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Idc za przewodni myl zaoyciela Muzeum, . p. Wodzimierza hr. Dziedu-

szyckiego, badania fizyograficznego kraju i rozpowszechniania jak najszerszego zdobytych

w tym kierunku wiadomoci, wydaje Muzeum im. Dzieduszyckich, jako tom XV. swoich wy-

dawnictw, rezultaty bada nad dyluwialn faun i flor, których nadzwyczaj dobrze zacho-

wane okazy wydobyto w jesieni 1907. r. przy odbudowie szybu w kopalni wosku ziemnego

w Staruni, u podnóa Karpat, w powiecie stanisawowskim.

Wan kwesty dla nauki polskiej stanowio zatrzymanie i opracowanie tego cennego

materyau w kraju, a materya ten równoczenie przedstawia si jako nabytek wielkiej wagi

dla rozwoju tej instytucyi przyrodniczej, którejby przypad w udziale. Instytucya zupenie pry-

watna, jak jest Muzeum im. Dzieduszyckich, ograniczona przeto tak co do rodków mate-

ryalnycb jak i co do wpywów, moe w podobnych wypadkach odpowiedzie w szerszej "mie-

rze swemu zadaniu tylko o tyle, o ile znajdzie prawdziwe zrozumienie swoich celów i ich

wanoci w spoeczestwie, a szczególnie u ludzi na wybitnych stanowiskach stojcych

i kierujcych tern spoeczestwem. Takiego czowieka znalazo Muzeum w osobie . p. An-

drzeja hr. Potockiego, ówczesnego namiestnika Galicyi. Dowiedziawszy si o wykopali-

skach w Staruni, uy on wszystkich przysugujcych mu rodków, z jednej strony dla za-

pobieenia wywiezieniu tych wykopalisk za granic, z drugiej za dla zachowania ich o ile

monoci przed zniszczeniem. Nie przypisuj sobie prawa wyraania wdzicznoci jego pamici

za t dziaalno, przedsiwzit w interesie nauki polskiej, ale za co winno Muzeum im. Dzie-

duszyckich pamici tej gbok wdziczno, któr tu wyrazi pragn, to za to zaufanie, które

. p. Andrzej hr. Potocki tej instytucyi okaza.

Natychmiast po otrzymaniu wiadomoci o wykopaniu mamuta w Staruni, zawezwa

on kustosza Muzeum do siebie, a zawiadomiwszy go o tym fakcie, zaleci mu jak najszybszy

wyjazd na miejsce, przyrzekajc poprze Muzeum w cieniu do nabycia znalezionych szczt-

ków. I zawsze nastpnie w caej tej sprawie spotykao si Muzeum ze sta jego yczliwoci,

a ja osobicie skorzystaem z niejednej rady i wskazówki, których mi podczas moich bytnoci

u niego chtnie udziela, za co te pamici jego gbok i szczer wdziczno zachowuj.

Chocia nie tu miejsce pisa o zasugach . p. Andrzeja hr. Potockiego, pragnem

na pocztku tego dziea, do którego powstania tak znacznie si przyczyni, wyrazi hod jego

pamici i zwróci uwag na kierunek moe mniej znany ogóowi jego dziaalnoci dla kraju.
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Wykopaliska Staruskie znalezione zostay w kopalni wosku ziemnego . p. Juliu-

sza Campego z Hamburga. Bdc sam zbieraczem, wprawdzie w innej dziedzinie, zna on

doskonale warto i znaczenie zbiorów naukowych, a równie zdawa sobie niewtpliwie spraw

z tego, jak cen niektóre okazy dla takich zbiorów mie mog. Z tem wikszem wic uzna-

niem i wdzicznoci podnie musz, e za porednictwem swego penomocnika p. rad. ces.

A. Krigla, ofiarowa p. Campe znalezione w Staruni okazy naszemu Muzeum bezintere-

sownie, zaznaczajc przytem, e chtnie si przyczyni do podniesienia w ten sposób kultury

kraju, z którego przez kopalni czerpie pienidze. Pragnbym szczerze, by ten szlachetny

przykad licznych znalaz naladowców.

Podzikowa jeszcze winienem wszystkim Panom, którzy wzili udzia w badaniu

i opracowaniu materyaów staruskich, powicajc dla wydawnictwa tego swój czas i prac

bezinteresownie, a tak jednego jak drugiego wymagao ono niemao.

Opracowali: Prof. Dr. Edward Lubicz Niezabitowski osteologi; Prof. Dr.

Henryk Hoyer myologi i histologi; Dr. Eugeniusz Kie mik szcztki pazów,

ptaków i ssaków niektórych; Dr. Wadysaw Mierzejewski opisa z ptaków uszczaka

grubodzióba; Prof. Dr. Wadysaw Kulczyski roztocza; Prof. Dr. Maryan Raci-

borski i Dr. Wadysaw Szafer flor kopaln; Fryderyk Schille szcztki motyla;

Jan A. Bayger ab kopaln. Stosunki topograficzne i geologiczne, jakote owady, wije i mi-

czaki opracowali Prof. Dr. Maryan omnicki i Prof. Jarosaw omnicki.
Dzikujc wszystkim tym Panom za to zczenie si z prac i celami Muzeum

pragn, aby to dzieo, które dzi w wiat puszczamy, stanowio jeden krok wicej na drodze

wytknitej przez . p. zaoyciela Wodzimierza hr. Dzieduszyckiego temu Muzeum,

a to: prowadzi przez poznawanie kraju do jego gorcej mioci, a przez t mio do realnej

pracy, opartej na dokadnej znajomoci naszej ziemi.

Lwów, w marcu 1914 r.

Dr. Pawe Dziedttszycki.



I.

WYKRYCIE

MAMUTA I NOSOROCA DYLUWIALNEGO

W STARUNI

WYKOPALISKA STARU3K.E.





OGÓLNY WIDOK KOPALNI WOSKU ZIEMNEGO J. CAMPE'GO I SP. W STARUNI.

W gbi pasmo wzgórzy: Bzowacz. Szyb (X), z którego wydobyto mamuta i nosoroca.

Wykrycie mamuta i nosoroca dyluwialnego w Staruni ).

Dr. M. omnicki.

W poowie padziernika 1907 r. rozesza si wie po dziennikach krajowych o wydo-

byciu w Staruni w jednym ze szybów (Nr. IV) kopalni wosku ziemnego, nalecej do firmy

J. Campe i Sp. w Hamburgu, w gbokoci 1 25 m. mamuta (Elephas primigenius Blmb.J,

zachowanego ze skór i innemi mikkiemi czciami ciaa. Zrazu wydobyte szcztki tego

zwierza w mniemaniu, i trafiono na padlin wou z ogromnymi rogami, odrzucano na had,

nie przywizujc do tego znaleziska adnego waniejszego znaczenia. Szkielet ju w samym

szybie przy nieogldnem wydobywaniu pogruchotano, przyczem najwicej ucierpiaa czaszka,

a z poszarpanych kawaów skóry co lepsze czci porozbierali robotnicy na swój uytek 2
).

W kilka dni dopiero zwróci W. Witkowski, maszynista zajty w kopalni, uwag iny-

niera, kierujcego robotami, T. Lebiedzika, e szcztki te nale do jakiego zwierzcia kopal-

nego, najprawdopodobniej do mamuta, i na tej podstawie wtedy dopiero dano zna o tern

szczególnem wykopalisku Starostwu w Bohorodczanach, jakote równoczenie zawiadomiono

Uniwersytet lwowski, krakowski i Politechnik lwowsk. Równoczenie Muzeum im. Dziedu-

szyckich w pierwszej zaraz chwili zwrócio si do Zarzdu kopalni w celu nabycia tego

szczególnego wykopaliska dla swoich zbiorów. Starosta Bohorodczaski, Seweryn Wasilewski,

nie tylko z urzdu, lecz jako wiaty obywatel, w naleytem zrozumieniu istotnej wanoci

tego nadzwyczaj cennego dla nauki okazu, odniós si bezzwocznie do Prezydyum c. k. Na-

*) Pod tym samym tytuem ukazao si tymczasowe sprawozdanie na pocztku r. 1908 w XXXIII

roczniku czasopisma »Kosmos« (str. 63—72), które w nieco zmienionej formie tu powtórzono.
2
) Sd powiatowy w Nadwornie odebra jednemu z robotników kawa skóry i odesa do Zarzdu

Muzeum im. Dzieduszyckich z nastpujcem owiadczeniem z d. 10 listopada 1907 r. pod 1. 2015: Odsya

si cz mamutowej skóry, odkopanej w Staruni a odebranej przez Sd tutejszy.
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miestnictwa we Lwowie i do Starostwa Górniczego w Stanisawowie. Wadze te poleciy na-

tychmiast zastanowi dalsze pogbianie odnonego szybu a do przybycia komisyi naukowej,

wydelegowanej do rozpatrzenia owego wykopaliska a zarazem do dalszego zarzdzenia naka-

zay zatrzyma je w kraju. W tej tak wanej sprawie dla naszej nauki najwiksz odda

przysug krajowi ówczesny namiestnik . p. Andrzej hr. Potocki, który w tej chwili po otrzy-

maniu sprawozdania urzdowego ze strony starosty Bohorodczaskiego, zawiadomi Zarzd

Muzeum im. Dzieduszyckich o tem niezwykem znalezisku.

Dla naocznego przekonania si o istocie rzeczy na miejscu, pierwsza Akademia Umie-

jtnoci w Krakowie wysaa ju d. 15 padziernika z ona Komisyi Fizyograhcznej Dra K. Wój-

cika, który po sprawdzeniu wanoci tego wykopaliska, dnia nastpnego wróci do Krakowa.

Wydelegowani ze Lwowa: Dr. J. Siemiradzki, ze strony Konserwatorów zabytków archeologi-

cznych, Dr. T. Winiowski, ze strony Akademii Umiejtnoci w Krakowie i Dr. M. omnicki,

kustosz Muzeum im. Dzieduszy-

ckich wraz z komisarzem Staro-

stwa Bohorodczaskiego St. Illa-

siewiczem x

), udali si d. 1 8 pa-

dziernika na miejsce i równie

stwierdzili ogromn dla nauki do-

nioso owego wykopaliska, je-

dynego dotychczas w tym szcze-

gólnym stanie zachowania okazu

gruboskórca dyluwialnego.

Wszystko, cokolwiek dotd

ze szcztków mamuta znalazo

si w szybie, na polecenie Ko-

misyi
,

poparte zarzdzeniem

c. k. Starostwa Bohorodcza-

skiego, zoono w osobnym bu-

dynku i oddano pod stra, wy-

znaczon z posterunku anclarmeryi w Sootwinie do czuwania cisego nad tem caem wy-

kopaliskiem.

Obaj czonkowie Komisyi, Dr. J. Siemiradzki i Dr. T. Winiowski, tego samego dnia

jeszcze odjechali, a na miejscu dla dalszych poszukiwa pozosta tylko kustosz Muzeum

im. Dzieduszyckich. Nastpnego dnia przyby Dr. Pawe hr. Dzieduszycki, a w kilka dni pó-

niej Dr. M. Baciborski, ostatni w celu rozpoznania materyau rolinnego, zawartego w iach,

w których wykryto mamuta.

Zastanowione od dni kilkunastu pogbianie szybu podjto d. 20 padziernika na nowo

i odtd uwaano starannie na pozostae jeszcze inne szcztki mamuta, których atoli mao co

ju znajdywano (pomidzy 125

—

176 m gb.). Gównie natomiast zwrócono uwag na iy

ropne wyrzucone ze szybu, w których wykryto bardzo obfit i wybornie zachowan, równo-

SZCZATKI MAMUTA PO WYDOBYCIU ZE SZYBU.

*) P. St. Illasiewicz jeszcze przed przybyciem komisyi wykona pierwszy zdjcia fotograficzne tego

wykopaliska, reprodukowane po krajowych i zagranicznych pismach illustrowanych.
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czesn mamutowi, Hor tak drzewn jak zieln, tudzie na faun, zoon przewanie z wiel-

kiej iloci owadów, gównie tgopokrywych, wijów i miczaków tak ldowych jak wodnych.

Wydobyte dotd szcztki mamuta dyrektor kopalni rad. ces. A. Krigel za przyzwole-

niem waciciela kopalni, Juliusza Campe'go w Hamburgu, ofiarowa Muzeum im. Dzieduszyc-

kich, dokd cae to wykopalisko odstawiono cl. 7 listopada 1907 r.

Dalsze poszukiwania w tym samym szybie, jakote na jego hadzie z kadym dniem

dostarczay coraz obfitszego materyau, zoonego gównie z owadów i miczaków, tudzie

z przelicznych resztek ówczesnej Hory, ale na wiksze czci, któreby uzupeniy kociec ma-

muta, nie natknito si ju wcale. Od czasu do czasu znajdywano natomiast szcztki innego,

mniejszego od mamuta ssawca, lune kostki odnóowe ptasie i pazie, przedewszystkiem za
wydobyto kilka krgów, mniejszych rozmiarami od mamutowych, tudzie ebra, o których

NOSOEOZEC PO WYDOBYCIU ZE SZYBU.

przynalenoci do mamuta nie miano na razie pewnoci. Jedna z tych koci (dolny uamek

k. promieniowej) okazaa si przynalen do jelenia olbrzymiego fCervus euryceros Aldr.J.

Szyb pogbiono, z wliczeniem 4-metrowego nasypu dawniejszego, do 17 m, a jeszcze

cigle przebijano te same iy ropne, zawierajce jak w wyszych poziomach tego szybu obficie

rozrzucone rozmaite resztki rolinne i zwierzce.

Dnia 6 listopada wczesnym rankiem da zna dozorca kopalni B. Roz., i w 17-6 m,

prawie o 5 m poniej poziomu, w którym wykryto mamuta, znalazo si drugie jakie wielkie

zwierz, równie wraz ze skór zachowane. W tej ehwiliL przybyli do szybu: Dr. M. omnicki

i chwilowo wówczas bawicy Dr. K. Wójcik wraz z kierujcym odbudow szybu in. górn.

J. Lebiedzikiem, by dopilnowa jak najstaranniejszego wydobycia owego, jak si wyrazi do-

zorca, » drugiego mamuta*. Po kilkugoclzinnem odkopywaniu wydobyto okoo poudnia rzeczy-

wicie cielsko innego zwierza, skadajce si z ba okrytego skór wraz z calem uchem lewem,

ca nog przedni lew i potnego patu skóry (d. na 25 m) przedniej czci lewego boku
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ciaa. Gdy to zwierz wycignito na wierzch szybu, rozpoznano w niem natychmiast noso-

roca dyluwialnego (Rhinoceros antiuitatis BlmbJ, który podobnie jak nieco póniej po

nim mamut w tern samem bagnie ropnem zaton. W kilka godzin póniej znalaz si róg

przedni nosowy, w pierwszej zapewne chwili przy wydobywaniu oderwany od gowy a po

kilku dniach i drugi róg tylny, równie dobrze zachowany jak przedni, ale o poow prawie

niszy od niego.

Stan zachowania nosoroca by taki sam jak mamuta, o tyle jednak lepszy, i od

pierwszej ju chwili przy jego wydobywaniu pilnie przestrzegano, by go w czem nie uszko-

dzono. Wie o tem wykryciu rozesza si natychmiast telegraficznie po krajowych dziennikach 1

).

NOSOROEC WYPCHANY I USTAAYIONY W MUZEUM IM. DZIEDUSZYCKICH.

Przy dalszem pogbianiu szybu zwracano baczn uwag na pozostae czci noso-

roca, ale równie jak to si rzecz miaa z mamutem, z powodu niemonoci wybicia od szybu

bocznego chodnika, czci te (jak np. brakujca reszta odnóy, miednica, krgi pacierzowe itd.)

pozostay niezawodnie w najbliszem ssiedztwie miejsca znalezienia tego wykopaliska. Wpraw-

dzie w dniach nastpnych znajdywano jeszcze pojedyncze koci, gównie lune ebra, które

jednak do zoenia caego szkieletu wcale nie wystarczyy.

Dalsze poszukiwania, dokonywane z ramienia Muzeum im. Dzieduszyckich, trway do

25 listopada 1907 r. Zarzd Muzeum nie szczdzi kosztów na rozkopanie caej hady odno-

nego szybu, wynagradzajc robotników osobno za kad wydobyt a nieuszkodzon cz

) Zdjcia fotograficzne take i tego wykopaliska, wykonane tu po wydobyciu jego przez St. Illa-

siewicza, reprodukowano po pismach illustrowanych i zaopatrzono mniej lub wicej obszernymi komenta-

rzami sprawozdawczymi (»wiat «, Nowe wykopalisko. Rocz. II. 14. XII. 1907. Nr. 50, str. 14).
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szkieletu, ale w niemonoci uycia tego szybu wycznie do dalszych poszukiwa, nie wiele

móg uzyska.

Wedug póniej otrzymanej wiadomoci pokad, w którym znajdyway si jeszcze

szcztki wspóczesnej mamutowi i nosorocowi fauny i flory,
r

mia si skoczy ju w gbo-
koci 33'5 m. Dnia 9 grudnia pogbiono ten szyb jeszcze do 364 m, w nastpnym za roku

do 57 m, na czem w braku wydatnoci szybu, w którym spodziewano si wikszej iloci

wosku ziemnego, zaprzestano dalszego jego pogbiania.

Wydobytego nosoroca oddano równie do przechowania Zarzdowi kopalni, poruczajc

czuwanie nad nim stray, z urzdu przeznaczonej, jak przedtem nad mamutem. W tem prze-

chowaniu pozostawa nosoroec przeszo 8 miesicy, zanim po dugich staraniach d. 24 lipca

1908 r. wreszcie dosta si do Muzeum im. Dziecluszyckich '). Tu go odpowiednio spreparo-

wano i wraz z mamutem ustawiono w dziale zbiorów paleontologicznych w jednej z wikszych

sal II pitra.

opiewa:

J
) Odnony akt ze strony Juliusza Campe'go, waciciela kopalni wosku ziemnego w Staruni,

Hamburg d. 17 Juli 1908.

An das grafl. Dzieduszycki'sche Museum in Lemberg.

. . . Nachdem jedoch die Frage, was in der Zukunft damit (t. j. z nosorocem) geschehen soli, an

uns herangetreten ist, wiirde ich es fiir Unrecht finden, dasselbe anderen Handen zu iibergeben ais der aus-

gezeichneten Sammlung, welche ich im Dezember vorigen Jahres Gelegenheit hatte zu besichtigen und fiir

welche wiederum dieser Fund ein doppeltes Interesse hat, weil derselbe ais ein Fund authentisch feststeht

und die Bevolkerung der Provinz die grosste Berechtigung hat auf die Zeugen einer prahistorischen Ver-

gangenheit ... Ich weise meinen Vertreter Hr. Krigel an wegen Abnahme des Nashorns weitere Verabre-

dung zu treffen.

Hochachtungsvoll

Julius Campe.
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A) Dolina ukawca Wielkiego i Maego (Starusko-Mootkowska).

Dr. M. omnicki.

Podgórze karpackie midzy Sootwin a Nadworn i Horcholin skada si z kilku

fadów równolegych do gównej osi karpackiej. Ograniczaj je od zd i wd doliny obu By-

strzyc, Sootwiskiej i Nadwórniaskiej, od pdzd krawd starszego utworu oligoceskiego, zo-

onego z upków menilitowych, a od pnwd mioceska równina Stanisawowsko-Bohorodczaska.

W skad tej czci podgórza wchodz: zlepiece sobudzkie, warstwy dobrotow-

skie, upki czerwone i iy solne, których stosunki stratygraficzne i tektoniczne wy-

czerpujco przedstawili Dr. St. Olszewski *) i Dr. B. Zuber 2
), w najnowszym za czasie prof.

J. omnicki 3
) na podstawie teoryi paszczowinowej usiowa dalej rozwika tektoniczn bu-

dow tego samego obszaru.

Pomidzy Sootwin a Nadworn, wzgldnie pomidzy obiema Bystrzycami, rozwiera

si od pdpdwd ku pnpnzd poduna dolina tektoniczna, równolega do osi karpackiej. Dugo
tej doliny wynosi okoo 9 km a szeroko 2—3 km. Na zachodniem jej zboczu odsaniaj

si starsze warstwy oligoceskie, menilitowe, dosigajce w punktach: ókiwka (608 m), Hyga

Wielka (704 m), ukawiec (666 m) i Krepna (715 m) najwyszych wzniesie, a na wscho-

dniem jej zboczu modsze warstwy oligoceskie: zlepieniec sobudzki i warstwy dobrotowskie,

wzniesione w pasemko: Cipciura (512 m) i Bzowacz (579 m).

Dno same i zachodnie stoki doliny Starusko - Mootkowskiej zajmuj gliny dyluwialne

wraz z podcielajcymi je wirami karpackimi. Z pod tych glin i wirów gdzieniegdzie w gb-
szych zerwach i parowach potoków przegldaj warstwy dobrotowskie, czerwone upki i iy

solne. Nadto wzdu potoków, przepywajcych te doliny, ukawca Wielkiego i Maego, rozwi-

ny si staroaluwialne napywy, tworzce mniej lub wicej wyran teras (rdzinn), jak np.

') Dr. St. Olszewski zoy swe cenne spostrzeenia w sprawozdaniu dla Wydziau Krajowego

(niedrukowanem), uwzgldnionem przez Dr. R. Zubera w nastpujcych pracach:

2
)
Dr. R. Zuber. Studya geologiczne we wschodnich Karpatach. Cz. IV z 2 tab. » Kosmos «, X.

1885. Lwów (str. 366—375). — Atlas geologiczny Galicyi. Zesz. II. Kraków. 1888. Tekst (str. 92—93).
3
)

Prof. J. omnicki. skadnikach tektonicznych Podkarpacia nadworniasko - sootwiskiego.

Z dwiema tablicami. Odb. ze Spraw. Kom. Fiz. T. XLV. Kraków 1911 (str. 8—17).
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pomidzy Mootkowem , Staruni a Monasterczanami. Potnie rozwinite dyluwialne wiry

karpackie zajmuj od pnzd tej doliny wierzchowin paskowyynn »Pasowisko« (512), przed-

stawiajc starsz teras dyluwialn.

Asymetrya obu stoków tej doliny jest bardzo wyrana. Stoki wschodnie (Bzowacz)

nagle, zachodnie za (Hyga, Pasowisko i t. d.) zwolna wznosz si ku okolicznym wierzcho-

winom. Dyluwialne gliny tylko po stokach zachodnich doliny paszczowato w grub rozwiny

si pokryw. Jest to ta sama dolinowa nierównoboczno, panujca i dalej ku wschodowi na

Podkarpaciu i paskowyu podolskim.

Dwa wiksze potoki wrzynaj si w dno tej doliny. Jeden z nich wikszy, »ukawiec

Wielki «, poczynajcy si na zachodzie dwoma gównymi przytokami pomidzy Hyg Wielk

a Krepn na obszarze Mootkowskim, zawraca si ku pnzd, przewijajc si wzdu podnóa

Bzowackiego pasma wzgórzy wprost na Staruni do urak, gdzie pod Koszyrkami wpada do

Bystrzycy Sootwiskiej. Poczwszy od Mootkowa pynie ten potok zwartem korytem, w dal-

szym swym biegu na 3—4 m gboko wcitem w teras staroaluwialn (rdzinn). Na swych

zakolach odsypuje wirowiska im bliej swego ujcia coraz drobniejsze, wywleczone tak z za-

chodnich stoków doliny w górnym swym biegu, jak poniej z pod glin dyluwialnych. Tam

gdzie si ten potok podmywa pod stoki Bzowacza, jak w samej Staruni, odsaniaj si ju

warstwy dobrotowskie, a dalej poniej iy solne z wtrconemi paskurami gipsu, ju to znowu

warstwy dobrotowskie, jak np. przy jego ujciu do Bystrzycy Sootwiskiej.

Zwory i dolinki przyboczne, poczynajce si pod Pasowiskiem i na Pohorylcu (483 m)

s bezwodne, z wyjtkiem tej, która si rozwiera ku punktowi 402 m wprost na Bopyszcze.

Z prawej strony ukawca Wielkiego, pod sam wsi Staruni (od pd), otwiera si obszerna

poprzeczna dolina, przecinajca Bzowackie pasmo wzgórzy od wd ku zd, a rozpoczynajca

si licznemi odnogami pod pasmem Krasnej (517 m) i Dika. Dnem tej doliny przepywa do
spory strumyk, uchodzcy poniej punktu 402 m na Bopyszczu do ukawca Wielkiego. Na

uwag zasuguje po lewem zboczu tej bocznej doliny, o kilkaset metrów w gór od jej ujcia,

ródo siarczane, jedyne w caej tej okolicy, wskazujce prawdopodobnie na rozkad zoy pi-

rytowych w okolicznem podziemiu.

Drugi potok »ukawiec May«, poczynajcy si równie na zachodnim skonie doliny

Starusko - Mootkowskiej kilkoma przytokami pod Hyg Ma (664 m) i ókiwk (608 m),

a na wschodniem zboczu zasilony dopywem z pod Cipciury, zawraca si pókolem na pnwd

ku Hwozdowi, a skrcajc si ku penemu wd, wpada poniej Nadworny na Mielnikach do By-

strzycy Nadworniaskiej. Dzia zatem wodny pomidzy oboma potokami, wzgldnie pomidzy

obiema Bystrzycami, przewija si rodkiem wsi Mootkowa, a idzie na Bzowacz, Diok, Werpil

(498 m) i Hwozdeckie azy (485 m).

Stosunkowo wicej jest rozgaziona sie wodna potoku ukawca .Yaego, wzdu któ-

rego zabudowaa si ludna wie Hwozd. Z lewej strony rozwieraj si ku temu potokowi

cztery wiksze doliny boczne, z której pierwsza wrzyna si w zlepiece sobudzkie z wtr-

con party typowych upków menilitowych (przepenionych miejscami uskami rybiemi), dwie

nastpne w warstwy dobrotowskie a czwarta w upki czerwone (bania Hwozdecka). Z prawej

strony jedna z dolin bocznych przecina warstwy dobrotowskie pomidzy Cipciur a Potokiem,

druga upki czerwone (pod 466 m).

Oba stoki doliny Starusko - Mootkowskiej s w czci zalesione, w czci jak samo
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dno doliny uprawne lub w pastwiska zamienione. Paszniste ki, zajmujce dno doliny i po-

lany ródlene (azy) maj charakter podgórski. Po zachodnich stokach Bzowacza i na Cip-

ciurze panuj przewanie lasy i zagajenia liciaste z bardzo rzadko domieszan jod lub

wierkiem, po stokach za doliny od zd zaczynaj mie przewag lasy szpilkowe (np. na zd

poza Mootkowem i Babczem).

W skad lasów tutejszych wchodz obecnie: buk, wierk, joda, osika, brzoza,

lipa, jawor, db, grab, brzost (b. rz.), z których panujcymi s: db, grab, brzoza
i osika. Z krzewów podszycie tych lasów tworz: leszczyna, trzmielina, iwa, góg,
widwa, wiciokrzew i kruszyna, a na przedlesiach i obnaonych jaowiznach: tar-

BAGIENKO WYCIEKAJCEJ ROPY NAFTOWEJ.

nina, jaowiec i dzika róa. Na moczarowatych gach ponad potokami rosn: olsza

czarna i biaa, tudzie rozmaite wierzby.

Na pd od punktu 402 m dno doliny poza Ropyszczem, wicej rozszerzone i równe,

posiada charakter dawnego stawiska. Na starych odlewiskach potoku rozrastaj si bujnie ro-

goa i trzcina. Na sonicach za, tak w Mootkowie jak na Ropyszczu po starych hadach,

cieli si przerywanym kobiercem znamienne dla sonicowych pustaci Lepigonium salinum Ser.

Na uwag zasuguj jeszcze wycieki naturalne ropy na Ropyszczu, z których jeden

znajduje si tu przy drodze obok kopalni (od pnzd), drugi za w pobliu w dolinie potoczka

(Sooniec) tu za Dmytrukowem polem (od pn) tworzy mae bagienko, zajmujce kilka metrów

kwadratowych. W ten naturalny zbiornik ropy, ustawicznie wyciekajcej, zapadaj i ton po-

dzidzie rozmaite owady, które zwabione lnic powierzchni bagniska przypadkiem si tu

dostay a nie mogc si wydoby z zabójczej topieli, niebawem w niej gin. To samo wia-

trem zaniesione licie drzew poblizkich zapadaj w t sam brunatno - czarnaw mas ropn,

wstrzymujc ich proces rozkadowy.

W dolinie Starusko-Mootkowskiej znane ju byy od dawna róda solne, np. w sa-
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mym Mootkowie, jakote lady nafty (ropy) i wosku ziemnego wzdu ukawca Wielkiego na

pdwd obszarze wsi Staruni, zwanym »Ropyszcze«. Przed kilkudziesiciu ju laty wydobywano

tu wosk ziemny, ograniczajc si jednak tylko do niegbokich szybów (studni), zakadanych

i prowadzonych bez naleytej techniki górniczej. Dopiero w ostatnich latach w miar, gdy

produkcya wosku ziemnego w Borysawiu pocza si zmniejsza, wzito si ponownie do

eksploatowania tych zaniedbanych obszarów ozokerytowych i to tak w Staruni, jakote w s-

siednim Dwiniaczu. Powstay tu dwie kopalnie na Ropyszczu, jedna naleca do Konwentu

Dominikaskiego (Lelia - Helena), po lewym brzegu ukawca Wielkiego od strony pónocnej,

SZYB IV (MAMUTOWY).

KOPALNIA WOSKU ZIEMNEGO J. CAMPE GO I SP. NA ROPYSZCZU.

druga naprzeciw opodal nad samym ukawcem pooona, która jednake po krociowych

wkadach, skutkiem niemonoci opanowania wody w szybach, w krótkim czasie zostaa za-

niechana.

W r. 1907 powstaa nowa kopalnia, odlega od obu poprzednich o kilkaset metrów

dalej ku pdzd, zaoona przez hamburskie przedsibiorstwo J. Campego i S-ki. Roboty w tej

kopalni rozpoczy si z pocztkiem wrzenia 1907 r. Do pocztku padziernika wykopano

tu ju 4 szyby, z których synny wykryciem mamuta i nosoroca szyb IV-ty powsta na

parceli, zwanej »Dmytrukowem polem «, zarzucony jednake ju w nastpnym roku z powodu

maej wydatnoci wosku ziemnego.



B) Stosunki geologiczne kopalni Staruskiej na Ropyszczu l

).

rodkowa cz doliny ukawca Wielkiego, zwana »Ropyszczem«, rozciga si po

lewym brzegu ukawca bd jeszcze w granicach wsi Staruni, bd ju w pónocno-wscho-

dniej czci ssiedniego Molotkowa. Na podstawie szczegóowych bada, dokonanych przed

laty przez Dra St. Olszewskiego, jakote swych wasnych na Ropyszczu, skrela Dr. R. Zu-

ber nastpujcy obraz ogólny tutejszych stosunków geologicznych:

»Ropyszcze pokrywaj grube pokady dyluwialne, zoone ze wirów, piasków, gliny

ótej i sinej. W pokadach tych wystpuj w kilku miejscach znaczne nagromadzenia
kód, pni i szyszek drzew szpilkowych, po czci zwglonych i naft prze-

siky eh. W niektórych szybach trafiono na te utwory w gbokoci 30—40 m« (1. c. str. 92).

»0 warstwach starszych na Ropyszczu daj wyobraenie tylko hady szybów. W czci

wschodniej wystpuj przewanie kruche piaskowce szare i zielonawe z gipsem, przesiknite

naft. W czci zachodniej za przewaaj iy szare z gipsem i sol, bdce gównem zo-

yskiem wosku ziemnego. Wród iów tych obok wtrce piaskowcowych, marglowych i in-

nych odmian, na uwag zasuguj t. zw. » kamienie woskowe «. S to jasne, bardzo zbite wa-

pienie, wystpujce bdto w lunych bryach, bd nawet tworzce popkane i przerywane

warstwy. Utwory takie widzielimy ju pod Delatynem... W pónocno-zachodniej czci Ro-

pyszcza wystpuje czerwony upek z ykami gipsu, bdcy wypitrzeniem spgowej czci

iu solnego «.

» Warstwy przebite i odkryte kopalni naley zaliczy do utworu waciwego iu
solnego, który w tych stronach wystpuje stratygraficznie nad kompleksem czerwonych
upków, a miejscami tworzy transgresye nad starszymi utworami. Warstwy te obejmuj

liczne lokalne pknicia, przesunicia i zaamania; wogóle jednak przewaa upad ku zd; pa-

nuje kierunek h. 10, m. 40, w czci pónocnej Ropyszcza miejscami h. 11— 12« (1. c. str. 93).

»Wystpienie czerwonych iów w czci pónocno-zachodniej zdaje si odpowiada lo-

kalnemu siodowatemu wypitrzeniu tych utworów spgowych waciwego iu solnego. Wogóle

x
) Rozdzia ten i nastpny jest wycigiem skróconym z bada dokonanych przez Dra R. Zubera

(ob. wy. uw. 1) i 2) na str. 11) i Dra W. Rogali.
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przewaaj w stronie wschodniej Ropyszcza (starszej lub spgowej) piaskowce naftonone, za
w stronie zachodniej (modszej lub stropowej) iy solne z yami i gniazdami wosku ziemnego*

(I. c. str. 374).

»W potokach i parowach, cigncych si z Markowej, Babcza i Mootkowa ku Ro-

pyszczu, wida pocztkowo tylko same iy solne w nielicznych odsoniciach pod grub po-

wok gliny dyluwialnej, poczem ku pdzd pojawiaj si przy bardziej stromem wzniesieniu si

pagórków, karpackie upki menilitowe, w wielu punktach i tu wszdzie z wyranym upadem

ku pdzd.«.

»Brak caego kompleksu iów czerwonych i warstw dobrotowskich midzy iem solnym

Ropyszcza i zlepiecem Bzowacza, wyjani mona tylko znacznem zapadniciem si caej

tej kotliny wzdu wschodnich stoków wzgórz: Krasna, Bzowacz i Horodyszcze. Linia ta przed-

stawiaaby przeto grzbiet sioda o usunitej stronie poudniowej « (1. c. str. 93 i 375).

» Gówne jednak usunicie si nastpio jeszcze przed osadzeniem si iu solnego; do-

wodzi tego transgredujce wystpowanie tych utworów nad dobrotowskiemi warstwami w u-
rakach. Gówny wic charakter wzniesie i zapadni musia ju istnie, gdy si i solny

dopiero osadza a z nim powstaway pokady i gniazda soli, wosku i gipsu « (1. c. str. 93 i 375).
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C) Utwór dyluwialny w dolinie ukawca Wielkiego i Maego.

Zapiski umieszczone w sprawozdaniu tak Dra St. Olszewskiego (1. c), jak Dra R. Zu-

bera (1. a), odnoszce si do utworu dyluwialnego, rozwinitego nad ukawcem Wielkim

w pdzd czci Staruni na Ropyszczu, tudzie spostrzeenia Dra W. Rogali
1

), zebrane nad u-
kawcem Maym pod Hwozdem, wyjaniaj dostatecznie wystpowanie tego utworu na tym

obszarze. Przytaczamy tu cay ustp z odnonego, bardzo wyczerpujcego sprawozdania

Dra St. Olszewskiego, który jako byy kierownik jednej z kopal Staruskich na Ropyszczu,

pierwszy mia sposobno dokadniejszego zbadania tutejszego dyluwium.

»Pod lich gleb wystpuje w caej tej dolinie, jak i na wzgórzu »Pasowisko« zwa-

nem, óta glina dyluwialna. Glina ta zwykle wolna od domieszki piasku, posiada szczególnie

wasno nieprzepuszczalna wody, a przez robotników zwana »yaw«, do obijania szybów

z dobrym skutkiem bywa uywana. Jej miszo jest rozmait; nie przechodzi jednak 4 m.

Tu pod ni wystpuje luny, drobno-ziarnisty piasek, bardzo niebezpieczny przy kopaniu

szybu, lub te gruby wir, skadajcy si z uamków ska piaskowca karpackiego, a w bliz-

koci góry Bzowacz i jej dalszego cigu z uamków warstwy zlepiecowej a mianowicie z bry

kwarcowych, wapiennych i chlorytowych (zlepieniec sobudzki). Jest on zwykle nawodniony,

rzadziej suchy, a wtedy znacznie twardszy i ubity. Miszo wiru jest rozmaita; czasem

wcale go brak, a wtedy glina dyluwialna ley bezporednio na niebieskim ile; zazwyczaj atoli

dochodzi grubo jego 4—5 m. Obok wiru kamiennego i lunego piasku wchodzi w skad

tego utworu i brudnoszary, który osobliwie w zachodniej czci Ropyszcza miesza si ze wi-

rem kamiennym lub te go kilka razy na ciesze warstwy przedziela. Domieszka tego iu

sprawia, i wir w tym razie wolny jest od wody lub te takow w maej iloci prowadzi «.

(Zuber-Olszewski 1. c. str. 370).

»Midzy glin a wirem dyluwialnym znajduj si licznie nagromadzone due kody

poamanego, zbutwiaego, na lignit jeszcze niezamienionego drzewa, jak równie szyszki drzew

*) Dr. W. Rogala. Przyczynek do znajomoci dyluwialnyeh utworów Galicyi. » Kosmos «, XXXII.

Lwów, 1907, str. 350—358.
WYKOPALISKA STAHUNSKIE
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szpilkowych i upiny orzechów laskowych. Takowe znale mona w potoku Soonce na

pn od Ropyszcza, jakote w potoku ukawiec, z którego brzegu kody owe wysterczaj. Obe-

cnie niema ladu drzew szpilkowych tak na Ropyszczu, jakote na wzgórzach ograniczaj-

cych t dolin 1

). W kilku szybach na terenie »Dmytruk« zwanym natrafiono
na kody drzewa na kilka metrów gruboci uoone i rop zupenie prze-

sike obok znacznej iloci szyszek z drzew szpilkowych w gbokoci
35—40 m 2

), coby z jednej strony na znaczny zapad warstw, po wtóre na na-

der wielk grubo miejscowo wyksztaconego dyluwium w skazywao «.

(Zuber-Olszewski, 1. c. str. 371).

»Podobne stosunki epoki

dyluwialnej znale mona w do-

linie azów nadworniaskich,

jakote nad potokiem ukawiec

May w Hwodzie«. (Zuber, 1. c.

str. 371).

Skrelone powyej stosunki

utworu dyluwialnego na Ropy-

szczu stara si rozpozna Dr.

W. Rogala 3
) take w ssiednim

Hwodzie, gdzie wzdu koryta

ukawca Maego odsonite do

kilkumetrowej wysokoci cianki

dozwalay mu bliej wgldn
w ich budow. Szczególnie wa-

ne s dwie opisane przez Dr.

W. Rogale odkrywki, z których jedna znajduje si tu koo chat poudniowego koca wsi

Hwozd (1. c. str. 352, ryc. 1), druga (1. c. str. 352, ryc. 2) nieco dalej od pierwszej odkrywki

w gór potoku.

W odkrywce pierwszej, »pod dzisiejsz pokryw humusow wystpuje jasno-óta glina,

popkana nieregularnie, porowata, z przymieszk drobnych ziarenek piasku; miszo jej do-

chodzi 1 m. Charakter jej odpowiada w zupenoci loessowemu. Pod ni le wiry, zoone
z okruchów czysto karpackich ska: warstw dobrotowskich, zlepieca sobudzkiego, z którego

niewtpliwie pochodz drobne okruchy wapienia strambergskiego i upków menilitowych. W po-

wysze wirowiska wtrcaj si nieregularnie mniejsze lub wiksze wkadki brudno - szarego

iu, w stanie wilgotnym prawie czarnego. Wyszlamowany przedstawia delikatny py z mnóstwem

szcztków rolin, zwaszcza mchów. Wkadki te porozrzucane s w rónych poziomach wi-

rowiska, ale ku poziomowi potoku staj si coraz wiksze tak, e doznaje si wraenia, jak

BRZEG UKAWCA MAEGO W HWODZIE.

) Na wzgórzach rozumie si najbliszych, bo od zachodniej strony w Mootkowie, Babczu, Mar-

kowej i pod Pasowiskiem istniej po dzi dzie jodowe i wierkowe drzewostany.

*) Szyszki drzew szpilkowych (wierk) wykryto obecnie tylko w szybie IX, o kilkadziesit metrów

na zd od szybu IV-go.

3
) Dr. W. Rogala 1. c.



— 19 —

gdyby one podcielay cae wirowisko. Drugi, t. j. prawy brzeg potoku w tem miejscu jest

paski i na nim mona znale upiny orzechów, szyszki i gazki, które atoli nie wystpuj
tu in situ, lecz zostay wymulone i naniesione z dalszych w gór potoku czci « (1. c, str. 351).

»Ale nieco dalej w gór potoku stosunki te ju si zmieniaj. I tu najgbszym, od-

sonitym poziomem s opisane wiry; nie zawieraj one jednak wkadek szarego iu, nato-

miast wcina si w nie lub na nie ukada si warstwa gliny jasno-szarej waciwie; barwa ta

zmienia si na ciemn od masowej zawartoci szpilek, lici, owoców i gazek, a w niektó-

rych czciach wodorotlenkiem elazowym zabarwion na rdzawo czerwon. Glina ta jest

silnie piasczysta, a zwaszcza przy swej dolnej granicy tworzy jak gdyby zlepieniec grubych

ziarenek piasku. Na niej ley cakiem podobna o wyranem warstwowaniu, ale ju bez

szcztków rolinnych. Dopiero na tem wszystkiem uoya si niewarstwowana jasno -óta
glina, przykryta dzisiejsz gleb « (1. c. str. 352).

Z porównania obu tych odkrywek wynika, e iy szare wtrcone w wiry pierwszej

z nich zawieraj faun miczakow, wiadczc o dolno-pleistoceskim ich wieku, czego do-

wodzi zespó miczaków Succinea oblonga Drap., Pupa muscorum L., Pupa edentula Drap.

i P. columella G. v. Mart., a szczególnie ostatnia forma, wielce znamienna dla dolnego plei-

stocenu. Ten sam zespó miczaków wystpuje take w innych okolicach naszego kraju w gli-

nach uwarstwowanych, zwykle sinych.

W drugim przekroju tu na wirach uoya si warstwa gliny piasczystej z szcztkami

drzew iglastych w dolnych a liciastych w górnej jej czci. Wystpujce tu gatunki s: Abies

alba Mili, Picea excelsa Lk, Corylus aoellana L., Carpinus betulus L., Alnus gluti-

nosa Gaert, Fagus sihatica L., Populus tremula L., Tilia sp. i Acer sp.« (1. c. str. 354).

Samo ju pooenie owej gliny wraz z flor w niej zawart przemawia bezwarunkowo

za modszym jej wiekiem peistoceskim, co te twierdzi Dr. W. Rogala: »p o nie wa za
pooenie gliny z rolinami przypada w wirowiskach ponad owe wkadki
iu z P. columella, a przykrywa j jeszcze dalszy szereg warstw, przeto

zdaje si uzasadnionem okrelenie jej jako górnopleistoceskiej« (1. c.

str. 355).

'

Byoby jednak dzi przedwczesnem wyprowadza- dalsze wnioski, zmierzajce do bli-

szego a dokadnego oznaczenia fazy tego okresu, w której pojawia si owa flora, gdy brak

porównawczych materyaów, rozpoznanych take w innych okolicach naszego kraju. Na razie

tylko tyle mona orzec, e flora owej drugiej odkrywki swym wiekiem jest bardzo zbliona

do wystpujcej w szybie mamutowym na Ropyszczu.



D) Szyb mamutowy Nr. IV.

Dr. M. omnicki.

Szyb ten zaoono przy kocu wrzenia 1907 r. na Ropyszczn, parceli zwanej

»polem Dmytrukowem«. Jest on o kilkaset metrów oddalony od koryta ukawca Wielkiego,

a o kilkanacie metrów wyej nad niem pooony. W przekroju poprzecznym ma ten szyb

posta prostokta na 2'4 m d., a 1/2 m szer. O dugoci tego prostokta ma w przyblieniu

kierunek wdzd.

Naprzód przebito stary nasyp na 4 m gboko a do pierwotnego naziomu i dosi-

gnito próchnicy do 0"5 m grubej; nastpnie glin ót na 1*5 m, dalej doujc pod ni
glin sin do 2 m misz, pod ni za warstw wiru bezwodnego do 1"5 m grub, a po-

niej znowu glin sin do 1'5 m grub, nieprzepuszczaln. Razem caa miszo tych warstw,

liczc od pierwotnego naziomu wynosi okoo 7 m (z nasypem 11 m) l

).

Poniej przebijano ju tylko gliny piaskowate, ciemno - popielate lub szarawo - brunatne

i zielonawe z lunie wtrconymi drobniejszymi i grubszymi wirami, przepojone rop i suro-

wic soln, z zawartymi w nich obficie szcztkami rolin, owadów i miczaków ldowych.

Na pierwsze lady mamuta trafiono tu, okoo 10 padziernika 1907 r., w gbokoci

12 -

5 m w poudniowo-wschodniej cianie szybu. Rya to gowa wraz z zachowan skór, z-

bami trzonowymi górnej szczki i siekaczami, w pierwszej ju chwili przy wydobywaniu po-

gruchotana przez niewiadomych robotników. Ze skóry okrywajcej czaszk zachowaa si

tylko cz twarzowa ze szpar powiekow po prawej stronie i cz maowiny usznej.

Nastpnie wydobyto cay potny pat skóry z okolicy grzbietowej na 3 m dugi, wraz

z czci poczonych z ni jeszcze krgów ogonowych. Skóra zachowaa si wybornie, bya

mikka i bardzo podatna. Utrzymaa si nawet waciwa jej barwa niada, przechodzca

miejscami skutkiem dziaania wodorotlenku elazowego w rdzawe zabarwienie. Lepiej zacho-

wane czci tej skóry poodkrawywali robotnicy, pokd leaa jeszcze na hadzie. Od strony

J
) Miszo i jako warstw przebitych do tej gbokoci polega na ustnej informacyi, udzielonej

przez B. R., dozorc tego szybu, którego ciany ocembrowane nie dozwalay póniej naocznie przekona

si o jakoci tych warstw. Kierownictwo kopalni nie zwaao wcale na te szczegóy.
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brzusznej i innych okolic ciaa zachoway si jeszcze pomniejsze strzpy, znajdywane póniej

przy rozkopywaniu hady.

Dalej odgrzebano cay krgosup, którego krgi byy jeszcze mocno spojone wizadami,

a w stawach oboone jeszcze dobrze utrzyman tkank chrzstkow. Na przednich krgach

(plecowych) zachoway si wyrostki ociste, okryte okostn i poczone równie silnie wiza-

dami. Z eber zachowao si w uomkach tylko kilka przednich. Z odnóy wydobyto obie

opatki, take przy wydobywaniu mocno uszkodzone, z których tylko jedna (prawa) daa si

z uomków zoy, dalej miednic i nieca ko udow i goleniow strony prawej, tudzie

niecae trzy stopy, obie tylne i praw przedni ale bez czonków palcowych. Kostki stopowe

byy równie wizadami mocno spojone i chrzstkami stawowemi oboone.

Innych czci szkieletu, jak np. dolnej szczki, odnóy lewej poowy ciaa (prócz stopy

tylnego odnóa lewego) nie wydobyto. Zostay one prawdopodobnie dalej poza cian szybu.

Póniej jeszcze na hadzie znajdywano liczne strzpy tkanek cznych, szczególnie okostnej,

wizace, resztki bony otrzewnej i t. cl. *).

Pomidzy 13—14 m znaleziono praw poow aby mieszki (Rana ridibunda

Pall) wraz z gow, oboma odnóami z prawej strony, powleczonemi skórk cieniuchn, na

której miejscami utrzymaa si jeszcze waciwa jej barwa. Pomidzy 14—15 m otrzymano

szcztki grubo dziób a fCoccothratistes coccothraustes L), równie wraz z cienk skór

zachowanego, a to cay mostek jego wraz z czci krgosupa. Nadto w materyale wyrzuco-

nym na had spotykano jeszcze lune kostki innych ssawców, bliej nie dajcych si okreli,

ptaków i pazów. Na szczególniejsz uwag zasuguje odamek koci promieniowej, przyna-

lenej do wspóczesnego mamutowi jelenia olbrzymiego (Cermis euryceros Aldr).

Iy, w których by zagrzebany mamut, zawieray nadto liczne szcztki ówczesnej flory,

zoonej z odamów kód, gazi i korzeni drzew rozmaitych, ich lici i owoców (jak np. o-
dzie, orzechy laskowe, skrzydlaki jesionu, klonu i t. d.), wybornie zachowanych; dalej odyg

i kczów skrzypowych, trzciny i innych rolin bagiennych.

Obok flory bardzo bogat okazaa si fauna owadów, wijów i miczaków tak ldowych

jak wodnych. Stan zachowania tych zwierzt by tak wietny, jak gdyby przed kilku dniami

dopiero ugrzzy w tych iach. Nie tylko najdrobniejsze szczegóy budowy chitynowego pan-

cerza owadów i wijów, lecz w wielu razach take waciwa ich barwa doskonale si prze-

choway. Najpospolitszymi s chrzszcze, a z nich znowu najliczniej s zastpione gatunki

pywakowatych i kaunicowatych. Take inne rzdy owadów maj swoich przedstawicieli,

chocia te o wiele s rzadsze, jak: pluskwiaki, prostoskrzyde, motyle i muchówki. Gromada

wijów ma te swoich przedstawicieli. Stosunkowo bardzo bogat jest fauna miczaków, prze-

wanie bagiennych.

