ga
tunku.

Brak dostatecznej ilości materiału oraz nie najlepszy stan zachowa
nia uniemożliwiają oznaczenie gatunku. Okazy z Niskowej przypomi
nają Middendorffia lepida (Reuss) - gatunek wymieniany przez Sulca
(1934) z basenu wiedeńskiego, jednakże największy badany okaz jest
przeszło dwukrotnie większy, niż opisywane przez Sulca.

Niewątpliwie bardzo zbliżonym gatunkiem jest także żyjąca obecnie
Lepidochitona cinereus (Linnaeus). Gatunek ten pojawił się już w mio-
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cenie, gdyż znajdowano go w muszlowcach (faluns) Manthelan w basenie
Loary; ponadto znany jest on z pliocenu Modeny (Malatesta, .1962).

W układzie systematycznym Thiela (1929), przyjętym przez Sulca,
rodzaj Middendorffia Dall, 1822 zaliczany jest do rodziny Lepidochito
nidae, w nowszych zaś (Bergenhayn, 1955; Smith, 1960) - do rodziny
Callistoplacidae. U przedstawicieli tej ostatniej rodziny brak na sko
rupce otworków nerwowych (Smith, 1960), zatem badane okazy nie
mogą być zaliczone do rodzaju Middendorffia, do którego są pod wie
loma względami zbliżone. Za zaliczeniem ich do rodzaju Lepidochitonina
przemawia także charakter rzeźby tegmentum i obecność blaszek przy
czepowych z jedną szczelinką.

Podrząd Acanthochitonina Bergenhayn, 1930
Rodzina Acanthochitonidae Pilsbry, 1893

Rodzaj Acanthochitona Gray, 1821
Acanthochitona sandeciana n.sp.

(Pl. I, fig. 9-11)

1934. Acanthochiton sp. III; J. Sule, Studie uber..., p . 20, Text-fig. 4.

Sintypi: Pl. I, fig. 9-11, w zbiorach autora.
Stratum typieum: Torton.
Locus typicus: Niskowa koło Nowego Sącza.

Derivatio nominis: sandeciana - od miasta Nowy Sącz.

Diagnoza. - Tegmentum skorupki tylnej ma kształt zaokrąglonego

sześciokąta; rzeźba arei przedniej, bocznych oraz tylnej ma postać gęsto

ułożonych, u góry płaskich guzków; aree jarzmowe pokrywają podłużne,

blisko siebie leżące żeberka.

Materiał. - 13 skorupek przednich, około 100 skorupek środkowych

i 15 tylnych.

Wymiary (w mm):

Skorupka przednia - okaz największy

Skorupka środkowa (Pl. '1, fig. '10) .
Połowa największego okazu .
Skorupka tylna - okaz największy (Pl. I, fig. 11)

Długość

2,5
2,8
4,0
2,5

Szerokość

4,6
4,5
4,0
4,0

Opis. - 'S k oru pk a przednia (Pl. I, ' fig. 9) jest silnie wypukła, przedni
brzeg ma półkolisty, tylny prawie prosty. Wzdłuż grzbietu jest lekko
załamana, przy czym zaznacza się to jedynie w tylnej części skorupki.
Tegmentum jest bardzo cienkie, ma kształt taki sam, jak cała skorupka,
lecz nie dochodzi do przedniego brzegu; pokryte jest ono gęsto i niere
gularnie rozmieszczonymi, niskimi, u góry spłaszczonymi guzkami; któ
rych rozmiar nieznacznie się zwiększa w miarę wzrostu ' skorupki. Na

6'
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k~żdym z guzków znajduje się jeden otworek. Trójkątna area szczytowa
jest zładka. zaznaczają się na niej tylko linie przyrostowe. Articula
mentum jest znacznie grubsze, aniżeli tegmentum. Na przednim, pół

kolistym brzegu tworzy blaszkę przyczepową, podzieloną przez pięć

wąskich i niegłębokich wycięć - na sześć prawie równych części.

Skorupki środkowe (Pl. I, fig. 10) są wzdłuż grzbietu silnie załamane.

Mają one zarys zbliżony do półkolistego, z szeroką i głęboką zatoką na
przednim, zaokrąglonym brzegu, oraz z wystającym nieco szczytem,
umieszczonym pośrodku tylnego brzegu. Tegmentum ma kształt pół

kolisty i sięga od tylnego brzegu do dna zatoki. Urzeźbienie jego jest
dwojakie. Areę jarzmową pokrywają podłużne, gęsto ułożone żeberka.

Rowki pomiędzy nimi są znacznie węższe i delikatnie poprzecznie prąż

kowane. Poszczególne żeberka ulegają niekiedy dychotomicznemu roz
widleniu. Wzdłuż każdego z nich biegnie rząd drobnych otworków. Aree
boczne mają rzeźbę taką, jak skorupka przednia, z tym, że guzki ukła

dają się w lekko wygięte, krzyżujące się rzędy. Articulamentum, podob
nie jak na skorupce przedniej, jest większe i grubsze. Duże blaszki
szwowe mają brzeg zaokrąglony; po bokach przechodzą one bez wy
raźnej granicy w blaszki przyczepowe. Na bocznym brzegu skorupki
znajduje się wąska szczelinka, a na jej przedłużeniu aż do skraju teg
mentum ciągnie się płytki rowek.

Skorupka tylna (Pl. I, fig. 11) jest również silnie wypukła, tylny jej
brzeg jest paraboliczny, na przednim zaś, prawie prostym, zaznacza się

mała zatoka. Pośrodku skorupki znajduje się nieco ku tyłowi przegięty

wierzchołek. Tegmentum ma kształt sześciokąta o zaokrąglonych naro
żach, urzeźbieniem zaś nie różni się od skorupek środkowych. Articula
mentum tworzy na przednim brzegu dwie blaszki szwowe, rozdzielone
wspomnianą zatoką . Blaszka przyczepowa wykształcona jest wzdłuż

całego tylnego brzegu; dwa niewielkie wycięcia dzielą ją na trzy odcinki,
z których środkowy jest najszerszy.

Uwagi. - Badane skorupki końcowe mają tegmentum w kształcie

sześciokąta i całkowicie odpowiadają egzemplarzowi opisanemu przez
Sulca (1934). Autor ten dysponował tylko jednym okazem i dlatego
opisał go jako Acanthochiton sp . III, podkreślając jednak jego odrębność

od innych form. Ponieważ materiał z Niskowej jest znacznie bogatszy,
opisuję go jako gatunek nowy. Najbardziej zbliżonym gatunkiem jest
Acanthochitona faluniensis (Rochebrune), dość częsty w miocenie ba
senu wiedeńskiego (Sulc, 1934; Siebier, 1953, 1959). Różni się on od
Acanthochitona sandeciana n.sp. okrągłym zarysem tegmentum skorup
ki tylnej oraz rzadziej rozmieszczonymi guzkami na areach przedniej,
środkowych i tylnej.

Katedra Geologii i Ekonomiki ZŁóż

Uniwersytetu Warsżawskiego

Warszawa, marzec 1965
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WACŁAW BAŁUK

CHITONS FROM THE TORTONIAN OF THE NOWY SĄCZ DEPRESSION

(POLAND)

Summary

Relatively numerous tests of chitons have been found in the material, obtained

by washing the sands from the Tortonian outcroppings at Niskawa near Nowy

Sącz (Fig. 1). Their presence was recorded in only one layer of very fine-grained

sands which are part of a dozen ar so metres thick series of fine-clastic sediments

containing an abundance of the marine fauna. In addition to the chitons, snails,

mollusks, foraminifers and bryozoans are numerously represented within this

layer. The plates of starfishes, nippers of crabs and the otolites are less frequently



374 WACŁAW BAŁUK

met with. The assemblage of the fauna 'a nd the character of the sediment indicate

that the sedimentation of the sands to ok place at small depths, corresponding

with the sublittoral zone.

The occurrence of the following five forms , Le. Lepidopleurus decoratus

(Reuss), Chiton bohemicus (Rochebrune), Ischnochiton Tudo1ticensis Sulc, Lepido

'cniton.a sp. and Acanthochitona sandeciana n.sp., belonging to five difierent genera,

has been discovered in the palaeontological material collected. The first three

species are very often found in the Miocene of the Vienńa Basin (Rochebrune, 1883;

suic, 1934; Sieber, 1953, 1959), while the last one is new.

Acanthochitona sandeciana n.sp.

(Pl. l, figs , 9-11)

Diagnosis. - The tail valve tegmentum is hexagonally shaped with rounded

vertexes; the relief of the anterior, lateral and postertor areas takes the form of

densely disposed, round cusps which are flattened at the top; [ugal : areas are

'covered with longitudinal ribs , disposed near each other. ran valves fully cor

respond with the specimen, described by Sulc (1934) ~s Acanthochiton sp. III.

However, this author had only one specimen at his disposal and, therefore, . he

did not erected a new specific name for it , . but he emphasized its characters

different from other forms.