W gbokoci 17'6 m (z wliczeniem nasypu) pojawi si d. 6 listopada 1907 r.noso-

) Bliszych szczegóów co do pooenia mamuta nie mona byo wydoby od robotników zaj-

tych w tym szybie. Wogóle ju z samego pocztku nie zwracano wcale uwagi na okolicznoci, towarzy-

szce temu wykopalisku. Zrazu nawet uwaano je za cierwo wou, który przypadkiem wpad do zarzu-

conego niegdy w tem miejscu szybu, siekacze za za rogi tego wou (!). Skutkiem tej niewiadomoci,

gównie za ówczesnego kierownictwa tej kopalni, przepado bezpowrotnie wiele z tego cennego wykopa-

liska, a nadto to, co szczliwym trafem ocalao, ulego znacznemu uszkodzeniu, jak np. pogruchotana na

drobne czerepy czaszka mamuta.
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roec (Rhinoceros antiuitatis Blmb) w stosunkowo lepszym stanie zachowania ni pó-

niej ugrzzy mamut w tem ropnem bagnie, a to dziki ostronoci,, z jak starano si go

z iów odgrzeba. Wydobyt zostaa cz przednia kaduba wraz z wybornie zachowan

gow i lew nog przedni, powleczonemi skór równie bardzo dobrze utrzyman. Inne

czci szkieletu, jak np. kilka krgów i eber, znajdyway si pojedynczo jeszcze w gbokoci
18"4 m, ale podobnie jak u mamuta do zoenia caoci duo jeszcze brakowao.

Przy dalszem pogbianiu tego szybu przebijano jeszcze te same iy, ale z coraz mniej

licznemi szcztkami organicznemi, których ju poza 33 -

5 m (wedug relacyi robotników) wcale

nie napotykano. W nastpnym roku szyb ten dosign! 57 m gb., ale w braku wikszej

wydatnoci wosku ziemnego dalsze jego pogbianie zastanowiono.

Rozbiór próbek otrzymanych ze szybu IV.

W celu dokadniejszego przedstawienia przekroju poziomów gbszych tego szybu, na-

desa uproszony Fr. Fatek, inynier górniczy i póniejszy kierownik kopalni Staruskiej,

próbki warstw przebitych od 16'3 m (z wliczeniem 4 m nasypu) w gb, z kadego naprzód

pómetra do gb. 25 m, a nastpnie co 2 m a do gb. 57 m. Z górnych pokadów po-

wyej 16*3 m nie mona byo otrzyma próbek z powodu ubicia wodnego cian szybu przy

jego zaoeniu.

1) Do 16-30 m. I piaskowaty, brunatny, z zielonawym odcieniem, przesiky rop naftow i su-

rowic soln. Zawiera szcztki rolin (licie, odygi, kcze, gazki, owoce), uamki koci i chitynowe

resztki owadów. Wypóczka po rozpuszczeniu czciowem w wodzie i przegotowaniu, uwolniona z ropnych

pocze, skada si z do licznych ziarn grubo- i rednio-ziarnistego piasku, nieco wiru i drobnych

okruchów piaskowca szarego, brunatnych grudek iu, nie zupenie roztworzonego. Krysztaki gipsu bli-

niacze laseczkowatego ksztatu, dugie na 0'5—2 mm bardzo rzadko wtrcone.

2) Do 16*80 m. II piaskowaty, sinawo-szary, czciowo wodorotlenkiem elazowym rdzawo zabar-

wiony, bardziej ropny i wicej plastyczny ni próbka poprzednia. Szcztki rolin i owadów nie rzadkie.

Wypóczka skada si z piasku grubo- i rednio-ziarnistego, okruchów piaskowca szarego, rzadkich kry-

sztaków laseczkowych gipsu, okruchów upku chlorytowego (pochodzcego ze zlepieca sobudzkiego),

bardzo rzadkich grudek pirytu i limonitu, tudzie liczniejszych okruchów czarnego upku menilitowego;

zawiera okruchy tegoczesnych miczaków ldowych.

3) Do 17-30 m. Jak próbka 2). Wypóczka zawiera bardzo mao piasku, czste okruchy piaskowca

szarego, nierzadkie krysztaki gipsu, grudki limonitu, tudzie nie rozpuszczone torfiaste grudki, zoone
z resztek rolinnych. W gb. 17-60 m wykryto w tym poziomie nosoroca, którego czci szkieletu

jeszcze poniej si spotykay.

4) Do 17-80. Jak próbka 3), ale i bardziej plastyczny i ropny. Wypóczka skada si z do
licznych ziarn piasku grubo-ziarnistego, okruchów limonitu i upku chlorytowego, krysztaków gipsu i wa-
pienia (krysztaków wrzecionowatych brak); zawiera do czsto resztki rolin ale mniej ni w pr. 3).

5) Do 18-30 m. I piaskowaty, zielonawo - szary, mniej ropny ni pr. 4) i mniej plastyczny.

Szcztki rolin i owadów bardzo rzadkie. Wypóczka skada si z maej iloci piasku grubo-ziarnistego,

piaskowca szarego, z bardzo rzadkich okruchów upku chlorytowego i krysztaków gipsu. W 18-40 m
znajdyway si jeszcze czci szkieletu nosorocowego.

6) Do 18 -80 m. I piaskowaty ale z brunatnym odcieniem, mniej j-opny ni pr. 5) i suchawy.

Zawiera okruchy skorup miczakowych (dyluwialnych), szcztki rolin (gównie licie) i owadów. Wy-
póczka skada si z do licznych ziarn piasku, rzadkich krysztaków gipsu i drobniejszych krysztaków
wrzecionkowatych (d. okoo -5 mm) kalcytu, okruchów upku chlorytowego i piaskowca szarego, tudzie
z bardzo rzadko wtrconych grudek pirytu. Domieszane s czstki rolinne wraz z drobnym wirem
karpackim.
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7) Do 19*30 m. I piaskowaty, zielonawo-szary, ropny, z obfitym wykwitem soli; zawiera duo
szcztek rolinnych (licie, odygi i t. d.). Wypóczka zawiera duo piasku, bardzo rzadko krysztaki gipsu

i kalcytu, nadto nieco ziarn limonitu, okruchy upku chlorytowego i drobnego wiru karpackiego.

8) Do 19-80 m. I piaskowaty, zielonawo-szary, bardzo ropny. Wypóczka zawiera do piasku,

bardzo rzadkie krysztaki gipsu, rzadkie krysztaki kalcytu wrzecionkowatego, rzadkie grudki pirytu, okru-

chy piaskowca szarego i upku chlorytowego. Szcztki rolinne storfiae do czste; stosunkowo duo
wiru karpackiego ze znamiennym menilitowym krzemoupkiem czarnym.

9) Do 20-30 m. I jak pr. 8), ale mniej ropny, plastyczny; zawiera mao resztek organicznych.

Wypóczka skada si z maej stosunkowo iloci ziarn piasku, do czstych krysztaków gipsu i nierzad-

kich kalcytu, okruchów piaskowca szarego, rzadkich grudek pirytu i nieco wiru drobnego.

10) Do 20-80 m. I zielonawo-szary. Wypóczka zawiera mao piasku, krysztaków gipsu bardzo

duo, rzadko krysztaki kalcytu i okruchy pirytu, take grudki limonitu, piaskowca szarego i upku chlo-

rytowego; wiru drobnego do.
11) Do 21-30. I piaskowaty, brunatnawo-szary, torfiasty, suchawy; zawiera do wiru z wtr-

conym czarnym upkiem menilitowym i nierzadkie szcztki rolin. Wypóczka skada si z wielkiej iloci

piasku, do rzadkich krysztaków gipsu i kalcytu, nierzadkich grudek pirytu, limonitu; upku chlorytowego

i licznych okruchów piaskowca szarego.

12) Do 21-80 m. I piaskowaty, popielatawo -szary; zawiera do wiru i szcztek rolinnych.

Wypóczka zawiera duo piasku, wiele pirytu, take okruchy limonitu, piaskowca szarego i masy storfiaej.

Krysztaków gipsu brak a kalcytu s bardzo rzadkie; do czste okruchy limaków.

13) Do 22-30 m. I jak pr. 12), ale mocno przesiky rop; zawiera duo wiru karpackiego, ale

mao resztek rolinnych. Wypóczka skada si z licznych ziarn piasku, bardzo rzadkich krysztaków gipsu

i kalcytu, do rzadkich grudek pirytu; zawiera take okruchy limonitu, do duo upku chlorytowego,

piaskowca szarego, nadto okruchy limaków.

14) Do 22-80 m. I mniej ropny ni poprzedniej próbki; zawiera mao resztek rolinnych, wiru
do. Wypóczka skada si z piasku grubo- i rednio-ziarnistego, bardzo rzadkich krysztaków gipsu i kal-

cytu; grudki pirytu do czste, take okruchy limonitu i upku chlorytowego; okruchy limaków.

15) Do 23-30 m. I sabo ropny, mao plastyczny z do licznie wtrconym wirem. Wypóczka
skada si z gruboziarnistego piasku, do czstych grudek pirytu i limonitu; wtrcony upek chlorytowy

i okruchy piaskowca szarego. Gipsu brak, kr. kalcytu bardzo rzadkie; okruchy limaków.
16) Do 23 -80 m. Jak pr. 15). Wypóczka zawiera do piasku, duo krysztaków kalcytu, do

pirytu i limonitu; obok wiru okruchy piaskowca szarego i upku chlorytowego; gipsu brak.

17) Do 24-30 m. I bardzo mao ropny, mao plastyczny, piaskowaty; wiru drobnego do. Wy-
póczka zawiera duo piasku, rzadkie kr. gipsu, liczniejsze kalcytu; grudki pirytu rzadkie, limonitu i pia-

skowca szarego czste.

18) Do 25 m. I zielonawo-szary, do plastyczny, piaskowaty, suchawy; zawiera nieco wiru
karpackiego z wtrconym krzemoupkiem menilitowym i upkiem chlorytowym. Wypóczka zawiera duo
piasku, do krysztaów gipsu, kalcytu i pirytu z wtrconymi okruchami piaskowca szarego i grudkami

limonitu.

19) Do 27 m. I popielatawy, piaskowaty, z zielonawym odcieniem, do plastyczny; wiru mao.

Wypóczka skada si z piasku, rzadkich krysztaków gipsu, liczniejszych kalcytu, rzadkich grudek pirytu,

czstszych limonitu. Okruchy piaskowca szarego i krzemoupku meniitowego.

20) Do 29 m. I rudawo-szary; wiru mao. Wypóczka zawiera piasek drobno-ziarnisty, kr. gipsu

bardzo rzadkie, do czste kr. kalcytu i grudki pirytu z okruchami piaskowca szarego (dobrotowskiego).

W skad wiru wchodz okruchy czarnego krzemoupku meniitowego.

21) Do 31 m. I popielatawy, wicej ropny ni pr. 20) i bardzo plastyczny; wiru mao. Wy-
póczka zawiera te same skadniki jak pr. poprzednia, ale kr. gipsu stosunkowo s rzadkie; kalcytu brak.

22) Do 33 m. I jak pr. 21), ale wicej piaskowaty i mniej plastyczny. Wypóczka zawiera do
duo kr. gipsu, rzadko kr. kalcytu, grudki pirytu i limonitu, nadto okruchy piaskowca szarego i do
wiru drobnego z krzemoupkiem menilitowym.

23) Do 35 m. I ciemno-popielaty, bardzo ropny i plastyczny, bez ladu resztek organicznych.

wiru brak. Wypóczka skada si z piasku, nierozpuszczonych zupenie okruchów iu marglowego, jasno-

popielatego, z bardzo rzadkich kr. gipsu, grudek pirytu; okruchy piaskowca szarego liczne; kr. kalcytu brak.
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24) Do 37 m. I mniej plastyczny ni pr. 23); wiru drobnego do. Wypóczka zawiera w sto-

sunku do piasku mao kr. gipsu, do rzadko kr. kalcytu, pirytu bardzo rzadko, okrucbów piaskowca sza-

rego duo.

25) Do 39 m. I ciemno - brunatny szary, piaskowaty, do plastyczny. Wypóczka zawiera kr.

gipsu do czsto, ale stosunkowo do ziarn piasku mao, bardzo rzadkie kr. kalcytu, okruchów piaskowca

szarego duo, upku chlorytowego mao. Ziarna piasku kwarcowego czsto s chlorytowo zabarwione (jak

w poprzednich próbkach).

26) Do 41 m. I jak pr. 25), ale bardziej ropny i plastyczny, bez wiru, z okruchami ótawego

krystalicznego wapienia (bardzo rzadko). Wypóczka jasno-popielata prawie wcale nie zawiera piasku,

a piaskowca szarego drobne okruchy. Kr. gipsu (0-5—2 mm) bardzo liczne (piasek gipsowy), pirytu

do duo, limonitu mao; bardzo rzadko wtrcone kr. kalcytu i upek chlorytowy.

27) Do 43 m. I sinawo-popielaty, bardzo ropny i plastyczny, z okruchami rzadkimi ótawego

wapienia krystalicznego. Wypóczka zawiera bardzo mao ziarn piasku, bardzo duo kr. gipsu (piasek

gipsowy), duo okruchów piaskowca szarego, pirytu bardzo mao; kr. kalcytu bardzo rzadkie. wiru brak.

28) Do 45 m. I jak 27), ale janiejszy. Wypóczka jasno-popielata, zawiera bardzo mao ziarn

piasku, bardzo duo gipsu kr. (piasek gipsowy), rzadkie grudki limonitu, bardzo rzadkie pirytu; kr. kal-

cytu i wiru brak.

29) Do 47 m. I jak pr. 28). Wypóczka zawiera bardzo mao ziarn piasku, do rzadkie kr. gipsu,

do czste kr. kalcytu, rzadko pirytu; wiru brak.

30) Do 49 m. I jak 29). Wypóczka jasno-popielata, nie zawiera prawie wcale piasku, zoona
prawie z samych kr. gipsu (piasek gipsowy); kr. kalcytu rzadkie; grudki pirytu do czste; wiru brak.

31) Do 51 m. I jak pr. 30). Wypóczka jasno-popielata, zoona prawie z samych kr. gipsu

(piasek gipsowy).

32) Do 53 m. I jak pr. 31). Wypóczka jasno-popielata, zoona prawie z samych kr. gipsu

(piasek gipsowy).

33) Do 55 m. I jak pr. 31). Wypóczka jasno - popielata, zoona prawie z samych kr. gipsu

(piasek gipsowy); bardzo rzadkie grudki pirytu, piaskowca szarego i upku chlorytowego; kr. kalcytu

i wiru brak.

34) Do 57 m. I jak pr. 31). Wypóczka jasno - popielata, zoona prawie z samych kr. gipsu

(piasek gipsowy) ; ziarna pirytu do czste, kr. kalcytu i okruchy upka chlorytowego rzadkie. wiru brak.

W powyszym przekroju panujcymi s iy, przewanie piaskowate (do 39 m), z wi-

ksz lub mniejsz domieszk wtrconego wiru, mniej lub wicej plastyczne, bd janiejsze

(popielatawo-szare), bd ciemniejsze (brunatnawo-szare), z zielonawym odcieniem, przepojone

mniej lub wicej rop naftow i surowic soln, rzadko z wtrconym woskiem ziemnym

(w rednich i dolnych poziomach). Obecno resztek rolinnych i zwierzcych w górnych po-

ziomach (do 23'30 m), wprawdzie im gbiej tern rzadziej rozrzuconych, przemawia bezwa-

runkowo za wiekiem dyluwialnym tych iów, potnie w tem miejscu rozwinitych.

Wtpliwym jest jednak wiek iów dolnych poziomów (ju od 41 m), które mog ju

wchodzi w skad solnego utworu, za czem przemawia nie tylko odmienny ich nieco cha-

rakter petrograficzny (wypóczki próbek od 1. 26—34 zoone prawie z samych krysztaków

gipsu z obfitym wykwitem soli kamiennej), lecz take brak wszelkich szcztków organicznych

i wiru dyluwialnego. S to prawdopodobnie ju górne pokady solnego utworu, przeobraone

czciowo pod wpywem czynników doby pleistoceskiej.

Miszo osadów dyluwialnych wynosiaby zatem w tym szybie okoo 40 m, coby

si zgadzao take z dawniejszemi spostrzeeniami Dra Olszewskiego i Dra Zubera, jak np.

znachodzenie si szyszek drzew szpilkowych w jednym z zarzuconych szybów w gbokoci
35—40 m. (Ob. wyej: Dr. Zuber-Olszewski, 1. c. str. 371).
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Rolinno szybu mamutowego w Staruni.

Dr. M. Raciborski.

W iach mamutowego szybu w Staruni obok mamuta i nosoroca i innych szcztków

zwierzcych byy bardzo liczne pozostaoci rolinne, mianowicie kawaki pni, gazi, licie

i owoce. Zbadaniem i okreleniem znalezionych kawaków drewna drog anatomiczn zaj
si dr. W. Szafer, ja za oznaczeniem lici i owoców.

Zarówno okazy rolinne jak sposób ich zachowania wiadcz, e zostay one w po-

staci lunych uamków wrzucone w konserwujcy je i solny, przesiky rop. Licie le po-

jedynczo, s czsto pogite, sfadowane lub poamane, otulaj nawet niekiedy znajdujce si

wród iu otoczki wirowe. Te okazy wiadcz o transporcie wodnym. Sdzc jednak z do-

brego sposobu zachowania pofadowanych w sposób wymieniony lici, przypuci trzeba, e
transport odbywa si na drodze krótkiej. Obok lici pofadowanyyh i pogitych napotykay

si jednak i pasko lece, zapewne wiatrem wrzucone bezporednio w konserwujcy je mo-

czar ropny. Zagadk pozostanie obecno dugoogonkowych lici babki (Plantago major),

widocznie si oderwanych od roliny, o rozmiadonym w jednym wypadku kocu ogonka.

Do prawdopodobnem zdaje si przypuszczenie, e zostay one oddarte na stoku, tu nad

moczarem stop lub ciaem staczajcego si wikszego zwierzcia. Wreszcie owoce rzepika

(Agrimonia) dostay si tu bez wtpienia przyczepione zadziorkami do skóry zwierzt, przy-

niesione moe z dalszej odlegoci.

Szcztki rolinne oblepione s iem i woskiem, przepojone sol, która w nich niekiedy

krystalizuje, oraz rop. Dziki temu przepojeniu zachoway si dobrze i mona je bada mi-

kroskopowo. W tym celu po przemyciu alkoholem wymywano je xylolem, poczem po usu-

niciu xylolu mona oczyszcza je dalej ugiem potasowym, kwasem solnym, chloralem, prze-

wietla olejkiem godzikowym.

Dobry stan szcztków rolinnych skoni mnie do zbadania, o ile znajdujce si w nich

zwizki organiczne ulegy zmianom w warunkach niezwykej fosylizacyi, podczas której brako

niszczcej dziaalnoci drobnoustrojów, a zapewne zahamowana bya autolyza. W tym celu

uywaem materyau przemytego alkoholem i xylolem, reakcye badaem drog mikrochemiczn

z nastpujcym skutkiem.



— 28 —

Skrobia przechowaa si niezmieniona. W licieniach odzi dbu szypukowego, wy-

gldajcych po rozkrajaniu czarno i w krajaniu (za wiea) mikkich, rozczyn jodu w jodku

potasu wykazuje niebiesko zabarwione, niezmienione ziarna skrobi.

Nabonek (cuticula) jest zachowany dobrze na powierzchni komórek epidermu lici

dbowych.

Bonnik (cellulosa) jest niezmieniony. ciany komórkowe liciem (w odzi) dbu
i (w orzechach) leszczyny, bielma jesionu, komórki lici jesionu i dbu daj z chlorkiem

cynku i jodem niebiesk reakcy bonnika. e za skutkiem fosylizacyi zaniky czciowo

drewnikowe impregnacye, przeto t sam reakcy bonnika day nadto komórki kamienne u-

piny orzecha laskowego i zdrewniae dawniej komórki ogonka lici dbu.

Drewnik (lignina) a przynajmniej ten jego komponent, który daje reakcy winiow

z floroglucyn i kwasem solnym, zosta z lici kopalnych w Staruni oraz z owoców usunity albo

w zupenoci (licie dbu, komórki kamienne upiny leszczyny) albo dochowa si tylko w la-

dach (komórki palisadowe upiny odzi). Natomiast ten komponent drewniaka, który daje

reakcya Maulego (t. j. dziaanie nadmangezyanu potasowego, wymycie kwasem solnym, wre-

szcie zalkalizowanie amoniakiem) dotrwa zarówno w zwizkach lici dbu i wizu, jak w ko-

mórkach kamiennych upiny laskowego orzecha i daje reakcy czerwon.

Szczawian wapna zanik zupenie w kopalnych liciach dbu.

Biako ulego gbokiej zmianie. Zawarto komórek liciem i odzi oraz bielma je-

sionu nie daj ani reakcyi Miliona ani reakcyi Piotrowskiego (biuretowej). Natomiast daje za-

warto komórek bielma jesionu z wanilin i kwasem siarczanym reakcy purpurow, mniej

pikn z alfanaftolem i kwasem siarczanym. Zdaje si przeto, e aromatyczna grupa biaka

ulega zniszczeniu; rodzaj zmiany biaka mogaby wykaza tylko analiza makrochemiczna.

Aby na podstawie szcztków rolinnych odtworzy krajobraz rolinny Staruni i wnosi

o klimacie otoczenia, naley warto materyau rolinnego oceni róniczkowo. Naley stwier-

dzi jednoczesno tego materyau oraz rozway mono transportu z otoczenia dalszego.

Jednoczesno lici, owoców a zapewne i wikszoci kawaków drewna i gazi nie ulega

adnej wtpliwoci, natomiast co do czci gazi wykluczy nie mona moliwoci wpadnicia

do moczaru sonoropnego w czasie od mamuta póniejszym. Równie dla materyau drzewnego

nie mona wykluczy przynajmniej czciowo moliwoci transportu wod potoku, podczas wy-

lewów z okolic dalej pooonych, ale ewentualna odlego miejsca wzrostu od Staruni, sdzc
z pooenia dzisiejszego teje, nie moe by znaczna. e jednak gazie, zanim dostay si

do konserwujcego moczaru ropnego, czciowo przez czas duszy przebyway w wilgoci lub

w wodzie, dowodem na to s przeronite strzpkami grzybów ich tkanki.

Uwagi powysze odnosz si szczególnie do okazów drewna wierka i jaowca, z któ-

rych to rolin ani ladu szpilek w szybie mamutowym nie znaleziono.

Ogóem rolinno kopalna Staruni nie róni si od dzisiejszej rolinnoci ciepych sto-

ków karpackiego podgórza, nie wykazuje za adnych rolin, któreby wiadczyy o klimacie

zimniejszym, wilgotniejszym lub bardziej górskim anieli dzisiaj okolice Staruni. Natomiast

obfito wydatnie uwosionych starszych rolin dbowych nasuwa prawdopodobiestwo, ale

bynajmniej nie pewno, klimatu nieco wicej ldowego.

W bezporedniem otoczeniu mamutowego moczaru ropnego rosy wierzby, dalej liczne
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dby szypukowe, wizy i jesiony. Rzadziej wystpyway brzoza, klon, osika, grab.

Podszycie tworzya leszczyna, widwa, szakak, oraz (moe troch dalej zachowane jedynie

w gazkach) trzenia, czeremcha, paklon, jarzbina, kalina, jaowiec. Gazie wierku dostay

si zapewne z dalszych stoków.

Rolinno staruska dowodzi, e jest modsza od epoki midzylodowej oraz lodowej.

Dokadnie jednak czasu jej istnienia w dobie polodowej okreli nie mona, a to w braku

dat pewniejszych o przeszoci podyluwialnej szaty rolinnej podgórza karpackiego.



a) Licie i owoce mamutowego szybu w Staruni.

Dr. M. Raciborski.

1. Querqus pedunculata L. Db szypukowy.
Owoców dbu znaleziono kilka zachowanych z szypukami, zupenie dobrze. Wszystkie

nale do gatunku Q. pedunculata, natomiast niema ani jednego okazu Q. sessiliflora.

Licie dbowe s najpospolitsz pozostaoci rolinn w Staruni. Dokadniej obejrzaem

195 okazów. Wród nich dostrzegaj si poza rónicami wielkoci, rónice w dugoci ogonka,

w ksztacie nasady blaszki oraz w owosieniu dolnej strony blaszki. W miar tych rónic roz-

dzieliem dochowane licie dbowe na grupy nastpujce:

a) Typowy db szypukowy (Q. peduncidata) o ogonku krótkim (mniej ni 5 mm.),

nasadzie zaokrglonej tpo, blaszce od spodu nagiej (bez wosków gwiadzistych). Okazów 62.

Wymiary tych lici do zmienne. Podaj kilka pomiarów szerokoci w cm.: 2'5—4*5, 3—5,

3—5-2, 3-5—6-5, 3-5—7, 3-5—8, 4-5—5, 4"5—8-5, 5—8, 5—10, 6—11 mm.

b) Quercus pedunculata o ogonkach nieco duszych. Okazów 19, z tych u 3 ogo-

nek 12 mm. dugi.

c) Zgodne z a), lecz o blaszce z pod spodu pokrytej rozrzuconemi woskami gwiadzi-

stemi, ogonek zupenie nagi. Okazów 69. Wymiary zgodne z podanymi pod a)

d) Zgodne z c), lecz ogonki liciowe od 5—11 mm. dugie; okazów 10.

e) Licie o nasadzie lancetowato zwonej, zbiegaj zwolna w ogonek; blaszka z pod

z pod spodu naga. Dugo ogonka 2— 11 mm. Okazów 14.

f) Jak e), lecz licie z pod spodu wochate; Okazów 21.

Oprócz wymienionych powyej nieliczne licie odbiegaj zarysem blaszki od postaci

przecitnej; a wic mamy jeden li prawie caobrzegi, kilka o atach wyranie, chocia nie-

równomiernie wrbnych, okazy bardzo wzkie obok lici olbrzymich. Z tych najwikszy o ogonku

4 mm. dugim jest na 10 cm. szeroki a na 17 cm. dugi. Nieliczne tu wymienione licie

ksztatów niezwykych, odpowiadajce liciom wyrosym w warunkach szczególnych, np. na

bujnych pdach, na naclmroonych pdach i t. d., nie zajmuj nas bliej.

Licie wymienione pod e) i f), zwaszcza za pod f), mogyby nalee do dbu bez-

szypukowego (Q. sessiliflora). Z tego nie mamy jednak ze Staruni adnych owoców i dla-
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tego oznaczenie cise gatunku jest niemoliwe, tern bardziej, e i u Q. pedunculata napo-

tykamy pojedyncze licie w nasadzie zwajce si, wprawdzie wród bezwzgldnej przewagi

lici o podstawie tpej. Natomiast zwraca uwag obfito lici wymienionych pod c) i d) o wy-

datnem owosieniu dolnej strony blaszki. Licie te w znacznej mierze stare, wpade w kon-

serwujcy je moczar staruski po opadniciu z drzewa, czciowo do znacznie przerose s
strzpkami grzybów. U dbów szypukowych u nas rosncych napotykamy podobne owosienie

tylko na liciach rozwijajcych si, modych, póniej wosy odpadaj, a licie ysiej. Silniejsze

lub duej trwajce owosienie blaszki, jako objaw wydatniejszy ochrony przed wzmoonem
parowaniem jest waciwoci rolin klimatów, choby czasowo suchszych, wicej ldowych.

Db szypukowy o liciach duej owosionych zosta na podstawie okazów siedmiogrodzkich

wyróniony pod nazw nar. pilosa Schur. Wielka obfito takich lici w Staruni zasuguje na

uwag i upowania do wyraenia jako prawdopodobnego zapatrywania, e klimat ówczesny

by nieco bardziej ldowy anieli klimat obecny Podola naddniestrzaskiego, podgórza kar-

packiego lub Roztocza w okolicy Lwowa, t. j. e by bardziej podobny stepowemu.

2. Betula. Brzoza.

Dwa licie, jeden may o dugim ogonku, z drugiego strzp nasadowej poowy; zapewne

w obu razach B. verrucosa Ehrb.

3. Carpinus betulus L. Grab.

Tylko jedno nasienie wyuszczone ze skrzydeka, 6 mm. dugie i szerokie, zupenie

zgodne z grabem; ani jednego licia grabowego nie znalazem.

4. Corylus anellana L. Leszczyna.

Pi orzechów dobrze zachowanych, 14—18 mm. dugich i szerokich; ani jednego

licia leszczyny.

5. Populus tremula L. Osika.

Jeden okruch licia z ogonkiem, ale bez górnej poowy.

6. Salix. Wierzba.

Okoo 40 lici (wraz z okruchami). S to licie sztywne, pikowane, podunie lance-

towate, obustronnie nagie, 07—2'5 cm. szerokie, 4'5—

8

-4 cm. dugie o ogonkach 6—12 mm.

dugich. Lepiej zachowane okazy dadz si z duem prawdopodobiestwem oznaczy jako

S. amygdalina; czy jednak prócz tej niema innych gatunków, orzec niepodobna.

7. Ulmtis montana Sm. (scabra Doli). Wiz.
Obok dbu najpospoliciej napotykamy w Staruni licie wizu szorstkiego, czsto w okru-

chach lecz take i w cakowicie zachowanych okazach o ogonkach 2—5 mm. dugich, nie

zbyt wyranej asymetryi blaszki liciowej, z dolnej strony na nerwach, z górnej na nerwie

gównym wochatej. Okazów z okruchami okoo 150. Wobec tej obfitoci lici uderza odnale-

zienie tylko jednego owocu. Skrzydlak ten 20 mm. dugi, 11 mm. szeroki, zaokrglony pasko

w szczycie, w podstawie zwony, o brzegu nagim, nasieniu umieszczonem w rodku. Innych

wizów dzi na podgórzu karpackiem rosncych (U. glabra lub U. effusa) w materyale sta-

ruskim brak zupeny.

8. Rumex sp. (?). Szczaw.

Jeden okruch wierzchoka licia.

9. Acer platanoides L. Klon.

Lici (wraz z okruchami) 14. Na jednym okazie pasorzytna Bhytisma acerinum.
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Jaworu oraz paklonu niema. Wprawdzie jeden z okruchów ma szczyt aty rodkowej tpy

ale to skutkiem uszkodzenia.

10. Rhammtis cathartica L. Szakak.
Tylko jeden li, bez wierzchoka, ale dobrze zachowany, o znamiennych gruczoach

na szczycie zbków.

11. Cornas sanguinea L. wid w a.

Dwa licie pozbawione wosków w ktach nerwów, zreszt dobrze zachowane.

12. Agrimonia sp. Rzepik.

Owocków 5, bardzo zanieczyszczonych, do 8 mm. dugich i szerokich. Kieliszek kie-

lichowy puharowaty, do 6 mm. dugi, tylko w poowie górnej podunie rowkowany. Kolce

zewntrzne odgite ku doowi, rodkowe stercz ku górze. Z powodu niebruzdowanej dolnej

czci kieliszka owocowego przypomina raczej A. odorata, anieli najpospolitszy dzi u nas

rzepik pospolity (A. Eupatoria). ród zadzierystych wosków licznie tkwi wosy zwierzce;

zostay wic te owoce przyniesione tu na skórze zwierzt.

13. Prunus spinosa L. Tarnina.

Jedyny li, wochaty u nasady, pod szczytem najszerszy.

14. Genista tinctoria L. (?). Janowiec.

Jeden li caobrzegi, u wierzchoku tpo zaokrglony. Nie wyklucza si monoci, e
pochodzi prawdopodobnie ze szczodrzeca (Cytisus).

15. Fraxinus esccelsior L. Jesion zwyczajny.

Obfite owoce i licie. Co do owoców najpospolitsze drzewo w Staruni, co do iloci

lici przechowanych ustpuje dbowi i wizowi. ród licznych owoców znalaz si jeden tylko,

nieco zaostrzony na szczycie, jednak nie tak wydatnie jak u jesiona podolskiego Fr. oxy-

phylla. Natomiast znaczna cz owoców jest w wierzchoku nieco wycita; wycicie to bywa

na 1—2 mm. gbokie; w jego rodku tkwi resztki blizny. Bardzo liczne owoce s w wierz-

choku pozornie gbiej wycite, jest to jednak pomiertne rozdarcie tkanki.

Licie wystpuj tylko jako lune listki. Wikszo naley z pewnoci do Fr. excel-

sior. Kilka listków jest jednak wszych, wyduonych bardziej w wierzchoku, ostro zw-

onych w nasadzie. Wymiary tych wakich listków s: 16—56, 18—58, 21—85 mm.

Mimo tych kilku wakich listków oraz jednego zaostrzonego w szczycie skrzydlaka,

obecno Fr. oxyphylla w Staruni nie jest pewn wobec znanej zmiennoci jesiona. Jest

moliwe, e okazy te, podobnie jak przewana ilo pozostaych pochodz z jesiona pospo-

litego. Natomiast tene oprócz zwykej formy o tpym szczycie skrzydeka rós w Staruni

w formie o skrzydlakach wycitych, zapewne odpowiadajcej odmianie var. emarginata Car.

et St. Leger.

16. Lonicera sp. (?). Wiciokrzew.

Jeden okruch licia, nie dozwalajcy pewnego oznaczenia.

17. Plantago major L. Babka wiksza.
Lici 6, z tych dwa o bardzo dugich ogonkach (11 cm.). Obecno lunych lici babki

w iach staruskich jest zagadk wobec znanej wytrzymaoci ogonków na rozdarcie. Ogonek

jednego z tych lici jest kilkakrotnie ostro zamany, urwany koniec drugiego okazu rozstrz-

piony na wókna i spaszczony. Licie te wic si znaczn byy oddarte od pdu, przytem

zmiadone i pogite. Moebne, i pod ciarem osuwajcych si po spadzistym brzegu zwie-
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rzt wikszych nastpio oddarcie lici i ich wsunicie w konserwujcy sol i rop moczar

przylegy.

18. Bhysima acerinum Pers. uszczeniec klonowy.

Na jednym liciu klonu. Nadto w liciach dbowych znajdowaem drobne, czarne, nie-

oznaczalne rodzajowo otocznie grzybowe.

19. Daedalea uercina (L.). Huba dbowa.
Oderwany od pnia uomek huby, dobrze zachowany, 85 cm. szeroki.

WYKOPA SK A STARUNSKE



Anatomiczny rozbiór drzew i krzewów mamutowego szybu w Staruni.

Dr. W. Szafer.

Materya stanowicy podstaw tego rozbioru, zebrany przez Dra M. omnickiego, ska-

da si z 86 oznaczalnych próbek z pni, gazi i pczków drzew i krzewów, doskonale za-

chowanych. Wosk ziemny oraz przymieszka soli surowicznej, dziaay w cigu dugiego okresu

na tkank drzewn i cho ich utrwalajcym wasnociom zawdziczaj szcztki drzewne swój

wyjtkowy wprost sposób zachowania, to przecie w poszczególnych delikatniejszych tkankach

drzewnych wywoay te same czynniki daleko idce zmiany ródtkankowe, które niekiedy

utrudniay anatomiczne ich badanie. Najbardziej naraone byy na zniszczenie mikiszowe

promienie rdzeniowe, które czsto wypeniay sole krystaliczne, niszczc ich pierwotny ukad

i budow. Drzewa mikkie ucierpiay wiele od znieksztacajcej tkanki dziaalnoci grzybów.

Aby bada anatomicznie szcztki drzewne napojone rop i oblepione woskiem ziemnym,

naleao je my w pynach rozpuszczajcych te ciaa. Dobre usugi odday w tym wzgldzie:

benzyna, terpentyna i xylol, z których zwaszcza ostatni okaza si bardzo skutecznym i prdko

dziaajcym rodkiem.

Wyniki anatomicznych poszukiwa wykazay nastpujce rodzaje i gatunki drzew

i krzewów:

1. Rodzaj: Quercus; na zbadanych ogóem 86 prób, naleao do tego rodzaju 28. Ga-

zki z pczkami (2) naleay do Q. pedunatlata L. Poniewa w budowie anatomicznej

drewna nie róni si niczem Q. pecluncidata L. od Q. sessiliflora Salisb., przeto tylko

licie lub owoce mogyby rozstrzygn o ewentualnem znachodzeniu si take drugiego ga-

tunku dbu w Staruni.

Obfity materya stanowiy due czci pni bez ladów dalekiego transportu wodnego,

konarów i drobnych gazek, wiadczce o dominujcem stanowisku dbu w skadzie drze-

wostanu lasu staruskiego.

2. R. Salix; zajmuje w stosunku do iloci szcztków zbadanych drugie miejsce. Stwier-

dziem j w 15 razach, zwykle w postaci cienkich gazek, chocia i grubsze kawaki drewna

trafiay si take. Wedug danych anatomicznych gatunkowo tego rodzaju okreli nie mona.
Bardzo pospolite znachodzenie si rod. Salix w szcztkach lasu staruskiego, które stawia
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go ilociowo tu obok dbu, czyni bardzo prawdopodobnem przypuszczenie, e szcztki wierzb

pochodzi musiay w przewanej czci z formacyi wierzb przybrzenych, nie nalecych do

skadu drzewostanu, w którym db naczelne mia miejsce. .

3. R.: Fraxinus; 10 razy stwierdzony w wikszych kawakach pnia i w drobnych

gazkach. Wszystkie próbki nale do gatunku: Fr. excelsior L; czy midzy niemi zna-

chodzi si take Fr. oxycarpa, o tern rozstrzygn mog tylko licie i skrzydlaki.

4. R.: Betula; stwierdzony w postaci kawaków pni i w gazkach 9 razy. Anatomi-

cznie nie róni si B. pubescens Ehrh od B. pendula Rott (— verrucosa Ehrh.J, prawdo-

podobnie jednak (sdzc wedug szcztków kory) obydwa gatunki wchodziy w skad flory

staruskiej.-

5. R.: Ulmiis; stwierdzony w 4 razach, w postaci grubszych i cieszych gazi. Wt-
pliwej wartoci naukowej szczegóy w rozkadzie wizek naczy, mogce w typowych tylko

wypadkach umoliwi na drodze anatomicznych poszukiwa stwierdzenie przynalenoci ga-

tunkowej badanego drewna, nie day w wypadkach przeze mnie badanych dostatecznie pewnych

wskazówek, któreby wystarczyy na okrelenie gatunkowe wizów staruskich. Znalezienie

lici, nalecych do U. scabra Mili, stwierdzaj obecno tego gatunku, anatomiczne za
rónice czyni prawdopodobn take obecno gatunku U. glabra Mili.

• 6. R: Primus; znaleziony 4 razy w postaci grubszych i cieszych gazek, zastpiony

przez stwierdzone w 3 próbkach gatunki: Pr. avium L. i Pr. Padus L.

7. R.: Cormis; stwierdzony w 3 razach w cienkich gazkach, nalecych do gatunku

C. sangainea L.

8. R.: Picea; stwierdzono w drewnie trzech redniogrubych gazi, okazujcych wyrane

lady transportu wodnego jako P. excelsa L.

9. R.: Rhamnus; w 2 próbkach, nalecych do tego rodzaju, stwierdzono Rh. ca-

thartica L.

10. R.: Rosa; znaleziony w 2 razach bez okrelonej gatunkowej przynalenoci.

11. R.: Lonicera; odkryty w jednej próbce, naley prawdopodobnie do gat. L. xy-

losteum L.

12. R.: Acer; w jednej tylko próbce stwierdzony, w cienkiej gazce, nalecej do gat.

A. campestre L.

13. R.: Sorbus; w jednej gazce, nalecej do & aucuparia L.

14. R.: Pirus; znaleziony w jednej gazce, nalecej do P. communis L.

15. R.: Juniperus; stwierdzono w jednym do grubym kawaku, wykazujcym ró-

wnie lady transportu wodnego, jako Juniperus communis L. Uderzaj niezwykle due ko-

mórki mikiszowe w promieniach rdzeniowych.

16. R.: Viburnum; odkryto w jednej próbce, bez okrelonej bliej przynalenoci

gatunkowej.

Jeeli na podstawie powyszych wyników odtworzymy sobie obraz formacyi lenej, któr

stwierdzone gatunki drzew i krzewów skaday, to przyjwszy wierk i jaowiec za skadniki

przypadkowe, które transportem wodnym spyny z nieco dalszych, zapewne wyej pooo-

nych okolic, otrzymamy dla Staruni harmonizujcy ze sob zespó bogatego w gatunki lasu

liciastego. Skadnikami tego lasu byy jako drzewa panujce: db, jesion, brzoza, wiz,

trzenia, rzadziej znachodziy si paklon, wierzby, grusza, jarzbina; podszycie
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tworzyy krzewy: widwa, szakak, suchodrzew i róe; miejsca nadwodne zajmo-

way wierzby 1

).

*) Oznaczeniem anatomicznem staruskich szcztków drzewnych zajmowaem si w pracowni bota-

nicznej Akademii Ziemiaskiej we Wiedniu. Kierownikowi tej pracowni, prof. Dr. K. Wilhelmowi niech mi

bdzie wolno w tem miejscu podzikowa za cenne wskazówki, których mi zawsze chtnie udziela raczy-
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A. BEZKRGOWCE (AYERTEBRATA).





Typ: MICZAKI (MOLLUSCA).

a) Gromada: LIMAKI (GASTEROPODA).

Dr. M. omnicki.

1. Hyalina pura Aid.

Jedyny okaz zupenie zgodny z opisem Clessina (Deut. Excur. Mollusk. Fauna, str. 90.

f. 40. 1884). Bardzo podobny do H. racliatula Gi\, od której róni si sabszem

prkowaniem skorupy i nieco obszerniejszym dokiem osiowym.

rednica skorupy: 3'25 mm.; wysoko skorupy 1/5 mm. Zwyczajna u nas wszdzie po

mokrawinach, tak na kach, jak w zarolach i lasach.

2. Hyalina racliatula Gr.

Pi okazów bardzo dobrze zachowanych z wyranie prkowan skorupk.

red. skór.: 3—3*25 mm.; wys. skór.: 1*5 mm. W caym kraju zwyczajna po mo-

krych kach, zarolach i lasach w mchu i pod liciem opadem, tak na równinach

jak w górach.

3. Hyalina fuloa Miill.

Jedyny okaz zupenie zgodny z opisem Clessina. (D. E. M. F. 1884. str. 99. i. 47).

red. skorup.: 3 mm.

Wszdzie po wilgotnych miejscach w mchu i pod liciem opadem zwyczajna.

4. Helix pulchella Miill.

Sze okazów bardzo dobrze zachowanych, zupenie zgodnych z form yjc.
red. skór.: 2 -5 mm.; wys. skór. 1 mm.

Wszdzie bardzo pospolity tak po suchych trawnikach, jak mokrych kach i wilgo-

tnych zarolach.

5. Helix costata Miill.

Jedyny okaz ze znamiennemi eberkami, czem na pierwszy rzut oka róni si od po-

przedniego gatunku.

red. skór.: 25 mm.; wys. skór.: 1 mm.

W towarzystwie poprzedniej, cho rzadszy, ale wszdzie u nas zwyczajny tak na ró-

wninach jak podgórzu.

WYKOPALISKA STARUNSK1E
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6. Helix sericea Drap.

Dwa okazy, z których jeden dorosy (red. 6
#5 mm., wys. 4 mm.) skada si z 6 skr-

tów, drugi znacznie mniejszy, zoony tylko z 4 skrtów. Oba te okazy s zgodne

z opisem Clessina (D. E. M. F. 1884. str. 143. f. 72).

Wszdzie zwyczajny po wilgotnych miejscach, na kach, w zarolach i lasach pod

liciem opadem i t. d.

7. Helix riibiginosa Ziegl.

Jedyny okaz nieco zgnieciony o r. 6 mm. z zachowan bardzo wyran rzeb sko-

rupki, znamienn mocniej wystpujc ziarnist powierzchni (z powodu odpadych

wosków), czem obok innych znamion róni si od poprzedniego gatunku.

red. skór.: 6 mm.; wys. skór.: 4 mm.

Przebywa na bardzo wilgotnych miejscach, na kach, w wiklinach, pod opadem

liciem i t. p.

8. Helix fruticum Mliii.

Jedyny okaz z mocno uszkodzon skorup, której skrty wierzchokowe i ostatni

ksztatem swoim odpowiadaj tylko temu gatunkowi.

Wysoko ostatniego skrtu: 9 mm.

Zwyczajny u nas wszdzie po wilgotnych i cienistych zarolach i kach.

9. Helix carpatica Friv.

Jedyny okaz, bardzo dobrze w caoci zachowany.

red. skór.: 14 mm.; wys. skór. 105 mm.

Zwyczajny u nas w górach i na podgórzu; take w lasach na wyynie podolskiej.

Forma wschodnio-europejska (Cless. D. E. M. F. 1874. str. 171. fig. 98).

10. Helix pomatia L.

Kilka okazów ale tylko w uomkach skorup przy wydobywaniu pogruchotanych. Roz-

miary i ksztat ostatnich skrtów przemawiaj za przynalenoci tych uamków
jedynie do tej formy, wszdzie u nas na równinach i podgórzu zwyczajnej. Barwa

jak za ycia utrzymaa si niado-ótawa z paskami na skrtach niewyranie od-

znaczonymi.

red. skór.: 38 mm.; wys. ost. skrtu: 26 mm.

11. Helix lutescens Ziegl.

Okoo 10 okazów, z których 5 zachowao si w caoci. Ksztatem i wymiarami

zgadza si zupenie z opisem Clessina (M. F. Oest.-Ung. u. d. Schweiz. Nurnberg.

1887. str. 193. f. 97).

red. skór.: 26—33'5 mm; wys. skór.: 29—32 mm.

Forma poudniowo-wschodnia, znana dotd z Galicyi i Siedmiogrodu. Na wyynie po-

dolskiej zwyczajna szczególnie na wapnistym gruncie; w okolicy Lwowa pospolita.

12. Papa muscortim L.

Kilkanacie okazów zupenie zgodnych z podzidzie yjcym, wszdzie bardzo pospo-

litym gatunkiem; wystpuje ju w dolnym pleistocenie.

red. skór.: 175 mm.; wys. skór.: 3'25 mm.

13. Clausilia laminata Mont.

Jedyny okaz, zachowany tylko w uamku, zoonym z dwu skrtów ostatnich z bardzo



dobrze zachowanym otworem, znamiennym dla tego gatunku i skorupk bardzo sabo
prkowan, prawie gadk.

W naszym kraju zwyczajny widrzyk po lasach i cienistych zarolach, tak na równi-

nach jak na podgórzu.

14. Clausilia orthostoma Menk.

Jedyny okaz zachowany równie tylko w uamku, zoonym z 4 skrtów dolnych ale

bez cakowitego otworu. Ksztat i prkowanie skorupki przemawia tylko za przy-

nalenoci do tej formy.

W lasach, zarolach i na kach, zwykle pod opadem liciem, w caym kraju zwyczajny.

15. Clausilia plicatula Drap.

Jedyna skorupka, przy wydobywaniu przeamana porodku, tak ksztatem otworu jak

prkowaniem zgodna z yjc form.

Po lasach i zarolach w caym kraju zwyczajna. Naley u nas do najpospolitszych

widrzyków.

16. Clausilia filograna Ziegl.

Dwa okazy niezupene ale zachowane z cakowitym otworem. Wielko i ksztat tu-

dzie rzeba jak u dzisiejszych okazów. Na jednym z tych okazów ueberkowanie

skorupki jest bardzo wyrane, na drugim nieco przygase.

red. skór.: 225 mm.; wys. skór.: 8
-

5 mm.

17. Sticcinea putris L.

Kilka okazów, z których jeden jest zupenie rozwinity (red. 10 mm.), ale zachowany

bez górnych skrtów; inne okazy (niedorose), znacznie mniejsze (recl. 2
-5—5'5 mm.),

zoone s tylko z 3 skrtów.

Wszdzie u nas po mokrych kach bardzo pospolita.

18. Succinea (Lucena) óblonga Drap.

Bardzo czsta w ile staruskim tak rozmiarami jak ksztatem zupenie zgodna z form

yjc. Niektóre okazy s bardzo wyduone (var. elongata CL),

red.: 3'5—4 mm.; wys.: 6'5—75 mm.

Na wilgotnych kach, w cienistych zarolach, przy wodach stojcych w caym kraju

zwyczajna. Naley do gatunków, wystpujcych ju w najstarszem dyluwium.

19. Limnaea ovata Drap.

Kilkanacie okazów po wikszej czci dobrze zachowanych o stosunkowo nizkiej

skrtce a obszernym otworze ostatniego okrtu. aden z tych okazów nie dorasta

wielkoci typowej formy yjcej lecz zwykle posiada mniejsze wymiary. Najwikszy

okaz jest na 12'5 mm. wysoki z ostatnim skrtem okoo 10 mm. szerokim (var.

patula Dac). Mniejsze okazy zaledwie dochodz 95 mm. wysokoci a 5 mm.

rednicy.

Zwyczajny w wodach stojcych caego kraju.

20. Limnaea peregra Drap.

Nieruch zwyczajny w iach staruskich, skd wydobyto przeszo 30 okazów. Wyst-

puje przewanie jako var. curta Cl. o bardzo nizkiej skrtce, zawsze jednak wy-
szej, anieli to ma miejsce u L. ovata Drap. Równie te skrt ostatni stosunkowo

nie jest tak szeroki jak u teje.
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red. skór. (ost. skr.): 5
-25 mm.; wys. skór.: 9 mm.

Wszdzie i po najmniejszych bagnach zwyczajny.

21. Limnaea palitstris Muli.

Nieruch bardzo pospolity w iach staruskich i zarazem zwykle dobrze zachowany.

Okazy staruskie jednak posiadaj mniejsze wymiary. W budowie skrtki wyszej lub

niszej wyróniaj si dwie formy: oar. turricula Held. i var. fusca Pfeiff., z któ-

rych pierwsza jest rzadsz, w kilku tylko okazach zachowan, druga zwyczajniejsz.

red. (ost. skr.): 5— 7 mm.; wys.: 10— 16 -

5 mm.

Wszdzie w wodach stojcych tak na równinach jak na podgórzu bardzo pospolity.

22. Limnaea truncatula Mxiii.

Równie jak poprzednie nieruchy zwyczajny w iach staruskich. Wystpuje prócz w ty-

powej postaci w dwu, cho rzadziej, skrajnych odmianach o wyszej lub niszej skrtce:

nar. oblonga Put. i v. nentricosa Moq. Dwa mae okazy znalazy si w ile wy-

jtym z oczodou mamuta.

W caym kraju bardzo pospolity w wodach pyncych i stojcych. Wystpuje ju w naj-

starszym pleistocenie.

23. Planorbis rotundatus Poir.

Zatoczek zwyczajny w iach staruskich, zupenie zgodny z form yjc.
red. skór. okoo: 7 mm.

W wodach stojcych wszdzie na równinach i na podgórzu bardzo pospolity.

24. Planorbis spirorbis L.

Nierzadki w iach staruskich. Róni si od poprzedniego gatunku skrtami prdzej

si rozszerzajcymi i mniejszymi wymiarami (red.: 3—4 mm.; wys.: 1 mm.).

W Europie rodkowej i pónocnej; u nas nie rzadki.

25. Ancylus flnniatilis Muli;

Jedyny okaz zupenie zgodny z form yjc.
red. skór. poduna: 7 mm.; poprzeczna: o mm.; wys.: 3 mm.

W wodach pyncych, na równinach i na podgórzu zwyczajny.

b) Gromada: MAE (BIVALVAE).

26. Unio batavus Lam. var. ater Nils.

Kilka uamków skorupy, zachowanej jeszcze z waciwym jak za ycia poyskiem per-

owym i jedna caa skorupa lewa (dug.: 68 mm., szer.: 32 mm.). Tylna cz sko-

rupy stosunkowo mniej wyduona. Okaz ten zgadza si zupenie z rycin podan

przez Clessina (1. c. str. 547. f. 371).

W rzekach i potokach caego kraju, take w odlewiskach przyrzecznych zwyczajna skójka.

27. Pisidium amnicum Mtill.

Jedna tylko skorupka prawa, ksztatem, rzeb i wymiarami zupenie zgodna z form

yjc.
Dug. skór.: 8 mm.; szer. skór.: 6'5 mm.

Zwyczajna w caym kraju w rzekach, na których dnie w mule przebywa.
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28. Pisiclium fossarinum Cl.

Zachowaa si tylko prawa skorupka.

Dug. skór.: 3 mm.; szer. skór.: 3 mm.; grubo obu skór.: l
-

5 mm.

Bardzo pospolita w wodach stojcych caego kraju.

Stan zachowania tych miczaków jest tak wiey, jakby dopiero przed chwil w tym

ile ugrzzy. Wiele z nich zatrzymao nawet waciw jak za ycia barw. Skorupki mniej-

szych form zwyke s w caoci zachowane, natomiast form wikszych przewanie s poa-

mane (np. nie wydobyto ani jednego okazu caego H. pomatia L.).

W skad tej fauny, równoczesnej wykrytym w tym szybie mamutowi i nosorocowi,

wchodz wprawdzie co do iloci gatunków przewanie formy ldowe (18 gat), znacznie za
mniej formy wodne, wzgldnie przewanie bagienne (10 gat.), ale co do iloci okazów ostatnie

stanowcz maj przewag. Niektóre gatunki zwaszcza ldowych miczaków znajduj si tylko

pojedynczo. Z form ldowych najpospolitsz w tych iach jest Pnp>a muscorum L., po niej

dopiero Succinea oblonga Drap., z bagiennych za limaków najzwyklejszymi s: Limanea
palustris Muli., L. peregra Pfeiff., L. tmncatula Muli. i Planorbis rotundatus Poir.

adna z tych form nie jest waciw pleistocenowi, chocia niektóre jak: Pupa imi-

scorum L., Succinea oblonga Drap. i Limnaea tmncatula Muli. znane s ju u nas z naj-

starszego pleistocenu. Wszystkie te miczaki yj jeszcze w obecnym okresie a razem wzite

przemawiaj tylko za najmodszym pleistocenem, którego rednia temperatura roczna

bya jak dzisiejsza, na tym samym obszarze, prawie ta sama. Wschodnio-europejskie gatunki:

Heliso lutescens Ziegl., H. carpatica Friv., H. rubiginosa Ziegl. i Clausilia filograna Ziegl.

maj i podzidzie to samo rozmieszczenie w poudniowo-wschodniej czci naszego kraju.

Z wejrzenia ogólnego tej fauny wysnuwaj si niektóre wnioski co do powstania tych

iów. Wytworzyy si one z namuów, jakie potok ukawiec uprowadza i osadza wraz ze

wirami karpackimi, zwaszcza po kadem wikszem wezbraniu wód, po obu swych brzegach

w odlewiskach, zamienionych z czasem na bagna, sprzyjajce pobytowi cienkoskorupnych mi-

czaków (Limnaea, Planorbis). Drobne wymiary najpospolitszych w tych iach limaków, np.

Limnaea palustris Muli., przemawiaj za tem, i te bagna byy do pytkie i nie zajmoway

znaczniejszych obszarów lecz ograniczay si do wakiego tylko nadbrzenego pasu ponad

potokiem ukawcem, na którego dnie yy take gruboskorupne skójki {Unio batavus Lam.).

Przy znaczniejszych wezbraniach wód w tym potoku dostaway si wraz z kodami i ga-

ziami drzew, take ich licie i owoce, porwane prdem silniejszym i tym te sposobem za-

wleczone zostay co tych namuów take skorupy ldowych limaków.



Typ: CZONKONOGI (ARTHROPODA).

a) Gromada: PAJCZAKI (ARACHNOIDEA).

Rzd: Roztocze (Acarina).

Dr. W. Kulczyski.

Kleszcz: Dermacentor reticulatus (Fabr.),

wykryty na nosorocu staruskim.

Jedyny pajczak, odkryty w pleistocenie staruskim, jest roztoczem, nalecym do pa-

sorzytnej rodziny kleszczowatych (lxodiclae). Pasorzytowa on niewtpliwie na nosorocu

staruskim, znaleziony bowiem zosta w tego przewodzie suchowym zewntrznym. Okaz nie-

zupenie zachowany, nie przedstawia cech, któreby pozwalay odróni go od gatunku Der-

macentor reticulatus (Fabr.), rozmieszczonego obecnie w formie typowej po Europie (Por-

tugalia, Francya, Anglia, Niemcy, Wochy, Korfu, Wgry, Rumunia), Azyi (Kaukaz, Persya, Tur-

kestan, Syberya Zachodnia, prowincya Amurska, Japonia) a prawdopodobnie take w Afryce
1

).

Typowa forma tego gatunku znajdowana bya na rónych ssawcach, mianowicie na: Bos tau-

rus, Capra hircus, Ovis aries, O. argali, Cervus elaphus, C. capreohis, Sus scrofa

Euus caballus, Hippopotamus amphibius, Rhinoceros bicornis. Arctomys bobac, Rhi-

nolophus clwosus, Miniopterus Schreibersi 2

); przygodnie pasorzytuje kleszcz ten take

na czowieku.

Okazowi staruskiemu brak ryjka (rostrum); z nóg pierwszej pary i z lewej nogi

drugiej pary zachowane s tylko biodra i krtarze, z prawej nogi drugiej pary tylko biodro;

) Podug prof. L. G. Neumanna: Remsion de la Familie des Ijcodides (Memoires de la So-

ciete Zoologiue de France, Tom. 9, 10, 12 i 14, 1896—1901) i: das Tierreich, zesz. 26: Ixodidae, 1911.—
Dermacentor occidentalis Mara, yjcy w Ameryce pónocnej a zaliczony przez prof. Neumanna jako

odmiana do gat. I), reticulatus, jest zdaniem N. Banksa (A Revision of the Ixodoidea, or Ticks, of the

United States; Washington 1908) gatunkiem odrbnym.
2
) Wykazy ywicieli podane przez prof. Neumanna w »Revision« i w »Tierreich« niezupenie

zgadzaj si ze sob.
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prawej nodze czwartej pary brak dwóch ostatnich czonków (protarsus i tarsus), a na po-

zostaych trzech nogach brak pazurów i ich trzonka.

Twarda chitynowa tarcza, pokrywajca ca grzbietn stron ciaa, brak tarcz brzusznych,

obecno oczu i biodra czwartej pary nóg, o wiele wiksze od pozostaych, dowodz, e okaz

by samcem, nalecym do rodzaju Dermacentor C. L. Koch.

Tarcza grzbietn ma 3'95 mm. dugoci, 26 mm. szerokoci, ksztat jajowaty z brze-

gami w okolicy oczu bardzo pytko a szeroko wgitymi; na przodzie wycita jest, dla objcia

nasady ryjka, w zatok w przyblieniu ksztatu trapezu o bokach esowato wygitych a pod-

stawie krótszej (tylnej) lekko ukowatej, wypukoci w ty skierowanej; szeroko tej zatoki

przednia wynosi 052 mm. szeroko tylna i gboko 036 mm. Oczy s nieco zapade, o re-

dnicy w przyblieniu 008 mm. dugiej, oddalone o 0"85 mm. od przednich któw tarczy

grzbietnej. W odlegoci 13 mm. od tych któw zaczyna si brózda mniej wicej równolega

do brzegu tarczy, odlega od niego o 02— -25 mm. i cignie si a do szeregu at, na które

podzielony jest tylny kraniec tarczy; aty te, w liczbie 11, oddzielone od siebie brózdami, lecz

RYS. S. KULCZYSKI. DEEMACENTOB EETICULATUS (FABE.).

nieodgraniczone od samej tarczy, s dusze ni szersze (rodkowa ma 0"26 mm. szerokoci

a -36 mm. dugoci). Blizko tylnych któw przedniego wycicia le dwa gbokie, podune

doki, skierowane w ty i nieco do wewntrz, odlege od siebie o
-42 mm. Nieco przed po-

ow dugoci tarczy grzbietnej zaczynaj si dwie pytkie, nieco niejednostajne, miejscami

pytsze, miejscami gbsze, prawie proste, ku tyowi nieco rozbiene brózdy, nie dochodzce do

szeregu tylnych at, z przodu od siebie o 0'8 mm., z tyu mniej wicej o Tl 5 mm. odlege.

Przy cakiem ukonem owietleniu mona nadto dostrzedz trzy bardzo pytkie i rozlane

brózdy na przedniej czci tarczy; jedna z nich, silnie w ty wygita, czy przednie koce

wyej wspomnianych brózd bocznych i odpowiada oczywicie tylnej granicy tej twardej tarczy,

która u samic kleszczów mieci si na przedniej czci grzbietu, pokrytego zreszt oskórkiem

ykowatym i w wysokim stopniu rozcigliwym; dwie drugie nieznaczne brózdy, prawie proste,

cign si od doków, pooonych za przedniem wygiciem, w ty i nieco na zewntrz; zani-

kaj one przed dopieroco wspomnian brózda poprzeczn.

Caa niemal tarcza obsiana jest punktami zagbionymi i dokami bardzo nierównej

wielkoci (w fig. 1. w przyblieniu tylko zaznaczonymi); nieco poza poow jej dugoci le
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dwa najwiksze z tych doków, pytkie, z brzegiem nieco wzniesionym, okrge, o rednicy

= ±008 mm., od siebie o 016 mm. oddalone, na dnie opatrzone gsto drobnymi zagbio-

nymi punktami: mniejsze punkty rozoone s niesymetrycznie; najmniejsze s w przednich

bocznych czciach tarczy i w czci rodkowej umieszczone na bardzo nizkich, malekich

wzgórkach; na pozostaych czciach tarczy niema takich wzgórków.

Barwa tarczy grzbietnej niedobrze zachowana; brzegi boczne (po czci odgraniczone

wyej wspomnianemi brózdami) s od przodu a prawie po poow dugoci barwy brudno-

ótawej, dalej ku tyowi, a po szereg tylnych at, zajte trzema plamami naprzemianlegemi,

czarnobrunatnemi i brudno-ótaw; dwie przednie z tych plam (pierwsza ciemna i nastpna

ótawa) razem wzite równaj si co do dugoci mniej wicej plamie trzeciej; aty brzene

tylne s czarno-brunatne, wcicia pomidzy niemi ótawe. Zreszt caa niemal tarcza jest

szaro-brunatna i brunatno-czarna; te dwie barwy, niewyranie rozgraniczone, tworz w re-

dnich i tylnych czciach tarczy rysunek podobny jak na okazie gatunku: Haemaphysalis mar-

morata (= Dermacentor reticulatus), przez prof. A. Beresego przedstawionym w dziele:

»Acari, Myriopoda et Scorpiones hucusue in Italia reperta« (zesz. 47, tab. 4); przednia rod-

kowa cz tarczy jest jednak odmiennie ubarwiona: cz ta, mniej wicej picioboczna, nie

jest janiejsza od czci poza ni lecych, brunatno-czarna, z tyu brunatno-szara; barwa

czarna tworzy plam rozszerzon ku tyowi i w tyle niewyranie rozdzielon na trzy krótkie,

szerokie, nieco rozbiene gazie.

Dolna strona kaduba pokryta jest przewanie oskórkiem zmitym w drobne, nieregu-

larne fady (za ycia okazu wic niewtpliwie podatnym); twarde s tylko: biodra nóg, dwie

klapy obejmujce szparowaty, poduny otwór odchoclowy, otaczajcy je wazki, kolisty piercie

(o rednicy =±013 mm.), pytki z przetchlinkami i szereg jedenastu pytek, tworzcy tylny

brzeg brzusznej strony ciaa, a odpowiadajcy podobnemu szeregowi at grzbietowych. Pytki

przetchlinkowe s ksztatu nieco nieregularnie jajowatego, z tyu szersze, z brzegiem w czci

tylnej zewntrznej w jednej pytce (prawej) cakiem zaokrglonym, w drugiej zaamanym

w kt nieco rozwarty o wierzchoku zaokrglonym (nie wyduonym na zewntrz jak u niektó-

rych pokrewnych gatunków), 0'52 mm. dugie, 0'40 mm. szerokie, lekko wklse, z wzkim
rogowym brzegiem, wzdu niego opatrzone wiecem malutkich zagbionych punktów, z wy-

jtkiem tego brzegu i rodkowej podunej stwardniaej czci gsto i bardzo drobno dziurko-

wane; kada dziurka pooona w malutkiej, biaawej, okrgej plamce; rednice plamek o wiele

wiksze ni przestwory pomidzy niemi.

Biodra pierwszej pary nóg, dugoci 0'68 mm., szerokoci 0'36 mm., podzielone s na-

ciciem na zewntrznym brzegu i brózd na dwie nierówne czci; z tych tylna, dugoci

0'52 mm., rozcita jest od tyu przynajmniej do poowy dugoci na dwa podune zby,

w ty i nieco na wewntrz skierowane, równo dugie, zewntrzny od wewntrznego wszy.

Nastpne biodra maj kolejno w przyblieniu: 0'49,
-55 i 102 mm. dugoci, a 035, 045

i 058 mm. szerokoci; wszystkie one uzbrojone s na tylnym brzegu, blizko kta zewntrz-

nego podunym, trójktnym, tpym, spaszczonym zbem, w tyl skierowanym, dugoci 043

do 048 mm. i opatrzone zagbionymi punktami wikszymi i mniejszymi; z wikszych punktów

wyrastaj krótkie, do grube, w ty skierowane, przycinite wosy; rzeba ta najwyraniejsza

na biodrach 4-ej pary. Nogi grube; krtarze 3-ej i 4-ej pary po dolnej zewntrznej stronie

± 0-6 i 0-73 mm. dugie, uda 0-65 i
-

82, piszczele 061 i 073, czonki pitowe (protarsus)
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057 i 061, czonków stopowych czci nasadowe -22 i 024 mm. dugie (czci ich ko-

cowe, niezupene, dugoci 032 i 035) — wszystkie czonki, od ud poczwszy, mierzone po

zewntrznej stronie; szeroko tych czonków, widzianych z dou: 040 i 040, 040 i 0'37,

035 i 0'34, 0'21 i 0'21. Uda 4-ej pary wzdu dolnego brzegu opatrzone szeregiem trzech

podunych, tpych zbów kolejno — ku kocowi czonka — coraz wikszych; na dolnej

stronie piszczeli tyche nóg trzy podobne, niniejsze, pomidzy sob mniej wicej równe zby

i trzy jeszcze mniejsze na dolnej stronie czonka pitowego; moe by, e zbki podobne

znajduj si take na czonku stopowym, ale ich tutaj na okazie nieco zanieczyszczonym nie

mona byo dostrzedz.

W morfologicznych szczegóach nie wida rónic pomidzy kleszczem staruskim a ga-

tunkiem Dermacentor reticulatus (F.) (znanym mi niestety tylko z opisów). Pewne rónice

mogyby istnie w barwie przedniej czci tarczy grzbietnej; dokadnego opisu barwy dzi

yjcej formy niema jednak w dostpnej mi literaturze (prawdopodobnie niema go wcale).

Prof. A. Berlesego rysunek (i opis) wykonany zosta na podstawie jednego tylko okazu; róni

si on do znacznie od rysunku we wspomnianej wyej pracy N. Banksa, a powodów rónic

nie naley, wedug wszelkiego prawdopodobiestwa, szuka w niedokadnem wykonaniu tych

figur, lecz w tern, e gatunek ten jest w istocie wielce zmienny co do barwy, jak to zaznacza

wyranie prof. Neumann w swej »Rewizyi«. W rysunku prof. Berlesego przednia cz tarczy

jest jasno ubarwiona, z wyjtkiem dwóch krótkich, szerokich, brunatnych smug, przebiegaj-

cych w brzenych partyach tarczy przez okolic oczu ukonie na zewntrz i ku przodowi.

W rysunku N. Banksa tych smug niema, natomiast cign si wzdu wyej wspomnianych,

bardzo sabych, podunych brózd przednich wakie ciemne smugi, a blizko tylnego brzegu

przestrzeni, ograniczonej poprzeczn wygit brózd, le trzy ciemne plamy, jedna pomidzy

dopieroco wspomnianemi smugami, a dwie na zewntrz od nich. Wobec takiej zmiennoci

i ze wzgldu na to, e barwa okazu staruskiego nie jest dobrze zachowana, sdz, e ten

okaz mona bez zastrzee zaliczy do obecnie yjcego gatunku: Dermacentor reticu-

latus (Fabr.).

WYKOPALISKA STARUSKIE



b) Gromada: WIJE (MYRIOPODA).

Rzd: Dwuparce (Diplopoda).

Dr. M. omnicki.

1. Glomeris connecca C. Koch.

Okaz prawie cay, zoony z 12 obrczek, ale bez gowy. Barwa ciaa jasnobrunatna

z sabym metalowym poyskiem i ciemniejsza, prg rodkow; póobrczki brzuszne

wraz z czciowo zachowanemi odnóami blado-niade (venter cum pelibus palli-

clis). Pierwsza obrczka grzbietowa (przedplecze) blizko brzegu przedniego z dwiema

znamiennemi brózdkami, równolegemi do brzegu (segmentum prirmim transnerse

bistriatimi). Druga póobrczka grzbietowa (najwiksza) równie z kilkoma brózdkami

caemi, po bokach gboko wcita karbem (znami rodzajowe). Okaz ten zgadza si

z dzi yjc Gl. connexa C. Koch.

Dugo ciaa okoo: 6 mm.; szer. ciaa: 35 mm.

Zwyczajna u nas w mchu i pod liciem opadem po miejscach wilgotnych.

2. Glomeris hexasticha Brandt, cf.

Okaz niecay, zoony tylko z 3 póobrczek grzbietowych i póobrczki kuprowej, zbli-

ony bardzo do Gl. hexasticha Brandt (wedug oznaczenia C. hr. Attemsa). O ile

z wymiarów póobrczek grzbietowych wnosi mona, wielko caa tego okazu bya

do znaczna.

Szeroko póobrczki: 4'5 mm.

3. Strongylosoma pallipes Ol.

Dwa okazy, zupenie zgodne z form yjc, pospolit u nas wszdzie po lasach cie-

nistych i wilgotnych zarolach tak w górach jak na równinach pod mchem, liciem

opadem i gnijcem i t. p.

4. Jidtis sp.

Z rodzaju tego znajduj si bardzo czsto w iach staruskich oderwane obrczki,

bd pojedyncze, bd po kilka razem wraz z odnóami; blisze jednak okrelenie

tych szcztków w braku innych znamiennych czci szkieletu chitynowego jest bardzo

utrudnione. Niektóre z tych szcztków zbliaj si do podrodzaju Leptoiidiis.
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c) Gromada: OWADY (INSECTA).

I. Rzd: Waki (Odonata).

Dr. M. omnicki.

1. Somatochlora metallica Vand, cf.

Zachowaa si tylko malutka czstka przedniego skrzyda z waciwem uytkowaniem,

przemawiajcem za przynalenoci do podrodziny Cordulinae i najprawdopodobniej

do gatunku Som. metallica Vand,

Zwyczajna w caym kraju na równinach i podgórzu (ozn. J. Dzidzielewicz).

2. Calopteryx virgo L.

Poowa grzbietowa obrczki odwokowej z waciw jak za ycia barw ciemno-sza-

firow przechodzc w szmaragdowo-zielon.

Zwyczajna u nas nad wodami tak stojcemi jak wolno pyncemi w caym kraju tak

na równinach jak na podgórzu (ozn. J. Dzidzielewicz).

3. Lestes virens Charp.

Zachowana tylko jedna ze rodkowych obrczek odwoka, duga na 175 mm., na

grzbietnej stronie szmaragclowo zielona z zocistawym poyskiem, na brzusznej stronie

. ótawo-niada.

Po kach moczarowatych w caym kraju; jedna z najpospolitszych tek (ozn. J. Dzi-

dzielewicz).

Z tego rzdu zachowao si jeszcze kilka szcztków, bliej nieokrelonych, jak np. wy-

bornie zachowane oczy wikszej waki, czstki potargane skrzyde i t. p.

II. Rzd: Prostoskrzyde (Orthoptera).

Dr. M. omnicki.-

1. Stenobothrus lineatus Pans.

Okaz szcztkowy z zachowanem przedpleczem i nasadow poow pokrywy, na której utrzy-

mao si pólko rodkowe (a. discoidalis) ze znamiennem równolegem uytkowaniem, co wraz

z lekko wgitemi wrgami przedplecza tylko za przynalenoci do tego gatunku przemawia.

W caej Europie rodkowej po kach do zwyczajny. U nas znany w caym kraju,

tak na równinach jak na podgórzu.

2. Stenobothrus elegans Charp.

Jedyny okaz z zachowan gow, tuowiem, nasadow czci odwoka i obiema pa-

rami skrzyde zoonych jak za ycia w spoczynku. Wrgi boczne przedpleczne prawie

równolege. Pokrywy utrzymay si z wyranem uykowaniem, znamiennem dla tego

gatunku.

Dug. caego ciaa: 17 mm.

Bardzo pospolity po wilgotnych kach w Europie rodkowej; u nas równie zwyczajny.

3. Stenobothrus parallelus Zett.

Okaz mocno zgnieciony i znieksztacony, zoony z gowy, przedplecza i skrzyde,

nadto z szcztkami odnóy. Na przedpleczu dobrze zachoway si wrga rodkowa

i obie boczne, zaamane ku wewntrz pod wyranym ktem.
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Dug. ciaa: 15 mm.; dug. uda: 10 mm.

Naley w Europie rodkowej i u nas do najpospolitszych doczanów, yjcych po -
kach wilgotnych.

4. Platycleis Roeseli Hag.

Zachowao si jedynie tylko pokadeko cae, znamiennego ksztatu. Brzeg górny jego

prawie prosty, tylko przy nasadzie i ku kocowi nieco wygity; brzeg dolny agodnie

ukowato zakrzywiony, drobniutko karbowany (pod zwykem powikszeniem).

Dug. podkadeka: 8 mm.

Na równinach i podgórzu w caym kraju wszdzie po kach zwyczajny.

5. Decticus verrucivorus L.

Okaz mocno zgnieciony i zdeformowany. Wprawdzie zachowa si tuów, ale tak zgnie-

ciony, e poszczególnych jego czci nie mona dokadnie rozezna. Z obu par skrzyde

równie nie zupenych na jednej tylko pokrywie zachowao si wyranie waciwe

uplamkowanie na pólku rodkowem, zoone z wikszych plamek skono romboido-

wych i nieregularnych drobnych plamek na pólku opatkowem; barwa tych plamek

dymna. Z odnóy zachowao si tylko udo, od nasady przerwane, dlatego znacznie

krótsze (21 mm.), ni cae u yjcego okazu (okoo 30 mm.).

W caej Europie a do Syberyi, tak w górach jak na równinach, po kach i zaro-

lach zwyczajny.

Rzd: Tgopokrywe (Coleoptera).

Prof. J. i Dr. M. omnicki.

1. Carabidae.

1. Calosoma sycophantha L.

Zachowaa si tylko gowa i nasadowa cz lewej pokrywy z waciw rzeb. Na

4, 8 i 12-tej midzyprce s wyranie wgbione kropki. Barwa pokrywy ciemno-

szafirowa, przechodzi na brzegu bocznym w szmaragdowo-zielon.

Szeroko pokrywy: 6 5 mm.

Tcznik ten, wogóle u nas rzadki, przebywa w lasach liciastych, przewanie w d-
browach. (M. .).

2. Carabus coriaceus L. var. rugifer Kr.

Z kilku okazów zachoway si: obie pokrywy razem z odwokiem, kilka lunych po-

kryw caych, dwa przedplecza i gowa. Szcztki te ksztatem i rzeb zupenie zga-

dzaj si z form yjc.
Dug. przedpl.: 6'5—7 mm.; szer. przedpl.: 8

-5—

9

-

5 mm.

Dug. pokr.: 22—23 mm.; szer. pokr. (jednej): 6—8 mm.

Najwikszy z krajowych biegaczów; przebywa w lasach cienistych caego kraju tak na

równinach jak na podgórzu. (J. .).

3. Carabus uiolaceus L. nar. AndrsejoiosMi Fisch.

Dwa okazy, bardzo dobrze zachowane, z obiema pokrywami ciemno-fioletowemi o brzegu
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zewntrznym zocistawo-zielonym, nale do formy zblionej najwicej ksztatem i rzeb
do teje odmiany.

Dug. pokr.: 145—16 mm.; szer. pokr. (jednej): 5 mm.
W caym kraju tak na równinach jak w górach i na podgórzu zwyczajny po lasach,

zarolach i ogrodach. Var. Andrzejowskii Fisch. przebywa obecnie gównie na

paskowyu podolskiem. (J. .).

4. Carabus marginalis F.

Utrzymay si obie pokrywy, przynalene do tego samego okazu, w tylnej swej poowie

zgniecione i przeamane. Rzeba waciwa, wyróniajca t form od C molaceus L.,

jakote barwa zachoway si bardzo dobrze. Od ta ciemno-fioletowego pokryw odcinaj

si wyranie ich brzegi zewntrzne zocistawo- zielone. Drobniutkie (dopiero pod lup
widzialne) guzki na pokrywach, zlewaj si w nasadowej ich poowie czciowo w regu-

larne szeregi.

Dug. pokr.: 15 mm.; szer. pokr. (jednej): 5 mm.

Gatunek, znany dotychczas u nas ze rodkowej i pónocnej Polski (Mazowsze, Litwa);

wystpuje jednak take w ssiedniej Bukowinie i w Siedmiogrodzie. (J. .).

5. Carabus granulatus L.

Z kilku okazów zachoway si 3 prawe i 1 lewa pokrywa, których ksztat i rzeba

zupenie s takie same jak u yjcych okazów; równie bardzo dobrze utrzymaa si

barwa kruszcowo-zielonawa.

Dug. pokr.: 115—18 -

5 mm.; szer. pokr. (jednej): 3'5—

5

-5 mm.

Po lasach i zarolach w caym kraju bardzo pospolity. (M. .).

6. Carabus cancellatus Jll. car. tuberculatus Dej.

Lewa pokrywa 9 wybornie zachowana z waciw rzeb znamienn i barw miedzi-

st jak u wieego okazu. Naley do odmiany var. tuberculatus Dej., u nas najpo-

spolitszej formy tego gatunku.

Dug. pokr.: 17 '5 mm.; szer. pokr.: 6 mm.

Przebywa wszdzie po polach i zarolach, tak na równinach jak na podgórzu. (J. .).

7. Carabus Ullrichi Germ.

Trzy pokrywy: 2 lewe i 1 prawa, z których najlepiej zachowaa si prawa z dokadnie

utrzyman rzeb i barw. Szeregi wyranych guzków pomidzy eberkami drugo-

rzdnemi a szeregami podunych guzków dostatecznie, obok ksztatu pokryw, wyró-

niaj ten gatunek od pokrewnego C. cancellatus Jll.

Dug. pokr.: 17— 19 mm.; szer. pokr. (jednej): 5— 6 mm.

W niektórych okolicach naszego kraju do pospolity, szczególnie na podgórzu i na

Podolu. (J. .).

8. Carabus Scheiclleri Panz. nar. Frwaldszkyi Kr.

Z kilku okazów zachoway si pokrywy: 2 prawe, 4 lewe i jedno przedplecze. Eo
prek na pokrywach dochodzi 20 (5X4). Trzecia pierwszorzdna prka od brzegu

zewntrznego jest prawie dwa razy tak oddalona jak od drugiej. Wszystkie midzy-

prki (pólka midzyprkowe) s szczególnie ku kocowi pokryw w nierównych od-

stpach gboko wcinitemi kropkami poprzerywane. Na niektórych pokrywach naprze-

mianlege midzyprki, wzgldnie prki, szczególnie ku ich brzegom bocznym i ko-
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czynom meandrycznie si zlewaj. Poza 3-ci midzyprk a brzegiem bocznym po-

kryw znajduje si jeszcze sze wyranych midzyprek. Na niektórych pokrywach

zachowaa si barwa brzegu zewntrznego, zocistawo-zielona, jak na wieych okazach.

Dug. pokr.: 16— 17 mm.; szer. pokr. (jednej): 5— 5'5 mm.

Dug. przedpl.: 5 cm.; szer. przedpl.: G'5 mm.

Biegacz ten yje dzi na caem podgórzu od Drohobycza a do Stanisawowa i Ko-

omyi. Rzeb pokryw zblia si najwicej do podolskiego C. Sch. bar. excel-

lens F. (J. .).

9. Carabiis glabratus Payk.

Z kilku okazów znalazy si: dwie cae pokrywy prawe i jedna lewa niecaa, oraz

przedplecze z rzeb, waciw tej formie, wybornie zachowan.

Dug. pokr.: 19 mm.; szer. pokr. (jednej): 5'5 mm.

Dug. przedpl.: 7'5 mm.; szer. przedpl.: 6 mm.

W lasach gównie, tak na równinach jak w górach w caym kraju zwyczajny (J. .).

10. Carabus nemoralis Ul.

Zachowane jedynie przedplecze z barw bronzow, ku brzegom bocznym zocistaw

i jak za ycia wie. Waciw rzeb, zoon z meandrycznie przebiegajcych, nie-

regularnie poprzerywanych zmarszczek, wyrónia si dostatecznie przedplecze tego bie-

gacza od innych gatunków tego rodzaju.

Dug. przedpl.: 5
-

5 mm.; szer. przedp.
-

8 mm.

W górach i na podgórzu, take na paskowyu podolskim w caym kraju nie rzadki.

yje w lasach. (M. .).

11. Bembidinm lampros Hbst. var. properans Steph.

Jedyny okaz, z którego utrzymay si bardzo dobrze: ród- i zatuowie wraz z od-

wokiem i pokrywami, nadto biodra 2-ej i 3-ej pary nóg wraz z udem 3 ej pary.

Rzeba i barwa pokryw jak u yjcej formy. Oprócz 6 prek wystpuje jeszcze przy-

gasa 7-ma, zoona z szeregu niewielu i znacznie sabszych kropek wciskowych.

Dug. pokr.: 2'5 mm.

Bardzo pospolity wszdzie po polach, kach i zarolach. (J. .).

12. Bembidinm oblicpmm St.

Jedyny okaz zachowany wraz z gow, przedtuowiem niecaem i lewem odnóem.

Na gowie zgniecionej widoczne s oczy, szczki, gaszczki i kilka nasadowych czon-

ków rokowych. Barwa ciemno-zielonawo-kruszcowa. Pokrywy z waciwem temu ga-

tunkowi nakreleniem, zozonem z dwu przepasek jasno - powych
,
poprzerywanych,

zygzakowato przebiegajcych. Prki na pokrywach wyrane ale sabsze ni u B.

adustum Schaum. Prki: 3 i 4, 5 i 6 ku tyowi s daleko jeszcze przed kocem
pokryw zczone. Koniec pokryw nieco tylko janiejszy. Odwinity brzeg boczny po-

kryw jednobarwny z ich tem.

Dug. pokr.: 3 mm.

Na moczarowatych kach i nad bagnami do rzadki. (M. .).

13. Bembidinm assimile Gyll.

Pokrywa prawa tylko w nasadowej czci zachowana, barwy ciemno-zielono-kruszcowej,

wyranie gboko kropkowano-prkowana, z prka przystawkow; na 3-ciej midzy-
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prce z wyranym wciskiem doeczkowatym. Zupenie zgodna z pokryw formy yjcej.

Dug. pokr.: l
-

5 + x mm.; szer. pokr.: 075 mm.

Zwyczajny w caej Europie pónocnej i rodkowej, Azyi i Ameryce pónocnej, na wil-

gotnych kach i w zarolach cienistych. (M. .).

14. Panagaetis cruoc major L.

Zachowao si tylko przedplecze, ksztatem i rzeb zupenie zgodne z form yjc.
Przedplecze jest grabo nieregularnie doeczkowane, na wyniosociach midzydoeczko-

wych drobno kropkowane (doeczkowane). Z tych drobnych doeczków wyrastaj dugie

woski, które na kopalnym okazie wcale si nie przechoway. Przeclpiersie jest równie

grubo doeczkowane ale bez drobnych kropek midzycloeczkowych. Rowek rodkowy

do wyrany.

Dug. przeclpl.: 2 mm.; szer. przeclpl.: 3 mm.

Na równinach i podgórzu po lasach i zarolach do rzadki. (M. .).

15. Opliomis pimctnlatus Dej. ab. laticollis Mannh.

Wymiary i rzeba jedynej pokrywy, doskonale zachowanej, s zupenie takie same, jak

u yjcej formy.

Dug. pokr.: 675 mm.; szer. pokr.: 3 mm.

W rodkowej Europie i na Syberyi; u nas do rzadki. (J. .).

16. Ophonus puncticollis Payk.

Obie pokrywy z ród- i zatuowiem wraz z odwokiem i lewem biodrem oraz z udem

3-ej pary nóg zachowane. Kropkowanie na midzyprkach nieco pytsze ni u yj-
cych okazów (moe skutkiem fosylizacyi'?).

Dug. pokr.: 475 mm.; szer. pokr. (obu): 7 mm.

W niektórych okolicach u nas nie rzadki. (M. .).

17. Ophonus pubescens Muli.

Zachowao si tylko przedtuowie z waciwym temu gatunkowi ksztatem i rzeb.

Tylne kty przedplecza s prostoktne a caa jego nasada grubo i gsto kropkowana,

rodkowe za pole bardzo drobno kropeczkowane.

Dug. przeclpl.: 35 mm.; szer. 475 mm.

W caej Europie i u nas bardzo pospolity wszdzie po polach, kach i zarolach od

wczesnej wiosny do pónej jesieni. (M. .).

18. Harpalus aeneus F. nar. Knibopunctatus Fuss.

Zachowana tylko pokrywa prawa, wielkoci i rzeb, zupenie zgodna z yjc form.

Na wszystkich midzyprkach wystpuje drobniutkie kropeczkowanie, znamienne dla

odmiany var. limbopunctatus Fuss.

Dug. pokr.: 7 mm.; szer. pokr.: 2"5 mm.

Bardzo pospolity w caym kraju po kach, zarolach i polach. (J. .).

19. Harpalus rubripes Dft.

Zachowana tylko lewa pokrywa. Na 5 -ej midzyprce przed sam koczyn pokrywy

dwie, na 7 -ej pi kropek wciskowych.

Dug. pokr.: 7
-5 mm.; szer. pokr.: 225 mm.

Rozmieszczony w caej Europie i Azyi pónocnej; u nas bardzo pospolity. (J. .).
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20. Harpahis htteicornis Dft..

Lewa pokrywa jedynego okazu bardzo dobrze zachowana z waciw temu gatunkowi

rzeb.. Barwa ciemno-brunatna przechodzi na samym brzegu bocznym w jasno-bru-

natn, szczególnie ku koczynie pokrywy lekko zatokowo wcitej.

Dug. pokr.: 5 mm.; szer. pokr.: 2 mm.

Wszdzie po lasach, tak na równinach jak na podgórzu, zwyczajny pod liciem opa-

dem i kamieniami. (M. .).

21. Amara s/milata Gyll,

Lewa pokrywa, przy nasadowym brzegu z czciowo zachowan barw kruszczowo-

zielonaw. Prki od nasady lekko wgbione, silniej przy kocu pokrywy; prka
przywstawkowa na pocztku u nasady z kropk wgbion.

Dug. pokr.: 6 mm.; szer. pokr.: 2 mm.

W caym palearktycznym pasie zwyczajna; u nas pospolita tak na równinach jak pod-

górzu. (J. .).

22. Amara aenea Deg.

Pokrywa lewa z odamanym kocem, zupenie zgodna tak pod wzgldem rzeby jak

wielkoci z form yjc. Barwa waciwa zachowana.

Dug. pokr.- 4 mm.; szer. pokr.: 175 mm.

Wszdzie po lasach i zarolach tak w górach jak na równinach; naley do najpospo-

litszych gatunków tego rodzaju. (M. .).

23. Amara apricaria Payk.

Pokrywa prawa, czarnawa. gboko prkowana; prki mocno kropkowane, ku ko-

cowi pokrywy coraz sabiej a na samym jej kocu niekropkowane. Midzyprki deli-

katnie kropeczkowane (skutkiem fosylizacyi wyraziciej).

Dug. pokr.: 5'5 mm.; szer. pokr.: 2 mm.

Rozmieszczona w przewanej czci palearktycznego pasu, take w pónocnej Ameryce;

u nas zwyczajna. (J. .).

24. Amara aulica Panz.

Jedyna pokrywa. Prki kropkowane, silniej od nasady ni ku kocowi pokrywy, a na sa-

mym jej kocu niekropkowane. Midzyprki lnice, drobniutko kropkowane jakby nakute.

Dug. pokr.: 85 mm.; szer. pokr.: 3 mm.

W caej Europie i na Syberyi; u nas zwyczajna, szczególnie na wilgotnych kach
i w zarolach cienistych. (J. .).

25. Amara euestris Dft.

Pokrywa prawa. Prka przystawkowa, tudzie prki 1—3 wyranie kropkowane (ste-

bnowane); midzyprki drobniutko kropkowane, jakby nakute.

Dug. pokr.: 7 mm.; szer. pokr. 3 mm.

W caej Europie i pónocnej Azyi; u nas do zwyczajna. (J. .).

26. Abax ater Viii.

Z kilku okazów zachoway si pokrywy i jedno przedplecze, ksztatem i rzeb zu-

penie zgodne z form yjc. Pokrywy s gboko brózdkowane z 7-m midzyprk
ku ich nasadzie wrgowato wzniesion.

Dug. pokr.: 105— 11"5 mm.; szer. pokr. (jednej): 3'5 mm.
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Dug. przedpl.: 5 mm.; szer. przedpl.: 6
-5— 7 mm.

Europa rodkowa i pónocna; u nas po lasach i zarolach zwyczajny. (J. .).

27. Pterostichus coerulescens L.

Pokrywa prawa, w tylnej poowie zgnieciona i nadamana, czarna; zupenie zgodna

w rzebie i wymiarach z pokryw obecnie yjcej formy.

Dug. pokr.: 7 5 mm.; szer. pokr. (jednej): 3 mm.

W caej Europie i Azyi pónocnej a do Japonii; u nas bardzo pospolity po lasach

i zarolach. (M. .).

28. Pterostichus aterrimus ffbst.

Pokrywa lewa, wybornie zachowana, zupenie zgodna wymiarami, ksztatem i rzeb
znamienn z yjcym obecnie gatunkiem.

Dug. pokr. 9 mm.; szer. pokr. (jednej): 2'75 mm.

W lasach na równinach i podgórzu do zwyczajny. Rozmieszczony w Europie rod-

kowej i poudniowej. (J. .).

29. Pterostichus niger Schall.

Z jednego okazu zachowao si tylko przedplecze ze znamienn dla tego gatunku rzeb
i ksztatem, z drugiego okazu tylko pokrywa równie dobrze utrzymana.

Dug. przedpl.: 5 mm.; szer. przedpl.: 55 mm.

Dug. pokr.: 115 mm.; szer. pokr.: 5 mm.

yje w caej Europie rodkowej i pónocnej, take w pónocnej Azyi; bardzo pospolity

po lasach i zarolach tak na równinie jak w górach. (J. .).

30. Pterostichus vulgaris L.

Z kilku okazów doskonale s zachowane: 2 pokrywy prawe, 1 lewa a z innego okazu

tylko cz jej przednia.

Dug. pokr.: 9— 10 mm.; szer. pokr. (jednej): 3 mm.

W caej rodkowej i pónocnej Europie tudzie na Syberyi; bardzo pospolity po kach,

polach i zarolach. (J. .).

31. Pterostichus nigrita F.

Lewa pokrywa bardzo dobrze zachowana. Przebieg prek i inne szczegóy rzeby

zgodne z yjc form.

Dug. pokr.: 7'5 mm.; szer. pokr. (jedn): 2'5 mm.

W caej Europie i pónocnej Azyi; wszdzie po lasach i zarolach zwyczajny. (M. .).

32. Pterostichus gracilis Dej.

Lewa pokrywa, bardzo dobrze zachowana z rzeb, waciw temu gatunkowi i równie

ze wzgldu na wymiary zupenie z nim zgodna. Midzyprki s mniej wypuke i
u P. nigrita F, który nadto jest wikszy, a wicej przypaszczone ni u P. anthra-

cinus III, równie wikszego od tej formy.

Dug. pokr.: 6 mm.; szer. pokr. (jedn.): 2 mm.

W caej Europie rodkowej i pónocnej; do rzadki. (M. .).

33. Pterostichus aethiops Panz.

Z jedynego okazu zachoway si bardzo dobrze obie pokrywy wraz z ród- zatuo-

wiem i odwokiem, z drugiego okazu tylko cz tylna lewej pokrywy.

Dug. pokr.: 7
-5 mm.; szer. pokr. (jednej): 2 '5 mm.

WYKOPALISKA STAflUSKIE 8
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W Europie rodkowej, gównie w okolicach górzystych i na Syberyi. U nas po lasach

do zwyczajny. (J. .).

34. Pterostichus melas Creutz.

Pokrywa prawa, z boków nieco ciniona (skutkiem zgniecenia), przeto pozornie wsza
ni u yjcego okazu; na midzyprkach obrzednio niewyranie kropkowana (nakuta).

Dug. pokr.: 7 '5 mm.; szer. pokr. (jedn.): 2
-

5 mm.

Rozmieszczony przewanie w Europie rodkowej; u nas na paskowyu podolskim

do pospolity. (J. .).

35. Agoniim Miilleri Hbst.

Z dwu okazów wybornie zachowanych z waciw jak w wieym stanie rzeb i barw>

jeden okaz utrzyma si z gow, tuowiem, odwokiem i pokrywami, drugi za tylko

z ród- i zatuowiem wraz z odnóami i pokrywami.

Dug. pokr.: 5 mm.; szer. pokr. (jednej): 2 mm.

Wszdzie po kach, polach i zarolach zwyczajny tak na równinach jak w górach

i na podgórzu. (J. .).

36. Agonum mduum Pans.

Obie pokrywy jedynego okazu z zachowan ciemno-kruszcowo-zielon jak za ycia

barw; prawa pokrywa skutkiem zgniecenia znieksztacona.

Dug. pokr.: 5 mm.; szer. pokr. (jednej): 2 mm.

W caej Europie i pónocnej Azyi wraz z poprzednim naley do najpospolitszych ga-

tunków, yjcych przewanie w tych samych warunkach. (M. .).

2. Haliplidae.

37. Haliplus futous F.

Jedyny okaz z wyjtkiem odnóy i roków w caoci zachowany. Rzeba pokryw zu-

penie ta sama jak u yjcej formy, uplamkowanie ich jednake nie jest widoczne.

Dug. ciaa: 4 mm.; szer. ciaa: 2'25 mm.

W caej Europie i u nas w wodach stojcych nierzadki. (J. .).

38. Haliplus flavicollis St.

Tuów i odwok wraz z obiema pokrywami ale równie jak poprzedni bez gowy. Na

przedpleczu brak obu wcisków przynasadowych; wzdu jego nasady wystpuje zna-

mienny szereg grubych kropek. Pokrywy grubo prkowo-kropkowane; na pólkach mi-

dzyprkowych obrzednio drobniutko kropeczkowane.

Dug. (bez gowy): 3 mm.; szer. ciaa: 1"75 mm.

W caej Europie rozmieszczony; u nas nie rzadki. (M. .).

39. Haliplus fulmcollis Er. var. furcatus Seicll

Cay tuów i odwok z obiema pokrywami ale bez gowy. Na przedpleczu oba wciski

przypodstawowe, równolege do jego boków, sigaj od podstawy prawie do jednej trze-

ciej jego dugoci. Kropki przy nasadzie przedplecza zwyke. Wypustka przedpiersia

porodku z rowkiem, który na ródpiersiu widekowato si rozdziela. Pólko na przed-

piersiu pomidzy oboma ramionami wideek gadkie (var. furcatus Seicll.). Pokrywy

grubo prkowo - kropkowane z drobniutkiemi kropeczkami na midzyprkowych

pólkach.



— 59 —

Dug. (bez gowy): 2"5 mm.; szer. ciaa: 15 mm.

W caej Europie rodkowej i pónocnej; u nas nierzadki. (M. .).

40. Haliphis immaculatiis Gerh.

Jedyny okaz ale bez odnóy i roków. Na przedpleczu oba nasadowe wciski wyrane,

do dugie (dusze ni u H. fliwiatilis Aube). Prki na pokrywach ciemne, niepo-

przerywane (v. striatus Sharp). Wedug Ganglbauera ma by ta forma tylko odmian

gatunku H. flzwiatilis Aube. (Die Kafer von Mitteleuropa. Wien 1892. T. I. str. 431).

Dug. ciaa: 3 mm.; szer. ciaa: 17 5 mm.

W wodach stojcych Europy rodkowej i pónocnej. (J. .),

3. Dytiscidae.

41. Hygrotus inaeaualis F.

Jedyny okaz, zoony z obu pokryw, ród- i zatuowia i odwoku, pod wzgldem rzeby

i znamiennego nakrelenia pokryw zupenie zgodny z yjcym gatunkiem.

Dug. pokr.: 2 '5 mm.; szer. pokr.: 175 mm.

Rozmieszczony w caym palearktycznym pasie; u nas bardzo pospolity w caym kraju. (M. .).

42. Coelambus impressopimctatus Schall.

Jedyny okaz, zoony z obu pokryw, ród- zatuowia i odwoku. Znamienne na po-

krywach 4 prki brózdkowate s w nasadowej poowie wyraziste, w tylnej przygase.

Dug. pokr.: 4 mm.; szer. pokr.: 3 mm.

yje w caym pasie palearktycznym; u nas w wodach stojcych zwyczajny. (J. .).

43. Coelambus lautiis Schamm.

Jedyny okaz z zachowanemi pokrywami, ród- zatuowiem i odwokiem wraz z bio-

drami 2-ej i 3-ej pary odnóy. Pasków na pokrywach jest 4 ciemnobrunatnych, z przodu

i tyu skróconych; pasek zewntrzny w rodku przerwany, czy si z tyu z 3-cim

paskiem. Od pokrewnego C. confluens F. róni si brakiem wikszych kropek wci-

nitych na pólku przyszwowem.