BAIJ;JIAB BAJIYK

XHTOH@ M3 TOPTOHCKMX TIECKOB COHAEnKOn KOT~03MH@

(OKPECTHOCTM r. HOBbl COHq, TIO~bIIIA)

<paYHJ1iCTMqeCKMM MaTepMaJI, nOJIyqeHHbJM ·B pe3YJIbTaTe OTlIIJIaMOBaHMSI neCKOB,

npoxcxonaumx M3 TOpTOHCKMX 06HaJKeHMM Haxo,ąSIlI.\MXCSI B MeCTHOCTM HMCKOBa

OKOJIO ropona HOBbI COHq (qmr. 1), eonepacar OTHOCMTeJIbHO MHOrOqMCJIeHHble pa

KOBMHbI XMTOHOB. Mx npMcyTCTBMe y,ąocToBepeHo ' MCKJIIOqMTeJIbHO B O,ąHOM CJIoe

oxens MeJIK03epHMCTbIX necxon, BXO,ąSIlI.\MX B COCTaB KJIaCTMqeCKOM cepmr nopozt

MO.lI.\HOCTM B HeCKOJIbK'O MeTpoB, conepacamea MOpCKyIO epayHy. B npeztenax BbIlIIe

ynossanyroro CJIOSI, xposre XMTOHOB, npxcyrcreyer MHrOqMCJIeHHaSI epayHa OPIOXO

HorMX, naycraopxararx MOJIJIIOCKOB, epopaMMHMepep M MlIIaHOK. KpOMe ynouanv

TbIX ą>OpM, B CJIoe npMcyTcTBYIOT nJIaCTMHKM MOpCKMX 3Be3;q, KJIelIIHM xpaóoa,

a TaKJKe OTOJIMTbI. Cocraa epayHbI, KaK M xapaxrep nopon YKa3bIBaIOT Ha OTHO-
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CI1TeJIbHO HerJIy6oKylO cpezty Ce,lll1MeHTaI..VII1 neCKOB, HaKOnJISIlO~I1XCSI BepOSITHO

B 06JIaCTl1 cy6JII1TOpaJII1.

B <paYHe XI1TOHOB, Ha KO'l'OpOt1: OCHOBbIBaeTCSI HaCTOSI~aSI pafiora, BbI,lIeJIeHO

5 <POPM, npl1Ha,llJIeJKa~I1X K nSITI1 pa3HbIM pozrasr, a MMeHHO: Lepidopleurus deco

ratus (Reuss), Chiton bohemicus (Rochebrune), Ischnochiton rudolticensis Sulc,

Lepidoehitona sp. 11 Aeanthoehitona sandeciana n. sp. l13 ąl1CJIa 3TI1X <PoPM, Tpl1

rrepasrx Bl1,l:1a 6blJIl1 cóaapyacensr B Ml1oqeHoBbIX OTJIOJKeHI1SIX BCHCKOro 6aocf';tlła

(Rochebrune, 1883 ; Sulc, 1934; Sieber, 1953, 1959), a nOCJIe,llHI1t1: BI1,l1 RBJISIeTCSI HOBbIM.

Acanthochitona sandeciana n. sp.

(nJI . l, <pMr. 9-11)

~uaZ1W3. - TerMeHTyM 3a,l:lHet1: CTBOpKI1 I1MeeT <pOpMy IIIeCTl1yrOJIbHI1Ka c aa

KpyrJIeHHbIMM BepIIII1HaMI1; cxy.nsrrrypa nepe,l:lHet1:, 60KOBblX M 3a,l:lHet1: apex MMeeT

BI1,l1 llJr;OTHO pacnOJIOJKeHHbIX, KpyrJIbIX, CnJIlOCHyTbIX 6yropKOE. .ffpMoBble apea

xapaKTepM3ylOTCSI cxynsrrrypon B Bl1,l:1e npO,l:lOJIbHbIX, nJIOTHO yJIOJKeHHblX peóep.

3a,l:lHMe CTBOpKM SIBJISIlOTCSI BnOJIHe CXO,l:lHbIMM co 'C'11BOpKaM~l <POPMbl, KOTOPOt1: Ha

3BaHMe 6bIJIO ,l:IaHO IllYJIbqoM (Sulc, 1934), KaK Aeanthoehiton sp. III. O,l:lHaKO BbI

IIIe)'lnOMSIHyTblt1: aarop MMeJI r; paCnOpSIJKeHMM TOJIblW O,l:lMH 3K3eMnJISIp 3T0i1 OKa

MeHeJIOCTM M n03TOMY He rrpazran esry Bl1,l:1OBOrO Ha3BaHMSI, nozrsepxxaaa TOJIbKO

oóocoóneaasre 'lepTbI !:TpoeHI1H B cpaBHeHl111 c ,l:Ipyrl1MI1 <popMaMI1.
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Fig. 5.
Fig. 6.

Plansza I

Lepidopleu'l'us decoratus (Reuss)

Fig. lo. Skorupka przednia (head valve) .
Fig. 2-3. Skorupki środkowe (interrnediate valves).
Fig. 4. Skorupka tylna (tail valve).

Chiton bohemicus (Rochebrune)
'Skorupk a środkowa.

Skorupka tylna.

Fig. 7.
Ischnochiton rudolticensis Sulc

Skorupka środkowa.

Lepidochitona sp .
Fig. 8. Skorupka środkowa.

Acanthochitona sandeciana n.sp,
Fig. 9. Skorupka przednia.
Fig. 10. Skorupka środkowa.

Fig. 11. Skorupka tylna.

Wszystkie okazy X 10
(AU specirnens X 10)
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