Dug. pokr.: 3 mm.; szer. pokr. (obu): 17 5 mm.

Znany w Europie rodkowej z niektórycli tylko okolic (Halle, Neusiedlersee, Sarepta);

przebywa w wodach sonych. yjcego u nas w kraju dotychczas nie wykryto. (M. .).

44. Hydropórus erythrocephalus L.

Okaz cay, ale skutkiem zgniecenia zdeformowany. Zachoway si: gowa z gaszczkami

i szczkami, przedplecze, ród- i zatuowie, odwok, obie pokrywy oraz 1 i 3 para odnóy,

ale bez czonków stopowych. Z drugiego okazu zachowaa si tylko lewa pokrywa.

Dug. pokr.: 3 mm.: szer. pokr.: 2 mm.

Przebywa w caej Europie pónocnej i rodkowej, take na Syberyi; u nas zwyczajny

w wodach stojcych. (M. .).

45. Agabus bipiistulatus L.

Z kilku okazów zachoway si same tylko pokrywy i przedplecze z waciw temu

gatunkowi rzeb znamienn.

Dug. przedpl.: 2
-

5 mm.; szer. przedpl.: 7 mm.

Dug. pokr.: 8—

8

- 75 mm.; szer. pokr.: 3—3'25 mm.

Zwyczajny w wodach stojcych caego kraju. (J. .).
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46. Agabus subtilis Er.

Jedynie tylko lewa pokrywa z delikatnem siateczkowaniem bardzo dobrze zachowana.

Dug. pokr.: 8 -75 mm.; szer. pokr. (jedn.): 275 mm.

W pónocnej Europie i na Syberyi. (J. .).

47. Agabus congener Payk.

Z kilku okazów zachowa si jeden cay wraz z odnóami i kilkoma czonkami przy-

nasadowymi roków. Drugi okaz skada si tylko z pokryw, ród- i zatuowia oraz

rednich i tylnych odnó bez stóp. Z trzeciego okazu utrzymaa si tylko lewa po-

krywa. W rzebie pokryw zupenie zgodny z yjcym gatunkiem.

Dug. ciaa: 725 mm.; szer. ciaa: 4 425 mm.

Dug. pokr.: 5'5— 6 mm.; szer. pokr. (jedn.): 2 mm.

W Europie pónocnej i rodkowej, take na Syberyi i w pón. Ameryce; u nas do
zwyczajny. (J. .).

48. Agabus Sturmi Gyll.

Z kilkunastu okazów zachoway si 2 prawie cae ale nie ze wszystkiemi i niecako-

witemi odnóami, nadto 6 okazów, zoonych tylko z obu pokryw, ród- i zatuowia

i niecakowitych odnóy, przewanie tylnych, wreszcie z kilkunastu lunych pokryw.

Dug. ciaa: 8 mm.; szer. ciaa: 4'5 mm.

Dug. pokr.: 6'6

—

675 mm. szer. pokr. (jedn.): 225—25 mm.

Europa pónocna i rodkowa; u nas rzadko natrafiany. (J. M.).

49. Agabus labiatus Brahm. (femoralis Payk.)

Pokrywa prawa, kruszcowo ciemnozielona, o 2 szeregach nieregularnych kropek wi-

kszych, które ku koczynie jej s cakiem lunie rozrzucone; na midzyprkach drob-

niutko kropeczkowana; mocno lnica.

Dug. pokr.: 55 mm.; szer. pokr.: 2 -

2 mm.

Pónocna i rodkowa Europa. (M. .).

50. Agabus striólatiis Gryll. cf.

Dochoway si tylko 2 przedplecza z bardzo wyranem siateczkowaniem, przechodz-

cem ku brzegom bocznym w gbokie zmarszczki, nieregularne, a od przedniego brzegu

odgraniczonem nieprzerwanym szeregiem wcisków kropkowych. Ku naroom przednim

brzegi boczne s brunatnawe.

Dug. przedpl. l
-75 mm.; szer. przedl. 3\5 mm.

Europa rodkowa i pónocna; znany take u nas (Ganglbauer. Die Kafer von Mittel-

europa. Wien 1892. T. I. str. 490). (M. .).

51. Platambus maculatus L.

Pokrywa prawa tak w rzebie jak uplamkowaniu zgodna z form yjc.
Dug. pokr.: 6 mm.; szer pokr. (jedn.): 2'5 mm.

W wodach górskich i podgórskich zwyczajny w caej Europie rodkowej i pónocnej. (J. .).

52. Ilybius fuliginosus F.

Z pomidzy kilkunastu okazów znalaz si tylko jeden cay ze wszystkiemi prawie od-

nóami, nawet z tym samym jak za ycia poyskiem i barw kruszcow na pokry-

wach. Z innych okazów utrzymay si bd ród-, zatuowie i odwok wraz z pokry-

wami, bd tylko same lune pokrywy. Wzdu brzegu bocznego pokryw cignie si
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znamienna, mniej lub wicej wyrana smuga jasno-powa, przygasajca na ich ko-

czynach.

Dug. ciaa: 105 mm.; szer. ciaa: 5 -5 mm.

Dug. pokr.: 7
-75

—

925 mm.; szer. pokr. (jedn.): 275—3 mm.

Rozmieszczony w caym palearktycznym umiarkowanym pasie; w naszych wodach

naley do zwyczajnych pywaków. (J. .).

53. Ilybius ater Deg.

Z jednego okazu zachoway si obie pokrywy wraz z ród-, zatuowiem i odwokiem

tudzie z szcztkami odnóy (biodra i nadudki), z drugiego i trzeciego okazu tylko

pokrywy lewe, rzeb i ubarwieniem zupenie zgodne z yjc form.

Dug. pokr.: 11—115 mm.; szer. pokr. (jedn.): 3'75—4 mm.

Pónocna i rodkowa Europa; w naszych wodach nierzadki. (J. .).

54. Ilybius guttiger Gyll. cf.

Zachowana tylko pokrywa lewa, ksztatem, wielkoci i ubarwieniem najwicej zbliona

do tego gatunku; czy jednak bezwzgldnie do niego naley, wobec braku innych zna-

mion trudno orzec.

Dug. pokr.: 8 mm.; szer. pokr.: 3 mm.

Europa pónocna i rodkowa; znany take z naszego kraju. (J. ,).

55. Rhantus notatus F. i var. vermicularis Faim. (Q).

Z kilku okazów zachoway si tylko pokrywy bd prawe bd lewe z waciw temu

gatunkowi rzeb i uplamieniem, z widocznemi w wietle przepuszczonem trzema ja-

niejszemi prkami, wystpujcemi wyranie na tle ciemno-brunatnem.

Do Q naley jedna tylko pokrywa prawa, waciwie brózdkowana; jest to var. vermi-

cularis Fawo. ($).

Dug. pokr.: 8'5—875 mm.; szer. pokr. (jedn.): 3—3'5 mm.

Europa rodkowa i pónocna; u nas zwyczajny. (J. .).

56. Rhantus bistriatus Bergstr. i var. nirgulattis III Q.

Z kilkunastu okazów utrzymay si nietylko pokrywy, bd obie razem, bd tylko

prawa lub lewa, lecz take ród- i zatuowie wraz z odwokiem i szcztkami odnóy.

Gste uctkowanie jasnoniade na tle ciemno-brunatnem, rzeba, wielko i ksztat po-

kryw jak u yjcej formy. Pokrywy przerywano - brózdkowane nale do samiczych

okazów, opisanych jako var. virgulatus III.

Dug. pokr.: 8—9'5 mm.; szer. pokr. (jedn.): 2'75—

8

-

5 mm.

Jest to forma wokoobiegunowa (Europa pónocna i rodkowa, Syberya, Ameryka pón.),

znana u nas take z rónych okolic kraju. (J. .).

57. Colymbetes Payknlli Er.

Dwie pokrywy, prawa i lewa, przynalene do dwu okazów. Znamienna dla tego ga-

tunku rzeba bardzo wyrana.

Dug. pokr.: 155— 16 mm.; szer. pokr. (jedn.): 5 mm.

W naszych wodach rzadki. yje w pónocnym pasie Europy ród. i w pón. Ameryce. (J. .).

58. Colymbetes striatus L.

Z szeciu okazów, wybornie zachowanych, utrzymay si pokrywy, ród- i zatuowie

wraz z odwokiem a u niektórych okazów take odnóa ale niezupene. W przepu-
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szczonem wietle wystpuj znamienne prki poprzeczne (brózdki) na pokrywach jako

linie czarne na tle jasno-brunatnem.

Dtug. pokr.: 12—-14-5 mm.; szer. pokr. (jedn.): 45—5 mm.

Europa rodkowa i pónocna a do Syberyi; u nas zwyczajny. (J. .).

59. Hydaticus seminiger Deg.

Lewa pokrywa 6 z niewyranie odcit od ta ciemno-brunatnego smug przyboczn

jasno-niad. Rzeba jak u H. transoersalis Pont. równie z dwoma szeregami wi-

kszych kropek nieregularnie uoonych. W poowie nasadowej wystpuj kreskowate

brózdki zrzadka rozrzucone (Q).

Dug. pokr. 11 mm.; szer. pokr. (jedn.) : 4 mm.

Europa rodkowa i pónocna; u nas nie rzadki. (J. .).

60. Hydaticus transoersalis Pont.

Z dwu okazów zachoway si tylko dwie pokrywy, samca i samicy.

Pokrywa <5, stosunkowo lepiej zachowana ni Q, posiada bardzo wyran smug przy-

boczn, jasno-niad i wyraniejsze kropki wiksze w dwu szeregach. Przynasadowa

jednak przepaska jest zredukowana do plamki poprzecznej, mocno przykróconej, bliej

brzegu bocznego pooonej (aberacya nakrelenia).

Pokrywa Q ma wyran przepask przynasadowa, zupenie rozwinit, ótawo niad
i takieje barwy smug przyboczn (rbek pokrywy). Kropkowanie (widoczne pod lup)

dwojakie: bardzo gste drobniejsze i silniejsze grubsze ale rzadsze, nadto 2 szeregi kropek

jeszcze wikszych, nieregularnie uoonych (3-ci szereg nierozpoznalny). W miejscu,

gdzie przewija si przepaska poprzeczna, pokrywa skutkiem zgniecenia jest zdeformo-

wana. Na Y3
czci pokrywy od nasady wystpuj a do brzegu bocznego nieregu-

larnie rozrzucone kreskowate brózdki (oar. hieroglyphicus mihi).

Dug. pokr.: 10— 11 mm.; szer. pokr. (jedn.): 4 mm.

Europa pónocna i rodkowa; u nas nie rzadki. (J. .).

61. Graphoderes sonatus Hoppe cf..

Zachowao si kilka pokryw, przynalenych do rónych okazów. W braku innych zna-

mion, wyróniajcych pokrywy poszczególnych gatunków, bardzo do siebie zblionych

jedynie jeszcze mona si oprze na uplamkowaniu pokryw. Wyjwszy ich brzegi

boczne jasno-brunatne, cae ich to jest ciemno-brunatne, gsto jasno-niado ctkowane.

Ctki te s albo mniejsze, a wtedy to ciemne przewaa (Gr. cinereus, austriacus),

albo s wiksze, a wtedy ciemno-brunatno obrbione (ciemno-brunatna barwa tworzy

nakrelenia meandryczne na tle jasno-brunatnem). Na pokrywach staruskich wanie

drugi stosunek nakrelenia ma miejsce, w czem owe pokrywy zbliaj si najwicej

do Gr. zonattis Hoppe.

Dug. pokr.: 11 mm.; szer. pokr. (jedn.): 4 mm.

Gr. sonatus Hoppe jest u nas po wodach stojcych w ogólnoci rzadki, znany

dotychczas z niektórych tylko okolic. (M. .).

62. Acilius snlcatns L.

Pomidzy licznymi szcztkami, zoonymi gównie z pokryw lunych, znalazo si w ca-

oci kilka okazów. Ksztat, wielko i rzeba pokryw zupenie takie same jak u y-

jcej formy.
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Dug. ciaa: 16 mm.; szer. ciaa: 10 mm.

Dug. pokr.: 12'5—135 mm.; szer. pokr. (jedn.): 5—5'5 mm.

Rozmieszczony w caej Europie; u nas bardzo pospolity w wszelkich wodach stoj-

cych. W iach staruskich naley do najpospolitszych pywaków. (J. .).

63. Acilius canaliculatiis Nicol.

Pokrywy lune (wszystkie lewe) 4 okazów ze znamienn dla tego gatunku rzeb (3-cia

i 4-ta wrga po rodku do siebie zblione).

Dug. pokr.: 11—115 mm.; szer. pokr. (jedn.): 4\5 mm.

yje obecnie w rodkowej i pónocnej Europie, równie na Syberyi; u nas naley do

rzadszych pywaków. (J. .).

64. Dytiscus latissimus L.

Z kilku okazów (5— 6) zachoway si wybornie: obie pokrywy (prawych 3, lewych 4)

tak 6 jak Q, jedno przedplecze i 3 obrczki odwokowe. W wymiarach nie róni
si wcale od dzisiejszych okazów. Na pokrywach <5 utrzymaa si jeszcze bardzo wy-

ranie przyboczna smuga niada a do koca pokryw.

Dug. pokr.: 29 -5— 30'5 mm.; szer. pokr. (jedn.): 11-25— 12 mm.

Dug. przedpl.: 7 mm.; szer. przedpl.: 17 mm.

yje w Europie pónocnej i rodkowej; u nas do zwyczajny w wikszych wodach

stojcych. (J. .).

65. Dytiscus marginalis L.

Najpospolitszy w iach staruskich. Znalazo si bowiem kilkadziesit okazów bd
caych (3) bd zoonych tylko z pokryw, ród- i zatuowia i odwoka (kilka-

nacie okazów), wraz z odnóami, niekiedy caemi, bd tylko pokrywy lune (kilka-

dziesit).

Dug. ciaa: 31 '5 mm.; szer. ciaa: 15— 17 mm.

Dug. pokr.: 23'5 — 25 mm.: szer. pokr. (obu): 15— 17 mm.

W caym pasie palearktycznym, prawdopodobnie take w pónocnej Ameryce (wedug

Sharpa); u nas najpospolitszy z pywaków. (J. .).

66. Dytiscus dimidiatus Bergstr.

Zachoway si obie pokrywy Q, odwok, ród- i zatuowie z odnóami redniemi (prawe)

i tylnemi (prawe i lewe), zoonemi z bioder, ud i piszczeli. Biodra tylne na kocu
wazko zaokrglone.

Dug. pokr.: 25 mm.; szer. pokr. (obu): 15 mm.

W caej Europie i Azyi Maej; u nas zwyczajny na równinach i podgórzu. (J. .).

67. Dytiscus punctulatus F.

Jedyny okaz z zachowanem zatuowiem i czci ródtuowia. Ksztat bioder tylnych

na kocu szeroko zaokrglonych przemawia za bezwarunkow przynalenoci tego

okazu do powyszego gatunku.

Szer. zatuowia: 14 mm.

Rozmieszczony w Europie i Maej Azyi; naley u nas do rzadszych pywaków. (J. .).

68. Dytiscus circumcinctus Ahr.

Z trzech okazów zachoway si tylko zatuowia z biodrami, jak u yjcego gatunku

znamiennie wyksztaconemi.
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Szer. zatuowia: 14— IG mm.

Pónocna i rodkowa Europa. Syberya i pón. Ameryka; u nas rzadszy. (J. .).

69. Dytiscus circumflexus F. Q var. dubius Serc.

Dwa okazy z pokrywami, ród- i zatuowiem i szcztkami odnóy, z których tylko na

jednym okazie utrzymao si prawe odnóe 2-ej pary, zoone z biodra, nadudka, uda,

piszczela i kilku czonków stopowych. Wypustki bioder s dusze i ostrzejsze ni

u D. circumcinctus Ahr.

Dug. pokr.: 215—25 -

5 mm.; szer. pokr. (obu): 13— 15 mm.

Europa rodkowa i poudniowa; u nas rzadki. (J. .).

70. Cybister laterimarginalis Deg.

Zachowane 3 pokrywy (2 prawe, 1 lewa) samca i 1 pokrywa (lewa) samicy, z wa-

ciw temu gatmikowi rzeb i ksztatem.

Dug. pokr.: 16—165 mm.; szer. pokr. (jedn.): 8— 9 mm.

Europa rodkowa i poudniowa; w naszych wodach stojcych zwyczajny. (J. .).

4. Gyrinidae.

71. Gyrmus colymbus Er.

Jedyny okaz zachowany wraz z odnóami w caoci. Odnóa i obocza (epipleury) bru-

natne; kropkowanie na midzyprkach jak u G. distinctus Aub. wyrane (pod zwy-

k lup).

Dug. ciaa: 7 mm.; szer. 4 mm.

W Europie rodkowej i poudniowej; w ogóle rzadszy od G. natator L. Ganglbauer

ciga ten gatunek z G. distinctus Aub. jako tego odmian. (J. .).

72. Gyrinus distinctus Aub.

Pokrywa lewa, zupenie zgodna z gatunkiem yjcym. Midzyprki s wyranie, ju

przy slabem powikszeniu, gsto kropeczkowane.

Dug. pokr.: 5 mm.; szer. pokr. (jedn.): 2 mm.

W caej Europie rodkowej i poudniowej; rzadszy jednak od G. natator L. (J. .).

73. Gyrinus natator L. nar. natator Ahr.

Jeden okaz cay z odnóami, w czci jeszcze iem zakrytemi, zachowany bardzo

dobrze z wyrazistemi prkami kropkowemi i waciwym jak za ycia poyskiem

kruszcowym. Odnóa i obocza (epipleury) brunatnawe. Z dwu innych okazów zacho-

way si: tylko jedna prawa i jedna lewa pokrywa; midzyprki s prawie cakiem

gadkie.

Dug. ciaa: 6 '5 mm; szer. ciaa: 375 mm.

Dug. pokr.: 4-5 mm.; szer. pokr. (jedn.): 2 mm.

Rozpowszechniony w caej Europie, naley do najpospolitszych krtaków. (J. .).

74. Gyrinus marinus Gyll. i var. opacus Sahib.

Pokrywa prawa nieco nadwerona (pknita podunie od koca prawie do samego

rodka). Prki z kropek zoone przy wewntrznym brzegu znacznie sabsze ni przy

zewntrznym. Midzyprki s wyranie kropeczkowane.

Dug. pokr.: 4 mm.; szer. pokr. (jedn.): 17 5 mm.

W caej Europie rodkowej i pón., na Syberyi i w pón. Ameryce; u nas nierzadki. (J. .).
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5. Staphylinidae.

75. Oxytehis nitidulus Grav.

Jedyny okaz, z którego zachoway si: ród- i zatuowie wraz z obiema pokrywami,

rednia para nóg i lewa noga tylnej pary. Pokrywy s do gsto w podu rysowane

ale przytem lnice. Barwa pokryw brunatna, odnóy ótawo-niada.

Dugo zachowanego okazu (bez gowy i przedtuowia) wynosi 15 mm., caego wic

okazu prawdopodobnie zwy 2 mm.

Jest to jeden z najpospolitszych drobnych kusaków, rozmieszczony w caym palearkty-

cznym pasie i pónocnej Ameryce. yje w nawozach i w ogóle pod gnijcemi ciaami

rolinnemi i zwierzcemi. (M. .).

76. Staphylinus similis F.

Tylko przedplecze, doskonale zachowane, z waciw temu gatunkowi rzeb, po której

z atwoci mona go wyróni od form pokrewnych.

Dug. przedpl.: 3
-5 mm.; szer. przedpl.: 3 mm.

Rozmieszczony prawie w caym palearktycznym obszarze; u nas zwyczajny. (M. .).

6. Silphidae.

77. Silpha carinata Hbst.

Z jednego okazu zachowao si przedplecze wraz z pokryw praw, z drugiego i trze-

ciego pokrywa prawa, a z czwartego lewa ze znamienn dla tego gatunku rzeb;

brzeg pokryw szeroko odsdzony.

Dug. przedpl.: 4'75 mm.; szer. przedpl.: 7 5 mm.

Dug. pokr.: 11— 12 mm.; szer. pokr. (jednej): 4\5—5 mm.

Europa rodkowa i poudniowa, take Azya zachodnia; u nas szczególnie po lasach

do pospolita omarlica. (M. .).

78. Phosphuga atrata L.

Pokrywa lewa, bardzo dobrze zachowana, zupenie zgodna w rzebie z pokryw y-

jcej formy.

Dug. pokr.: 8 mm.; szer. pokr.: 35 mm.

W lasach caej Europy a do Kaukazu bardzo pospolita; wogóle naley u nas do naj-

zwyklejszych omarlic. (M. .).

7. Liodidae.

79. Liocles calcarata Er.

Zachowana tylko lewa pokrywa, jedynego okazu, zgodna zupenie z form yjc.
Szereg kropek barkowych jest wyrany.

Dug. pokr.: 1*6 mm.; szer. pokr.: 08 mm.

Pod mchem i liciem opadem do zwyczajny w caym kraju. (Ozn. dr. A. Fleischer).

8. Hydrophilidae.

80. Helophonis auaticus L.

Z 6 okazów tego oguzka zachoway si tylko 2 z obiema pokrywami, ród- i zatuo-

wiem wraz z odwokiem; z innych okazów tylko albo prawa albo lewa pokrywa. Na
WYKOPALISKA STAflUNSKIE
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wszystkich pokrywach wystpuj bardzo wyranie znamienne prki kropkowe i kro-

peczkowanie na midzyprkach. Przywstawkowa prka pomidzy 1 a 2 prka na

kilku okazach jest bardzo wyrana. Tylko na jednym okazie nieparzyste (1, 3, 5, 7)

midzyprki s wypuklejsze, na innych za, zapewne skutkiem fosylizacyi, prawie

paskie (przypominajce odmian aeualis ThomsJ.

Dug. pokr.: 4—45 mm.: szer. pokr. (jednej): 1*5

—

175 mm.

Najwikszy i najpospolitszy nasz oguzek, bardzo zmienny tak co do wielkoci jak rzeby

pokryw. yje tak w stojcych jak pyncych wodach, bardzo czsto w towarzystwie

innych oguzków na dnie wód botnych i pod wymuliskiem. (M. .).

81. Helophorus pumilio Er.

Zachoway si: odwok z ród- zapiersiem i obiema pokrywami mocno zgniecionemi

i przeto zdeformowanemi, tudzie kilka pokryw z wyrazist rzeb waciw temu ga-

tunkowi, odznaczajc si gównie tem, e midzyprki s bardzo wzkie a niepa-

rzyste nieco wicej wzniesione.

Dug. pokr.: 15—175 mm.; szer. pokr. (jednej): 0'6—07 mm.

W rodkowej i pónocnej Europie; u nas nierzadki. Niektóre pokrywy z równowznie-

sionemi midzyprkami przypominaj H nanns St.

82. Helophorus granulatus L. cf.

Zachoway si tylko dwie pokrywy prawe, z do szerokiemi midzyprkami paskiemi;

barwa blado-brunatna bez zwykych nakrele.

Dug. pokr.: 2'25 mm.; szer. pokr. (jednej): 075 mm.

W wodach stojcych u nas wszdzie bardzo pospolity.

83. Hydraena riparia Kug.

Z kilku okazów jeden tylko zachowany z przedpleczem i obiema pokrywami wraz

z ród- zatuowiem i odwokiem. Przedplecze ku przodowi i tyowi jednakowo zwone,
porodku boków ktowato rozszerzone. Na niem s widoczne dwa wyrane wciski

boczne ukone i rowek rodkowy, dzielce jego pólko na cztery garbki. Kt barkowy

sabo ukowaty zakrzywiony. Pokrywy z 9 prkami doeczkowatemi (doki prostoktne).

Barwa ciemno-brunatna.

Dug. pokr.: T5 mm.; szer. obu pokr.: 11 mm.

W rodkowej i poudniowej Europie tak w wodach stojcych jak pyncych. (M. .).

84. Hydraena palustris Er.

Zachowane 2 tylko pokrywy prawe o kcie barkowym mniej wyranym ni u H ri-

paria równie z 9 prkami doeczkowatemi. Barwa jasno-brunatna.

Dug. pokr.: 14 mm.; szer. obu pokr.: 1 mm.
W caej Europie a do Szwecyi i Prus wschodnich. (M. .).

85. Berosus spinosiis Stev.

Z kilkunastu okazów zachoway si w wikszej czci obie pokrywy wraz z ród- za-

tuowiem i odwokiem, kilka za okazów z przedtuowiem i gow. U niektórych oka-

zów utrzymay si jeszcze szcztki odnóy (gównie biodra, uda i piszczele). Pokrywy

posiadaj znamienn rzeb, zoon z prek kropkowych wgbionych. Na midzy-

prkach s pokrywy nierówno kropkowane, a kropki w nierówne szeregi uoone.

Prka przywstawkowa pomidzy 1 a 2 prka bardzo wyrana, do duga. Przed-
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piecze wyranie i gboko kropkowane. Najwaniejsz jednak cech jest na koczynie

kadej pokrywy wcicie, po którego obu bokach wystpuj dwa zbki: jeden tu przy sa-

mym szwie, drugi nieco dalej, na zewntrz nieco zwrócony (u 6 ostrzejszy, kolcowaty).

Dug. pokr.: 4'5 mm.; szer. pokr. (jednej): 2 mm.

Przebywa w wodach sonych pónocnej i rodkowej Europy, tudzie we wschodniej

czci obszaru nadródziemnomorskiego. yjcego okazu dotychczas u nas nie wy-

kryto. (M. .j.

86. Hydrons piceus L.

Dwie pokrywy prawe, zupenie zgodne w wymiarach z pokrywami yjcej obecnie

formy.

Dug. pokr.: 38 mm.; szer. pokr. (jednej): 18 mm.

Rozmieszczony w caej Europie, Turkiestanie, zachodniej Syberyi i w pón. Hindostanie.

U nas do rzadki, znany tylko z niektórych okolic. (J. .).

87. Hydrons aterrimus Esch.

Zachoway si: trzy pokrywy (z których tylko jedna caa), przedplecze, ród- i zatu-

owie (ródpiersie z ca wrg).

Dug. pokr.: 30 mm.; szer. pokr. (jednej): 11 mm.

Pónocna i rodkowa Europa, Syberya. Bardzo pospolita kaunica w wodach stojcych

caego kraju. (J. .).

88. Hydrophilus caraboides L.

Zachowane same tylko pokrywy (6 prawych, 1 lewa), zupenie zgodne w wymiarach

i rzebie z gatunkiem yjcym.

Dug. pokr.: 12— 14 mm.; szer. pokr. (jednej): 5—6 mm.

Przebywa w wikszej czci palearktycznego obszaru; u nas bardzo pospolity. (M. .).

89. Hydrobhis fuscipes L.

Jeden okaz zachowany z obiema pokrywami, ród- i zatuowiem wraz z odwokiem;

z innych kilku okazów tylko pokrywy. Zupenie zgodny z yjcym.
Dug. pokr.: 5—5'5 mm.; szer. pokr. (jednej): 2'5-^2'75 mm.

Rozmieszczony w caym palearktycznym pasie, jakote w pónocnej czci Ameryki

pónocnej a do Kalifornii. W stojcych wodach i wymulisku przybrzenem wszdzie

bardzo pospolity. (M. .).

90. Anacaea Mmbata F.

Obie pokrywy zachowane bardzo dobrze wraz z ród- i zatuowiem, tudzie prawe

odnóe 2-giej pary (biodro, nadudek, udo i piszczel) i lewe odnóe 3-ciej pary (wraz

ze stop). Kropkowanie pokryw i brózdka przyszwowa wyrazista.

Dug. pokr.: 175—2 mm.; szer. pokr. (jednej): 1*5 mm.

Rozmieszczony przewanie w palearktycznym pasie; u nas wszdzie w wodach sto-

jcych zwyczajny. (M. .).

91. PMlydrus fuscipennis Thoms.

Pokrywa prawa ciemno-brunatna; rowek przyszwowy wyrany. Obok gstego kropko-

wania wyrane s trzy rzdy wikszych kropek wcinitych.

Dug. pokr.: 4—4'5 mm.; szer. pokr. (jednej): 2 mm.
W wikszej czci Europy rozmieszczony, rzadszy od Ph. 4-punctatiis Hbst. (J. .).
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92. Philydrns 4-puncatus Hbst.

Pokrywy gsto kropkowane; blizko ich koca przezieraj wiksze kropki; przyszwowy

rowek widoczny; brak szeregu omiu kropek na górnej powierzchni koca pokryw;

trzy nieregularne szeregi kropek obecne. Pokrywy brunatne. Warga górna óta (6),

czoo cakiem czarne, na nadustku czarna plama.

Dug. pokr.: 4 mm.; szer. pokr. (obu): 3'5—4 mm.

Prawie w caym palearktycznym pasie rozmieszczony; u nas naley do najpospolitszych

woclolubków.

UWAGA: Najwiksza cz pozostaych pokryw naley najprawdopodobniej do tego

gatunku. (J. .).

93. Philydrns testaccus F.

Pokrywa lewa, barwy jasno-brunatnej, w kcie barkowym przymiona. Z okolicy bar-

kowej cignie si ciemny pas blizko brzegu bocznego pokrywy ale przygasy przed

rodkiem pokrywy. Rzeba skada si z gsto uoonych kropek. Oprócz tych kropek,

widocznych najlepiej w wietle przepuszczonem, wida trzy szeregi grubszych kropek

wciskowych.

Dug. pokr.: 4'5 mm.; szer. pokr. (jednej): 225 mm.

Rozmieszczony w Europie i Syberyi; w naszych wodach do zwyczajny. (J. .).

94. Philydrns hamifer Glgb.

Pokrywy kropkowane jak u Ph. 4-pnnctatns Hbst. Róni si od niego gównie ha-

czykowatym wyrostkiem na przednim brzegu przedpiersia.

Dug. pokr.: 4 mm.; szer. pokr. (jednej): l
-5 mm.

Nad jeziorem Neusiedlerskiem bardzo pospolity (Ganglbauer). znany take ze lska
(Gerhardt); w Galicyi dotychczas niewykryty. (J. .).

95. Philydrns bicolor F.

Trzy cae okazy z zachowanemi odnóami. Gaszczki 5 cae ótawe. Na przednich

odnóach pazurki mocno hakowato zakrzywione u 6- Od Ph. 4-punctatus jest nieco

wikszy i bardziej zwony.
Dug. ciaa: 55

—

625 mm.; szer. ciaa: 325 mm.

Europa rodkowa i pónocna. W wodach stojcych na sonicowych obszarach i na wy-

brzeach morskich. (J. .).

96. Laccobius nigriceps Thoms.

Obie pokrywy wraz z ród- zatuowiem i odwokiem i 3 par odnóy (biodro, udo

i piszczele bez stopy). Na pokrywach bladobrunatnych uoone s kropki ciemno-bru-

natne bliej szwu i nasady w nieregularne szeregi.

Dug. pokr.: 25—3 mm.; szer. pokr. (obu): 25— 2'8 mm.

Prawie w caej Europie; u nas zwyczajny. (M. .).

97. IAmnebius crinifer Rey.

Jedyny okaz, prawie w caoci zachowany. Pokrywy s bardzo delikatnie w poprzek

prkowane i bardzo drobniutko kropkowane. Barwa ciaa czarnobrunatna z wyjtkiem

ótawo-brunatnych gaszczek, roka (lewego), piszczeli i stóp. Krawd zewntrzna ud prosta.

Od pokrewnego L. pappostts Muls. róni si ten gatunek pytkim podbródkiem, przed-
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ostatnim czonkiem gtaszczków szczkowych niezgrubiaym, a ostatnim czonkiem je-

dnobarwnym, na kocu niezaczernionym.

Dug. ciaa: 2-2 mm.; szer. ciaa: 125 mm.

Europa rodkowa; naley wraz z L. papposus Muls. do najzwyklejszych gatunków

w naszych wodach stojcych. (M. .).

98. Coelostoma orbiculare F. Prawa pokrywa bardzo dobrze zachowana z waciwem krop-

kowaniem i rowkiem przyszwowym.

Dug. pokr.: 3
-5 mm.; szer. pokr. (obu): 4 mm.

Rozmieszczony w caej Europie rodkowej i pónocnej, take na Syberyi; bardzo po-

spolity w wodach stojcych i ich wymuliskach. (M. .).

99. Sphaeridhim scarabaeoides L.

Lewa pokrywa bardzo dobrze zachowana z waciwem temu gatunkowi kropkowaniem;

ubarwienie w przepuszczonem wietle jasno-brunatne.

Dug. pokr.: 5 mm.; szer. pokr.: 3 mm.

yje w przewanej czci pasu palearktycznego; w wieych odchodach bydlcych bar-

dzo pospolity. (M. .).

100. Sphaeridium bipustulatum F.

Trzy okazy z obiema pokrywami, ród- i zatuowiem wraz z tarczk i odwokiem;

jeden okaz tylko z przedpleczem i gow. Wszystkie Le okazy tak wymiarami jak

rzeb zupenie s zgodne z form yjc.
Dug. pokr.: 3— 3*5 mm.; szer. pokr. (obu): 3'25—4.

Prawie na caym obszarze palearktycznym i zarówno jak poprzedni gatunek bardzo

pospolity w wieych odchodach. (M. .).

101. Cercyon tristis III.

Pokrywa prawa, nieco mawa, z waciwem temu gatunkowi prkowaniem i kropko-

waniem. Ku kocowi pokryw prki s nieregularne, rozlunione i przygase, szczególnie

zewntrzne; kropkowanie na midzyprkach do wyrane. Barwa czarna.

Dug. pokr.: 1*75 mm.; szer. pokr. (obu): 2 mm.

Europa rodkowa; nad wodami i w wymuliskach nie rzadki. (M. .).

102. Cercyon lateralis Marsh.

Obie pokrywy wraz z przedpleczem, tuowiem i odwokiem tudzie odnóami niezu-

penie zachowanemi; wyranie i do mocno kropkowane. Dolna powierzchnia blaszki

ródpiersiowej bardzo wazka; pólko wzniesione zapiersia nieco obrzeclnio kropkowane.

Prki ku koczynom pokryw regularne i mocniej wgbione (rowkowao).

Dug. pokr.: 2 mm.; szer. pokr. (obu): 25 mm.

Na caym palearktycznym obszarze i we wschodniej czci pónocnej Ameryki. Naley

u nas do najpospolitszych gatunków, w nawozach i pod gnijcem liciem. (M. .).

103. Cercyon ustulatus Preyssl.

Pokrywa prawa wybornie zachowana z rzeb waciw temu gatunkowi. Pokrywy na

midzyprkach do mocno kropkowane, z prkami ku koczynie pokrywy nieco

wicej wgbionemi. Tylna cz pokrywy janiej brunatna, odgraniczona szwem cie-

mniejszym. Prka 10-ta bardziej ku barkowi wysunita, do 7-mej prki zbliona.

Dug. pokr.: 2"5 mm.; szer. pokr. (jednej): 15 mm.
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W caej Europie i pónocnej Azyi na miejscach wilgotnych, szczególnie nad wodami

pod kamieniami i w namulisku. (M. .).

104. Cercyon convexinscnlns Steph. (lugubris Payk).

Pokrywa lewa, mawa, z prkami wyranie kropkowanemi, a do koca regularnemi:

czarna, przy samej koczynie janiejsza, brunatnawa. Prki przyrodkowe (wewntrzne)

mocniej kropkowane; midzyprki drobno i obrzednio, ale wyranie kropeczkowane.

Dug. pokr.: 1*5 mm; szer. pokr.: 08 mm.

W rodkowej, pónocnej Europie i na Syberyi, przy wodach pod namuliskiem; u nas

do rzadki. (M. .).

9. Cantharidae.

105. Basyfes niger L.

Obie pokrywy wraz z ród- zatuowiem i odwokiem, tudzie z szcztkami dwu tyl-

nych par odnóy (udo i piszczel). Pokrywy wyranie kropkowane posiadaj zielonawy

nieco metaliczny poysk.

Dug. pokr.: 4 mm; szer. pokr. (obu): 3 mm.

Bardzo pospolity; przebywa na kwiatach rozmaitych rolin, szczególnie baldaszkowych.

(M. .).

106. Haplocnemus nigricornis F. cf.

Lewa pokrywa z bardzo wyranem kropkowaniem, zoonem z wielkich do gbo-

kich kropek. Barwa jasno-brunatna, na brzegach samych ciemniejsza. Woski si nie

utrzymay.

Dug. pokr.: 4 mm; szer. pokr. (obu): 3 mm.

Europa rodkowa; u nas bardzo rzadki; znany dotychczas z nietórych tylko okolic

(Podole, okolica Sokala). (M. .).

10. Coccinellidae.

107. Coccinella 7-pitnctata L.

Pokrywa lewa skutkiem fosylizacyi barwy, ótawo-niadej z wyranemi plamkami zna-

miennemi; obie boczne plamki równo oddalone od bocznego brzegu pokrywy.

Dug. pokr.: 6'5 mm; szer. pokr. (jednej): 3*5 mm.

Naley do najpospolitszych naszych biedronek (M. .).

11. Dryopidae.

108. Dryops auriculatus Geoffr.

Obie pokrywy, ród- i zapiersie wraz z odwokiem. Pokrywy pytko ale wyranie

kropkowane z sabo zaznaczonemi prkami w czci nasadowej. Z drugiego okazu

zachowaa si tylko pokrywa lewa.

Dug. pokr.: 35—

3

-75 mm; szer. pokr. (obu): 2
-25 mm.

W caej Europie zwyczajny po wodach stojcych tak w górach jak na równinach (M. .).

109. Dryops lutulentus Er.

Lewa pokrywa wielkoci, ksztatem i rzeb zupenie zgodna z form yjc. Prki

wprawdzie ze sabo wklsych kropek wikszych zoone, ale wyrane a do samego

koca pokrywy'.
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Dug. pokr.: 3'75 mm; szer. pokr.: 125 mm.

W Europie rodkowej i poudniowej a po Kaukaz; u nas znany dotd tylko z Po-

kucia (M. .).

110. Dryops Ernesti Gozis.

Pokrywa lewa w 3

/4 cz. od nasady zachowana. Prki wgbione sigaj od nasady

prawie a do poowy pokrywy, gdzie przygasaj. Kropki wyraziste, do gsto uoone,

ale przestwory pomidzy niemi wiksze ni one same i (pod znaczniejszem powiksze-

niem) drobniutko kropeczkowane.

Szer. pokr.: 1*25 mm.

W caej prawie Europie ponad wodami tak stojcemi jak pyncemi, na moczarach,

kach wilgotnych i t. p. zwyczajny (M. .).

111. Helichus substriatus Muli.

Pokrywa prawa doskonale zachowana, jakby z wieego okazu oderwana, z waciwem
temu gatunkowi prkowaniem, okryta drobniutkimi lnicymi guzkami (ziarnista).

Drobne woski równie zachoway si, nadajc caej powierzchni pokrywy poysk je-

dwabisty. Barwa jasno-szara z ótawym odcieniem.

Dug. pokr.: 4 mm; szer. pokr.: 125 mm.

Przebywa nad wodami w Europie rodkowej i poudniowej. Jedyny okaz w Muz. im.

Dzieduszyckich pochodzi z podgórza (anczyn). (M. .),

12. Heteroceridae.

112. Heterocerus obsolehis Curt.

Z tego gatunku zachowao si stosunkowo duo okazów, bd prawie caych, bd
tylko obie pokrywy ze ród- zatuowiem i odwokiem. Na tuowiu niektórych okazów

utrzymay si take uda redniej i tylnej pary odnóy.

Wobec braku innych cech istotnych znamiennem dla tego gatunku jest waciwe

uplamkowanie: zoone z plamki nie zawsze wyranej obok tarczki, z grzbietnych po-

dunych plamek przed rodkiem pokryw, z których zewntrzna jest bardziej ku przo-

dowi wysunita, z dwu podobnych plamek poza rodkiem pokryw, plamki podunej

przed kocem pokryw i trzech plamek bocznych, wysunitych bardziej ku tyowi ni

odpowiednie plamki grzbietowe. Na niektórych pokrywach jest to uplamkowanie bardzo

wyrane, na innych skutkiem fosylizacyi przymione. Plamki nie zlewaj si ze sob.

Kropkowanie pokryw jest wyrane; pomidzy kropkami pólka wolne s bardzo deli-

katnie, dopiero poci silniejszem powikszeniem widocznie kropeczkowane. Na niektórych

pokrywach wystpuj do wyranie wgbienia prkowate, widoczne szczególnie przy

ich nasadzie. Woski nie utrzymay si wcale.

Dug. pokr.: 2'75— 3'5 mm; szer. pokr. (obu): 2—2'25 mm.

Przebywa w wikszej czci Europy tak przy sodkich jak sonych wodach, ale wogóle

nie jest tak zwyczajny jak inne gatunki tego rodzaju. (M. .).

113. Heterocertis fenestratus Thb.

Dwa okazy, z których jeden cay ale bez odnóy, drugi zachowany z obiema pokry-

wami, odwokiem, ród- i zatuowiem. Znamienne uplamkowanie skada si: z plamki

do dugiej przyszwowej w przedniej czci pokrywy, dwu par grzbietowych plamek
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na tylnej czci pokryw, z których przednia para znajduje si poza rodkiem a tylna

przed kocem pokryw, tudzie z dwu bocznych plamek, z których przednia znajduje

si bliej nasady, tylna poza rodkiem pokryw. Na pokrywach wystpuj prki wg-
bione (skutkiem fosylizacyi) wyranie wzdu caej ich dugoci. Plamki czciowo

zlewaj si ze sob. Kropkowanie wyrane, na midzykropkowych pólkach bardzo de-

likatne, widoczne dopiero pod siniejszem powikszeniem.

Dug. ciaa: 4 mm; szer. ciaa: 2*5 mm.

Dug. pokr.: 275—

3

-5 mm; szer. pokr. (jednej): 0"9— P25 mm.

Naley do najzwyczajniejszych gatunków, przebywajcych w caej Europie na zamu-

lonych brzegach wód pyncych i stojcych. (M. .).

13. Elateridae.

114. Corymbites cupreus F. var. aeruginosus F.

Zachowana tylko kocowa cz pokrywy lewej z waciw tej odmianie rzeb i yw
barw kruszcowo - zielon. Prki 3 i 4 znacznie przed kocem pokrywy ze sob po-

czone, inne za prki dochodz do samego brzegu kocowego.

Na podgórzu i w górach zwyczajny w caym kraju. (M. .).

115. Selatosomus aeneits L.

Caty okaz wybornie zachowany wraz z rokami i wszystkiemi parami odnóy z wa-

ciw jak za ycia barw metalowo-zielon.

Dug. ciaa: 14 mm; szer.: 5 mm.

Naley do najzwyklejszych naszych spryków (M. .).

116. Elater Pomonae Steph.

Zachowane tylko przedplecze ze znamiennemi kropkami oczkowanemi wzdu caego

brzegu bocznego.

Dug. przedpl.: 2' 75 mm: szer. przedpl: 3 mm.

W lasach i ogrodach; u nas rzadki (M. .).

117. Limonius aeruginosus Olw.

Cay okaz bez roków. Z odnóy zachowao si tylko lewe 3-ciej pary ale bez stopy.

Przedplecze grubo kropkowane z brózd rodkow, tylko przy brzegu przednim

i tylnym wyranie wgbion. Na pokrywach prki bardzo wyrane. Barwa ich i po-

ysk bronzowy z zielonawym odcieniem jak u yjcych okazów.

Dug. przedpl.: 35 mm; szer. przedpl.: 35 mm. Dug. pokr.: 9 mm; szer. pokr. (obu):

4 -

5 mm.

Po kach i zarolach na równinach i podgórzu wszdzie pospolity (M. .).

118. Athous subfuscus Muli.

Pokrywa lewa niecaa (z odamanym kocem), w rzebie zupenie zgodna z form

yjc. Barwa jednostajnie jasno-brunatna.

Dug. pokr. (w czci zach.): 5 mm; szer. pokr.: 175 mm.
Zwyczajny u nas po lasach i zarolach (M. .).

119. Athous vittatus F.

Odwok cay wraz z ród- i zatuowiem i obiema pokrywami jasno-brunatno prze-
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wietlajcemi. Tarczka (scutellum) drobno i obrzednio kropkowana. Z odnóy zacho-

way si tylko biodra 3-ciej pary wraz z nadudkiem.

Dug. pokr.: 8 mm; szer. pokr.: 3*75 mm.

W lasach i gajach w caym kraju bardzo pospolity spryk (M. .).

14. Buprestidae.

120. Melanophila acwminata Deg.

Zachowaa si jedynie pokrywa prawa z waciw temu gatunkowi rzeb tarkowat

(ostro - ziarnist) o brzegu szczególnie ku jej koczynie wyranie pikowan. Barwa

czarna.

Dug. pokr.: 9 mm; szer. pokr.: 2 '5 mm. .

W caym kraju ale do rzadki bogatek ten naley do szeroko rozsiedlonych form

palearktycznych w caej pónocnej i rodkowej Europie od Laponii do Woch póno-

cnych i w caej Azyi pónocnej a po Kamczatk, tudzie w zachodniej czci pón.

Ameryki (M. .).

15. Tenebrionidae.

121. Opatrum sabulosum L.

Trzy okazy z obiema pokrywami, ród- i zatuowiem wraz z odwokiem; z dwu in-

nych okazów utrzymay si tylko pokrywy.

Dug. pokr.: 6'5 mm; szer. pokr. (jednej): 275 mm.

Bardzo pospolity omrzel po suchych miejscach i piaskach, wszdzie na równinach i pod-

górzu (M. .).

16. Cerambycidae.
122. Gaurotes mrginea L.

Jedyny okaz z zachowanemi wybornie pokrywami, ciemno-szaiirowemi jak za ycia,

tudzie z odwokiem i tuowiem, na którym utrzymay si niecae odnóa 1-ej (udo

lewe) i 2-ej pary (oba odnóa, zoone z biodra, nadudka, uda i piszczela, ale bez

stopy).

Dug. ciaa (bez gowy): 9 mm; szer. ciaa: 3
-75 mm.

Forma górska, w naszych Karpatach bardzo pospolita po kwiatach szczególnie rolin

baldaszkowych. (M. .).

123. Cerambyx Scopolii Filssl.

Jedyny okaz z obiema pokrywami, ród- i zatuowiem wraz z odwokiem. Z odnóy

zachoway si tylko biodra 3-ciej pary.

Dug. pokr. 14 mm; szer. pokr. (jednej): 3'25 mm.

Zwyczajna kózka po lasach liciastych w caym kraju na równinach i podgórzu (M. .).

124. Callidium aeneum Deg.

Zachowaa si tylko cz przynasadowa pokrywy lewej z barw, waciw, jak u y-

jcego okazu, metalicznie zielon, zupenie wie i ze znamiennem dla tego gatunku

zmarszczkowaniem i kropkowaniem.

Szer. pokr.: 5 mm.

Forma górska, znana z caego pasma Karpackiego, ale do rzadka. (M. .).

WYKOPALISKA STAfiUSKIE \Q
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125. Lamia textor L.

Lewa pokrywa jedynego okazu, doskonale zachowana z waciw rzeb, od którego

w innych znamionach wcale si nie róni.

Dug. pokr.: 18 mm; szer. pokr.: 6 mm.

Na równinach i podgórzu, szczególnie w wiklinach nadbrzenych zwyczajny. (M. .).

126. Phytoecia pustulaa Schrk.

Pokrywa prawa z doskonale zachowan rzeb waciw temu gatunkowi. Od barko-

wej wyniosoci przebiega prawie rodkiem pokrywy delikatna listewka, zanikajca przed

samym jej kocem, a pomidzy ni a brzegiem bocznym druga znacznie od niej

krótsza. Obie te listewki nie zawsze s wyrane na yjcych okazach. Sam koniec

pokrywy jest prosto ucity.

Dug. pokr.: 4'5 mm; szer. pokr.: 125 mm.

Europa rodkowa i poudniowa; u nas po suchych trawnikach nie rzadka. (M. .).

17. Chrysomelidae.

127. Donacia crassipes F.

Pokrywa lewa zupenie zgodna z form yjc tak pod wzgldem ksztatu jak wiel-

koci i waciwej temu gatunkowi rzeby, znamiennej wypukoci barkow prawie

cakiem gadk, przy zwykem powikszeniu jednak bardzo delikatnie zmarszczkowan.

Prki 6— 9 ustaj tu przed wypukoci barkow. Koniec pokrywy prawie prosto

ucity. Barwa fioletowo-kruszcowa, gdzieniegdzie, szczególnie przy kocu pokrywy i jej

bokach przechodzi w zielono-kruszcow.

Dug. pokr.: 7 mm; szer. pokr.: 3"75 mm.

Na liciach grzybieni po stawach i jeziorach w caej Europie; u nas zwyczajna. (M. .)

128. Donacia auatica L.

Pokrywa lewa, bardzo dobrze zachowana z rzeb i ubarwieniem waciwem tej for-

mie. Brzeg zewntrzny pokrywy barwy janiejszej, mosinej, reszta za powierzchni

jej ciemno-holetowa. Pokrywa przy nasadzie nieregularnie wgbiono - kropkowana (do-

eczkowana), dalej od nasady kropki s uoone w rzdy do regularnie przebiegajce,

Dug pokr.: 575 mm; szer. pokr.: 15 mm.

Na równinach i podgórzu po mokrych kach i bagnach (na Carex, Glyceria, Sparga-

nium i t. cl.) do zwyczajna rzsielnica. (M .).

129. Donacia bicolora Zschach.

Pokrywa prawa (przy nasadzie odamana), w rzebie zupenie zgodna z form yjc
tak w kropkowaniu prek jak na pólkach midzyprkowych z wyrazistem poprze-

cznie meandrycznem zmarszczkowaniem. Kropki prkowe ku koczynie pokrywy

znacznie sabsze ale regularnie uszeregowane (czem róni si od D. limbata, u której

te kropki s przygase i nieregularnie uszeregowane). Koniec pokrywy równo ucity

z bardzo nieznacznym wykrojem.

Dug. pokr. (niecaej): 6'5 mm; szer. pokr.: 2 mm.

U nas i w caej Europie po moczarach (na Carex, Sparganium i t. d.) miejscami do
pospolita. (M. .).
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130. Donacia thalassina Germ.

Dwa okazy z obiema pokrywami, ród- i zatuowiem wraz z odwokiem i odnóem
lewem 2-giej pary. Z trzeciego okazu tylko pokrywa prawa. Rzeba, ksztat i barwa

pokryw zgodna z yjc form. Pokrywy gboko prkowo-kropkowane, pólka midzy-

kropkowe gsto poprzecznie pomarszczone; zmarszczki prawie promienisto cz s-
siednie doki kropkowe prek. Pokrywy a poza rodek równowzkie (elytris elon-

gato-linearis), do koca zwolna zwone, a na samym kocu ostro ucite. Dwa wciski

sabe: jedna para obok szwu, druga dalej skona ku nasadzie i barkom pokryw.

Dug. pokr.: 5"5—6'25 mm; szer. pokr. (jednej): 2 -5—3 mm.

Pospolita na moczarowatych kach po kwiatach, turzycach i t. d. (M. .).

131. Donacia mdgaris Zschach.

Jedyny okaz zachowany z obiema pokrywami, ród- i zatuowiem, wraz z odwokiem

i szcztkami odnó (udo i piszczel 2-giej pary). Pokrywy prawie równowzkie barwy

zielonawo-niebieskawej, w ostatniej 3-ciej czci prdko zwone, na kocach ostro

przycite i sabo ukowato wykrojone (elytris apice emarginato-truncatis), czem róni

si od podobnej D. thalassina. Odnóa kruszcowo - zielone z nasad ud i piszcze-

lami niado-ótawemi.

Dug. pokr.: 5'5 mm; szer. obu pokr.: 3 mm.

Przebywa na rónych bagiennych rolinach, szczególnie na Typha, Sparganium, Ca-

rex. (M. .).

132. Plateitmaris sericea L.

Dwa okazy z obiema pokrywami, ród- i zatuowiem wraz z odwokiem, a u jednego

okazu z lewemi odnóami 2 i 3 pary, prawie cakowitemi, zachowane doskonale na-

wet z wie barw zielonawo-niebieskaw.

Dug. pokr.: 55 mm; szer. pokr. (jednej): 1*5 mm.

Po kach wilgotnych tak na równinach jak na podgórzu bardzo pospolita. (M. .).

133. Plateumaris braccata Scop.

Pokrywa lewa, wybornie zachowana, grubo nierówno prkowana i poprzecznie

zmarszczkowana. Prki wraz z zmarszczkami kocz si przed wypukoci barkow

bardzo delikatnie pomarszczon. Koczyna pokrywy zaokrglona. Barwa czarna z ciemno-

holetowym nalotem, na samej krawdzi bocznej zielonawo-kruszcowa. Zupenie zgodna

z yjc form.

Dug. pokr.: 8 mm; szer. pokr.: 275 mm.

W Europie rodkowej i pónocnej a do Kaukazu, u nas do rzadka; przebywa na

rolinach bagiennych, szczególnie na trzcinie zwyczajnej. (M. .).

134. Plateumaris consimilis Schrk.

Pokrywa lewa, rzeb, ksztatem i barw zupenie zgodna z form yjc. Zmarszczki

na midzyprkach gste, std poysk mdy: prki z kropek wgbionych utworzone

wyrane. Barwa ciemno-spiowa.

Dug. pokr.: 45 mm; szer. pokr.: 15 mm.

Na kach moczarowatych tak na równinach jak na podgórzu pospolita. (M. .).

135. Bromius óbscurv,s L.

Pokrywa lewa bardzo dobrze zachowana. Obok kropkowania do gbokiego i gstego,
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wystpuj znamienne brózdki pytkie i szerokie. Poza wyranym guzem barkowym

kropki zlewaj si w zmarszczki.

Dug. pokr.: 45 mm; szer. pokr.: 225 mm.

Zwyczajny na równinach i podgórzu, szczególnie na Epilobium angustifolium. (M. .)

136. Chrysomela coerulea Oliv.

Z kilku okazów zachowa si jeden prawie cay: z drugiego i trzeciego okazu tylko

pokrywy prawe. Brzeg boczny przedplecza waeczkowaty, odcity rowkiem kropkowa-

nym od rodka prawie do samej jego nasady, dalej za ku przodowi zaznaczony tylko

kilkoma grubszemi kropkami. Pokrywy ciemno-szafirowe, miejscami (skutkiem fosyli-

zacyi) zielonawe. równomiernie do gsto kropkowane bez ladu uszeregowanych kro-

pek. Drobniejsze kropki na delikatnie zmarszczonych pólkach midzykropkowych zale-

dwie widoczne.

Dug. ciaa: 8 mm; szer. ciaa: 6 mm.

Dug. pokr.: V mm; szer. pokr.: 4 mm.

Na kach podgórskich w Karpatach wschodnich ; znana take z Rumunii, Serbii

i Banatu. (M. .).

137. Chrysomela marcasitica Germ. var. turgida Weise.

Z kilku okazów utrzymay si 3 pokrywy lewe, 4 prawe i jeden okaz z obiema po-

krywami i odwokiem. Rzeb i barw zgadzaj si te resztki zupenie z form y-
jc i to z jej odmian var. turgida Weise. Odmiana ta róni si od typowej formy

gównie obecnoci dwu tylko szeregów kropek wciskowych obok brzegu bocznego

pokryw.

Dug. pokr.: 6—7 mm; szer. pokr. (jednej): 3'5—4 mm.

Na caem podgórzu Karpackiem do zwyczajna pod mchem i kamieniami. (M. .).

138. Chrysomela purpurascens Germ.

Kilka pokryw prawych i lewych tudzie przedplecze, znamienne wakowao zgru-

biaymi bokami w caej swej dugoci, najszerszymi porodku, czem gównie

róni si od pokrewnej Chr. marcasitica Germ., do której rzeb pokryw gatu-

nek ten jest bardzo zbliony. Pokrywy s doeczkowano - kropkowane, z drobniu-

tkiemi kropkami na pólkach midzykropkowych. Kropki wiksze tworz dwa do re-

gularne szeregi wzdu boków pokryw.

Dug. pokr.: 5—7 mm; szer. pokr. (jednej): 3—4 mm.

Na podgórzu Karpackiem nie rzadka; znana take ze lska i Alp wschodnich. (M. .).

139. Chrysomela goettingensis L.

Z 6 okazów jeden tylko zachowany z obiema pokrywami, ród-zatuowiem i odwo-

kiem. Pokrywy nierówno i obrzedniej ni u Ch. coerulea Ol. kropkowane. Deli-

katniejsze kropki na pólkach midzykropkowych wyrane. Barwa szafirowa (fioletowo-

niebieska) skutkiem fosylizacyi ustpuje miejscami zielonawej. Na ród- i zapiersiu

barwa wycznie fioletowa.

Dug. pokr.: 6'5—

8

-

5 mm; szer. pokr. (jednej): 3— 4 mm.

W caej Europie i u nas jedna z najpospolitszych stonek tak na równinach jak na

podgórzu po suchych trawnikach od pocztku wiosny. (M. .).
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140. Orina alpestris Schtimm.

Dwie pokrywy, obie prawe, z waciw temu gatunkowi rzeb, wywoan znamien-

nem kropkowaniem. Gdzieniegdzie s te kropki w nieregularne szeregi uoone. Pólka

midzykropkowe zmarszczkowane, szczególnie ku brzegom bocznym i kocom pokryw;

barwa jednej pokrywy jak za ycia ciemno-szafirowa, drugiej prawie czarna.

Dug. pokr.: 7—8 mm; szer. pokr.: 3 mm.

Jest to forma górska, yjca u nas wzdu caych Karpat tak na podgórzu jak w wy-

szej krainie lasów. (M. .).

141. Phyllodecta mdgatissima L.

Zachowane obie pokrywy z ród- i zatuowiem, odwokiem i odnóem prawem 3-ciej

pary. Barwa pokryw zielonawo - niebieska; rzeba i prkowanie zupenie takie same

jak u yjcej formy.

Dug. pokr. 4'25 mm; szer. pokr. (obu): 225 mm.

Bardzo pospolita po wierzbach wszdzie tak na równinach jak na podgórzu (M. .).

142. Phyllodecta mtellinae L.

Jedyny okaz zachowany wraz z gow, tuowiem, odwokiem i obiema pokrywami, zu-

penie zgodny z yjc form.

Dug. ciaa: 4 mm; szer. ciaa: 2'5 mm.

Wszdzie po wierzbach bardzo pospolity. (M. .).

143. Phaedon cochleariae F.

Z jednego okazu zachoway si obie pokrywy wraz z ród- i zatuowiem, z drugiego

obie niezupene pokrywy, a z trzeciego tylko pokrywa lewa, barwy ciemno - zielonej

z poyskiem metalicznym. Pólka midzykropkowe znacznie sabiej s kropkowane ni

na pokrywie Ph. armoraciae L. Prka 5-ta i 6-ta s przy nasadzie po wewntrz-

nej stronie guzu barkowego (callo humerali obsoleto) wgbione. Na koczynie po-

kryw prki wewntrzne s ze sob poczone a nie rozpraszaj si w bezadnie roz-

rzucone kropki jak u Ph. armoraciae L. Bównie te i guz barkowy jest mniej ni

u tej wyrany.

Dug. pokr.: 25 mm; szer. pokr. (jednej): 125 mm.

yje na rolinach krzyowych, szczególnie na Nasturtium amphibium B. Br. U nas

zwyczajny (M. .).

144. Phaedon armoraciae L.

Jeden okaz cay, z dwu innych zachoway si tylko pokrywy wraz z ród-zatuowiem

i odwokiem, z innych okazów tylko pokrywy, nadto odnóa niecakowite (bez stopy)

2-giej i 3-ciej pary. Prki na pokrywach s silniej zaznaczone ni u Ph. cochleariae F.

Pólka miczyprkowe s obrzednio ale wyranie kropeczkowane (interstiliis crebrius

evidenter punctatis); tylko 5-ta prka po wewntrznej stronie guzu barkowego jest

mocno wgbiona; prka 6-ta wybiega na guz barkowy, na którym nieco przygasa,

a dopiero przy samej nasadzie pokryw zblia si do 5-tej lub z ni si czy, mocniej

w tern miejscu wgbiona. Na koczynie pokryw wewntrzne prki kropkowe roz-

luniaj si w bezadnie rozrzucone kropki. Barwa szafirowa z zielonawym odcieniem

lub skutkiem fosylizacyi zielona. Guz barkowy wyrazisty. Przedplecze do gsto krop-

kowane.
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Dug. ciaa: 4"5 mm; szer. ciaa: 275 mm.

Dug. pokr.: 3'25—3'5 mm; szer. pokr.: 175 mm.

Przebywa zwyczajnie na kach wilgotnych i moczarach na rolinach krzyowych.

szczególnie na Cochlearia armoracia L., wszdzie u nas bardzo pospolita. (M. .).

145. Lochmaea capreae L.

Lewa pokrywa, znieksztacona skutkiem pogicia, przy nasadzie urwana, z rzeb bar-

dzo wyran, zoon z mocno wgbionych kropek, gsto ale nieregularnie uoonych.

Dug. pokr.: 4 -25 mm; szer. pokr. (jednej): 1-5 mm.

Na wierzbach, szczególnie na iwach zwyczajna w caej Europie, Azyi pón. i rodkowej

a do Japonii. (M. .).

146. Galernca Tanaceti L.

Z jedynego okazu przechoway si tylko gowa (bez narzdzi pyszczkowych) i przed-

plecze z waciw temu gatunkowi znamienn rzeb. Na gowie widoczne s oba

oczy (zapadnite) i obie nasady roków. Caa powierzchnia gowy jest grubo doecz-

kowana z rowkiem rodkowym, biegncym od ciemienia do dolnej krawdzi czoa za-

tokowo lekko wykrojonego. Przedplecze równie grubo i nierówno doeczkowane (krop-

kowane) z szerokim rowkiem rodkowym, tak wyrazistym jak u yjcego okazu. Barwa

czarna.

Dug. gowy: 2 mm; szer. gowy: 2 mm.

Dug. przedpl.: 1*5 mm; szer. przedpl.: 35 mm.

Wszdzie u nas po suchych trawnikach, miedzach i zarolach w lecie i jesieni bardzo

pospolity. (M. .).

147. Galeruca pomonae Scop.

Do czsta w ile staruskim. Zachoway si bardzo dobrze pokrywy prawe i lewe

a z dwu okazów take odwok z ród- i zatuowiem wraz ze szcztkami odnóy 2-giej

i 3-ciej pary (uda i piszczele). Rzeba pokryw ze znamiennemi eberkami i dokowa-

temi kropkami utrzymaa si doskonale wraz z barw blado-brunatn.

Dug. pokr.: 6'5—

6

-75 mm; szer. pokr. (jednej): 3
-25—3"5 mm.

W caej Europie i Syberyi; u nas bardzo zwyczajna. (M. .).

148. Haltica palustris Weise cf.

Z jednego okazu zachoway si obie pokrywy wraz z ród- zatuowiem i odwokiem,

tudzie z lewem udem 3-ciej pary odnóy; z drugiego i trzeciego okazu tylko po je-

dnej pokrywie. Okazy te najbardziej zbliaj si do H. palustris Ws. Guz barkowy jest

sabo rozwinity. Kropki na tle drobno siateczkowanem pokryw mniej s wgbione

ni u H. oleracea L. Barwa szafirowo-zielonawa.

Dug. pokr.: 2'5—

3

-5 mm; szer. pokr. (obu): 2— 2'5 mm.

W rodkowej Europie na rolinach bagiennych. (M. .).

149. Longitarsus Anchusae Pat/Je.

Pokrywa prawa jedynego okazu w ksztacie, rzebie, barwie i wielkoci zupenie zgodna

z pokryw formy yjcej.

Dug. pokr.: 1*75 mm; szer. pokr.: 075 mm.

Zwyczajna na Anchusa officinalis. (M. .).
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150. Psylliodes cuprea Koch.

Zachowana jedynie pokrywa prawa, caa, drobniutko marszczkowana (alutacea), std

mawa, ciemno-zielono-kruszcowa, wyranie ale pytko kropkowano-prkowana; prki
przy samej koczynie przygase; 5 prka przy nasadzie mocniej wgbiona, odgrani-

czajca wyranie guz barkowy; midzyprki paskie, ledwie dostrzegalnie w dwu nie-

regularnych szeregach kropeczkowane.

Dug. pokr.: 2 mm; szer. pokr.: 075 mm.

Nierzadki w rodkowej i poudniowej Europie na rolinach krzyowych. (M. .).

18. Curculionidae.

151. Otiorrhynchns laemgatus F.

Kilka okazów zachowanych doskonale z ród- i zatuowiem wraz z odwokiem i obiema

pokrywami, oraz biodrami 2-giej i 3-ciej pary odnóy.

Dug. pokr.: 5 mm; szer. pokr.: 35 mm.

Na caem podgórzu Karpackiem zwyczajny (M. .).

152. Otiorrhynchns Ligustici L.

Trzy okazy z zachowanym odwokiem, ród- i zatuowiem wraz z pokrywami. Przy

nasadzie pokryw tudzie na ród- i zapiersiu utrzymay si na jednym z tych okazów

useczki z waciw sw barw ótawo-szar, przemieszane zrzadka useczkami barwy

szmaragdowo-zielonej.

Dug. pokr.: 9— 9
-

5 mm; szer. pokr.: 5—6 mm.

Zwyczajny po murawach na otwartych miejscach i zarolach tak na równinach jak

na podgórzu. (M. .).

153. Otiorrhynchns ovatus L.

Okazów 7, zachowanych z pokrywami, ród-zatuowiem i odwokiem tudzie z bio-

drami 2-giej i 3-ciej pary odnóy.

Dug. pokr.: 3
-5—4 mm; szer. pokr.: 2

-5—275 mm.

Na równinach i podgórzu na otwartych miejscach po trawnikach i zarolach wszdzie

bardzo pospolity. (M. .).

154. Phyllobius glaticus Scop.

Pokrywa prawa z bardzo rzadko rozrzuconemi useczkami woskowatemi, zupenie

zgodna z tak yjcej formy.

Dug. pokr.: 675 mm; szer. pokr.: 2'5 mm.

W lasach liciastych na równinach i podgórzu bardzo pospolity. (M. .).

155. PhyUobius Urticae Deg.

Pokrywa prawa, okryta przy nasadowym i nieco niej przy brzegu bocznym usecz-

kami podunemi, barwy szmaragdowo-zielonej.

Dug. pokr.: 5'5—6 mm; szer. pokr.: 2 mm.

Po zarolach wszdzie na równinach i podgórzu, szczególnie na pokrzywach zwy-

czajny. (M. .).

156. PhyUobius psittacinus Germ.

Lewa pokrywa niecaa, bo z tyu urwana, z rzeb zupenie tak sam jak u yjcej
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formy. Bliej brzegów bocznych tu i owdzie zachoway si jeszcze szmaragdowo-zie-

lone useczki.

Szer. pokr.: 17 5 mm.

W lasach liciastych i po zarolach wszdzie na równinach i podgórzu bardzo pospo-

lity ryjkowiec. (M. .).

157. Polydrosus cermnus L.

Trzy pokrywy przynalene do rónych okazów, okryte miejscami useczkami owalnemi,

barwy perowej lub szarej.

Dug. pokr.: 5'5— 6 mm; szer. pokr.: 2—25 mm.

Zwyczajny w lasach liciastych tak na równinach jak na podgórzu. (M. .).

158. Eusomus acuminatus Boh.

Obie pokrywy jednego okazu, bardzo dobrze zachowane ze znamiennym dla tego ga-

tunku na samej ich koczynie wyrostkiem zbkowym, zadartym ku górze.

Dug. pokr.: 4 mm; szer. pokr. 2
-

5 mm.

Wschodnio-europejska forma, dotychczas u nas niewykryta. Okaz do porównania po-

chodzcy z Sarepty otrzymaem od . p. L. Ganglbauera, dyr. Muzeum Narodowego

w Wiedniu, który przesane mu pokrywy uzna za przynalene do tego gatunku.

159. Liophloeus obseguiosus Schh. cf.

Jeden okaz prawie cay. zoony z gowy, tuowiu wraz z pokrywami i odwokiem;

z dwu innych okazów zachoway si tylko pokrywy. Z 3 par odnóy utrzymaa si

tylko para przednia bez stóp a z 2-giej i 3-ciej pary tylko prawe; stopa odnóa 3-ciej

pary jest wyranie 4-czonkowa. Z roków utrzyma si tylko trzonek lewy. uski s
widoczne na brzegu zewntrznym i przy kocu pokryw.

Dug. pokr.: 675—7. mm; szer. pokr. (obu): 6 mm.

Gatunki tego rodzaju yj w cienistych zarolach na nizkich zioach (M. ).

160. Barynotus obscurus F.

Obie pokrywy wraz z ród- zatuowiem i odwokiem; na pokrywach zachoway si

miejscami liczniej nagromadzone uski, szczególnie na tylnej ich czci.

Dug. pokr.: 65—6"75 mm; szer. pokr.: 4'25 mm.

Po suchych trawnikach kamienistych na równinach i podgórzu pospolity. (M. .).

161. Stephanocleonus ferrugineus Fisch. var. starunicus mihi.

Jedyny okaz, zachowany prawie w caoci, zblia si najwicej do St. ferrugineus

Fisch., znanego z Syberyi wschodniej. Mimo to przy bliszem porównaniu z okazem

syberyjskim, nadesanym mi przez Dra H. Lgockiego z Kijowa, ujawniy si nastpu-

jce, chocia nieznaczne, moe tylko indywidualne rónice w rzebie tak gowy jak

pokryw, tuowia i odwoka:

1) Czoo yjcej formy posiada gbsze doki brózdkowate, nieregularnie rozrzucone

a po ciemi;

2) przed rozwidleniem wrgi rodkowej na ryjku brak wypuklenia guzowatego;

3) po obu bokach ryjka obok wikszych doków znajduj si mniejsze, kropkowate,

midzylege, gdy tymczasem górna boczna cz ryjka (okazu staruskiego) jest g-
boko i gsto pomarszczona;
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4) doki po bokach piersi i pierwszych dwu obrczek odwokowych s gbsze i wy-

razistsze u yjcego ni u kopalnego okazu;

5) prki na pokrywach yjcej formy s jeszcze przy samym ich kocu wyrane

z wyjtkiem 4—6 prki, które na guzie przedkocowym zupenie s zanike, u ko-

palnej za formy s sabo zaznaczone.

Dug. ciaa: 135 mm; szeroko ciaa: 5 mm.

Dug. pokr.: 9 mm; dug. przedpl.: 3 mm.

Forma syberyjska, nieznana w Europie rodkowej. (M. .).

162. Cleonus piger F.

Dwa okazy cae ze wszystkiemi odnóami, z których kilka zachowao jeszcze czonki

stopowe. Na pokrywach utrzymay si gdzieniegdzie useczki linijkowate. Pi okazów

skada si tylko z ród- i zatuowia wraz z pokrywami i odwokiem; z szóstego okazu

tylko pokrywa prawa.

Dug. ciaa: 13— 15 mm; szer. ciaa: 5 mm.

Dug. pokr.: 85— 10 mm; szer. pokr.: 4 -25—5'5 mm.

Bardzo pospolity po ostach, suchych trawnikach i t. d. wszdzie tak na równinach jak

na podgórzu. (M. .).

163. Larinus planus F.

Jedyny okaz, z obiema pokrywami wraz z ród- zatuowiem i odwokiem, zupenie

zgodny z form yjc.
Dug. pokr.: 5

-

5 mm; szer. pokr.: 3 mm.

Po zarolach, na niektórych rolinach zoonych u nas nierzadki. (M. .).

164. Tropiphorus tomentosus Marsh.

Trzy okazy ze ród- i zatuowiem wraz z pokrywami, na których wyranie wystpuje

na tylnej ich czci szew wrgoway. Wewntrzne midzyprki paskie, tylko ze-

wntrzne (8— 10) sabo wypuke; kt barkowy zaostrzony.

Dug. pokr.: 45 mm; szer. pokr.: 3'5 mm.

Po suchych murawach, pod kamieniami i t. d. w caym kraju u nas do zwyczajny.

(M. .).

165. Alophus triguttatus F. var. Vau Schh.

Kilka okazów, z których jeden prawie cay, zoony z gowy, tuowia wraz z pokry-

wami i odwokiem, tudzie z jednego odnóa. Ciao okryte miejscami gsto useczkami

tak na pokrywach jak na piersiach i brzusznej stronie odwoka. useczki zachoway

jak za ycia poysk metalowy lub perowy. Drugi okaz równie prawie cay ale otarty,

trzeci okaz zoony tylko z ród-zatuowia, odwoka i pokryw.

Dug. pokr.: 6 mm; szer. pokr.: 4 mm.

Na równinach i podgórzu po otwartych miejscach, suchych trawnikach i t. p. nie

rzadki. (M. .).

166. Hylobius abietis L.

Jedyny okaz z obiema pokrywami, ród-zatuowiem i odwokiem; na pokrywach za-

choway si tu i ówdzie rozrzucone uski woskowate.

Dug. pokr.: 7 mm; szer. pokr.: 4 mm.

Znany szkodnik w lasach szpilkowych tak w górach jak na równinach. (M. .).

WVKOPALISKA STARUtSKIE \\
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167. Lipan/s glabnrostris Kust.

Jeden okaz prawie cay, zachowany z gow, tuowiem wraz z pokrywami i odwo-

kiem, ale bez odnóy; z drugiego okazu zachowana tylko gowa wraz z ryjkiem o wy-

ranej wrdze rodkowej.

Dug. ciaa: 21 mm; szer. ciaa: 9 mm.

W górach i na podgórzu w caem pamie Karpat zwyczajny. (M. .).

168. Hypera comata Schli. cf.

Dwa okazy zachowane z obiema pokrywami, ród- i zatuowiem wraz z biodrami

i odwokiem. Na pokrywach jednego z tych okazów utrzymay si gdzieniegdzie u-

seczki, ksztatu lancetowego, barwy zocistawej.

Dug. pokr.: 6'75—7 mm; szer. pokr.: 4— 4'5 mm.

Na podgórzu i w górach na rozmaitych rolinach nad potokami zwyczajny. (M. ').

169. Phytonomus punctatus F.

Z jednego okazu zachowaa si lewa pokrywa, odwok, ród- i zatuowie z biodrami

odnóy rednich i tylnych, z drugiego okazu tylko pokrywa prawa. Na pokrywie lewej,

bliej nasady i brzegu bocznego widoczne s uski barwy szarej lub miedzistawej.

Dug.' pokr.: 5'5— 6 mm; szer. pokr.: 3'5— 3"75 mm.

Nie rzadki na równinach i podgórzu w zarolach i po murawach. (M. .).

170. Phytonomus adspersus F.

Z jednego okazu utrzymay si obie pokrywy z waciw temu gatunkowi rzeb
(rowki prkowe gbokie a midzyprki stosunkowo wsze ni u Ph. rumicis L);

z drugiego i trzeciego okazu tylko po jednej pokrywie bez ladu useczek.

Dug. pokr.: 55 mm; szer. pokr.: 25 mm.

Na równinach i podgórzu na rozmaitych zioach zwyczajny. (M. .).

171. Phytonomus Rumicis L.

Pokrywa lewa z ród- i zatuowiem wraz z odwokiem. Na pokrywie jak na piersi

i brzusznej stronie odwoku zachoway si useczki ksztatu bd owalnego, bd lan-

cetowego, metalowo lub perowo poyskujce, szczególnie liczne przy nasadzie i brzegu

zewntrznym pokryw; midzyprki na pokrywach paskie. Z dwu innych okazów za-

choway si tylko pokrywy lewe.

Dug. pokr.: 4:'75—5 mm; szer. pokr.: 2 mm.

Zwyczajny na szczawach w caym kraju. (M. .).

172. Notaris bimaculatus F.

Jedyny okaz, zoony z gowy, tuowia i odwoka. Na ród- i zapiersiu zachoway si

biodra 2-giej i 3-ciej pary odnóy. Rzeba pokryw, ryjka i obrczek brzusznych jak

u yjcej formy.

Dug. pokr.: 6 mm; szer. pokr.: 3 mm.

Na moczarowatych kach wogóle u nas rzadki. (M. .).

173. Baris carbonaria Boh.

Jedyny okaz z obiema pokrywami wraz z tuowiem i odwokiem. Prki na pokry-

wach mocno wgbione, tylko przy nasadzie nieznacznie kropkowane. Midzyprki

z dwoma szeregami nieregularnymi kropek na tle delikatnie pomarszczonem (pod lup

widocznem), nadajcem pokrywom poysk mawy. Z przedtuowia zachowao si tylko
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przedpiersie z biodrami 1-szej pary odnóy, grubo kropkowane. Kropki (wgbione)

szczególnie ku bokom podune. Odwok rzadziej i pyciej kropkowany na obrczkach

brzusznych.

Dug. pokr.: 3 '5 mm; szer. pokr. (obu): 3 mm.

Forma pontyjska, znana z poudniowej Rosyi i Siedmiogrodu. (M. .).

19. Lucanidae.

174. Lucanus certms L.

Przedtuowie z udem i piszczelem prawego odnóa; ród- i zatuowie z odwokiem

i udem lewem 3-ciej pary odnóy; obie pokrywy wraz z tarczk i skrzydami, nie-

caemi. Barwa jak za ycia ciemno-brunatna (ciemno-kasztanowa). Jedyny okaz Q.

Dug. przedpl.: 8"5 mm; szer. przedpl.: 15'5 mm.

Dug. pokr.: 27 mm; szer. pokr. (obu): 24 mm.

W dbrowach na równinach i podgórzu. (M. .).

20. Scarabaeidae.

175. Aphodius subterraneus L.

Zachowane tylko przedplecze z waciw temu gatunkowi rzeb., skadajc si z kro-

pek (wgbionych) wikszych, nieregularnie rozrzuconych, gciej ku tylnym naroom

i bokom, rzadziej ku rodkowemu polu i z kropek znacznie mniejszych, przygasych

na tle przedplecza, bardzo drobno pomarszczonego, mawego.

Dug. przedpl.: 3 mm; szer. przedpl.: 4'25 mm.

W caej Europie a do Szwecyi i Finlandyi, wszdzie pospolity. (M. .).

176. Aphodius fimetaruts L.

Lewa pokrywa jedynego okazu zachowana z waciw rzeb, zupenie zgodna z y-
jcym okazem.

Dug. pokr.: 5 mm; szer. pokr.: 2
-

5 mm.

Naley co najpospolitszych gatunków. (M. .).

177. Aphodius plagiatus F.

Z dwu okazów jeden prawie cay: z gow, tuowiem, odwokiem wraz z pokrywami

i 3-ci par odnóy, bez stopowych czonków. Tarcza gowowa niewykrojona. Przed-

plecze do gsto i gboko kropkowane. Prki na pokrywach przerywano - kropko-

wane. Midzyprki z szeregami nieregularnymi drobniutkich kropek. Z drugiego okazu

zachoway si dwie pokrywy z odwokiem, ród- i zatuowiem i prawe odnóe 2-giej

pary ze stop. Barwa obu okazów lnico-czarna. Z kilku innych okazów zachoway

si tylko pokrywy.

Dug. ciaa: 5 mm; szer. pokr. (obu): 225 mm.

Naley do najzwyczajniejszych plugawków. (M. .).

178. Aphodius inuinatus Hbst.

Zachowaa si tylko wiksza cz przednia lewej pokrywy z waciw rzeb i bar-

dzo wyranem uplamkowaniem. Plamka nasadowa rozciga si skonie od 5-tej midzy-

prki przez 4-t, 3-ci a do poowy 2-giej; mocno wyduona plamka boczna siga

poniej barku poza poow pokrywy, zajmujc przewanie 7 midzyprk, znaczn
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cz 8-mej, a przez 9-t i 10-t siga a do brzenej podunej plamki na 1 I-tej

midzyprce. To pokrywy somiasto-ótawe, plamki i rbek szwu brunatnawe.

Szer. pokr.: l
-4 mm.

W caej Europie jeden z najzwyczajniejszych plugawków. (M. .).

179. Geotrupes stercorarius L.

Pospolity w ile staruskim, w którym znalazo si kilkanacie szcztków. Samych po-

kryw lunych zebrano IG, nadto przedplecza. kilka odnóy (z udami i piszczelami)

i czci oderwane tuowia. Jeden tylko okaz zachowa si z odwokiem, ród- i zatu-

owiem i obiema pokrywami. Barwa pokryw i czci piersiowych tudzie nóg ciemno-

fioletowa, miejscami kruszcowo-zielona, z mocnym jak za ycia poyskiem.

Dug. pokr.: 15—17 mm; szer. pokr. (obu): 14— 17 mm.

W caej Europie uk najpospolitszy. (M. .).

180. Melolontha mdgaris F.

Jedyny okaz. Przedtuowie z przedpleczem bardzo dobrze zachowanem z ciemno-

zielon barw o kruszcowym poysku. Na przedpleczu utrzymay si woski, miejscami

do gsto, szczególnie bliej krawdzi bocznych i nasadowej.

Dug. przedpl.: 6 mm; szer. przedpl.: 9 mm.

Lasy liciaste i sady. (M. .).

Zestawienie rodzin z ilo

1. Carabidae .

2. Haliplidae .

3. Dytiscidae .

4. Gyrimdae .

5. Staphylinidae

6. Silphidae .

7. Liodidae .

8. Hydrophilidae

9. Cantharidae

10. Coccinellidae

11. Dryopidae .

12. Heteroceridae

13. Elateridae .

14. Buprestidae

15. Tenebrionidae

16. Cerambycidae

17. Chrysomelidae

18. Curculionidae

19. Lucanidae . .

20. Scarabaeidae

Razem

ci gatunków:

36 gat.

4 »

30 »

4 »

2 »

2 »

1 »

2

1

4

2

6

1

1

5

24

23

1

6

180 gat.
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Wykaz powyszy owadów tgopokrywych (chrzszczów), z pominiciem kilkunastu form

wtpliwych, nie dajcych si na podstawie niedostatecznie zachowanych szcztek z podan
cisoci okreli, zawiera 180 gatunków. Najliczniej zastpione s rodziny: Carabiclae (36),

Dytiscidae (30), Hydrophilidae (25), Chrysomelidae (24) i Curcidionidae (23); na inne

rodziny przypada po jednemu lub kilku przedstawicieli.

W skad tej fauny wchodz jednak take dwie formy z dalekiego wschodu Europy,

nieznane obecnie w tej czci kraju naszego, jak: Eusomus acuminatus Boh. i Stephano-

cleonus ferrugineus Fisch., a które wskazywayby na przesunicie stepu jeszcze w naj-

modszym pleistocenie dalej ni dzisiaj ku zachodowi, bo a do samego podnóa Karpat.

Caa ta mododyluwialna fauna, równoczesna obu gruboskórcom, mamutowi i noso-

rocowi, ma charakter wybitnie teraniejszy, bardzo maoco róny od dzisiejszej tego samego

obszaru. Przewana bowiem wikszo gatunków tej fauny, znanych tak z równin jak pod-

górza karpackiego, zajmuje do dzi dnia ten sam obszar rozmieszczenia. Maa tylko ilo

form jest wycznie pochodzenia górskiego. Do tych ostatnich nale: Callidium aeneum Deg.,

Gaurotes mrginea L., Chrysomela coernlea 01., Chr. purpwascens Germ., Chr. marca-

sitica Germ., Orina alpestris Schm., Hypera comata Schh.

Stan zachowania wszystkich prawie tych owadów jest doskonay. Przechowaa si nie

tylko jak najdokadniej rzeba ich pancerza chitynowego z najdrobniejszymi szczegóami (cz-

sto wraz z woskami i uskami), lecz take waciwa barwa jak za ycia jeszcze wiea lub

mao zmieniona, co równie bardzo uatwiao okrelenie gatunkowe form poszczególnych ju

na podstawie samych pokryw.

Pod wzgldem ekologicznym wystpuj w tej faunie formy: yjce wycznie w lasach,

przewanie liciastych (Elateridae, Buprestidae, Cerambycidae, Lucanus, Melolontha)

i zarolach, bd to na otwartych miejscach tak suchych (Opatrum sabulosum L.), jak mo-

krych, na kach (Chrysomelidae) i moczarach (Dryopidae, Heteroceridae) , bd to

w bagnach i wodach tak stojcych jak pyncych (Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae,

Hydrophilidae), w odchodach zwierzt sscych (Scarabaeidae), cierwach (Silphidae)

i w gnijcych materyach rolinnych. Niektóre formy jak: Coelambus lautus Schaum, Phily-

drus bicolor F. i Berosus spinosus Stev. s znamienne dla sonicowych obszarów.
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IV. Rzd: PÓTGOPOKRYWE (HEMIPTERA).

Dr. M. omnicki.
Picromerns bidens L.

Jedyny okaz, zachowany prawie cay, ale bez odnóy. Na gowie utrzymay si oczy

(wyranie siatkowane), jeden roek (prawy) i kójka ssawki z szcztkami pochewek.

Przedplecze zielonawo-kruszcowe, zmarszczkowane, po obu bokach wycignite w zna-

mienne kolce. ródplecze (scutellum) i pokrywy cae bardzo dobrze zachowane, na

jasno-brunatnem tle ciemno kropkowane (kropki wgbione) z poyskiem zielonawo-

kruszcowym. Wogóle zupenie zgodny z dzisiejsz form.

Dug. ciaa: 105 mm; szer. ciaa: 7 mm.

Szer. przedplecza: 75 mm.

yje w caej Europie, czsty z wiosn po brzozach.

Nabis ferus L.

Jedyny okaz z zachowanym odwokiem wraz z pokrywami, skrzydami, tuowiem

i biodrami. Ksztat i rzeba przedplecza zupenie zgodna z yjcym okazem. Wrgi

boczne i rodkowe przedplecza wyrane. Barwa brudno-niada, ciemniejsza ni u yj-
cego okazu.

Dug. ciaa (zachowanego): 35 mm.

Bardzo pospolity po zarolach tak na suchych jak wilgotnych miejscach.

Hydrometra rufoscutellata Latr.

Utrzymao si tylko ród-zatuowie wraz z odwokiem, zoonym z 6 obrczek. Tylne

kty 6-tej obrczki szydekowao wycignite. Brzeg tylny 6-tej obrczki pomidzy

szydekowatymi wyrostkami równy po stronie grzbietnej, po stronie brzusznej gboko
zatokowo wycity. Biodra 2 i 3 pary nóg zachowane.

Dug. zach. ciaa (od ródpiersia do 6-tej obrczki): 11 mm.

Nie rzadki w caym kraju tak na równinach jak na podgórzu.

Hydrometra thoracica Schm. cf.

Zachowao si ród- i zatuowie wraz z odwokiem, zoonym z 6 obrczek. Tylne

kty ostatniej obrczki wycignite w krótkie, trójktne, tpe wyrostki. Z 2 i 3 pary

utrzymay si lewe odnóa (bez stóp).

Dug. ciaa zach. (od ródpiersia do 6-tej obrczki): 9 mm.

Zwyczajny w wodach caego kraju (ozn. prof. St. Smreczyski).

Ranatra linearis L.

Zachowao si ród- i zatuowie wraz z odwokiem (bez wyrostków) i dwoma parami

odnóy (rednich i tylnych), z których 2-ga para zoona jest z biodra, nadudka, uda,

piszczela i stopy (ale bez pazurków). 3-cia za para tylko z biodra, nadudka i uda.

Piszczele stopy 2-giej pary opatrzone s szeregami znamiennych kolców. Pokrywy cae,

wyranie uykowane, przylegaj cile do skrzyde pod niemi ukrytych i do odwoka,

tak, e poszczególne piercienie odwokowe dokadnie pod niemi si uwydatniaj.

Barwa caego ciaa jak za ycia brudno-niado-ótawa z ciemno-brunatnymi kocami

piszczeli i stóp. ródplecze z wyjtkiem ótawo-niadych wosków, porodku czarnawo-

brunatne, lnice.
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Dug. zach. okazu (odwoka wraz z ród- i zatuowiem): 23'5 mm.

Zwyczajny na dnie bagien i stawów, gdzie leniwie si porusza, zwykle obocony; na-

laduje sw postaci uomek gazki zanurzonej w mule.

Notonecta Fabricii Fieb. (glmtca L.).

Dwa okazy, mocno znieksztacone: jeden bez gowy ale z caem przedpleczem, ród-

pleczem, pokrywami i odwokiem, drugi z zachowan wprawdzie gow ale rozgnie-

cion, caem przedtuowiem, jednak z niezupenym odwokiem i nasadow tylko cz-

ci pokryw. Barwa pokryw ótawo-brunatna z ciemn plamk w tylnym kcie przy-

barcza (clavus) i zabarcza (corium). ródtuowie na obu okazach dobrze zachowane,

czarne, mawe. Z odnóy zachoway si uda 3-ciej pary z brzegiem dolnym (we-

wntrznym) kolcowato urzsionym.

Dug. ciaa (bez gowy): 12 mm; szer. ciaa: 5 mm.

Zwyczajna na równinach i podgórzu.

Coricca semistriata Fieb. cf.

Okaz zachowany prawie cay ale mocno zgnieciony. Na przedpleczu przebiega okoo

7 mao wyranych linijek poprzecznych, na przybarczu przeszo 18; nakrelenia na

zabarczu marmurkowate, podobne do pisma hebrajskiego, przecite 2— 3 prgami po-

dunemi, nie do wyranemi; bonka (membrana) gsto marmurkowana.

Dug. ciaa: 6 mm.

Zwyczajna w wodach stojcych (ozn. prof. S. Smreczyski).

Corixa Fabricii Fieb.

Jedyny okaz prawie cao zachowany, ale skutkiem zgniecenia znieksztacony. Barwa

blado-brunatna (niada), na tle której wystpuj wyranie znamienne dla tego gatunku

nakrelenia. Na przedpleczu przebiega 7 poprzecznych linijek czarnych, równolegych;

wrga rodkowa widoczna na trzech linijkach przednich. Na przybarczu (clavus) linijek

poprzecznych okoo 15; niektóre z nich w tylnej czci przybarcza s rozwidlone;

mniej regularne ale take równolege linijki wystpuj, czsto rozwidlone, na zabarczu

(corium). Tak przy- jak zabarcze jest gsto równolegle wzdu zrysowane (rastrowane).

Z odnó utrzymay si tylko prawe 2-giej i 3-ciej pary.

Dug. ciaa: 6 mm.

W wodach stojcych w caym kraju (ozn. prof. S. Smreczyski).

Lepyronia coleoptrata L.

Z czterech okazów tego skoczka tylko jeden jest prawie cay. Inne okazy skutkiem

Josylizacyi s zgniecione a przeto mocno znieksztacone. Pokrywy zachoway waciw
blado-brunatn barw a na niektórych utrzymay si nawet znamienne nakrelenia,

zoone z przepaski ciemniejszej poza ich rodkiem i skonej plamki ku zewntrznemu

brzegowi, gdzie pod ktem ostrym si zbiegaj. Na jednym okazie utrzymaa si 2-ga

i 3-cia para odnóy bez czonków stopowych.

Dug. ciaa: 55 mm; szer. ciaa: 5 mm.

Zwyczajny po wierzbach.
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V. Rzd: DWUSKRZYDE (DIPTERA).

Dr. M. omnicki.
Culex sp.

Zachowaa si tylko kocowa poowa skrzyda z waciwem temu rodzajowi uytko-

waniem (wedug Schinera 2 i 4 yka w kocowej poowie rozwidlona) i urzskowa-

niem tak yek podunych jak krawdzi skrzyda. Dokadniejsze jednak okrelenie

gatunkowe w braku innych znamion jest wykluczone. Podobne bowiem uytkowanie

posiadaj take inne gatunki tego samego rodzaju.

Dugo zachowanej czci skrzyda wynosi 3 -5 mm.

Dolichopus aeneus Deg. cf.

Jedyny okaz, zoony z gowy, tuowia i odwoka wraz z czciowo zachowanemi od-

nóami. Skrzyde brak. Barwa jak za ycia kruszcowo - zielona z szafirowym odcie-

niem; na przedpleczu z rodkow prg miedzist. Odnóa blado-ótawe. Woski nie

utrzymay si ani na odwoku ani na odnóach, ale miejsca ich osadzenia zaznaczyy

si wciskami kropkowatymi. W braku innych cech znamiennych (np. kolców na pi-

szczelach, rzs podocznych i t. p.) cise okrelenie gatunkowe jest bardzo utrudnione.

Wielkoci jednak tudzie ogólnem wejrzeniem, mimo swego niezupenego zachowania,

okaz ten zblia si najwicej do najzwyklejszego obecnie, w tych samych warunkach

yjcego i w ogólnoci w caym kraju zwyczajnego gatunku D. aeneus Deg.

Dug. ciaa: 6 mm.

Tabanus sp.

Jedyny okaz (Q), wprawdzie prawie cay zachowany, nawet ze szcztkami skrzyde

i czci odnóy, ale tak mocno znieksztacony, e gatunkowe jego okrelenie wrcz

jest niemoliwem Uwosienie prawie doszcztnie zniszczone. Brzegi tylne obrczek

odwokowych jasno-niade. Wielkoci zblia si do T. autumnalis L.

Dug. ciaa: 19 mm; szer. odwoka: 8 mm.



VI. Rzd: USKOSKRZYDE (LEPIDOPTERA).

Fryderyk Schille.

Choerocampa Elpenor L cf.

Poród licznych okazów chrzszczy i miczaków, wydobytych razem z mamutem i no-

sorocem, znalazy si równie i szcztki motylów, które otrzymaem z Muzeum im. Dziedu-

szyckich do zbadania. Szcztki te przedstawiay skrzydo lewe górne, przy kocu na brzegu

pachowym i kracowym (mocno uszkodzone) wtoczone w bryk iu szarego, oraz tuów

(fhorax) zupenie zgnieciony i rozpaszczony.

Bona skrzyda pomidzy ykami zupenie dobrze zachowana z wyjtkiem miejsc,

gdzie zostaa przebita przez wtoczone ziarnka piasku, zabarwione ciemno-brunatno wskutek

leenia w ropie naftowej. W niektórych miejscach widoczne s jeszcze zupenie dobrze za-

chowane uski, jakkolwiek o rysunku i odznakach na skrzydle rozumie si mowy ju nie ma.

Po wysuszeniu owej bryki iu skrzydo i tuów zostay wypreparowane z niego, reszta

za iu dokadnie przeszukan, przyczem znaleziono jeszcze czci dwóch nóg zczone z cz-

ciami tuowia, dwa odwoki do tego samego gatunku nalece a tu obok tuowia w ile

lece, wreszcie czci kilku skrzyde tylnych. To naprowadza na domys, e byy tu dwa

motyle, które prawdopodobnie znajdoway si in copula w chwili zatonicia w bagnie ropnem.

W bryce tej znalazy si nadto jeszcze szcztki trzech gatunków chrzszczy oraz czci skrzy-

da i nóg jakiego gatunku konika (Stenobothms sp.J z rodziny szaraczaków.

Ju pierwszy rzut oka naprowadza na myl, e znalezione szcztki motyla nale do

jakiego gatunku z rodziny Sphingidów, co te dalsze badanie w zupenoci stwierdzio. Po

porównaniu bowiem uykowania skrzyda owego pleistoceskiego motyla z uytkowaniem dzi

yjcych gatunków, okazao si, e naley on do rodziny Sphingidów, rodzaju Deilephila

i podrodzaju Choerocampa.

Wnoszc za z wielkoci poszczególnych czci mona z najwikszem prawdopodo-

biestwem przypuci, e jest to Choerocampa elpenor L.

Dla porównania tego pleistoceskiego motyla z dzi yjcym gatunkiem, podaj kilka

rysunków.
WYKOPALISKA STARUSKIE ]_2
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OBJANIENIE RYCTN.

Fig. I. Ksztat skrzyda i utrzymanych czci tuowia motyla kopalnego. Dugo skrzyda

od nasady do koca w prostej linii wynosi 28 mm.

Fig. II. Powikszone lewe przednie skrzydo dzi yjcego gatunku Choerocampa elpenor L.

Zfcu

r^pA 3^1.

3Zó.

&%,* ***

.^

3E-

CHOEROCAMPA ELPENOK L.

Fig. III. Szematyczne rozgazienie yek podrodzaju Choerocampa (wedug A. Spulera: »Die

Schmetterlinge Europas«).

Fig. IV. To samo okazu staruskiego; gazki jednak yki podopatkowej (vena sttbcosta-

lis), oznaczone cyframi nif II
2 , III

3 , nie day si dokadnie odda, gdy skrzydo jest

w tern miejscu uszkodzone.

Fig. V. Piszczel (tibia) oraz I i II czonek stopy (tarsus) motyla kopalnego. Na tych osta-

tnich kolce, widziane jednak z powodu ciemnego zabarwienia tylko przy silnem owie-

tleniu pod mikroskopem, takie same jak u gatunku elpenor L.

Fig. VI. Noga przednia dzisiejszego Ch. elpenor L. Dugo piszczeli oraz I i II-go czonka

stopowego, z temi kopalnego najzupeniej si zgadza, tylko piszczel kopalnego skut-
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kiem zgniecenia jest mocno zdeformowany. uski na piszczelu, widziane pod mikro-

skopem, nie róni si w obu formach niczem.

Fig. VII. Odwoki, znalezione w ile tu pod skrzydem, s zupenie spaszczone. Przy ich

kocu wida dobrze utrzymane uski woskowate, jakie spotykaj si u dzi yjcych
Sphingidów.





B. KRGOWCE (VERTEBRATA)





A) SO MAMUT (ELEPHAS PRIMIGENIUS BLUM.)
opracowa

Prof. Dr. Edward Lubicz Niezabitowski.

WSTP.
W kwietniu 1908 r. zwróci si do mnie Zarzd Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwo-

wie z zapytaniem, czy nie podjbym si opracowania wydobytych w padzierniku 1907 r.

w Staruni szcztków mamuta i nosoroca. Zajty jednak w owym czasie innemi pracami,

dopiero na powtórnie uczynion mi we wrzeniu 1908 r. propozycy, mogem uda si do

Lwowa, gdzie obejrzawszy wykopalisko i po porozumieniu si z ordynatem hr. Tad. Dziedu-

szyckim, przystpiem do tej pracy.

Okazy, jakie miay stanowi przedmiot mych bada, zastaem w nastpujcym stanie:

Szcztki mamuta, skadajce si z krgosupa, szczki górnej, siekaczy i niektórych

koci koczyn, byy zestawione razem, a cz brakujcych koci bya uzupeniona komi
z innych wykopalisk pochodzcemi, tak, e stanowiy mniej wicej cakowity szkielet, bez

czaszki. Nadto znajdowaa si w Muzeum wielka ilo odamków rónych koci wraz ze strz-

pami cigien i wizade, a przytem wielki pat skóry z jednego boku wraz z maowin
ucha i szpar oczn.

Szcztki nosoroca skaday si ze skóry gowy i koczyny przedniej lewej oraz le-

wego boku, wypchanych przez preparatorów Muzeum, pp. F. Kalkusa x

) i R. Hartla, szkieletu

gowy posklejanego mozolnie przez . p. Prof. Dra Henryka Kadyrego, szkieletu (zestawionego)

koczyny przedniej lewej, czci mikkich przechowanych we formalinie (oddanych nastpnie

do opracowania Prof. Dr. Hoyerowi), kilkunastu okazów lunych krgów i eber, przewanie

silnie uszkodzonych, a znalezionych w pobliu zwok nosoroca, wreszcie z kostek suchowych,

wydobytych z czaszki przez . p. Prof. Dra KadyFego przy jej skadaniu, nakoniec z odlewów

gipsowych gowy i nogi, sporzdzonych przed ich spreparowaniem.

Wziwszy si do opracowania naprzód mamuta, przedewszystkiem musiaem zaj si

zestawieniem naleytem jego koci, przyczem najwicej stosunkowo czasu zaj krgosup. Po-

"') Protokó spisany przy preparowaniu ndsoroca umieszczony poniej.
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jedycze krgi bowiem byy pozostawione w stanie takim, w jakim je znaleziono. Trzeba wic

byo kad ko mozolnie wypreparowywa z grubej warstwy wosku ziemnego i iu, rop
naftow przesiknitego, oddziela z niej przeszkadzajce w robieniu pomiarów wizada, wy-

szukiwa w stosie lunych okruchów kostnych brakujce, czasem zaledwie na kilkanacie mili-

metrów dugie kawaki krgów (wszystkie byy bowiem czciowo potrzaskane), dobiera je

i skada. Gdy robota ta bya ju ukoczon, przystpiem do pomiarów i dokadnych opisów,

wreszcie do odotografowania poszczególnych koci, moliwie ze wszystkich stron. Wszystkie

zdjcia fotograficzne wykonaem za pomoc duego statywowego aparatu fotograficznego (for-

mat 18x24), opatrzonego podwójnym anastigmatem Gorza »Dagor« na kliszach angielskich

» imperial «
1

).

Szczegóowy opis i odfotografowanie wszystkich koci byo mojem zdaniem konieczne,

gdy do tej pory np. koci mamuta, do jednego osobnika nalece, byy tylko raz jeden opi-

sane przez Prof. Dra W. Zaleskiego 2

), a brak dokadnych opisów daje si bardzo odczuwa

wszystkim tym, którzy pracuj nad osteologi kopalnych soni. Nieco lepiej stoi sprawa z no-

sorocem wochatym, którego monograficznie opracowa Fr. Brandt 3
). Jednak i w jego pra-

cach nie wszystkie koci s dokadnie opisane a i póniejsze prace E. Giebla
4
), M. Pawów

(Les Rhinoceridae de la Russie, 1892), J. Czerskiego 5
) i innych materyau jeszcze w zu-

penoci nie wyczerpay.

Prac powysz wykonaem w cigu 1909 i 1910 r., spdziwszy w tym czasie okoo

cztery miesice w samem Muzeum. Nastpnie udaem si w podró zagranic, dla obejrzenia

materyaów odpowiednich, nagromadzonych w tamtejszych zbiorach. W tym celu zwiedziem

muzea w Budapeszcie, Wiedniu, Tryecie, Monachium, Poznaniu, Wrocawiu, Berlinie, Londy-

nie, Brukseli, Paryu, Sztuttgarcie, a w roku nastpnym (przy innej sposobnoci) w Monako,

Medyolanie i Florencyi. Na tern miejscu pozwol sobie zoy uprzejme podzikowanie wszyst-

kim tym Panom, którzy mi korzystanie ze zbiorów w tyche muzeach uatwili, a midzy in-

nymi przedewszystkiem PP. Prof. Dr. Ferd. Broili, Dr. Maks. Schlosserowi, Dr. Wilh. Leise-

witzowi, Dr. Fr. Niedenowi, Prof. Dr. W. Kukenthalowi, Dr. Ul. Gerhardtowi, P. Henry Alle-

nowi, Ch. W. Andrews'owi, Prof. Dr. Lud. Lorenzowi B. v. Liburnau i wreszcie Prof. Dr. W.

Zaleskiemu (autorowi dziea o mamucie z Berezowki), z którym spotkaem si, pracujc

w r. 1911 w stacyi zoologicznej we Villefranche sur Mer, a który udzieli mi wielu cennych

wyjanie .odnonie do mamutów syberyjskich.

) Zdejmowanie i wywoywanie pyt zajo do czasu, a nadto poczone byo z pewnemi tru-

dnociami, gdy w braku pracowni fotograficznej, zdjcia musiaem wykonywa na wolnem powietrzu,

w podwórzu Muzeum, przy owietleniu czsto bardzo nieodpowiedniem, a pyty wywoywaem w ciemni

zaimprowizowanej w piwnicy.
2
)
Osteologiczeskaja i odontograficzeskaja izslidowania nad mamontom

(Elephas primigenius Blum.) i soniami (EL indicns L. i El. africanits Blum.).
3
)
Observationes ad Rh. tichorhini historiam spectantes w Mem. de 1'Acad. de

St. Petersb. VI, serie Sc. nat. Tom V. 1849 i Versucb einer Monographie der tichorhinen
Nashorner w Mem. de 1'Acad. de St. Petersb. 7. Ser. T. 24. 1877.

4
)
Beitrage zur Osteologie des Rhinoceros. Jahresber. d. nat. wiss. Vereins in Halle,

III. Jabrg. 1850.
5
j Wissenschaf tl iche Resultate der von d. K. Akad. d. Wiss. zur Erforschung

des Janalandes und der Neusibirischen Inseln in den Jahren 1885 und 1886 ausge-
sandten Expedition. Mem. de 1'Acad. imp. d. Sc. de St. Petersb. VII. serie. Tome XL. Nr. 1.
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Ze zbiorów krajowych, oprócz Muzeum Dzieduszyckich, których kustosz, Prof. Dr. Ma-

ryau omnicki, w cigu caej mej pracy z nadzwyczajn uprzejmoci zawsze stara si

wszystkie moje yczenia spenia, pozwolili mi korzysta ze zbiorów zakadów sobie podlegych

Prof. Dr. Wadysaw Szajnocha i kustosz Komisyi fizyograhcznej Akad. Um. Prof. Dr. Wady-

saw Kulczyski. Im te wszystkim na tern miejscu równie serdecznie dzikuj. Wreszcie

poczuwam si do miego obowizku zoenia najserdeczniejszego podzikowania wacicielowi

Muzeum, ordynatowi Tadeuszowi hr. Dzieduszyckiemu, jak równie synowi jego, Dr. Pawowi

hr. Dzieduszyckiemu. którzy materya ten askawie mi do opracowania oddali i nie szczdzili

funduszów na pokrycie kosztów, koniecznie z opracowaniem podobnego materyau poczonych.

Neapol 28 czerwca 1911 r.

WYKOPALISKA STARUNSK/E. 13



OPIS SZCZEGÓOWY.

Krgosup (Columna vertebralis).

Z okazu staruskiego mamuta wydobyty zosta cay krgosup z wyjtkiem jedenastu

ostatnich krgów ogonowych. Niestety wskutek nieostronoci robotników, przewana cz
krgów zostaa przy wydobywaniu mniej lub wicej uszkodzona, a przedewszystkiem krgi

ldwiowe i krzyowe ulegy w znacznej czci zniszczeniu.

Pierwszy krg szyjny (Atlas).

Tab. I. Ryc. 1, 2, 3, 4.

Ksztat atlasu, gdy patrzymy na niego od strony czaszki, a wic w kierunku osi krgo-

supa, jest czóenkowaty (w kierunku poprzecznym) i tylko z powodu wystpowania wyrostka

ocistego po stronie górnej, z tej strony nieco niesymetryczny.

Szeroko najwiksza krgu, t. j. oddalenie midzy najbardziej na zewntrz wysuni-

tymi punktami wyrostków poprzecznych (processus transuersusj, wynosi 370 mm.

Oddalenie pomidzy szczytem wyrostka ocistego (processus spinosus) a guzkiem
przednim (tuberculum anticum) 190 mm. Dugo atlasu w kierunku osi krgosupa

wynosi 80 mm.

uki górne atlasu posiadaj posta trójgraniastego pryzmatu, którego górna kra-

wd przechodzi w wyrostek ocisty. Wymiary wyrostka ocistego s nastpujce: Sze-

roko (w osi wyrostków poprzecznych) 140 mm; dugo (w osi krgosuga) 80 mm; wyso-

ko (od górnej powierzchni przewodu rdzeniowego do szczytu wyrostka) 50 mm. Grzebie wy-

rostka ocistego przebiega lekko ukowato, skierowany jest wklsoci ku przodowi i ograni-

czony z boków przez ujcia przewodu skonego (canalis obliguusj, lece w paszczy-

nie powierzchni przedniej wyrostka. Powierzchnia przednia uku górnego lekko wypuka,

w rodku na 61 mm szeroka, przechodzi z boków ku przodowi za porednictwem jak gdyby

mostka w odcinek równolegoboczny, ograniczony od przodu brzegiem powierzchni stawowej

dla kykcia (condylus), od tyu za brózd, biegnc od przewodu skonego (canalis

obliiius).
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Powierzchnia tylna uku górnego, równie nieco wypuka, z boku w nasadzie nieco

wklsa, w caej swej dugoci na 47 mm szeroka, przechodzi nieznacznie w górn po-

wierzchni diapofyz. Powierzchnia uku górnego, do przewodu rdzeniowego zwrócona, jest gadka,

paska, jak gdyby nieregularnie pognieciona i okazuje w samym rodku walcowato od przodu

ku tyowi biegnce zgrubienie.

Przewód skony (canalis obliuus). Ksztat ujcia zewntrznego przewodu jest pra-

wie eliptyczny. Przekrój tego ma 20 mm dugoci i 15 mm szerokoci. Do boku i przodu

przewód skony przedua si w brózd na 25 mm szerok i 40 mm dug, dochodzc do

otworu poprzecznego (foramen transnersum) i tam stromo ucit. Ujcie wewntrzne

przewodu znajduje si z boku, przy nasadzie uku w przewodzie rdzeniowym, tu obok we-

wntrznej górnej granicy powierzchni stawowej dla kykcia (condylus). Ksztat jego jest mniej

wicej póksiycowaty, pask stron ku górze i zewntrz zwrócony. Dugo przekroju ujcia

wynosi 20, szeroko 15 mm. Dugo samego przewodu wewntrz wynosi okoo 45 mm.

Wyrostki poprzeczne (diapophysae), maj w przyblieniu ksztat trójktów równo-

ramiennych, których wysoko od brzegu zewntrznego powierzchni stawowej dla condyli wy-

nosi 80—95 mm i tyle od podstawy otworu poprzecznego (foramen transversum),

Dugo podstawy tego trójkta (midzy ujciem zewntrznem przewodu skonego (ca-

nalis obliuus), a kocem zgrubienia na ramieniu dolnem) wynosi 115 mm. Rami górne

diapofyzy od góry jest prawie gadkie i paskie. W nasadzie jego biegnie lekkie wgbienie

od przodu i wewntrz do tyu i zewntrz, gdzie spada z incisura intewertebralis. Od

przodu jest ono odgraniczone brózd, bdc przedueniem przewodu skonego (ca-

nalis obliuus). Rami dolne mniej wypuke i wicej chropawe, przechodzi ku przodowi

zwolna w pytk brózd, otaczajc od dou i zewntrz powierzchni stawow dla kykcia
potylicznego (condylus), ku tyowi za przechodzi nagle i dosy stromo w brózd po-

dobn, otaczajc od dou powierzchni stawow dla krgu zwrotnego (epistropheus).

Obydwa ramiona, czc si ze sob, tworz otwór poprzeczny (foramen transversum)

i kocz si rodzajem gówki, wycignitej ku przodowi na 27 mm ponad poziomem przedniej

powierzchni krgu. Szczyt gówki, o powierzchni nierównej, jest 47 mm wysoki (w wymiarze

strzakowym) i 36 mm szeroki (w wymiarze poziomym). Po stronie tylnej gówka wznosi

si zaledwie na 10 mm nad powierzchni tyln krgosupa, a dugo gówki w osi krgo-

supa wynosi 110 mm.

Otwór poprzeczny (foramen transverstim) ma ksztat elipsy, osi dusz skie-

rowanej ku górze i wewntrz. Dugo jego przekroju wynosi 28 mm, szeroko 22 mm.

Przewód sam biegnie nieco skonie od przodu i zewntrz do tyu i wewntrz, a dugo jego

wynosi 55 mm.

uki dolne maj ksztat pryzmatu trójciennego, zwróconego krawdzi do góry

i w poprzek. Powierzchnia ich dolna czyli zewntrzna zlekka wypuka, podnosi si od przodu

ku tyowi. W porodku jej od tyu wznosi si guzek przedni (tuberculum anticum),

20 mm wysoki (ponad powierzchni uku), a 40 mm szeroki, oddzielony od góry, od po-

wierzchni stawowej dla krgu zwrotnego (epistropheus) rowkiem 6 mm szerokim, 5 mm
gbokim i 50 mm dugim. Szeroko uku (w osi krgosupa) wynosi 70 mm. Od strony ka-

nau dla wyrostka zbowego krgu zwrotnego, uki dolne tworz poprzeczny grzebie, ogra-

niczony dwiema powierzchniami, przedni i tyln. Przednia powierzchnia wypuka, pooona
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midzy powierzchniami stawowemi dla kykci (condyli) 46 mm szeroka (w osi wyrostków

poprzecznych), a 32 mm wysoka, zapada ku przodowi w dosy gbok brózd, oddzielajc

j od mostka, który w ksztacie wau czy ze sob u dou obie powierzchnie stawowe dla

kykci (condyli). Powierzchnia sama tego wau jest (w osi wyrostków poprzecznych) brózdo-

wana i w rodku swej dugoci na 1(5 mm szeroka. Powierzchnia tylna tworzy gadk, po-

chy powierzchni stawow, zlewajc si zupenie z powierzchniami stawowemi bocznemi.

Brzeg górny i dolny tej powierzchni s lekko obrbione. Wysoko powierzchni wynosi 47 mm
(w kierunku od przodu do tyu), szeroko z powodu zupenego zlania si z powierzchniami

bocznemi wymierzy si nie da. Grubo uku pomidzy szczytem guzka przedniego (tuber-

culum anticum) a górn krawdzi w kanale dla wyrostka zbowego wynosi 65 mm.

Powierzchnie stawowe dla kykci (condyli) czaszki maj ksztat mniej wicej

nerkowaty. Dugo tych powierzchni wynosi 100, szeroko 70, a gboko stawu na gra-

nicy przewodu rdzeniowego 32 mm. Powierzchnie stawowe s gadkie, tylko przy samym prze-

wodzie rdzeniowym, w poowie dugoci krawdzi wewntrznej, po kadej stronie znajduje si

wypuko chropowata, trójktna, po stronie prawej 40 mm duga, 25 mm szeroka, po lewej

35 mm duga, 20 mm szeroka, obie rónice si midzy sob nie tylko wielkoci, lecz take

i ksztatem. Oddalenie zewntrznych krawdzi powierzchni stawowych dla kykci wynosi

210 mm; oddalenie rodka ich górnych krawdzi 85, dolnych 55 mm. Krawdzie tych po-

wierzchni stawowych wznosz si nad wyrostki poprzeczne (w osi krgosupa) na 26 mm
nad uki górne i dolne na 12 mm. Cay obwód ich zewntrzny obiega rowek niezbyt regu-

larny i widoczny, tworzcy co w rodzaju szyjki. Powierzchnia stawowa dla drugiego kr
szyjnego (epistropheusj skada si z powierzchni bocznych i czcej je powierzchni

rodkowej (tylnej — górnej ciany dolnego uku), zlewajcych si w jedn cao. Ksztat po-

wierzchni bocznych jest prawie eliptyczny. O ich dusza wynosi 85, krótsza 63 mm, a od

góry ograniczone s one przez incisura intermrtebralis, której dugo wynosi 53 mm.

Powierzchnie te stawowe wyniesione s ponad powierzchni wyrostków poprzecznych na ze-

wntrz na 25 mm. Nasada ich spada ku górze (ku incisura interoertebralis) agodnie,

zreszt naokoo stromo. Po stronie zewntrznej do okoa brzegu powierzchni stawowej bie-

gnie rowek, tworzcy rodzaj szyjki.

Przewód rdzeniowy wskutek wysunicia si ku rodkowi powierzchni stawowej

zwaszcza dla kr. zwrotnego (epistropheusj przewony i na dwa przewody z sob po-
czone rozdzielony.

Przewód dla rdzenia samego ma ksztat eliptyczny. Jego szeroko (w osi wyrostków

poprzecznych wynosi 80 mm, wysoko (w osi proc. spinosus — tuberculum anticum)

50 mm. Dugo tego przewodu u dou na granicy jego z przewodem dla wyrostka zbia-

stego 50 mm, u góry przy spodniej czci górnego uku 85 mm. Przewód dla zbiastego

wyrostka krgu zwrotnego (epistropheiis) jest mniej wicej kolisty, niezbyt regularny, 50 mm
szeroki, a w porodku okoo 40 mm wysoki, w poowie za wysokoci ciany 35 mm dugi.

Oddalenie najwicej do siebie zblionych punktów na granicy przewodu dla rdzenia i wyrostka

zbiastego wynosi 50 mm. Cakowita wysoko obydwóch przewodów razem wynosi 90 mm.



— 101

Zestawienie wymiarów atlasu ze Staruni z wymiarami innych atlasów mamuta z Galicyi:

Okaz ze Staruni

Tab. I.

Cyc. 1, 2, 3, 4.

Okaz z Podgórza
(Zbiór. Kom. Fiz.

Akad. w Krakowie

Nr. 389al

Tab. I. Ryc. IU.

Okaz z Podgórza
(Zbiór Kom. Fiz.

Akad. w Krakowie

Nr 389b)

Tab. I. Ryc. IV.

Okaz ze Sanu

koo Przemyla
(Muzeum Dziedu-

szyckich Nr. 98)

Tab I. Ryc. I.

Okaz z Mielnicy

(Muzeum Dziedu-

szyckicb Nr. 97)

Tab. I. Ryc. II.

Szeroko najwiksza 370 mm 410 mm 280 mm
Wysoko (Proc. spiiwsus -

Tuberc. amticum) 190 mm 205 mm 140 mm
Dugo (w osi krgosupa) 80 mm 85 mm 75 mm

Wyrostek ocisty:

szeroko (w osi wyrost, poprz.) 140 mm 160 mm 110 mm
dugo (w osi krgosupa) 80 mm 85 mm 55 mm
wysoko (od gór. ciany prze-

wodu rdzeniow. do szczytu) 50 mm 50 mm 50 mm
Canalis obliuus:

... ( dugo
uiscie zewntrzne ^ , .

,

l szeroko
20 mm
18 mm

20 mm
18 mm

20 mm
10 mm

23 mm
15 mm

... ( dugo
uiscie wewntrzne , .,

( szeroko
2C mm
18 mm

16 mm
15 mm

20 mm
10 mm

14 mm
12 mm

Dugo diapofyz od pow. sta-

wowej dla condyli 80-85 mm 95 mm 40 mm
Foramen transrersum: dug. 28 mm prawe 40, lewe 29 22 mm

» » szer. 22 mm prawe 29, lewe 20 15 mm *

Pow. staw. dla condyli: dug. 100 mm 112 mm 85 mm 96 mm 106 mm
» » » » szer. 70 mm 90 mm 74 mm 68 mm 84 mm

Pow. stawowe boczne dla epi-

stropheus: dugo 85 mm 116 mm 65 mm
szeroko 63 mm 90 mm 58 mm

Przewód dla rdzenia: szeroko 80 mm 92 mm 75 mm 80 mm 72 mm
» » » wysoko 50 mm 50 mm 60 mm 50 mm 54 mm

Przew. dla wyrost, zbiast. : szer. 50 mm 50 mm 35 mm 67 mm 62 mm
» » » » wys. 40 mm 36 mm 40 mm 36 mm 52 mm

Na ogó biorc, atlas mamuta ze Staruni nie róni si istotnie od innych dotd opi-

sanych i naley do osobnika niezupenie jeszcze wyrosego, gdy szeroko jego jest prawie

o 60 mm mniejsza od najwikszej podanej przez Leith Adamsa. Dla lepszej oryentacyi po-

dane s w powyszej tablicy wymiary dwóch okazów zupenych atlasu, znajdujcych si

w zbiorach Komisyi hzyograhcznej (Tab. I, Ryc. III, IV) Akademii Umiejtnoci w Krakowie,

znalezionych w Podgórzu pod Krakowem, oraz dwu okazów z odamanemi diapoiyzami znaj-

dujcych si w zbiorach Muzeum Dzieduszyckich we Lwowie, z których jeden wydobyty zo-

sta ze Sanu pod Przemylem (Tab. I. Ryc. I.) (Nr. 98), drugi za znaleziony w Mielnicy

(Tab. I. Ryc. II.) w powiecie Borszczowskim Galicyi Wschodniej (Nr. 97). Przy okazie ma-

muta z Berezowki w Syberyi, atlas nie zosta znaleziony i z tego powodu podaje Prof. Za-

leski w swej pracy opisy innych krgów, jakie w zbiorach Akademii Petersburgskiej si

znajduj i które niewiele róni si ksztatem od okazu Staruskiego.
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Drugi krg szyjny czyli zwrotny (Epistropheus).

Tab. II. Ryc. 5, 6.

Krg ten zachowa si o wiele gorzej ni pierwszy, gdy wyrostek ocisty i wyrostki

poprzeczne s odamane: Z wyrostka poprzecznego prawego zachowaa si jednak po czci

strona przednia, tak, e otwór poprzeczny (foramen tirtnsversum) jest zupeny.

Trzon tego krgu jest silnie wyduony w kierunku poprzecznym. Wysoko trzonu

(w wymiarze strzakowym) wynosi po stronie przedniej 75. po tylnej 120 mm. Szeroko krgu

(midzy wewntrznemi krawdziami otworów po prze czy cli (foramina transtiersaria)

wynosi 175 mm. dugo od szczytu wyrostka zhiastego do rodka tylnej ciany krgu 128 mm.

ciana dolna czyli hrzuszna trzonu, lekko wypuka, zagbia si ku otworowi po-

przecznemu (foramen transversum) w ksztacie szerokiej, niezbyt gbokiej brózdy. Po-

wierzchnia ciany w porodku chropowata, ku zewntrz wicej gadka, biegnie od tyu i dou

do przodu i góry. Dugo jej w linii rodkowej, od brzegu powierzchni stawowej dla atlasu

do tylnego brzegu trzonu, wynosi 84, przy nasadzie wyrostków poprzecznych za 72 mm. Na

tylnym jej brzegu prawie na wysokoci dolnego korzenia wyrostka poprzecznego, znaj-

duje si pócylindryczny wyrostek, wznoszcy si na 13 mm ponad poziom trzonu. Szczyt

tego wyrostka zajmuje paska, lekko pogita powierzchnia ksztatu póksiyca, ciciw do

tyu, ukiem do przodu skierowanego. Powierzchnia ta zwrócona do tyu i boku, 25 mm
w wymiarze strzakowym wysoka, a 22 mm w osi krgosupa duga, suy do poczenia

z odpowiedni powierzchni, wystajcej ku przodowi czci diapolyzy trzeciego krgu.

ciana górna trzonu do przewodu rdzeniowego zwrócona, 60 mm duga i 75 mm
szeroka, ma ksztat trapezu, szersz podstaw do tyu zwróconego. W linii rodkowej po-

wierzchnia ta rozdzielona jest grzebieniem paskim i szerokim, z przodu zwajcym si i pod-

noszcym ku rodkowi a rozszerzajcym si znowu ku tyowi, gdzie grzebie ten czy si

z krawdzi tylnej powierzchni trzonu. Midzy grzebieniem tym a ukiem z kadej strony

znajduj si póksiycowate wgbienia, przechodzce ku tyowa w incisura intervertebralis,

ku przodowi za w brózd, otaczajc wyrostek zbiasty (processus odontoideus).

ciana p r z e cl n i a trzonu tworzy powierzchni stawow clla atlasu i otoczona jest wy-

stajcym brzegiem. Skada si ona z dwóch powierzchni nerkowatego ksztatu, pooonych po

obydwóch stronach wyrostka zbiastego i poczonych szerokim mostkiem pod nim biegn-

cym. Dugo tych paszczyzn bocznych w kierunku strzakowym wynosi 95 mm, szeroko

równie 95 mm. Szeroko mostka czcego paszczyzny boczne wynosi 40 mm.

Wyrostek zbiasty (processus odontoideus), od trzonu niewyranie odgrani-

czony, przedstawia si w postaci stoka, wycignitego w kierunku poprzecznym, 100 mm
szerokiego i 75 mm dugiego (w wymiarze strzakowym). Górna cz wyrostka tworzy ro-

dzaj sutki o powierzchni spadajcej po stronie dolnej dosy stromo, po stronie górnej za
opatrzonej w oddaleniu 20 mm od wierzchoka dosy silnem wgiciem. Wysoko samej

sutki wynosi okoo 40, szeroko przy nasadzie 36 mm. Po bokach sutka sama oddzielona

jest od reszty powierzchni stawowej wakim i pytkim rowkiem, biegncym od przodu i dou

do góry i tyu ku przewodowi rdzeniowemu. Podstawa wyrostka nie jest oddzielona wyranie

od przewodu rdzeniowego i niewidocznie przechodzi w jego doln cian. Wyrostek sam stoi

prawie prostopadle co trzonu krgu.
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uki górne w rodku u góry s odamane. Grubo czci bocznych luków w wy-

miarze poprzecznym w poowie ich dugoci wynosi 40 mm, w osi krgosupa 86 mm. Prze-

dnia powierzchnia uku okazuje lad brózdy, biegncej od przodu i góry do dou i tyu, zle-

wajcej si z incisura interwrtebralis anterior.

Wyrostki stawowe (processus articulares), cz. zygapofyzy. przedstawiaj wy=

rostki pryzmatyczne trójcienne, odchodzce skonie na zewntrz i ku tyowi od uków gór-

nych. Powierzchnia ich stawowa paska, rodkiem od góry i wewntrz, ku doowi i zewntrz

nieco wgbiona, 50 mm duga, 46 mm szeroka, przedua si u dou w drobn powierzchni

póksiycowat ju na samym uku pooon.
Otwór poprzeczny (fora/men transnersumj ma ksztat nieregularnej elipsy 44 mm

dugiej a 24 mm szerokiej. Otwór rdzeniowy (foramen nertebrale) jest prawie kolisty o rednicy

mniej wicej 75 mm wynoszcej. Krg ten odznacza si przedewszystkiem bardzo dugim

i mocno koczystym wyrostkiem zbiastym, stojcym prawie prostopadle do trzonu, podobnie

jak na okazie kurskim i berezowskim, opisanym przez Zaleskiego, a przeciwnie jak na okazie

Schmitta i na okazie z rzeki Wiszenki, znajdujcym si w Muzeum Dzieduszyckich we Lwo-

wie (Tabl. II. Ryc. V, VI, VII), gdzie wyrostek ten jest silnie nachylony ku przewodowi rdzenio-

wemu. Nadto charakterystycznym dla tego krgu jest wyrostek na tylnym brzegu ciany

dolnej, sucy do poczenia z diafyz krgu trzeciego, o którym to wyrostku autorowie nie

wspominaj.

W Muzeum Dzieduszyckich oprócz drugiego krgu szyjnego ze Staruni, znajduje si

jeszcze jeden okaz tego krgu, znaleziony w rzece Wiszence obok wsi Biekowa Wisznia

(Tab. II. Ryc. V, VI, VII). Krg ten pochodzcy z osobnika wikszego i starszego, ni by ma-

mut staruski, posiada odamane tylko wyrostki poprzeczne, zreszt za jest doskonale zacho-

wany. Poniewa okaz ten róni si pod wielu wzgldami od staruskiego, przeto poniej po-

daj jogo opis szczegóowy:

Wysoko krgu od szczytu processus spinosus do spodu trzonu wynosi 300 mm.

Wysoko przedniej ciany jego trzonu ma 155 mm; szeroko 225 mm; dugo (w osi krgo-

supa) 125 mm. ciana jego dolna podobnie wypuka i o podobnym przebiegu jak u sta-

ruskiego, posiada na swej powierzchni brózd poprzeczn, przechodzc po bokach w szer-

sze zagbienia, oddzielajce trzon od wyrostków poprzecznych i brózd podun, odchodzc

od pierwszej na szczycie wypukoci ciany ku tyowi. ciana górna podobnie uksztatowana

jak w okazie staruskim. ciana przednia zajta jest przez powierzchnie stawowe dla

atlasu. Powierzchnie boczne stawowe s paskie, ksztatu nerkowatego, czci wycit skiero-

wane ku przodowi i do dou. Dugo ich wynosi 125, szeroko najwiksza ku górze 84 mm.

Obydwie powierzchnie poczone s ze sob mostkiem na 40 mm szerokim.

Wyrostek z hi as ty (processus odontoideus) ma ksztat stoka ku przewodowi

rdzeniowemu pochylonego. Oddalenie jego nasady od szczytu po stronie dolnej wynosi 80 mm
szeroko podstawy okoo 125 mm. Przednia powierzchnia jego gadka ma na wysoko 56 mm;

powyej biegnie brózda pytka, nierówna, z przodu na 15 mm szeroka, obejmujca sutkowaty

szczyt wyrostka. Koce brózdy tej, rozszerzajcej si po bokach, biegn ku tyowi i tu czc
si midzy powierzchniami stawowemi dla atlasu, id na 3? mm szerok, pask brózda ku

przewodowi rdzeniowemu. Sam sutkowaty koniec wyrostka ma ksztat walca zakoczonego sto-

kiem. Boki jego nieco chropawe, szczyt gadki. Odlego szczytu z przodu od rodka brózdy
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go otac/ajcej wynosi 26 mm, z tyu od samej podstawy 34 mm; szeroko w poowie wy-

sokoci 45 mm.

uki górne: wysoko ich w linii strzakowej od przodu po stronie zewntrznej (do

nasady wyrostka ocistego) wynosi 130, po stronie wewntrznej (od podstawy przewodu rdze-

niowego do sklepienia) 78 mm; grubo uku w wymiarze poprzecznym (w poowie wysokoci

przewodu rdzeniowego) wynosi 40 mm; szeroko uku (w osi krgosupa) od górnej krawdzi

zygapofyzy 70 mm. Przedni powierzchni uków przerzyna brózda, która biegnie od przodu

i góry do dou i tyu. a rozszerza si ku tyowi i zlewa z incisura interoertebralis ante-

rior. Po stronie tylnej uków znajduj si drobne wgbienia, przechodzce u dou w inci-

sura interoertebralis posterior.

Wyrostki stawowe (processus articulares) przedstawiaj pryzmaty krótkie, trój-

cienne, odchodzce skonie od uków na zewntrz i ku tyowi. Powierzchnie ich stawowe

podobne do tyche okazu staruskiego, 56 mm dugie i szerokie. Przeduenie ich stanowi

i tutaj powierzchnie póksiycowatego ksztatu, 36 mm szerokie i 15 mm dugie.

Wyrostek o cis ty (processus spinosus) pochylony ku przodowi, ma ksztat sze-

cianu, o cianie przedniej i tylnej ku doowi lekko citej. Szeroko wyrostka oci-

stego u wierzchoka (w wymiarze poprzecznym) wynosi 110 mm, dugo (w osi krgosupa)

100 mm. wysoko (od szczytu przewodu rdzeniowego) 70 mm. ciana przednia ocistego

wyrostka prawie prostoktna o zaokrglonych naroach, niemal paska, chropawa, okazujca

liczne drobne fora/mina nutritwa. ciana górna, ksztatu rombu o zaokrglonych naroach,

jest przedzielona w porodku w podu pytk, szerok brózda, pogbiajc si ku tyowi

i dochodzc do 1

/3 górnej wysokoci ciany tylnej. Caa powierzchnia ciany górnej jest nie-

równa. ciana tylna posiada z powodu wgbie na cianach bocznych i cianie górnej

ksztat litery »M«. rodek tej ciany jest wgbiony, a od jej
l

/8 górnej, w rodku, idzie do

dou grzebie, dzielcy wgbienie to na dwie poowy. Krawdzie boczne tej ciany s zao-

krglone, krawd górna wycita. Powierzchnie boczne wyrostka ocistego maj ksztat trape-

zów, o boku krótszym równolegym, do dou i ku tyowi skierowanym. Powierzchnia ich

przy brzegu górnym wypuka, zagbia si ku doowi ku wyrostkom stawowym, a dalej si

podnosi, przechodzc w powierzchnie uków.

Otwór rdzeniowy (foramen nertebrale) ksztatu prawie kolistego, jest 75 mm
szeroki a 68 mm wysoki. Górne sklepienie przewodu rdzeniowego ma w porodku wazk, do-

sy gbok szczelin.

Na trzonie drugiego krgu szyjnego ze Staruni dochowaa si w czci jeszcze mem-
brana ligamentosa (apparatus ligamentosus) w postaci tamy na 76 mm dugiej a 36 mm
w rodku szerokiej, ku tyowi nieco rozszerzonej i przyczepiajcej si. do przedniego brzegu

trzonu trzeciego krgu.

Midzy drugim krgiem szyjnym za a krgiem trzecim szyjnym z boku (Tab. II,

Ryc. 6. 7) zachoway si po stronie lewej wizada, które si poczynaj na krgu trzecim,

od przodu i boku naprzeciw miejsca, gdzie wychodzi górny korze wyrostka poprzecz-

nego (processus transnersus) i biegn skonie ku doowi do tylnej bocznej krawdzi dru-

giego krgu w postaci mocnych pasm (ku doowi coraz to duszych), przyczepiajc si poza

wyrostkiem poprzecznym (processus transnersus).
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Wymiary krgu drugiego rónych osobników mamuta
(;
w mm):

Okaz

ze

Staruni

Tab.

II.

Ryc.

5,

6,

7.

Okaz

Schmitta

(wedug
Zaleskiego)

Okaz

z

Berezowki

(wedug
Zaleskiego)

Okaz

Kurski

(wedug
Zaleskiego)

Okaz

z

Shandon

Cave

(wedug

A.

Leith

Adamsa)

Okaz

z

Wiszenki

(Muzeum
Dzieduszyckich)

Tab.

II.

Ryc.

V,

VI,

VII.

Wysoko trzonu z przodu 75

z tyu 120

137 145 63 z przód. 150

z tyu 155

Szeroko trzonu 175 162 145 79 z przod.225

z tyu 155

Wysoko wyrostka zbiastego 75 72 59 68 80

Dugo powierzchni stawowych

bocznych dla atlasu 95 88 82 125

Szeroko powierzchni stawowych

bocznych dla atlasu 95 65 84

Foramen transversu»i:

wysoko 44 44

szeroko 24 30

Foramen vertebrale\

wysoko 54 63 63 63 75

szeroko 75 68 66 66 61 68

Wysoko powierzchni stawowej

wyrostka stawowego 50 56 59 56

Szeroko powierzchni stawowej

wyrostka stawowego 46 40 35 56

Trzeci krg szyjny.

Tab. II. Ryc. 6. Tab. III. Ryc. 8.

Krg ten poczony jest z drugim krgiem szyjnym za porednictwem zachowanych

jeszcze wizade. Wyrostki poprzeczne s odamane.

Trzon tego krgu jest o wiele cieszy (krótszy) ni w krgu poprzedzajcym. Jego

ciana górna zwrócona do przewodu rdzeniowego, 80 mm szeroka (w wymiarze poprzecznym),

a 55 mm duga (w osi krgosupa), okazuje w linii swej rodkowej zagbienie, rozdzielone

w porodku lekk grzebieniast wypukoci na dwie poowy. Powierzchnia ciany jest gadka.

ciana tylna wystajca na 12 mm ku tyowi nad powierzchni uków, jest 130 mm wysoka,

a 150 mm szeroka, ksztatu kolistego, u góry i u dou lekko wycita, paska, w rodku bar-

dzo nieznacznie tylko zagbiona. Powierzchnia jej ku obwodowi okazuje koncentryczne row-

kowania, bdce odciskiem chrzstki midzykrgowej (fibro cartilago interverte-

bralis). ciana ta jest cit od góry i przodu do tyu i dou tak, e u góry trzon jest zna-

cznie cieszy ni u dou. ciana dolna trzonu (brzuszna), 54 mm duga a 120 mm szeroka,

okazuje po bokach swej linii rodkowej zgrubienia, 45 mm szerokie, chropowate, oddzielone

od siebie zagbieniem paskiem i nierównem. Na 20 mm powyej tych zgrubie przy tylnej

krawdzi znajduj si z kadej strony nieregularne póksiycowate wyniosoci, o powierzchni
WYKOPALISKA STARUNSKIE. 14
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pogitej, 40 mm dugiej i 20 mm szerokiej, do której wida jeszcze poprzyrastane szcztki

wizade.

uki górne tworz pryzmat trójcienny, krawdzi ostr ku górze skierowany. -
cz si one ze sob pod tak bardzo rozwartym ktem, e tworz tylko lekkie ukowate wy-

gicie. Wymiar ich poduny (w osi krgosupa) pod wyrostkiem ocistym wynosi 30 mm,

wymiar strzakowy, przez wyrostek ocisty przechodzcy, równie 30 mm, wymiar poprzeczny

od nasady jednej zygapofyzy do drugiej tak z przodu jak i z tyu 78 mm. Powierzchnia

przednia uku jest ku przodowi lekko ukowato wypuka, chropowata, powierzchnia za tylna

uku odpowiednio wygita jest w rodku nierównomiernie rozsianymi guzkami pokryta, ku

wyrostkom stawowym wicej gadka.

Wyrostek ocisty wystpuje zaledwie w postaci niewielkiej wyniosoci, na 70 mm
szerokiej (w osi wyrostków poprzecznych), zlewajcej si niemal zupenie z ukami tak, e
jego wysokoci i dugoci wymierzy niepodobna. Spodnia cz uku (od strony przewodu rdze-

niowego) jest paska, a w rodku wysklepienia opatrzona brózd ku przodowi i górze biegnc.

Wyrostki stawowe przednie, cz. przednie zygapofyzy (processus articulares

anteriores), s pooone niej, anieli tylne, sigaj bowiem swym wierzchokiem tylko do po-

lowy wysokoci tych ostatnich. Ksztat przednich wyrostków trzeciego krgu róni si wybitnie

od ksztatu tyche krgu 4, 5 i 6-go, posiada bowiem ksztat klina ostrzem poprzecznie

ustawionego i skierowanego w dó i ku przodowi. Powierzchnia ich stawowa 50 mm duga

a 44 mm szeroka, okolona od zewntrz wzkim rowkiem, skierowana jest do góry i przodu.

Dugo przedniego wyrostka stawowego (w osi krgosupa) od nasady tylnego wyrostka sta-

wowego do najbardziej naprzód wysunitego punktu dolnej krawdzi powierzchni stawowej

przedniego wynosi: 37 mm (w 4-tym krgu 35 mm, w 5-tym 40 mm, w 6-tym 43 mm).

Wyrostki stawowe tylne, cz. tylne zygapofyzy (processus articulares posteriores)

maj ksztat klina ostrzem skierowanego ku doowi do incisura intervertebralis, którego

zaokrglona gowa zwrócona do góry, stanowi zewntrzny brzeg uku górnego. Dugo wy-

rostka tylnego (w osi krgosupa) wynosi 40 mm (w krgu 4-tym 42 mm, w 5-tym 45 mm,

w 6-tym 48 mm), mierzona od rodka rowka, dzielcego od siebie przedni wyrostek stawowy

od tylnego, a do najdalszego punktu górnej krawdzi wyrostka. Powierzchnia stawowa tyl-

nego wyrostka, 60 mm duga i 40 mm szeroka, jest wicej wyduona ni odpowiednia po-

wierzchnia w krgu czwartym. Brak jej te owego wyrostka, który znajduje si w przedu-

eniu klina ku incisura intervertebralis w krgu 4-tym i 5-tym, a zanika w krgu 6-tym.

Oddalenie najwicej wystajcych punktów tylnych wyrostków stawowych wynosi 125 mm. Ro-

wek, oddzielajcy na zewntrz wyrostki stawowe przednie od tylnych, jest bardzo gboki.

Incisura intervertebralis posterior jest szeroka. Przewód rdzeniowy, 80 mm szeroki

i 50 mm wysoki, równomiernie ukowato wysklepiony.

Krg ten nieco wikszy od okazu z Berezowki, ksztatem nie róni si od niego isto-

tnie, chocia stosunek poszczególnych wymiarów jest niekiedy w obu nieco odmienny, co

trzeba bra na wzgld przedewszystkiem rónego wieku (mamut ze Staruni by troch starszy

od Berezowskiego), a take i rónic indywidualnych.



107

Zestawienie niektórych wymiarów krgu trzeciego szyjnego (w mm):

Okaz ze Staruni

Tab. II. Ryc. 6

Tab. ni. Ryc. 8

Okaz z Berezowki

(wedug

Zaleskiego)

Okaz Schmitta

(wedug

Zaleskiego)

Okaz z Wogi
(wedug

Zaleskiego)

Wysoko trzonu 135 123 137 164

Szeroko trzonu 150 132 146 185

Wysoko tylnych wyrostków sta-

wowych 40 37 30 37

Wymiar strzakowy powierzchni

stawowych tyche wyrostków 60 42 47

Wymiar poprzeczny tych po-

wierzchni 40 32 44

Wymiar strzakowy powierzchni

stawowych przednich wyrost-

ków stawowych 50 37 42

Wymiar poprzeczny tych po-

wierzchni 44 44 45

Czwarty krg szyjny.

Tab. III. Ryc. 9, 10.

Wyrostki poprzeczne i wyrostek ocisty tego krgu s odamane, a wysoko jego od

podstawy a do pozostaej czci wyrostka ocistego wynosi 210 mm.

Trzon tego krgu posiada u dou i od tyu lekkie wycicie. Jego przednia ciana

przedstawia kolist tarcz, 130 mm rednicy majc, wystajc ku przodowi zaledwie na trzy

milimetry ponad powierzchni przedni nasady wyrostków poprzecznych. Powierzchnia ciany

jest lekko ale nierównomiernie wypuka i okazuje w samym rodku tylko zagbienie a ku

brzegom koncentryczne rowkowanie. ciana górna, stanowica podstaw przewodu rdzenio-

wego, posiada przedni i tyln krawd wystajc a obydwie poczone s w rodku wzkim
wyniosym grzebieniem. Midzy temi wyniosociami i ukiem, powierzchnia ciany z kadej

strony jest zagbion, a zagbienia te spadaj ku tyowi i bokom w incisura interverte-

bralis posterior. Dugo ciany górnej (w osi krgosupa) wynosi 40 mm, szeroko za
86 mm.

ciana dolna trzonu, od nasady jednego wyrostka poprzecznego do drugiego 50 mm
duga a 120 mm szeroka, ma na swej powierzchni dwa waowate zgrubienia, na 33 mm
szerokie, oddalone od siebie na 26 mm i biegnce wzdu (w osi krgosupa). Midzy temi

zgrubieniami znajduje si podune zagbienie o dnie nierównem. Poza temi zgrubieniami

ciana jest wicej gadk i nachyla si ku przodowi i ku górze. W odlegoci okoo 20 mm
na zewntrz i ku górze od owych zgrubie, wida z kadej strony wystpujc póksiyco-

wat powierzchni, dochodzc górnym swym brzegiem do wyrostka poprzecznego. Powierzchnia

ta nieco nierówna, jak gdyby pogita, oddzielona jest od tylnej ciany trzonu dosy szerok

brózd. ciana tylna górn sw czci nieco ku przodowi pochylona, ksztatu kolistego,

140 wysoka i 150 mm szeroka, posiada brzegi lekko wyniose, wznoszce si okoo 10 mm
ponad powierzchni tyln wyrostków poprzecznych. Sama ciana jest nieznacznie tylko wklsa

i okazuje ku obwodowi koncentryczne rowkowanie.
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uki tworz pryzmat trójcienny, nieco ku przodowi i górze wygity, ostr krawdzi

do góry zwrócony.

Wyrostek o cisty, na 40 mm szeroki (w wymiarze poprzecznym) i 26 mm gruby

(w osi krgosupa), jest nieco starty u szczytu, a wysoko pozostaej czci, mierzona od

dolnej ciany uku wynosi 25 mm. Przednia ciana uku, ku przodowi wypuka, jest z po-

wodu rozsianych nieregularnych guzków nieco nierówna. Tylna ciana prawie gadka. Nasada

uków z kadej strony ma ksztat czworobocznego pryzmatu, 43 mm szerokiego (w osi wy-

rostków poprzecznych), a 24 mm grubego (w osi krgosupa), nachylonego ku przodowi. Wy-

miar poduny uku (w osi krgosupa) po bokach ocistego wyrostka wynosi 30 mm.

Wyrostki stawowe przednie (zygapofyzy) wznosz si na 15 mm ponad pod-

r-law przewodu rdzeniowego. Przedstawiaj one wyrostki do paskie, ku przodowi i na ze-

wntrz skierowane, ksztatu równolegocianu prostoktnego o naroach zewntrznych zaokr-

glonych. Z piciu ich wolnych cian dwie górne, to jest górna i przednia s przernite row-

kiem biegncym ku doowi i gincym na cianie dolnej. Dugo ciany górnej (w kierunku

osi krgosupa) wynosi 37 mm, szeroko (w osi wyrostków poprzecznych) 15 mm. Dugo
ciany przedniej 41, szeroko 15 mm. ciana zewntrzna, paska, pochyo spada ku wyrost-

kowi poprzecznemu, a dugo jej od tylnej powierzchni stawowej zygapofyz wynosi 32 mm.

Powierzchnia wewntrzna stawowa, gadka, 57 mm (w osi krgosupa) duga i 41 mm sze-

roka, ksztatu prostokta, osi dusz skierowanego (w osi krgosupa) od tyu i wewntrz

do przodu i zewntrz. Dolne przednie naroe tego prostokta jest odgite na zewntrz i ku

doowi. Tylne wyrostki stawowe maj ksztat klina (ostrzem skierowanego ku doowi do inci-

sura interwrtebralis), którego gowa zaokrglona, skierowana ku górze, stanowi zewntrzny

brzeg uku górnego. Powierzchnia zewntrzna ich, zaginajca si i przechodzca w powierzchni

przedni, tworzy wraz z ni powierzchni stawow, kwadratowego ksztatu, 56 mm dug
i 48 mm szerok. Wewntrzna cz dolna powierzchni przedua si w paski i ostry wyro-

stek zaokrglony, wysterczajcy ponad incisura intewertebralis posterior. Ksztat tego

wyrostka jest klinowaty, o powierzchni tylnej (do osi krgosupa skierowanej) paskiej i prze-

dniej wypukej, krawdzi ostr do trzonu skierowanej. Dugo jego podstawy, skonie od

przodu i dou do tyu i góry biegnca, wynosi 15 mm, wysoko od góry i zewntrz do

rodka i dou 12 mm. Incisura intervertebralis anterior, pytka, nieznaczna, incisura

intervertebralis posterior gboka i 15 mm szeroka.

Wyrostki poprzeczne odamane. Nasada dolnego ich korzenia przedua si ku

przodom w pryzmatyczny wyrostek, ku przodowi ponad powierzchni przedni wy-

rostków poprzecznych na 40 mm wystajcy, 45 mm szeroki (w kierunku od góry i zewntrz

do dou i wewntrz). Powierzchnia górna tego wyrostka jest prawie paska, ku nasadzie nieco

wgbiona; powierzchnia zewntrzna zaokrglona, skonie ku doowi i wewntrz spadajca:

powierzchnia wewntrzna tworzy powierzchni stawow nierówn, kolist, o 33 mm rednicy

ku górze i wntrzu skierowan. Oddalenie koca powierzchni wewntrznej od takiego strony

przeciwnej wynosi 150 mm.

Otwór rdzeniowy (foramen oertebrale) ma ksztat dokadnie wszej poowy

elipsy i jest (w nasadzie) 86 mm szeroki i 50 mm wysoki.

Krg czwarty róni si od trzeciego przedewszystkiem wyszym wyrostkiem ocistym.

a nadlo i tern, e podczas gdy w krgu trzecim krawd zewntrzna przedniego wyrostka
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stawowego spada skonie ku przodowi i doowi, to w krgu czwartym, podobnie jak w pi-

tym i szóstym, biegnie prawie poziomo.

Prof. Zaleski podaje, e czwarty krg szyjny podobny jest do trzeciego, od którego

róni si: 1) duszym wyrostkiem ocistym (u berezowskiego 20 mm wysokim i 20 mm
szerokim, u Adamsa 90 mm wysokim); 2) ukami cieszymi ni u 3-go (u berezowskiego

wymiar ich strzakowy wynosi 18 mm, a w trzecim 25, u okazu Schmitta 15, w trzecim

16 mm); 3) ukami nachylonymi do siebie pod wicej ostrym ktem, wskutek czego przewód

rdzeniowy ma ksztat trójkta, szczytem ku górze skierowanego; 4) doln cian trzonu mniej

skonie biegnc ni w krgu 3-cim; 5) wiksz wysokoci tylnych wyrostków stawowych,

ni w krgu trzecim (w okazie Schmitta wysoko ich w krgu czwartym wynosi 45 mm,

w trzecim 30 mm, u modego okazu z Berezowki rónicy w wysokoci nie ma). Zreszt krg

czwarty wedug Zaleskiego podobny jest do trzeciego tak wielkoci jak i ksztatem, a inci-

surae intermrtebrales s jednakowe tak z przodu jak z tyu. Z tych cech zdaje si tylko

pierwsza jest istotn, reszta za naley do rónic indywidualnych, a tylko, jak ju wyej za-

znaczono, rozstrzyga tu ksztat przednich wyrostków stawowych.

Pity krg szyjny.

Tab. III. Ryc. 11, 12, 13. Tab. IV. Ryc. 14.

Wyrostek o cisty, na kocu nieco obamany, lewy wyrostek poprzeczny i kawa

tylnego prawego wyrostka stawowego odbite. Wysoko od zachowanego koca wyrostka oci-

stego do nasady trzonu 240 mm. Tylny dolny brzeg tego krgu jest podobnie wycity jak

w krgu czwartym.

Trzon. ciana przednia, 135 mm rednicy majca, wystaje tak jak i w poprzednim

krgu na 3 mm ponad przedni powierzchni wyrostków poprzecznych, jest równie kolistego

ksztallu, wypuka i w rodku swym lekko zagbiona a ku zewntrz rowkowana koncentry-

cznie. ciana górna podobnie uksztatowana jak w krgu czwartym, tylko zagbienia boczne,

od incisura intervertebralis anterior oddzielone s wystajcym brzegiem przednim ciaa

trzonu. Dugo tej ciany wynosi 40, szeroko 84 mm, a powierzchnia jej wypuka si nieco

ukowato ku swej linii rodkowej (w osi krgosupa idcej), podczas gdy w krgu czwartym

bya ona zupenie paska. ciana dolna trzonu, 40 mm duga a 120 szeroka, posiada wao-

wate zgrubienia w podu biegnce, na 43 mm szerokie, oddzielone od siebie tylko bardzo

nieznacznem zagbieniem i z tego powodu prawie ze sob si zlewajce. Zgrubienia te o nie-

równej powierzchni oddzielone s od wyrostków poprzecznych szerokiemi zagbieniami o gad-

kiej powierzchni. Powierzchni póksiycowatych, jakie byy na krgu 2, 3 i 4-tym dla ap-

kowatych wyrostków diapofyz, tutaj niema ani ladu. ciana tylna, 135 mm wysoka i 145 mm
szeroka, o brzegu na 12 mm wyniesionym ponad trzon, jest ksztatem zupenie podobna do;

teje krgu poprzedniego.

uki tego krgu posiadaj brzeg przedni ostry, cienki, brzeg tylny gruby, zaokrglony.

Powierzchnia i*'h górna ku rodkowi gadka, ku zewntrz nierówna. Nasada wyrostka oci-

stego 40 mm szeroka, cz zachowana wyrostka 34 mm wysoka (na okazie Adamsa wyso-

ko ocistego wyrostka wynosi 130 mm.). Powierzchnia spodnia uków gadka, paska, silniej

i wicej ostro wysklepiona ni w krgu czwartym. Wymiar uku w osi krgosupa pod wy-
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rostkiem ocistym wynosi 23 mm, w poowie oddalenia nasady wyrostka ocistego i stawo-

wego 25 mm. Nasada uków i incisurae podobnie s uksztatowane jak w krgu poprzednim.

Wyrostki stawowe przednie, podobne do wyrostków czwartego krgu. Dugo
ich powierzchni stawowe] wynosi (w osi krgosupa) 56 mm, szeroko (w osi wyrostków po-

przecznych) 57 mm. Brzeg wewntrzny tej powierzchni wysuwa si w ksztacie póksiyco-

watego wyrostka w kierunku przewodu rdzeniowego, tworzc jak gdyby odrbn powierzchni

stawow, eliptyczn (w osi krgosupa), 20 mm dug a 13 mm szerok, jakiej w krgu

czwartym niema. ciana zewntrzna wyrostka stawowego przedniego jest 34 mm (w osi krgo-

supa), od nasady tylnego wyrostka stawowego mierzc, duga, mocno wypuka (podczas gdy

w krgu 4-tym paska), sabo odgraniczona od górnej (wakiej) i przedniej ciany, na których

rowek rodkowa o wiele mniej jest wyrany. Naroe zewntrzne przedniej powierzchni wy-

rostka w krgu czwartym zaokrglone, tutaj zakoczone jest ostro.

Wyrostki stawowe tylne tego s ksztatu jak w krgu czwartym i równie prze-

duaj si w may klinowaty wyrostek. Powierzchnia ich stawowa tego samego ksztatu co

w krgu czwartym. Jej dugo od rodka krawdzi górnej do szczytu przeduajcego j kli-

nowatego wyrostka wynosi 67 mm, szeroko od rodka krawdzi wewntrznej do rodka

krawdzi zewntrznej 48 mm, wyrostek za sam nieco wikszy ni w krgu 4-tym, jest 18 mm
dugi i 18 mm szeroki.

Z wyrostków poprzecznych utrzyma si tylko prawy, a dugo jego od we-

wntrznej krawdzi otworu poprzecznego (foramen trcmsverstm) wynosi 70 mm.

Rami górne wyrostka poprzecznego, w nasadzie na 20 mm grube (w osi krgosupa), biegnie

w kierunku ku doowi i zewntrz a do dolnego brzegu foramen transiiersum, tutaj roz-

szerza si w kierunku ku tyowi, tak, e grubo jego wynosi 46 mm, a std zagina si

i biegnie ku przodowi i doowi. Grubo jego w wymiarze (osi wyrostka ocistego) strzako-

wym wynosi 16 mm w porodku dugoci. Rami dolne wyrostka poprzecznego ma w osi

krgosupa w nasadzie 41 mm, w wymiarze strzakowym 35 mm. Rami to wydua si ku

przodowi w wyrostek ksztatu grubej, tpej piramidy, przy nasadzie w wymiarze strzakowym

na 32 mm gruby. Powierzchnia jego zewntrzna zaokrglona, powierzchnia górna i dolna

paska. Powierzchnia wewntrzna jak gdyby pognieciona, 36 mm duga (w osi wyrostków po-

przecznych) i 30 mm szeroka (w osi wyrostka ocistego), skierowana jest ku górze i do

rodka. Szczyt tego wyrostka (w osi krgosupa) wznosi si na 31 mm nad powierzchni

przedni nasady wyrostka poprzecznego. Oddalenie midzy szczytami tych wyrostków po stro-

nie lewej i prawej wynosi 170 mm. Powierzchnia ta podobnie jak w krgu trzecim i czwar-

tym czy si z odpowiadajc jej powierzchni póksiycowat, pooon poniej wyrostków

poprzecznych od tyu na dolnej cianie poprzedzajcego krgu.

Otwór poprzeczny (foramen transoersum) ma ksztat mniej wicej eliptyczny

i
ustawiony jest skonie od góry i wewntrz, ku doowi i zewntrz. Dugo jego wynosi 48,

szeroko w rodku 30 mm.

Otwór rdzeniowy (foramen oertebrale), 60 mm wysoki a u podstawy 82 mm
szeroki, zwa si u góry silniej ni w krgu czwartym. Krg ten u mamuta z Berezowki

by poamany a w okazie Schmitta równie niezupeny. Wedug Zaleskiego ksztat jego otworu

rdzeniowego ma by wyranie trójktny, co na okazie Staruskim nie jest tak widocznem.
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Szósty krg szyjny.

Tab. IV. Ryc. 15, 16.

Krg ten jest bardzo silnie uszkodzony. Wyrostek ocisty odamany, wyrostki stawowe

poszczerbione, wyrostek poprzeczny lewy cay odamany, prawego koniec i cz tylna.

Trzon. ciana przednia trzonu 130 mm wysoka i 150 szeroka, w górze nieco

szersza ni u dou, wypuka, wznosi si bardzo nieznacznie tylko nad powierzchni przedni

wyrostków poprzecznych. ciana górna podobna do teje krgu 4-go i 5-go, 30 mm duga

a 80 mm szeroka, jest lekko ukowato wygita ku przewodowi rdzeniowemu. ciana dolna

równie podobna do ciany dolnej krgu czwartego i pitego. Dugo jej wynosi 50 a sze-

roko 85 mm. Oba zgrubienia na jej powierzchni, 30 mm szerokie, s wyraniejsze ni

w krgu 5-tym. Z tego te powodu i brózda midzy niemi zawarta i zagbienia zewntrzne

s wicej gbokie, te ostatnie jednak wsze ni w krgu poprzednim. ciana tylna, ku

doowi i do przodu nieco cita, 140 mm wysoka a 145 mm szeroka, jest talerzykowato

wgbiona i to wicej w swej poowie dolnej. Wyniesienie jej nad poziom powierzchni tylnej

wyrostków poprzecznych wynosi 12 mm.

uki podobne s do uków krgu pitego, chocia znacznie szersze, gdy szeroko

ich (w osi krgosupa) w poowie odlegoci midzy wyrostkiem ocistym i stawowym wynosi

35 mm, grubo za w wymiarze strzakowym 20 mm, podobnie jak w krgu pitym.

Wyrostki stawowe przednie s 56 mm dugie (w osi krgosupa), a 65 mm
szerokie. Cz ich wewntrzna wydua si ku kanaowi rdzeniowemu, lecz wyrostek ten jest

niestety odamany. ciana zewntrzna wyrostka stawowego 44 mm duga (w osi krgosupa),

wypuka, jest sabo odgraniczona od ciany górnej i przedniej, tylko mao wyranym rowkiem

opatrzonej. Naroe zewntrzne jest tutaj zaokrglone.

Wyrostki stawowe tylne podobne jak w krgu pitym. Po stronie lewej wyro-

stek, jaki znajduje si w krgu 5-tym w przedueniu powierzchni stawowej, nie jest wykszta-

cony. Dugo powierzchni stawowej po stronie lewej wynosi 58 mm, szeroko 46 mm. Po

stronie prawej wyrostek ten znajduje si, ale jest bardzo drobny (9 mm dugi i 10 mm szer.).

Wyrostek poprzeczny prawy, o ile z zachowanej czci widzie mona, po-

siada dolny korze, ku tyowi poza foramen transversum rozszerzony i w rodku po stro-

nie tylnej w ksztacie przewodu wyobiony. Przewód ten posiada przebieg ukowaty i jest

wklsoci ku trzonowi zwrócony. Wymiar poduny tego rozszerzenia od przedniej ciany

pod foramen transnersum do koca wynosi 110 mm, podczas gdy w krgu pitym ten

sam wymiar ma okoo 60 mm. Grubo mierzona w kierunku wyrostka ocistego przy na-

sadzie wynosi 40 mm, szeroko (w osi krgosupa) 65 mm.

Otwór poprzeczny (foramen transversumj ma ksztat elipsy o stronie ze-

wntrznej spaszczonej tak, e przypomina ksztatem nieco trójkt o zaokrglonych naroach.

Dugo jego wynosi 50 mm, szeroko 38 mm. Przewód rdzeniowy ma w przekroju ksztat

trójkta równobocznego, którego boki maj po 88 mm dugoci, a wierzchoki, najwicej za
górny, zaokrglone. Wysoko kanau wynosi 70, szeroko 83 mm. Wedug Zaleskiego zy-

gapofyzy w krgu 6-tym s nisze ni w krgach poprzednich, a wysoko ich wynosia na

okazach przez niego badanych 28 mm. Wyrostek ocisty szóstego krgu okazu Adamsa jest

na 160 mm dugi.
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Siódmy krg szyjny.

Tab. IV. Ryc. 17, 18, 19.

Krg ten, poczony jeszcze wizadami z pierwszym krgiem piersiowym, nie zachowa

si take w caoci, gdy brakuje mu wyrostka ocistego i lewego wyrostka poprzecznego.

ciana górna jego trzonu jest ukowato co przewodu rdzeniowego wypuka, o krawdziach

wystajcych przedniej i tylnej, poczonych ze sob w rodku wypukym grzbietem (podobnie

jak w krgach poprzednich), po bokach którego znajduj si do pytkie brózdy, ku nasadzie

uków skierowane. Dugo ciany górnej (w osi krgosupa) wynosi o5 mm, szeroko 100 mm.

ciana dolna posiada krawd przedni ku przodowi nieco ukowato wypuk, krawd tyln

odpowiednio ukowato wkls. Dugo ciany wynosi (32 mm a szeroko 170 mm. Sama

ciana ma w rodku swej dugoci gbok brózd, podunie biegnc, a po bokach i od

tyu powierzchni stawow dla gówki I-go ebra. Powierzchnie te stawowe, odlege od siebie

w dole na 72 mm, maj ksztat elipsy, od strony pierwszego krgu piersiowego ucitej, 40 mm
dugiej i (30 mm szerokiej, miseczkowato wgbionej, otoczonej dosy szerokim, nieregularnym,

ku górze i przodowi pytszym rowkiem. Przed tym rowkiem nieco ku rodkowi krgu znaj-

duje si po obu stronach na kilka milimetrów wysoki, a okoo 10 mm rednicy przy pod-

stawie majcy guzek, szczytem ku przodowi krgu zwrócony. ciana przednia 135 mm
wysoka a 140 mm szeroka, lekko wypuka, w rodku nieco wgbiona, ponad powierzchni

przedni wyrostków poprzecznych lekko tylko wyniesiona.

uki tego krgu podobnie s uksztatowane jak poprzedniego. Wymiar ich poduny

(w osi krgosupa) w poowie odlegoci midzy wyrostkiem ocistym a przednim wyrostkiem

stawowym wynosi 42 mm, wymiar strzakowy w tern samem miejscu 20 mm. Paska dolna

powierzchnia uku ma po pod wyrostkiem ocistym guzowate zgrubienie (w krgu szóstym

byo ono zaledwie zaznaczone).

Wyrostki stawowe przednie podobne do tyche krgu szóstego, 42 mm dugie

(w osi krgosupa), 52 mm szerokie. Ich powierzchnia stawowa przedua si w wyrostek

zaledwie widoczny, nie oddzielajcy si od reszty powierzchni. ciana zewntrzna wyrostka

stawowego 44 mm duga (w osi krgosupa), lekko wypuka i sabo odgraniczona od ciany

górnej, wakiej i przedniej. Rowek na niej mao wyrany. Oddalenie zewntrznych kraców

przednich wyrostków od siebie wynosi 180 mm.

Wyrostki stawowe tylne (zczone jeszcze na okazie z wyrostkami przednimi

pierwszego krgu piersiowego) s 45 mm dugie i tyle szerokie.

Wyrostek poprzeczny (prawy), ksztatu romboidalnego, cian krótsz skierowany

do dou i boku. spaszczony w nasadzie (w osi krgosupa), o brzegu zewntrznym mocno

zgrubiaym. Dugo jego nasady od zgrubienia przed wyrostkami stawowymi do rowka, od-

dzielajcego go od powierzchni stawowej dla gówki ebra wynosi 95 mm; wysoko mierzona

od krawdzi ciany przedniej do szczytu wyrostka 95 mm. Z trzech wolnych boków ogra-

niczajcych wyrostek od zewntrz, górny, idcy od przedniej zygapofyzy ku doowi, jest w na-

sadzie nieco wklsy i dopiero od poowy si nieco podnosi. Wymiar jego strzakowy (w osi

wyr. ocistego) wynosi 83, w osi krgosupa 25 mm. ciana dolna zewntrzna, tworzca za-

koczenie wyrostka poprzecznego, jest w wymiarze strzakowym 70, w osi krgosupa 40 mm
duga, a widziana od zewntrz ma ksztat trójkta równoramiennego, skierowanego wierzcho-
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kiem ku przodowi krgosupa. ciana dolna, lekko ku górze ukowato wklsa, jest w osi krgo-

supa 10 mm, w wymiarze poprzecznym 50 mm duga.

Przewód rdzeniowy przypomina postaci nieco przewód krgu szóstego, tylko

ciany tworzcych go uków okazuj w porodku swej dugoci dosy znaczne zgrubienia, które

wiato jego zwaj. Wysoko przewodu wynosi 77 mm, szeroko przy nasadzie 100 mm.
Znamiennem dla krgu siódmego jest przedewszystkiem to, e 1) nie posiada otworu

poprzecznego (foramen transfersum), podobnie jak u dzi yjcych soni, a miejsce

jego zdaje si zastpowa lekkie wcicie diapofyzy od dou, 2) obecno powierzchni
stawowej dla gówki pierwszego ebra.

rednica trzonów krgów szyjnych w kierunku osi krgosupa od rodka

przedniej ciany do rodka ciany tylnej wynosi (w mm):

2-gi krg (Epistropheus) . .120

3-ci krg 45

4-ty krg 33

5-ty krg 35

6-ty krg 35

7-my krg 38

Krgi szyjne cz si ze sob za porednictwem powierzchni stawowych, znajdu-

jcych si na wyrostkach stawowych przednich i tylnych, oraz na cianie przedniej i tylnej

trzonu. Na tych ostatnich zachowaa si w czci jeszcze fibro cartilago interoertebralis,

tworzca na trzonach piercienie o koncentrycznie wóknistej budowie, 25—30 mm szero-

koci, a do 3 mm gruboci majce. Barwa ich wewntrz ciemno-óta. rodek szklisty piercieni

dochowa si czciowo w postaci bardzo cienkiej, twardej, kruchej, przewiecajcej blaszki.

Midzy krgiem 2, 3, 4 i 5 -tym istnieje ponadto specyalne pocze-
nie, uniemoliwiajce przesunicie si tych krgów na bok. Poczenie
to urzdzone jest w ten sposób, e na wyrostkach poprzecznych krgu
3, 4 i 5-go znajduj si odrbne wyrostki, które jak gdyby apki obejmuj
od dou i boku trzon krgu poprzedzajcego, a ich wewntrzna powierzch-

nia styka si z odpowiedni powierzchni póksiycowatego ksztatu,

znajdujc si na trzonie.

Krgi piersiowe

mamuta ze Staruni jakkolwiek take mniej lub wicej uszkodzone, zachoway si jednak sto-

sunkowo o wiele lepiej ni w okazie z Berezowki, gdzie nawet wymierzy ich nie byo mona.

Pierwszy krg piersiowy.

Tab. IV. Ryc. 18, 19. Tab. V. Ryc. 20.

Krg ten zachowa si w caoci z wyjtkiem wyrostka ocistego, który jest w na-

sadzie odamany i nie posiada czci kocowej. W okazie Staruskim jest on jeszcze po-

czony wizadami z siódmym krgiem szyjnym.

Trzon tego krgu jest owalny w kierunku poprzecznym. Jego ciana górna do prze-

wodu rdzeniowego skierowana, ma w osi krgosupa 58 mm, w wymiarze poprzecznym za
WYKOPALISKA STARUSKIE 1£j
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86 mm. Sama ciana prawie paska, szorstka, o brzegu przednim i tylnym wystajcym. ciana

przednia 110 wysoka, 170 mm szeroka, poczona jest jeszcze z krgiem ostatnim szyj-

nym. ciana dolna trzonu cita jest na zewntrz z kadej strony dwoma powierzchniami

stawowemi dla gówek pierwszego i drugiego ebra. Powierzchnia midzy niemi zawarta po-

siada ksztat szecioboku o powierzchni prawie paskiej, nierównej, nieco ku przodowi i górze

pochylonej, o lekko wyniosych krawdziach, przedniej i tylnej. Krawdzie powierzchni stawo-

wych, do mocno wystajce, s nieznacznie rowkami otoczone. Wymiary tej ciany s na-

stpujce:

Dugo ciany w osi krgosupa 72 mm. Szeroko ciany w wymiarze poprzecznym

195 mm. Krawd przednia midzy powierzchniami stawowemi dla gówek pierwszej pary

eber 95 mm duga. Krawd tylna midzy powierzchniami stawowemi dla gówek drugiej

pary eber 112 mm duga. Oddalenie midzy punktami zejcia si powierzchni stawowych

obydwóch par eber 153 mm. Powierzchnia stawowa dla gówki pierwszego ebra, prawie

kolista. 50 mm duga (w osi krgosupa), 52 mm szeroka. Wklso jej zwiksza si ku gra-

nicy z powierzchni stawow dla gówki drugiego ebra, a obydwie powierzchnie cinaj si

wzajemnie na przestrzeni 21 mm. Dugo powierzchni stawowej dla gówki drugiego ebra

(w osi krgosupa) wynosi 47 mm, szeroko (w wymiarze poprzecznym) 54 mm. ciana

ty In a jest talerzykowato wklsa (wicej w wymiarze strzakowym) i pochyla si ku górze

i przodowi. Wznosi si ona na 28 mm nad tyln powierzchni wyrostków poprzecznych,

a wymiar jej strzakowy wynosi 120 mm, przy poprzecznym 150 mm.

Wyrostek ocisty zachowany tylko w dolnej swej czci, na 190 mm wysokiej,

ma ksztat pryzmatu trójciennego, ostr krawdzi do przodu skierowanego. ciany boczne

tego wyrostka s gadkie i paskie, ciana tylna rowkowato w kierunku swej dugoci wgbiona

i nierówna. Nasada wyrostka ocistego tu nad otworem rdzeniowym (foramen nerte-

brale) w osi krgosupa mierzy 30 mm, w wymiarze poprzecznym 55 mm. Wymiary wy-

rostka ocistego w wysokoci 75 mm od sklepienia tego otworu s: szeroko tylnej ciany

(w osi wyrostków poprzecznych) 21 mm; szeroko cian bocznych (w osi krgosupa) 33 mm;

odlego krawdzi przedniej od rodka ciany tylnej (w osi krgosupa) 28 mm.

uki maj ksztat trójciennych, zaokrglonych mocno pryzmatów, krawdzi ostrzej-

sz ku przodowi skierowanych i pochylaj si nieco ku tyowi, a krawd ich przednia wy-

puka si lekko ukowato ku przodowi. Nasada uków silnie zgrubiaa, w 2

/ :i

wysokoci nagle

staje si znacznie ciesz. ciana wewntrzna kadego uku, 85 mm szeroka (w osi krgo-

supa), jest paska, gadka, a w polowie swej dugoci ma waowate zgrubienie (w osi

krgosupa biegnce). Grubo uku w tem miejscu wynosi 45 mm. ciany zewntrzne do

wysokoci 64 mm (w osi wyrostka ocistego), liczc od tylnej krawdzi powierzchni stawowej

przedniej zygapofyzy, s wypuke i mocno nierówne. Grubo ich na granicy przedniego i tyl-

nego wyrostka stawowego (w osi wyrostków poprzecznych) wynosi 40 mm, szeroko ich

w tem samem miejscu (w osi krgosupa) 53 mm. Ku górze szeroko ciany zwa
sie. grubo maleje, a powierzchnia staje si gadk. Dugo luku po stronie zewntrznej,

liczc od granicy obu wyrostków stawowych (w kierunku wyrostka ocistego), wynosi a do

szczytu sklepienia otw. rdzeniowego (for. vertebrale) 80 mm. Na wysokoci tego sklepienia

wymiar uku w osi krgosupa wynosi 35 mm, w osi wyrostków poprzecznych 15 mm.

Wyrostki stawowe przednie przypominaj ksztatem i ustawieniem wyrostki sta-
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wowe siódmego krgu szyjnego. Dugo tych wyrostków od granicy midzy przedni i tyln

zygapofyz a do przedniej krawdzi powierzchni stawowej wynosi 44 mm; dugo ich po-

wierzchni stawowych (w osi krgosupa) wynosi 40 mm, szeroko 38 mm; oddalenie zewntrz-

nych krawdzi powierzchni stawowych obu wyrostków 185 mm, wewntrznych 140 mm.

Wyrostki stawowe tylne podobne s równie do wyrostków siódmego krgu

szyjnego; tylko powierzchnia ich stawowa idzie tutaj wicej skonie od tyu i góry do dou

i przodu, podczas gdy w siódmym krgu szyjnym leaa wicej poziomo. Wysoko tylnego wy-

rostka stawowego, mierzona od granicy midzy nim a wyrostkiem przednim, wynosi 40 mm
(w 7 szyjnym 39 mm). Sama powierzchnia stawowa jest lekko talerzykowato wklsa, 35 mm
duga a 40 mm szeroka. Oddalenie zewntrznych krawdzi powierzchni stawowych wyrostków

stawowych tylnych wynosi 170 mm, wewntrznych 91 mm.

Wyrostki poprzeczne s grube, ksztatu trójkta nierównobocznego, 70 mm wy-

sokiego (w osi wyrostków poprzecznych), o podstawie 110 mm dugiej (w osi strzakowej).

Oddalenie jego szczytu od dolnej krawdzi powierzchni stawowej tylnej zygapoiyzy wynosi

110 mm, od zewntrznej krawdzi powierzchni stawowej dla gówki drugiego ebra na trzo-

nie 70 mm. Powierzchnia przednia wyrostka przechodzi w górze w przedni zygapofyz,

w dole w zgrubienie szczytowe wyrostka; w porodku jest ona silnie zwona z powodu

wcicia si incisurae intervertebralis, w dole na 45 mm, w porodku na 15 mm, w górze

na 35 mm szerokiej. Powierzchnia tylna wyrostków poprzecznych ksztatu trapezu, w nasa-

dzie i od góry gadka, przechodzi od góry i wewntrz w incisura intervertebralis posterior,

15 mm szerok i 24 mm gbok. Powierzchnia zewntrzna wyrostka poprzecznego ma ksztat

trapezu. W rodku swej dugoci jest ona lekko wgbiona (w osi krgosupa), podnosi si za
w górze ku wyrostkom stawowym, w dole ku szczytowi wyrostka, a powierzchnia jej jest

nierówna. Oddalenie szczytu wyrostka od krawdzi zewntrznej przedniej zygapofyzy wynosi

135 mm; dugo ciany (w osi krgosupa) przy szczycie wyrostka 65 mm, w poowie du-

goci 55 mm. ciana dolna wyrostka poprzecznego, cita od przodu i góry do tyu i dou

ma na swej powierzchni paszczyzn stawow dla szyjki ebra pierwszego, o dugoci 53 mm
(w osi krgosupa), a 41 mm (w osi wyrostków poprzecznych).

Otwór rdzeniowy (foramen vertebrale) ma ksztat trójkta równoramiennego

o zaokrglonym wierzchoku. Wysoko jego wynosi 75 mm, szeroko przy nasadzie 90 mm,

w poowie wysokoci z powodu zgrubie na ukach, zaledwie 40 mm.

Krg ten, chocia nieco wikszy, podobny jest do krgu mamuta berezowskiego. Du-

go wyrostka ocistego w okazie Adamsa wynosi 270 mm. W okazie z Berezowki wyrostka

ocistego brak.
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Zestawienie wymiarów pierwszego krgu piersiowego (w mm):

Mamut ze Staruni

Tab. IV. Ryc. 18, 19.

Tab. V. Ryc. 20

Mamut z Berezowki

wysoko ciany prze-

dniej 110, tylnej 120

szeroko ciany prze-

dniej 170, tylnej 150

47

54

50

52

40

38

140

40

35

40

91

70

110

53

41

125

125

40

34

54

38

37

29

110

40

32

27

84

85

81

38

30

Dugo powierzchni stawowej dla gówki 2-go ebra ....
Szeroko » » » » . . • .

Dugo powierzchni stawowych dla gówki I-go ebra . . .

Szeroko » » » » . . .

Szeroko » » » » ....
Oddalenie przed. wyr. staw. od siebie

Szeroko » » »

Dugo pow. staw. dla guzka ebrowego

Drugi krg piersiowy.

Tab. V. Ryc. 21, 22.

W krgu tym prawy wyrostek poprzeczny jest odamany, a lewy wyszczerbiony tak,

e brak na nim powierzchni stawowej dla guzka ebrowego; przedni prawy wyrostek stawowy

i powierzchnia stawowa dla gówki ebra po stronie lewej, s równie poszczerbione. Z tern

wszystkiem okaz ze Staruni jest jeszcze lepiej zachowany ni z Berezowki i okaz Schmidta;

z pierwszego bowiem dochowa si tylko jeden wyrostek poprzeczny, u drugiego obydwa wy-

rostki poprzeczne s poamane, a z wyrostka ocistego utrzymaa si tylko nasada.

Trzon tego krgu jest do znacznie wyduony w kierunku poprzecznym, cho
mniej ni w krgu pierwszym. ciana górna trzonu, do przewodu rdzeniowego zwrócona,

65 mm duga (w osi krgosupa), a 70 mm szeroka, prawie paska, nierówna. Krawd prze-

dnia i tylna nieco wystajce, a zgrubienie rodkowe nieznaczne. Z tego powodu te zag-

bienia boczne s pytkie. ciana przednia jest 115 mm wysoka, a 140 mm szeroka, lekko

wypuka, w samym rodku ma mae zagbienie, na obwodzie za koncentryczne rowkowanie.

ciana dolna ma ten sam ksztat, co ciana odpowiednia krgu pierwszego, jednak po-

wierzchnia jej nie jest tak pask jak u niego, lecz posiada pomidzy wystajcym brzegiem

przednim i tylnym do znaczne zagbienie, przedzielone w porodku zgrubieniem, oba te

brzegi czcem. Wymiary dolnej ciany tego trzonu s nastpujce:

Dugo ciany w porodku (w osi krgosupa) 65 mm, szeroko 210 mm; dugo
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krawdzi przedniej midzy powierzchniami stawowemi dla gówek drugiej pary eber 105 mm;
dugo krawdzi tylnej midzy powierzchniami stawowemi dla gówek trzeciej pary eber

120 mm; oddalenie wzajemne punktów zetknicia si powierzchni stawowych obu par eber

165 mm; dugo powierzchni stawowej dla gówki drugiego ebra (w osi krgosupa) 49 mm,
szeroko 65 mm; dugo powierzchni stawowej dla gówki trzeciego ebra 46 mm, szero-

ko 52 mm. Powierzchnia stawowa dla gówki drugiego ebra ma ksztat jajowaty i zwró-

cona jest wszym kocem ku zewntrz. Sama paszczyzna stawowa lekko wklsa, skiero-

wana jest w dó i ku przodowi. Powierzchnia stawowa dla gówki ebra trzeciego równie

ksztatu jajowatego, ale skierowana kocem wszym do wewntrz, szerszym na zewntrz,

a wic przeciwnie jak powierzchnia dla gówki ebra drugiego. ciana tylna miseczkowato

wklsa, 110 mm wysoka i 120 szeroka, wysuwa si nad tyln cian wyrostków poprzecz-

nych mniej wicej na 16 mm.

Wyrostek oci s ty zachowa si w zupenoci w tym krgu, podobnie jak w krgu

3, 4 i 5-tym, a gówki wszystkich czterech poczone s jeszcze ze sob wizadem karko-

wem (ligamentwm cermcale). Ksztatem swym przypomina wyrostek ocisty krgu pierw-

szego, jednak wszystkie jego wymiary s o wiele wiksze. Wymiary wyrostka ocistego s
nastpujce:

Wysoko od sklepienia otworu rdzeniowego (foramen vertebrale) do wierz-

choka gówki 340 mm; wymiar poduny (w osi krgosupa) nasady (tu nad for. verte-

brale) 55 mm, poprzeczny 95 mm; w wysokoci za 75 mm ponad sklepieniem otw. rdze-

niowego wynosi szeroko ciany tylnej wyrostka 50 mm, szeroko cian bocznych (w osi

krgosupa) 65 mm, oddalenie krawdzi przedniej od rodka ciany tylnej 50 mm; wymiar

gówki wyrostka ocistego w osi krgosupa 110 mm, w osi poprzecznej 80 mm.
uki drugiego krgu podobne s do uków krgu pierwszego, lecz o wiele potniej

s rozwinite, a zwenie ich, jakie w krgu pierwszym wystpuje w 2

/3 wysokoci, tutaj

znajduje si dopiero tu pod sklepieniem otworu rdzeniowego. ciana wewntrzna uku, 76 mm
duga (w osi wyrostka ocistego), jest zgrubiaa nieco poniej poowy swej dugoci; ciana

zewntrzna uku 74 mm wysoka; grubo uku w miejscu zgrubienia wynosi 40 mm, szero-

ko (w osi krgosupa) 118 mm. Ku górze szeroko ciany bardzo nieznacznie maleje, gru-

bo nieco si zmniejsza a ciana sama staje si gadk.

Wyrostki stawowe przednie drugiego krgu s podobne do tyche krgu po-

przedzajcego, ale mniej wystajce i sw powierzchni stawow wicej ku górze skierowane.

Powierzchnie ich stawowe maj ksztat nieregularnie kolisty, o rednicy 44 mm, a przednia

ich cz nie jest odwinit jak to byo we wszystkich poprzednich krgach, lecz caa po-

wierzchnia jest jednostajnie paska, o zagbieniu prawie niedostrzegalnem. Oddalenie zewntrz-

nych krawdzi obu wyrostków stawowych przednich wynosi w rodku ich dugoci 175 mm,

wewntrznych 95 mm. Oddalenie przedniej krawdzi pow. stawowej od poowy oddalenia wy-

rostka stawowego przedniego i tylnego wynosi 55 mm. Nasady wyrostka stawowego prze-

dniego i tylnego, które w siódmym krgu szyjnym prawie si stykay, a w pierwszym pier-

siowym byy ju widocznie od siebie oddalone, tutaj s od siebie ju bardzo znacznie oddalone.

Wyrostki stawowe tylne nie podnosz si prawie nad poziom uku, a ich po-

wierzchnia stawowa spoczywa prawie na samym uku i ustawiona jest niemal w paszczynie

wyrostka ocistego i trzonu. Sama powierzchnia stawowa na 40 mm wysoka a 30 mm sze-
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roka. skierowana jest ku tyowi i nieco w dó. Oddalenie jej krawdzi górnej od rodka od-

dalenia przedniego i tylnego wyrostka, wynosi 62 mm. Oddalenie krawdzi zewntrznych, tyl-

nych wyrostków stawowych od siebie wynosi 112 mm, wewntrznych 65 mm.

Wyrostki poprzeczne tego krgu potnie rozwinite, gdy si na nie patrzy w osi

krgosupa, maj ksztat trójktów równobocznych. Wysoko ich (od rodka nasady do wierz-

choka) wynosi 75 mm, dugo ich podstawy 115 mm, oddalenie ich szczytu od dolnej kra-

wdzi wyrostka staw. tylnego 110 mm. Nasada wyrostka poprzecznego cienka i gadka, ku

wierzchokowi rozszerza si coraz wicej i staje si chropowat. Przednia powierzchnia wy-

rosi ka poprzecznego ma ksztat trójkta o zaokrglonych wierzchokach, którego podstawa

odgraniczona jest od góry wyrostkiem stawowym przednim, od dou za powierzchni sta-

wow dla gówki drugiego ebra. Od strony trzonu ograniczona jest ona zagbieniem idcem

w przedueniu inclsurae intervertebralis. Powierzchnia dolna wyrostka poprzecznego (nieco

uszkodzona) 75 mm (w osi krgosupa) duga, zaokrglona, opatrzona jest powierzchni sta-

wow dla guzka ebra drugiego, 50 mm dug. Oddalenie wierzchoka dolnej powierzchni od

krawdzi zewntrznej przedniej zygapofyzy wynosi 90 mm. Powierzchnia górna ma ksztat

trapezu. Wymiar jej (w osi krgosupa) wynosi przy nasadzie 65 mm, w poowie dugoci

55 mm. Powierzchnia tylna wyrostka jak przednia.

Otwór rdzeniowy (foramen vertebrale), podobnego ksztatu jak w krgu pierw-

szym, jest 70 mm wysoki a przy nasadzie 75 mm szeroki. Krg ten zgadza si zupenie pod

wzgldem ksztatu z opisem Zaleskiego. I tutaj równie tylne wyrostki stawowe nie s jedna-

kowej wielkoci, chocia rónica midzy nimi jest jeszcze bardzo nieznaczna. Mona te zau-

way podobne nieznaczne rónice i pod wzgldem wielkoci powierzchni stawowych przednich

wyrostków stawowych.

Zestawienie wymiarów drugiego krgu piersiowego (w mm):

Okaz ze Staruni

Tab. V. Ryc. 21, 22
Okaz Schmidta

Wysoko trzonu

Szeroko »

Oddalenie tylnych wyrostków stawowych

Dugo ich powierzchni stawowych

Szeroko » »

Wysoko przewodu rdzeniowego

Szeroko » »

Szeroko uku

Diugo powierzchni stawowej dla gówki 2-go ebra

Szeroko » » » »

Dugo powierzchni stawowej dla gówki 3-go ebra

Szeroko » >. » »

z przodu 115 mm,
z tyu 110 mm

z przodu 140 mm,
z tyu 120 mm

65

40

30

70

75

55

49

65

46

52

123

134

91

44

37

70

73

48

34

48

34

41
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Trzeci krg piersiowy

Tab. V. Ryc. 22

poczony jeszcze z drugim i czwartym krgiem piersiowym, jest mocno uszkodzony,

gdy lewego wyrostka poprzecznego brak, a piUwy jest odamany.

Trzon. ciana górna trzonu podobnie jest uksztatowana jak w krgu drugim; du-

go jej w osi krgosupa wynosi 55 mm, szeroko 65 mm. ciana przednia podobna

równie do teje krgu drugiego; wysoko jej wynosi 110 mm, szeroko 120 mm. ciana

dolna ksztatu szecioboku jak w krgu drugim, krawdzie jednak jej wicej wystaj; prze-

dnia nadto jest ku przodowi nieco ukowato wypuklona, tylna za nieco do tyu ukowato

wklsa. Sama powierzchnia ma dwie boczne wklsoci, rozdzielone wystajcem mocno

zgrubieniem, które czy ze sob krawd przedni i tyln, a sama jest rozdzielona rowkiem

wzdu biegncym na dwie poowy. Krawdzie powierzchni stawowych, równie silnie wysta-

jce, ograniczone s lekkim rowkiem. Dugo ciany dolnej (w osi krgosupa) wynosi 67 mm,
szeroko 200 mm; dugo krawdzi przedniej midzy powierzchniami stawowemi dla gówek

3 pary eber 120 mm; dugo krawdzi tylnej midzy powierzchniami stawowemi dla gówek

4-tej pary eber 134 mm. Oddalenie punktów zetknicia si powierzchni stawowych dla gó-

wek 3-ej i 4-ej pary eber wynosi 170 mm. Powierzchnia stawowa dla gówki trzeciego ebra

ma ksztat gruszkowaty i jest zwrócona cieszym kocem ku wyrostkowi poprzecznemu, szer-

szym ku rodkowi trzonu. Jest ona skierowana ku doowi do przodu i nieco na zewntrz

Dugo tej powierzchni wynosi 40 mm, szeroko 50 mm. Powierzchnia stawowa dla gówki

czwartego ebra jest regularnie eliptyczna, 45 mm duga i 55 mm szeroka. ciana tylna

podobna do ciany krgu poprzedniego, 130 mm wysoka, 120 mm szeroka.

Wyrostek ocisty po swej stronie tylnej opatrzony brózd, która przy nasadzie

wyrostka jest bardzo gbok i szerok. Dugo wyrostka oscistego od szczytu przewodu

rdzeniowego wynosi 410 mm; oddalenie midzy przedni krawdzi (przy nasadzie), a rod-

kiem tylnej ciany 60 mm; wymiar poprzeczny nasady 100 mm. W wysokoci 75 mm nad

sklepieniem przewodu rdzeniowego, wynosi szeroko ciany tylnej 53 mm, szeroko cian

bocznych 60 mm, oddalenie krawdzi przedniej od rodka ciany tylnej 50 mm. Wymiar

gówki wyrostka oscistego w osi krgosupa dochodzi do 95 mm, w kierunku poprzecznym

80 mm.

uki trzeciego krgu s tej postaci, co i w krgu drugim. Dugo uku po stronie

zewntrznej od granicy obydwóch wyrostków stawowych do szczytu otworu rdzeniowego

80 mm; odlego midzy tylnym brzegiem powierzchni stawowej przedniego wyrostka stawo-

wego a szczytem sklepienia otw. rdzeniowego 65 min; grubo uku na granicy przedniego

i tylnego wyrostka stawowego (w osi wyrostków poprzecznych) wynosi 30 mm, szeroko ich

(w osi krgosupa) 78 mm. Na wysokoci sklepienia przewodu rdzeniowego wymiar uku w osi

krgosupa wynosi 90 mm, w wymiarze poprzecznym 100 mm.

Wyrostki stawowe przednie podobne jak w krgu drugim. Oddalenie pomidzy

przedni krawdzi wyrostka stawowego od poowy oddalenia wyrostków przednich i tylnych

wynosi 55 mm, rednica pow. stawowej 40 mm. Wyrostki stawowe tylne, podobnie jak

w krgu drugim, prawie nie wystaj nad powierzchni uku. Dugo ich powierzchni stawowej

(w osi wyrostka oscistego) wynosi 50 mm, w wymiarze poprzecznym 55 mm. Odlego mi-
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(Izy górn krawdzi tylnego wyrostka stawowego a rodkiem granicy midzy obydwoma wy-

rostkami, przednim i tylnym, wynosi 56 mm; oddalenie wzajemne krawdzi zewntrznych

powierzchni stawowych wynosi 90 mm, wewntrznych 45 mm.

Wyrostki poprzeczne zniszczone. Otwór rdzeniowy 65 mm wysoki, 70 mm
szeroki. Trzeci krg piersiowy ze Staruni nie róni si od krgów z Berezowki i okazu Schmidta,

o ile mona wnosi z krótkiego opisu, podanego przez Zaleskiego.

Zestawienie wymiarów trzeciego krgu piersiowego (w mm):

Wysoko trzonu

Szeroko »

Dugo pow. staw. dla gówki 3-go ebra

Szeroko » » »

Dugo pow. staw. dla gówki 4-go ebra

Szeroko

Dugo wyrostka ocistego

Gówka » »

Oddalenie tylnych wyrostków stawowych

Dugo ich powierzchni stawowych . .

Szeroko » »

z przodu 110

z tyu 130

z przodu 120

z tyu 120

40

50

45

55

410

95x80
45 (krawdzi

wewntrznych)

55

50

112

120

30

48

39

44

64

47

34

124

134

31

44

38

49

423

92

64

49

30

Czwarty krg piersiowy.

Tab. V. Ryc. 22, 23.

W krgu tym wyrostek ocisty i wyrostki poprzeczne s odamane; pierwszy jednak

znalaz si w caoci, ostatnie czciowo.

Trzon. ciana g ó ma trzonu do przewodu rdzeniowego zwrócona, plaska, w po-

rodku rowkiem w osi krgosupa biegncym na dwie poowy rozdzielona. Dugo jej wynosi

70 mm, szeroko 55 mm. ciana przednia zronita jeszcze z krgiem trzecim posiada

120 mm rednicy. ciana dolna tego samego ksztatu co w krgu trzecim. Dugo jej w osi

krgosupa wynosi 65 mm, dugo jej krawdzi przedniej 135 mm. Powierzchnia stawowa

dla gówki IV-go ebra ma ksztat silnie wyduonej elipsy, 65 mm szerokiej (w wymiarze

poprzecznym), 27 mm dugiej (w osi krgosupa). Powierzchnia stawowa dla gówki ebra 5-go

ma ksztat elipsy 56 mm dugiej, 66 mm szerokiej. Obie powierzchnie stawowe nie stykaj

si ze sob, lecz s od siebie oddzielone. ciana tylna trzonu, miseczkowato wgbiona,

ma w rednicy okoo 120 mm a krawd jej górna posiada w porodku wycicie, odpowiada-

jce rowkowi ciany górnej.

Wyrostek ocisty liczy od sklepienia przewodu rdzeniowego do szczytu gówki

410 mm, a róni si od wyrostka ocistego krgu trzeciego tem, e jego krawd przednia
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PRZEKRÓJ WYROSTKA OCISTEGO.

jest szeroko zaokrglona, podczas gdy w krgu trzecim jest ostr, jak to przedstawia za-

czony szematyczny rysunek. Nasada wyrostka ocistego liczy w osi krgosupa 55 mm, w osi

wyrostków poprzecznych 115 mm. W wysokoci 75 mm ponad sklepieniem przewodu rdze-

niowego wynosi szeroko tylnej ciany wyrostka 60 mm, szeroko cian bocznych 58 mm,

oddalenie midzy krawdzi przedni a rodkiem ciany tylnej 30 mm. Brózda na tylnej

stronie wyrostka ocistego si znajdujca, szeroka i gboka, rozdzielona nierówn wynios

lini na dwie poowy, biegnie podobnie jak i w poprzednich krgach ku górze do poowy

dugoci wyrostka, poczem staje si coraz pytsz. Gówka wyrostka ocistego jest 90 mm
szeroka a 80 mm duga. uki tego krgu s bardzo uszkodzone. Przednie wyrostki sta-

wowe posiadaj powierzchni stawow pask, kolist.

35 mm w rednicy majc. Wyrostki stawowe tylne

o powierzchni stawowej podobnego ksztatu, o rednicy

42 mm. Wyrostki poprzeczne do silnie uszkodzone,

120 mm dugie. Ich powierzchnia stawowa dla guzka

ebra czwartego, jajowata 55 mm duga, 50 mm szeroka.

Przewód rdzeniowy tak uszkodzony, e wymierzy

si nie da.

Wedug Zaleskiego, poczwszy od krgu czwar-

tego, wyrostki ociste s mocno do tyu pochylone,

a górna cz uków, stanowica podstaw wyrostka ocistego, rozszerza si i ulega spa-

szczeniu (szeroko ich u mamuta z Berezowki wynosi 52 mm), a znajdujce si na niej

przednie i tylne wyrostki stawowe zbliaj si do siebie. Paszczyzny stawowe tych osta-

tnich s rónej wielkoci, a mianowicie prawa jest znacznie mniejsza od lewej. Otwór prze-

wodu rdzeniowego nie stoi ju jak w krgach poprzednich prostopadle, ale jest ku tyowi

pod ktem rozwartym pochylony. Z powodu znacznego uszkodzenia górnej czci uków
w okazie Staruskim, szczegóów tych stwierdzi nie mona. Natomiast w tym okazie docho-

wa si w caoci wyrostek ocisty, który w okazie z Berezowki i Schmidta by odamany.

KRG III. KRG IV.

Zestawienie niektórych wymiarów krgu czwartego (w mm):

Okaz ze Staruni

Tab. V. Ryc. 22, 23
Okaz z Berezowki

Dugo powierzchni stawowej dla gówki IV-go ebra

Szeroko » » » »

Dugo powierzchni stawowej dla gówki V-go ebra

Szeroko » » » »

Oddalenie powierzchni stawowej przednich wyrostków stawowych

Dugo » » » » »

Szeroko » » » » »

Oddalenie powierzchni stawowej tylnych wyrostków stawowych .

Dugo ich powierzchni stawowych

Szeroko » » . . . . .

WYKOPALISKA STARUSKIE

27

65

56

66

35

50

42

50

30, 20

42

38

42

58

30

50

38

35

48

16
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Pity krg piersiowy.

Tab. V. Ryc. 24, 25. Tab. VI. Ryc. 26.

Wyrostek ocisty z boku, a po czci i wyrostki poprzeczne s w krgu tym uszkodzone.

Trzon tego krgu jest podobnie uksztatowany jak w krgu poprzednim. Górna jego

ciana (do przewodu rdzeniowego zwrócona) jest 75 mm duga, 55 mm szeroka. ciana

przednia 110 mm wysoka, 120 mm szeroka. Dugo ciany dolnej 75 mm; dugo
krawdzi przedniej ciany dolnej 120 mm; dugo powierzchni stawowej (eliptycznego ksztatu)

dla gówki ebra pitego 40 mm, szeroko 76 mm; dugo powierzchni stawowej (równie

eliptycznego ksztatu) dla gówki ebra szóstego 40 mm, szeroko 60 mm. ciana tylna

118 mm wysoka i tyle szeroka, posiada brzeg górny silnie w porodku wcity.

Wyrostek ocisty tego krgu jest 342 mm dugi; inne wymiary jego z powodu

uszkodze nie daj si stwierdzi.

uki tego krgu s zupenie zniszczone. Wyrostki stawowe przednie wystaj zaledwie

nad poziom uków. Ich powierzchnie stawowe posiadaj ksztat nieregularnie eliptyczny o wy-

miarze podunym 40, poprzecznym 50 mm liczcym.

Wyrostki stawowe tylne podobne do tyche w krgu poprzednim. rednica ich

powierzchni stawowych wynosi 45 mm, oddalenie górnej ich krawdzi od poowy oddalenia

wyrostka stawowego przedniego i tylnego 50 mm.

Wyrostek poprzeczny na 110 mm dugi (w osi wyrostków poprzecznych), nie

róni si od tego krgów poprzednich.

Otwór przewodu rdzeniowego (foramen uertebralej 45 mm wysoki a 70 mm
szeroki u podstawy, jest w skutek silnego pochylenia do tyu wyrostka ocistego, w ty za-

gity tak, e jego cz górna a zarazem wsza ley prawie poziomo midzy oboma prze-

dnimi wyrostkami stawowymi. Wedug Zaleskiego wszystkie waciwoci krgu czwartego

znachodz si i w krgu pitym.

Zestawienie niektórych wymiarów krgu pitego (w mm):

Okaz ze Staruni

Tab. V. Ryc. 24, 25.

Tab. VI. Ryc. 26

Okaz z Berezowki

Dugo powierzchni stawowej dla gówki szóstego ebra ....
Szeroko » » » » ....
Oddalenie przednich wyrostków stawowych

40

76

40

60

40x50

45x45
70

45

30

60

30

60

38

32x43
31

32x43
49

Wymiary » » »

Wymiary » » »

Wysoko » »
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Szósty krg piersiowy.

Tab. VI. Ryc. 27, 28.

W krgu tym brak wyrostków poprzecznych, a wyrostek ocisty, jakkolwiek zachowa

si, jednak od krgu jest oderwany i przeamany w poowie swej dugoci.

Trzon. ciana górna trzonu 57 mm duga, 75 mm szeroka, opatrzona jest w rodku

jak poprzednie krgi rowkiem, w miejscu którego krawd przednia i tylna maj odpowiedne

wycicie. ciana przednia 120 mm wysoka, 144 mm szeroka, w górze sercowato wycita

o powierzchni wypukej, w rodku nieco wgbionej. ciana dolna posiada jak zwykle kra-

wd przedni i tyln wystajce, poczone ze sob waowatem zgrubieniem, po bokach któ-

rego powierzchnia jest zagbion. Dugo ciany w osi krgosupa wynosi 70 mm; dugo
krawdzi przedniej 110 mm, tylnej 140 mm; oddalenie nasad wyrostków poprzecznych 200 mm.

Powierzchnia stawowa dla gówki szóstego ebra ksztatu eliptycznego, po stronie lewej 35 mm
duga a 60 mm szeroka, po prawej 45 mm duga, 70 mm szeroka i o wiele gbsza. Po-

wierzchnia stawowa dla gówki ebra siódmego podobnego ksztatu, lecz ku wyrostkowi oci-

stemu nieco zwona. Dugo jej po stronie lewej wynosi 36 mm, szeroko 58 mm, po

prawej dugo 45 mm, szeroko 62 mm. Oddalenie powierzchni stawowej dla gówki szó-

stego i siódmego ebra wynosi po obu stronach okoo 7 mm. ciana tylna 120 mm wy-

soka, 130 mm szeroka, wystaje na 25 mm ponad powierzchnie wyrostków poprzecznych.

Powierzchnia jej talerzykowato wgbiona, okazuje silniejsze wgbienie w wymiarze strzako-

wym, a krawd jej górna jest sercowato wycita.

Wyrostek ocisty 350 mm dugi, posiada krawd przedni w nasadzie zaokr-

glon, od poowy dugoci ostr. Nasada jego ponad otworem rdzeniowym mierzy w osi krgo-

supa 30 mm, w wymiarze poprzecznym 60 mm. W wysokoci 75 mm od nasady wynosi

szeroko tylnej ciany wyrostka ocistego 45 mm, szeroko bocznych cian 40 mm, odda-

lenie rodka tylnej brózdy od krawdzi przedniej 30 mm. Brózda, znajdujca si po stronie

tylnej wyrostka ocistego, podobnie uksztatowana jak w krgu poprzednim. rednica gówki

wyrostka ocistego 60 mm.

uki krgu szóstego zniszczone, jednak o ile jeszcze wida nachylone byy nieco ku

przodowi. Wyrostki stawowe przednie zniszczone. Wyrostki stawowe tylne po

czci uszkodzone; oddalenie ich krawdzi wewntrznych od siebie wynosi 10 mm; oddalenie

krawdzi zewntrznych 100 mm; rednica ich powierzchni stawowych wynosi 45 mm. Wy-

rostków poprzecznych brak. Otwór rdzeniowy zniszczony.

Wedug Zaleskiego szósty krg równie mao si róni od krgu pitego, a w okazie

Adamsa oba krgi posiadaj wyrostki ociste tej samej dugoci. uki (laminae) w nasadzie

na 54 mm szerokie, schodz si ponad przewodem rdzeniowym, tworzc prawie lini poziom.

Tylne wyrostki stawowe oddalone s od siebie o 30 mm; powierzchnie ich stawowe

owalne, wyduone w kierunku strzakowym, s na 34 mm dugie, 29 mm szerokie. Wy-

rostki stawowe przednie oddalone s od siebie na 27 mm, a ich powierzchnie sta-

wowe s na 28 mm szerokie i 35 mm dugie. Wyrostki poprzeczne jak w krgu pi-

tym s lekko ku przodowi nachylone, 80 mm dugie i 80 mm w nasadzie szerokie. Przewód
rdzeniowy 48 mm wysoki, w czci szerszej dolnej 49 mm, w czci górnej wszej 25 mm
szeroki. O ile z zachowanych czci szóstego krgu piersiowego ze Staruni widzie mona, to
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nie róni si on istotnie od okazu z Berezowki, który przewysza tylko rozmiarami. Jedynie

uki ponad przewodem rdzeniowym s w okazie ze Staruni nieco pochylone ku przodowi,

podczas gdy w okazie z Berezowki tworz lini poziom.

Siódmy krg piersiowy.

Tab. VI. Ryc. 29, 30, 31.

W okazie tym brak jednego wyrostka poprzecznego, a z wyrostka ocistego zachowaa

si tylko nasada oraz cz kocowa z gówk.

Trzon. ciana górna 72 mm duga, 61 mm szeroka, opatrzona w porodku tak jak

i w krgach poprzednich gbokim rowkiem. ciana przednia trzonu wypuka, w rodku

nieco wklsa, posiada 110 mm wysokoci i tyle szerokoci. ciana dolna równie jest po-

dobna do teje ciany krgu poprzedniego. Dugo jej wynosi 70 mm; dugo jej krawdzi

przedniej 110 mm, tylnej 120 mm; oddalenie midzy punktami zetknicia si powierzchni

stawowych dla gówek siódmej i ósmej pary eber, 150 mm. Powierzchnia stawowa dla

gówki siódmego ebra eliptyczna, 38 mm duga, 55 mm szeroka. Powierzchnia stawowa dla

gówki ósmego ebra 40 mm duga, 60 mm szeroka. ciana tylna trzonu jak zwyczajnie

talerzykowato wklsa, liczy w wymiarze strzakowym 120 mm, w poprzecznym 130 mm.

Wyrostek ocisty ma przy nasadzie w osi krgosupa 30 mm; w wysokoci

75 mm ponad nasad wynosi szeroko tylnej ciany wyrostka 40 mm, szeroko cian bo-

cznych równie 40 mm, oddalenie rodka ciany tylnej od przedniej krawdzi 30 mm. Gówka

wyrostka ocistego mierzy w osi krgosupa 60 mm, w wymiarze poprzecznym 40 mm. Od

gówki po stronie prawej i lewej nieco ku przodowi biegn ku doowi dwa rowki. Brózda po

stronie tylnej wyrostka ocistego w nasadzie bardzo gboka i szeroka.

uki paskie, pochylone nieco od góry i tyu do przodu i dou, maj 35 mm w osi

krgosupa a 55 mm midzy przewodem rdzeniowym a zewntrzn cian nad powierzchniami

stawowemi dla gówek. Wyrostki stawowe przednie posiadaj powierzchnie stawowe

ustawione poziomo, ksztatu kolistego: praw wiksz, o rednicy 43 mm, lew mniejsz o re-

dnicy 17 mm. Oddalenie ich krawdzi wewntrznych wynosi 12 mm, zewntrznych 82 mm.

Wyrostki stawowe tylne posiadaj powierzchnie stawowe ksztatu prawie kolistego,

33 mm dugie i tyle szerokie. Oddalenie ich wewntrznych krawdzi wynosi 7 mm, zewntrz-

nych 67 mm. Wyrostki poprzeczne zdaj si nie róni od tyche krgu poprzedniego.

Otwór rdzeniowy jest 45 mm wysoki i 60 mm szeroki przy nasadzie. Ksztat otworu

rdzeniowego w krgu siódmym róni si od ksztatu w krgach poprzednich z tego powodu,

e na górnej cianie trzonu, stanowicej równoczenie dno przewodu rdzeniowego, znajduje si

gboka brózda, rodkiem ciany wzdu biegnca, a nadto podobna brózda przechodzi take

rodkiem sklepienia przewodu rdzeniowego, wskutek czego otwór rdzeniowy zatraca, jak to

susznie podnosi Zaleski, ksztat trójkta, jaki mia dotd a przybiera posta rombu o zao-

krglonych naroach.

Incisura intewertebralis posterior w okazie z Berezowki 42 mm szeroka, jest we-

dug Zaleskiego nie tak gbok jak w krgu poprzednim, lecz zajmuje równie ca po-

wierzchni tyln wyrostków poprzecznych. Te ostatnie s lekko nachylone ku przodowi

i w okazie z Berezowki wsze (71 mm) i dusze (82 mm) ni w krgu szóstym. Poo-
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eni i wielko powierzchni stawowych dla gówek eber s w tym okazie takie same jak

w krgu szóstym.

Zestawienie niektórych wymiarów krgu siódmego (w mm):

Okaz ze Staruni

Tab. VI.

Ryc. 29, 30, 31

Okaz z Berezowki

Oddalenie wzajemne powierzchni staw. przednich wyrostków staw. 12

prawej 43,

lewej 17

prawej 43,

lewej 17

7

33

30

60

45

23

32

20

18

37

32

52

42

Oddalenie wzajemne powierzchni staw. tylnych wyrostków staw. .

Szeroko » • »

Ósmy krg piersiowy.

Tab. VII. Ryc. 32, 33.

W krgu tym brakuje tylko lewego wyrostka , poprzecznego.

Trzon. ciana górna trzonu 70 mm duga, 60 mm szeroka, opatrzona jest w po-

rodku swej szerokoci rowkiem w podu biegncym, podobnie jak w krgu poprzednim.

ciana przednia wyduona w kierunku strzakowym, ma ksztat sercowaty. Oba jej wymiary,

t. j. poprzeczny i strzakowy s sobie równe i wynosz 120 mm. sama za powierzchnia jest

wypuka a w rodku nieco wklsa. ciana dolna trzonu podobna jak w krgu siódmym.

Dugo jej wynosi 70 mm; dugo jej krawdzi przedniej 120 mm, tylnej 130 mm; odda-

lenie punktów zetknicia powierzchni stawowych dla obu par gówek eber 140 mm. Po-

wierzchnia stawowa dla gówki ósmego ebra eliptyczna, po stronie lewej 38 mm duga

58 mm szeroka, po stronie prawej 36 mm duga, 46 mm szeroka. Powierzchnia stawowa dla

gówki dziewitego ebra jest o wiele wicej zagbiona ni poprzednia i po obu stronach

35 mm duga, 55 mm szeroka. ciana tylna zczona jest jeszcze ze cian przedni krgu

dziewitego, z którego to powodu nie mona z niej zdj dokadnych wymiarów.

Wyrostek ocisty po stronie tylnej równie brózd opatrzony, w rodku której

biegnie wzdu grzebie, dzielcy j na dwie poowy. Dugo wyrostka ocistego wynosi

330 mm, a dugo jego nasady ponad otworem rdzeniowym w osi krgosupa 33 mm. W wy-

sokoci 75 mm ponad podstaw wynosi szeroko jego tylnej ciany 30 mm, bocznych cian

40 mm, oddalenie krawdzi przedniej od rodka ciany tylnej 30 mm. Dugo gówki wy-

rostka ocistego w osi krgosupa wynosi 60, szeroko 40 mm.

uki biegn prawie poziomo; wymiar ich u góry w osi wyrostków poprzecznych wy-

nosi 50 mm, ich dugo 30 mm.
Wyrostki stawowe przednie uoone s poziomo. Powierzchnia ich stawowa

lewa, kolista, ma 33 mm rednicy, prawa eliptyczna 37 mm duga, 47 mm szeroka.
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Wyrostki stawowe tylne posiadaj powierzchnie stawowe ksztatu nieco niere-

gularnego, 37 mm dugie, 27 mm szerokie. Oddalenie ich krawdzi zewntrznych wynosi

70 mm, wewntrznych 12 mm.

Wyrostki poprzeczne opatrzone na kocu silnem zgrubieniem, s 70 mm dugie,

50 mm szerokie u nasady. Powierzchnia ich dosy nieregularna, ma od dou i zewntrz

powierzchni stawow dla guzka ebrowego, nieregularnie kolistego ksztatu, o 31 mm re-

dnicy. Incisura intewertebralis posterior 18 mm szeroka.

Otwór rdzeniowy taki sam jak w krgu siódmym, 45 mm wysoki i 65 mm u na-

sady szeroki.

1 tutaj podobnie jak na okazie Berezowskim daje si zauway silne wyduenie trzonu

krgu w wymiarze strzakowym. Z wymiarów ciany przedniej trzonu nie mona o tern wno-

si, gdy z powodu znacznego wycicia rodkowej czci górnej krawdzi wymiar strzakowy

w linii rodkowej wzity jest zamay. Wyrostki poprzeczne tego krgu nie s nachylone ku

przodom, a tylna ich cz jest wklsa.

Zestawienie niektórych wymiarów ósmego krgu (w mm):

Okaz ze Staruni

Tab. VII. Ryc. 32, 33
Okaz z Berezowki

120 121

Szeroko » 120

lewej 58, prawej 46

112

47Dugo powierzchni stawowej dla gówki ósmego ebra . .

Szeroko » » » » . . lewej 38, prawej 36 34

Dugo powierzchni stawowej dla gówki dziewitego ebra . 55 63

Szeroko » » » » 35 48

Oddalenie powierzchni staw. tylnych wyrostków stawowych . 12 16

Wysoko przewodu rdzeniowego . 45 44

65 53

Dziewity krg piersiowy.

Tab. VII. Ryc. 33, 34.

Krg ten zachowa si w caoci, chocia prawy wyrostek poprzeczny i wyrostek

ocisty s od trzonu oddzielone.

Trzon. ciana górna trzonu 70 mm duga, 60 mm szeroka, przedzielona w po-

rodku rowkiem, jest uksztatowana podobnie jak w krgu poprzednim; to samo odnosi si

te i do ciany przedniej, zczonej z krgiem ósmym, i do ciany dolnej. Dugo jej kra-

wdzi przedniej wynosi 110 mm, tylnej 130 mm; oddalenie punktów zetknicia si powierzchni

stawowych dla gówek eber 150 mm. Powierzchnia stawowa dla gówki dziewitego ebra

po stronie lewej, ksztatu eliptycznego 26 mm duga, 40 mm szeroka, po stronie prawej

25 mm duga, 45 mm szeroka. Powierzchnia stawowa dla gówki ebra dziesitego, po stro-

nie lewej 30 mm duga, 46 mm szeroka, po prawej 34 mm duga, 51 mm szeroka. ciana
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tylna posiada rednic w obu wymiarach, t. j. w poprzecznym i strzakowym 122 mm, a jej

krawd górna jest w porodku sercowato wycita.

Wyrostek ocisty jest na 300 mm dugi, a wymiar jego nasady w osi krgosupa
wynosi 30 mm. W wysokoci 75 mm od podstawy wynosi szeroko tylnej ciany 35 mm,
szeroko cian bocznych 40 mm; oddalenie krawdzi przedniej od rodka tylnej ciany 30 mm.'
rednica gówki wyrostka ocistego wynosi tak w wymiarze podunym jak i poprzecznym
40 mm. Rowek na tylnej stronie wyrostka ocistego taki sam jak w krgu poprzednim.

uki biegn prawie poziomo tak jak w krgu ósmym, a oddalenie ich brzegu tylnego
od przedniej krawdzi przedniego wyrostka stawowego wynosi 90 mm.

Powierzchnia stawowa przednich wyrostków stawowych jest 39 mm
duga, 30 mm szeroka, tylnych po prawej stronie 43 mm duga, 33 mm szeroka, po lewej
20 mm szeroka.

Wyrostki poprzeczne jak w krgu poprzednim 110 mm dugie, 50 mm szero-
kie, a w nasadzie 40 mm grube. Szczyt wyrostka zgrubiay, w osi krgosupa mierzy 70 mm,
w osi wyrostka ocistego 50 mm. Powierzchnia stawowa dla guzka ebra mierzy w osi krgo-
supa 28 mm, w wymiarze strzakowym 35 mm.

Otwór rdzeniowy jest 46 mm wysoki a 63 mm szeroki przy nasadzie.

Wedug Zaleskiego krg 9-ty niewiele róni si od 8-go, a ciao jego zachowuje ksztat
trójktny. Powierzchnie stawowe dla drugiej (dziesitej w tym razie) pary eber, od tego krgu
poczwszy przybieraj pooenie wicej pionowe. Wyrostki poprzeczne s skierowane szczytami
na zewntrz i clo góry, a same szczyty le powyej poziomu uków.

Zestawienie niektórych wymiarów krgu dziewitego (w mm):

Okaz ze Staruni

Tab. VII.

Ryc. 33, 34

Okaz z Berezowki

Wymiar strzakowy trzonu

Wymiar poprzeczny »

Dugo pow. staw. dla gówki 9-go ebra
Szeroko » » »

Dugo pow. staw. dla gówki 10-go ebra
Szeroko » » »

Szeroko uku u góry

Wysoko przewodu rdzeniowego ....
Szeroko » »

Okaz z Wogi

122

122 <

prawa 25, lewa 26

prawa 45, lewa 40

prawa 34, lewa 30

51

90

46

63

120

117

24

49

39

54

69

153

158

33

64

40

71

82

46

64

Dziesity krg piersiowy.

Tab. VII. Ryc. 35, 36. Tab. VIII. Ryc. 37.

W krgu tym jednego wyrostka poprzecznego brak, a drugi wyrostek poprzeczny i wy-
rostek ocisty jakkolwiek dochoway si, to jednak oderwane zostay od nasady.

Trzon. ciana górna trzonu w porodku jak zwyczajnie rowkiem opatrzona, jest

72 mm duga, a 56 mm szeroka. ciana przednia, wyduona w wymiarze strzakowym,
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posiada górny brzeg wycity. Wysoko ciany przedniej wynosi 115 mm, szeroko 100 mm.

ciana dolna zbudowana jak w krgu poprzednim. Dugo jej krawdzi przedniej wynosi

110 mm, tylnej 130 mm, oddalenie punktów zetknicia si powierzchni stawowych dla gó-

wek obu par eber 130. Powierzchnia stawowa dla gówki dziesitego ebra 38 mm duga.

41 mm szeroka, dla gówki jedenastego ebra 40 duga, 50 mm szeroka. ciana tylna

o 115 mm rednicy, jest mocno wgbiona, zreszt taka sama jak w krgu poprzednim.

Brózda midzykrgowa tylna (incisura intermrtebralis posterior) na 30 mm szeroka

i dosy gboka, nie przechodzi na powierzchni trzonu. (Zaleski obserwowa to dopiero na

krgach od 15-go poczwszy).

Wyrostek ocisty 270 mm dugi; wymiar poduny jego nasady (w osi krgosupa)

wynosi 30 mm; w wysokoci 75 mm ponad nasad wynosi szeroko jego ciany tylnej 28 mm.

cian bocznych 38 mm; gówka wyrostka ocistego mierzy 42 mm dugoci i 38 mm sze-

rokoci.

Wyrostki stawowe przednie s asymetrycznie zbudowane, gdy prawy jest nie-

mal dwa razy wikszy ni lewy. Powierzchnie stawowe przednich wyrostków
stawowych s do nieregularne, 50 mm dugie, 40 mm szerokie po stronie prawej,

a 30 mm dugie i 22 mm szerokie po stronie lewej. Obie te powierzchnie zblione s do

siebie z tyu na odlego 7 mm; z przodu z powodu uszkodzenia krawdzi oddalenie wy-

mierzy si nie dao. Wyrostki stawowe tylne zbliaj si w górze tak znacznie do siebie, e
szeroko oddzielajcego je rowka wynosi w górze 1 mm, podczas gdy w dole dochodzi do

22 mm. Ich powierzchnie stawowe posiadaj ksztat jajowaty i s wszym kocem zwró-

cone ku górze. Dugo powierzchni stawowej prawej wynosi 50 mm, szeroko 32 mm, sze-

roko lewej 28 mm, dugo z powodu uszkodzenia wymierzy si nie daa.

Wyrostki poprzeczne skierowane ku górze i zewntrz podobnie jak w krgu po-

przednim. Dugo ich, t. j. oddalenie ich szczytu od przewodu rdzeniowego wynosi 110 mm,

szeroko nasady w osi krgosupa 60 mm, grubo nasady po stronie przedniej i tylnej krgu

40 mm (od przewodu rdzeniowego na zewntrz). Samo zgrubienie szczytowe wyrostka jest

70 mm dugie i 50 mm szerokie.

Otwór rdzeniowy nie róni si ksztatem od tego krgu poprzedzajcego. Wyso-

ko jego jest 47 mm, szeroko przy podstawie 64 mm.

Wedug Zaleskiego krg dziesity i cztery krgi nastpne róni si od krgu dzie-

witego tern, e ich incisura intervertebralis posterior z powodu znaczniejszego wysu-

nicia si ku górze powierzchni stawowej dla gówki ebra jedenastego jest silniej wgbiona

(2
-

5 mm).

Jedenasty krg piersiowy.

Tab. VIII. Ryc. 38, 39, 40.

Krg ten zachowa si do dobrze, gdy tylko lewy wyrostek poprzeczny i trzon

z tyu po stronie prawej s nieco uszkodzone. Na pierwszy rzut oka przypomina on zupenie

krg dziesity, tylko wyrostki poprzeczne s znacznie silniej ku górze wzniesione, a wyrostek

ocisty jest wicej pochyy.

Trzon. ciana górna trzonu 78 mm duga a 60 mm szeroka, w porodku swej

szerokoci rowkowao wgbiona. ciana przednia równie jak w krgu poprzednim ksztatu
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sercowatego, z powodu gbokiego wycicia swego górnego brzegu, 110 mm wysoka i tyle sze-

roka, paska, a poniej rodka nieznacznie zagbiona. ciana dolna, 78 mm duga, posiada

ksztat podobny do teje krgu poprzedniego. Wymiary jej s nastpujce: dugo przedniej

krawdzi 110 mm; dugo tylnej krawdzi 150 mm; oddalenie punktów zejcia si powierzchni

stawowych dla gówek obu par eber 130 mm; dugo powierzchni stawowej dla gówki

ebra jedenastego 53 mm, szeroko 35 mm; dugo powierzchni stawowej dla gówki ebra

dwunastego 50 mm, szeroko 33 mm. ciana tylna tego trzonu, silnie talerzykowato wg-
biona, mniej jest wycita u góry ni przednia, 110 mm wysoka, 120 mm szeroka.

Wyrostek ocisty 240 mm dugi, a jego gówka 40 mm duga, 30 mm szeroka.

Powierzchnie stawowe przednich wyrostków stawowych równie po

obu stronach róni si pod wzgldem wielkoci, gdy prawa jest 48 mm duga i 35 mm
szeroka, lewa 50 mm duga i 30 mm szeroka. Oddalenie krawdzi tych powierzchni stawo-

wych wynosi od tyu 5 mm, w porodku 3 mm; z przodu z powodu uszkodzenia wymierzy

si nie daa.

Powierzchnie stawowe tylnych wyrostków stawowych do nieregular-

nie uksztatowane: lewa 45 mm duga, 35 mm szeroka, prawa 40 mm duga, 25 mm szeroka.

Oddalenie ich krawdzi wynosi z tyu 20 mm. w porodku 15 mm, w dole równie 20 mm.

Wyrostki poprzeczne silnie na zewntrz i ku górze skierowane. Dugo ich na-

sady (w osi krgosupa) wynosi 70 mm, szeroko (od otworu rdzeniowego) na zewntrz

40 mm. Zgrubienie kocowe, ksztatu groszkowatego, cieszym kocem ku tyowi skierowane

66 mm dugie i 55 mm szerokie. Incisura intewertebralis posterior 20 mm szeroka.

Otwór rdzeniowy 46 mm wysoki, 64 mm szeroki, ksztatu podobnego jak w kr-

gach poprzednich.

Dwunasty krg piersiowy.

Tab. VIII. Ryc. 41, 42. Tab. IX. Ryc. 43.

Krg ten zachowany jest w caoci; tylko trzon jego po stronie lewej od tyu jest

lekko wyszczerbiony. Podobny jest on zupenie do krgu poprzedniego, od którego róni si

wymiarami poszczególnych czci, a zwaszcza wyrostka ocistego.

Trzon. ciana górna trzonu jest 76 mm duga i 63 mm szeroka. ciana prze-

dnia, mniej w górze wycita ni w krgu jedenastym, lekko wypuka, w rodku nieznacznie

wklsa, jest 110 mm wysoka i tyle szeroka. ciana dolna nie ma porodku owego zgru-

bienia waowatego, czcego przedni i tyln krawd ze sob. Z tego powodu zagbienia

boczne ciany zlewaj si w jedn cao. Wymiary jej s: dugo krawdzi przedniej 110 mm,

tymej 150 mm, oddalenie punktów poczenia powierzchni stawowych obu par gówek eber

140 mm. Powierzchnia stawowa dla gówki ebra dwunastego wynosi po stronie lewej 57 mm
dugoci i 40 mm szerokoci (liczc rowek otaczajcy powierzchni, podczas gdy sama wy-

puko mierzy 40 x 30 mm), a po prawej 56 dugoci i 43 mm szerokoci. Powierzchnia

stawowa dla gówki ebra trzynastego jest 29 mm duga i 54 mm szeroka. ciana tylna

trzonu, 105 mm wysoka i 112 mm szeroka, jest silnie wklsa.

B rozda midzykrgowa tylna (incisura intervertebralis posterior) jest

21 mm szeroka.

WYKOPALISKA STAFtJHSKIE. \^
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Wyrostek ocisty jest na 220 mm dugi, a nasada jego w osi krgosupa mierzy

30 mm. Szeroko cian bocznych w oddaleniu 75 mm od nasady wynosi 50 mm.

Wyrostki stawowe przednie s nierównej wielkoci. Prawa ich powierzchnia sta-

wowa ksztatu owalnego, 37 mm duga, 24 mm szeroka, bya zdaje si mniejsza ni lewa,

która niestety ulega zniszczeniu. Oddalenie krawdzi wewntrznych tych powierzchni wynosi

12 mm, zewntrznych 66 mm.

Wyrostki stawowe tylne posiadaj powierzchni stawow lew 56 mm dug,

38 mm szerok, praw 42 mm dug i 25 mm szerok. Oddalenie ich krawdzi wewntrz-

nych na caej przestrzeni wynosi 12 mm, zewntrznych 80 mm.

Wyrostki poprzeczne podobnie ustawione jak w krgu poprzednim. Wymiar ich

nasady w osi krgosupa wynosi 60 mm, w osi poprzecznej 40 mm. Dugo zgrubienia ko-

cowego w osi krgosupa 70 mm, szeroko 50 mm.

Otwór rdzeniowy jest 48 mm wysoki i 62 mm szeroki u podstawy.

Trzynasty krg piersiowy.

Tab. IX. Ryc. 44, 45.

Wyrostki poprzeczne i wyrostek ocisty byy w tym krgu oderwane od trzonu.

Trzon. ciana górna trzonu 78 mm duga, 56 mm szeroka, caa ku linii rodkowej

rowkowao wgbiona. ciana przednia wypuka, u góry lekko wycita, mniej wicej 107 mm
wysoka, 112 mm szeroka. ciana dolna tego ksztatu co w krgu dwunastym. Wymiary jej

s nastpujce: dugo 76 mm; krawd przednia 100 mm; krawd tylna 140 mm; odda-

lenie powierzchni stawowych dla obu par gówek eber 130 mm. Powierzchnia stawowa dla

gówki trzynastego ebra 46 mm duga i szeroka, cz jej rodkowa wypuka, 40 mm duga,

30 mm szeroka. Powierzchnia stawowa dla gówki ebra czternastego jest po stronie lewej

45 mm duga i 40 mm szeroka, po prawej 42 mm duga, 33 mm szeroka. ciana tylna

jest 135 mm szeroka. Wysoko nie daa si wymierzy dokadnie.

Wyrostek ocisty 230 mm dugi. Wymiar jego nasady w osi krgosupa wynosi

35 mm, poprzeczny 56 mm. Powierzchnie stawowe przednich wyrostków stawowych odda-

lone s w rodku swej dugoci o 7 mm; lewa z nich jest 50 mm duga, 40 mm szeroka,

prawa 45 mm duga, 15 mm szeroka. Powierzchnie stawowe tylnych wyrostków stawowych

50 mm dugie i 35 mm szerokie, oddalone s na pocztku i przy kocu od siebie na 30 mm,

w porodku swej dugoci zaledwie na 1 mm. Incisura intermrtebralis posterior szeroka

na 20 mm.

Wyrostki poprzeczne, grubsz stron ku przodowi skierowane, ksztatu jajowa-

tego, o podstawie 70 mm w osi krgosupa, a 50 mm w osi wyrostków ocistych liczcej. Po

stronie tylnej oddziela si od wyrostków poprzecznych may guziczkowaty wyrostek, ster-

czcy ponad incisura interwrtebralis. Wyrostek ten, zaledwie zaznaczony na krgu jede-

nastym, wikszy jest w krgu dwunastym, a w krgu 13-tym jest jeszcze znaczniejszy.

Otwór rdzeniowy jest w krgu tym 44 mm wysoki, a 60 mm szeroki.



131

Czternasty krg piersiowy.

Tab. IX. Ryc. 46, 47.

Krgi XIV—XIX w okazie ze Staruni s zczone jeszcze ze sob zapomoc chrzstek

i wizade i w takim stanie te zostay pozostawione i nie oddzielane od siebie; z tego te

powodu nie wszystkie pomiary zostay na nich wykonane, co jednak jest rzecz maej wagi

z powodu, e krgi te s bardzo do siebie podobne.

ciana górna trzonu 78 mm duga, 52 mm szeroka, w linii rodkowej podobnie jak

w krgach poprzednich rynienkowato wyobiona. ciana przednia posiada rednic 105 mm
i jest ksztatu tego samego co w krgu poprzednim. ciana dolna 78 mm duga; krawd
jej przednia mierzy 113 mm. Powierzchnia stawowa dla gówki czternastego ebra 34 mm
duga, 42 mm szeroka, dla gówki pitnastego ebra 30 mm duga i 40 mm szeroka.

Wyrostek o cisty odamany; nasada jego jest w osi krgosupa duga na 30 mm,

w wymiarze poprzecznym na 85 mm. Powierzchnie stawowe przednich wyrostków stawowych

55 mm dugie, a 35 mm szerokie, w górnej swej czci zlewaj si ze sob, w porodku od-

dzielone s pytkim rowkiem, a w dole rozchodz si na 6 mm.

Wyrostki poprzeczne s 70 mm dugie a 55 mm szerokie.

Otwór rdzeniowy, 40 mm wysoki, ma 56 mm szerokoci w nasadzie.

Pitnasty krg piersiowy.

Tab. IX. Ryc. 47.

Ten krg i nastpne cztery s wszystkie podobne do krgu poprzedniego. ciana

trzonu jego górna i dolna s 80 mm dugie. Wyrostek ocisty tego krgu jest

155 mm dugi i silnie ku tyowi pochylony. Szeroko jego nasady wynosi 95 mm, rednica

gówki 40 mm. Zewntrzny brzeg cian bocznych wyrostka ocistego powyej nasady zawija

si ku przodowi, tworzc po obu stronach wyrostka rodzaj rynienek. Wyrostki poprze-

czne s w tym krgu 70 mm dugie i 45 mm szerokie.

Szesnasty krg piersiowy.

Tab. IX. Ryc. 47.

ciana dolna w tym krgu jest równie 80 mm duga. Powierzchnia stawowa tylna

dla gówki ebra siedemnastego jest ju bardzo drobna. Wyrostek ocisty, 170 mm dugi

a 90 mm w nasadzie szeroki, posiada brzegi zawinite, zwaszcza w porodku jeszcze o wiele

silniej, ni to miao miejsce w krgu poprzednim. Szeroko gówki wyrostka ocistego wynosi

40 mm. Wyrostki poprzeczne s 80 dugie i 45 mm szerokie.

Siedemnasty krg piersiowy.

Tab. IX. Ryc. 47.

ciana górna i dolna trzonu s na 80 mm dugie i tak samo zbudowane. Na
krgu tym znajduje si tylko jedna powierzchnia stawowa dla gówki siedemnastego ebra,

podczas gdy powierzchni stawowej dla gówki osiemnastego ebra brak.
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Wyrostek ocisty, 155 mm dugi, posiada gówk na 40 mm szerok, a jego

brzegi, zawinite ku przodowi na przestrzeni okoo 40 mm, stykaj si z wyrostkami po-

przecznymi.

Wyrostki poprzeczne s w tym krgu 70 mm dugie, 40 mm szerokie.

Osiemnasty krg piersiowy.

Tab. IX. Ryc. 47.

ciana dolna trzonu 90 mm duga. Na trzonie tego krgu znajduje si równie tylko

jedna powierzchnia stawowa dla gówki osiemnastego ebra. Wyrostek ocisty, 130 mm
dugi, posiada w porodku brzegi mocno zawinite tak, e rowki w ten sposób utworzone s
do gbokie i 25 mm szerokie.

Dziewitnasty krg piersiowy.

Tab. IX. Ryc. 47, 48.

ciana górna 60 mm szeroka i 90 mm duga. ciana dolna 90 mm duga. Po-

wierzchnia stawowa dla gówki dziewitnastego ebra, umieszczona przy przedniej krawdzi

trzonu, jest kolista, lekko zagbiona, o 35 mm rednicy. Powierzchnia tylna trzonu u góry

sercowato wycita, talerzykowato wklsa, 110 m wysoka i 120 mm szeroka.

Wyrostek ocisty, na 140 mm dugi a 75 mm w nasadzie szeroki, posiada

brzegi w odlegoci 45 mm od nasady zawinite na przestrzeni 55 mm, tworzce ku przo-

dowi rowek okoo 15 mm szeroki.

Wyrostki stawowe tylne posiadaj powierzchnie stawowe na 75 mm dugie,

a 50 mm szerokie, oddalone od siebie w górze i w dole na 15 mm, w porodku na 1 mm.

Wyrostki poprzeczne, 80 mm dugie a 40 mm szerokie, przechodz ku tyowi

w wyrostek 20 mm dugi i szeroki, spaszczony w wymiarze poprzecznym.

Ogólne uwagi nad krgami piersiowymi.

Krgi piersiowe, jakkolwiek zbudowane wedug jednego typu, róni si do znacznie

midzy sob, a rónice te wzrastaj coraz bardziej w miar posuwania si od przodu ku ty-

owi. Co si tyczy przedewszystkiem trzonu, to dugo jego (rednica w osi krgosupa)

ronie w kierunku od przodu ku tyowi, lecz nie jednostajnie ale skokami tak, e zwykle po

kilka krgów ma przecitnie jednakow dugo, jak np. krgi: 1— 4, 5— 10, 11— 14, 15— 17,

18—19. Ksztat pierwszych krgów piersiowych jest owalny, a wymiar poprzeczny przewysza

wymiar strzakowy. W krgach dalszych zwolna wymiar strzakowy si zwiksza i w tym te

kierunku cay trzon si wydua, przybierajc wskutek lekkiego wycicia krawdzi górnej

ksztat sercowaty. Na trzonie kadego krgu znajduj si dwie pary powierzchni stawowych

dla gówek eber, a wyjtek w tym wzgldzie stanowi tylko ostatnie krgi od szesnastego

poczwszy. W krgu szesnastym powierzchnia stawowa dla gówki ebra siedemnastego jest

ju bardzo maa, a krgi siedemnasty, osiemnasty i dziewitnasty posiadaj tylko po jednej

powierzchni stawowej z kadej strony dla gówki odpowiadajcego sobie ebra.

Wyrostki ociste krgów piersiowych róni si w poszczególnych krgach dugoci,
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ustawieniem i postaci. Dugo wyrostków ronie od pierwszego a do czwartego (w okazie

Adamsa a do szóstego), poczem maleje chocia dosy nierównomiernie.

Zestawienie dugoci wyrostków ocistych krgów piersiowych (w mm):

Okaz ze Staruni Okaz Adamsa

Krg 1. ? 270

» 2. 340 360

» 3. 410 450

» 4. 410 480

» 5. 342 490

» 6. 350 490

» 7. ? 480

» 8. 330 450

» 9. 300 410

» 10. 270 380

» 11. 240 350

» 12. 220 290

» 13. 230 280

» 14. ? 250

» 15. 155 220

» 16. 170 190

» 17. 155 180

» 18. 130 180

» 19. 140 180

Wyrostki ociste pierwszych piciu krgów stoj najbardziej prosto, t. zn. pochy-

lenie ich ku tyowi jest najmniej widoczne. Wyrostki krgów dalszych pochylaj si coraz sil-

niej, a w ostatnich piciu krgach le prawie poziomo. Pod wzgldem ksztatu wyrostek

ocisty pierwszego krgu sw smuk budow róni si wybitnie od czterech krgów nast-

pnych, których wyrostki ociste s szczególnie potnie rozwinite. Wyrostki ociste krgów

nastpnych posiadaj budow coraz drobniejsz. Wyrostki ociste piciu ostatnich krgów

róni si od innych tern, e brzegi ich zawijaj si w swej czci rodkowej ku przodowi

i górze tak, e po bokach tworz si rowki dosy gbokie.

uki pierwszych czterech krgów piersiowych przypominaj postaci i ustawieniem

uki krgów szyjnych. S one bowiem wzkie, na zewntrz obe i stykaj si ze sob pod

ktem ostrym. W krgach nastpnych uki ulegaj spaszczeniu, a w górze, stykajc si ze sob,

tworz prawie lini poziom. To samo odnosi si i do wyrostków stawowych, które

w pierwszych krgach piersiowych podobnie s wystajce jak w krgach szyjnych, w krgach

dalszych za coraz mniej podnosz si nad poziom uków, a ich powierzchnie stawowe pra-

wie wprost do nich przylegaj.

Wyrostki poprzeczne wystaj w pierwszych dziewiciu krgach ku bokom nie-

mal poziomo, w nastpnych za podnosz si coraz wicej ku górze.
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Otwory rdzeniowe pierwszych szeciu krgów maj ksztat mniej wicej trój-

ktny; od krgu siódmego poczwszy ksztat rombowy, a to z powodu gbokiej brózdy, jaka

biegnie wzdu ciany dolnej przewodu rdzeniowego. Przytem od krgu czwartego przewód

rdzeniowy w swej czci górnej pochyla si dosy znacznie ku tyowi, a szeroko jego przy

nasadzie jakote wysoko zmniejszaj si.

Krgi ldwiowe.

Ldwiowe krgi mamuta Staruskiego ulegy podobnemu losowi jak krgi mamuta

z Berezowki. Trzony krgów zostay odbite od uków, a jedne i drugie po czci tylko day

si z kawaków zoy.

Pierwszy krg ldwiowy.

rednica trzonu tego krgu (w osi krgosupa) wynosi 110 mm. ciana górna

trzonu do przewodu rdzeniowego zwrócona, okoo 66 mm szeroka, jest w linii rodkowej sil-

nie wgbiona. Z wyrostka ocistego, bardzo cienkiego, o ostrej przedniej krawdzi, za-

chowaa si tylko nasada, na 75 mm w osi krgosupa duga. Inne czci krgu s prawie

zupenie zniszczone.

Drugi krg ldwiowy.

Dugo trzonu w osi krgosupa wynosi 120 mm, w wymiarze strzakowym 130 mm.

ciana górna, co przewodu rdzeniowego zwrócona, jest prawie paska, dolna przy tylnym

brzegu w porodku rowkowatem wgbieniem opatrzona. Wyrostek ocisty posiada nast-

pujce wymiary: oddalenie nasady przedniej krawdzi wyrostka ocistego od tyu gówki

135 mm, od przodu 85 mm; dugo tylnej krawdzi wyrostka 65 mm; dugo nasady w osi

krgosupa 85 mm; dugo gówki w osi krgosupa 62 mm, szeroko gówki 32 mm. Wy-
rostki stawowe tylne s 50 mm dugie i 40 mm szerokie. Krg ten odpowiada wielko-

ci mniej wicej krgowi opisanemu przez Zaleskiego, a pochodzcemu z mamuta Schmidta,

u którego ciana przednia trzonu jest 127 mm wysoka a 135 mm szeroka, ciana tylna

127 mm wysoka i 145 mm szeroka. ciana górna trzonu, która na krgu ze Staruni jest

pask, w okazie Schmidta jest wkls. Wyrostek ocisty w okazie Schmidta jest 156 mm
dugi i nie posiada tak silnie rozwinitej gówki jak okaz ze Staruni i z Berezowki.

Trzeci krg ldwiowy.

Trzon jego w osi krgosupa mierzy 130 mm, a rednica jego ciany przedniej i tyl-

nej wynosi okoo 120 mm. ciana górna jest lekko wklsa, dolna nierówna, w porodku

dugoci rowkowato zagbiona. Dugo przedniej krawdzi wyrostka ocistego wynosi

135 mm, tylnej 45 mm, wymiar poduny jego nasady 100 mm. Wyrostki stawowe
tylne s 60 mm dugie i 42 mm szerokie; oddalenie tylnych ich krawdzi wynosi 20 mm.
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Czwarty krg ldwiowy.

Tab. X. Ryc. 49, 50.

Dugo trzonu tego krgu w osi krgosupa wynosi 80 mm, rednica ciany prze-

dniej i tylnej mniej wicej 120 mm. ciana górna trzonu do przewodu rdzeniowego zwró-

cona wklsa; ciana dolna wypuka, tylko w rodku rowkowato wgbiona.

Wyrostek ocisty, ustawiony niemal pionowo, jest paski prawie prostoktnego

ksztatu. Dugo jego krawdzi przedniej wynosi 85 mm, tylnej 50 mm. Wymiar poduny
jego gówki wynosi 58 mm, poprzeczny 22 mm. Grubo przedniej krawdzi wyrostka oci-

stego w rodku dugoci wynosi 4 mm, tylnej 25 mm.

Wyrostki stawowe przednie s prawie prostopadle ustawione, a powierzchnie

ich stawowe biegn od dou i wewntrz do góry i zewntrz. Ksztat powierzchni stawowych

nieregularny; dugo ich wynosi 45 mm, szeroko 35 mm.

Wyrostki stawowe tylne, 45 mm dugie i 40 mm szerokie, posiadaj powierzch-

nie stawowe podobnie ustawione.

Wyrostki poprzeczne s skierowane do tyu i góry. Przedni brzeg ich jest ostry,

tylny tpy, wierzchoek zaokrglony i nieco ku doowi pochylony. Dugo wyrostków po-

przecznych (w wymiarze poprzecznym krgosupa) wynosi 70 mm; szeroko nasady (w osi

krgosupa) 50 mm, przy kocu 35 mm; grubo nasady (w wymiarze strzakowym) 45 mm,

koca 15 mm.

Pity krg ldwiowy.

Trzon pitego krgu jest w osi krgosupa na 75 mm dugi. ciana jego przednia

wynosi w wymiarze strzakowym 110 mm, w wymiarze poprzecznym 140 mm; ciana tylna

w wym. strzak. równie 110 mm, w poprzecznym 155 mm. ciana górna, do przewodu

rdzeniowego zwrócona, jest lekko wklsa, ciana dolna wypuka i podobnie uksztatowana

jak w krgu poprzednim.

Wyrostek ocisty tego krgu jest nieco wicej pochylony ku tyowi ni w krgu

czwartym. Dugo jego krawdzi przedniej wynosi 100 mm, tylnej 50 mm. Wymiar poduny

gówki wynosi 50 mm, grubo jej 28 mm. Krawdzie wyrostka ocistego podobnie s ukszta-

towane jak w krgu poprzednim, t. zn. przednia kr. jest ostra, tylna o wiele grubsza i tpa.

Wyrostki poprzeczne róni si od tyche czwartego krgu znaczn gruboci

Dugo ich w (wymiarze poprzecznym krgosupa) wynosi 60 mm. Szeroko (w osi krgo-

supa) 50 mm; grubo (w wymiarze strzakowym) 36 mm. Wyrostki poprzeczne skierowane

s nieco ku przodowi i do góry. Ostatni krg ldwiowy, jak to ju zaznaczy Zaeski. od-

znacza si ciaem silnie w wymiarze poprzecznym rozszerzonem. Wymiar poprzeczny jego

w okazach Zaleskiego wynosi 151 mm, podczas gdy w poprzednich zaledwie 123 mm; wy-

miar za strzakowy 90 mm, poprzednich 118 mm. Wycicie midzy wyrostkiem ocistym

a poprzecznymi jest w tym krgu 43 mm szerokie i 38 mm gbokie, podczas gdy w po-

przednich ldwiowych wynosia szeroko jego 24 mm, a gboko 47 mm.

Przewód rdzeniowy w okazach Zaleskiego mierzy w krgu 5-tym 18 mm wy-

sokoci i 85 szerokoci, w krgach poprzednich 41 mm wysokoci i 59 mm szerokoci. Du-
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go wyrostków ocistych w okazie Adamsa wynosi w krgu 1-ym ldwiowym 150 mm,
w 2-gim 150 mm, w 3-cim 120 mm, w 4-tym 110 mm.

Ko krzyowa (Os sacrum).

Tab. X. Ryc. 51.

Ko ta w okazie Staruskim zostaa rozbita i tylko w czci daa si z poszczegól-

nych kawaków zoy.

Pierwszy krg krzyowy.

Krg ten ma na swym trzonie silne rozszerzenie w kierunku poprzecznym,

a nadto wysoko trzonu maleje ku tyowi. Dugo trzonu w osi krgosupa wynosi 70 mm;

szeroko ciany przedniej 140 mm, tylnej 150 mm; wysoko ciany przedniej 120 mm,

tylnej 80 mm.

Wyrostek ocisty, lekko ku tyowi pochylony, cienki, o krawdzi przedniej ostrej,

tylnej tpej, posiada krawd przedni 70 mm, tyln 38 mm dug. Szeroko wyrostka oci-

stego w poowie wysokoci wynosi 22 mm, dugo gówki 25, szeroko 14 mm. Przednie

wyrostki stawowe posiadaj powierzchnie stawowe nieregularnie póeliptycznego ksztatu,

35 mm dugie, 23 mm szerokie.

Wyrostki stawowe tylne, zronite z przednimi wyrostkami krgu drugiego, s
20 mm dugie i 15 mm szerokie. Midzy wyrostkiem ocistym pierwszym i drugim znajduje

si przewód, na wylot w osi strzakowej biegncy, szeroki na 8 mm. Popod wyrostkami sta-

wowymi tylnymi biegnie równie przewód skierowany do wntrza i tyu, o rednicy 6 mm,

a zakoczony lepo.

Wyrostki poprzeczne s w krgu tym zniszczone.

Drugi krg krzyowy.

Trzonu brak. Wyrostek ocisty posiada przedni krawd na 50 mm, tyln na

45 mm dug i gówk 32 mm dug, a 16 mm szerok. Przednie wyrostki stawowe
podobnie s zbudowane jak w krgu poprzednim, tylne zronite z tymi krgu trzeciego.

Wyrostki poprzeczne s na 51 mm szerokie.

Trzeci krg krzyowy.

Przednia cz trzonu niestety zupenie zniszczona. ciana tylna 110 mm szeroka

a 60 mm wysoka. ciana dolna trzonu lekko ukowato wygita, wklsoci ku doowi skie-

rowana. Wyrostek ocisty, ksztatu rónobocznego trójkta, ma krawd przedni na

60 mm, tyln 33 mm dug, a szeroko jego w poowie dugoci wynosi 22 mm.

Czwarty krg krzyowy.

Trzon tego krgu jest w osi krgosupa na 80 mm dugi, z przodu i z tyu na

100 mm, a w porodku na 95 mm szeroki, w caej swej dugoci na 50 mm wysoki. Cay

trzon jest w poowie swej dugoci ukowato zgity tak, e jego ciana przednia, zwrócona
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jest do przodu i dou, tylna do tyu i ku doowi. ciana dolna trzonu jest paska, górna

wypuka, a dokoa trzonu biegnie rowkowate zagbienie, przechodzce przez powierzchni

górn i doln.

Wyrostek o cisty krgu czwartego posiada posta zupenie odmienn ni krgów

poprzednich; gdy bowiem wyrostki tamtych miay posta mniej wicej grzebieniast, to ten

ma ksztat mniej wicej szecienny. Dugo jego krawdzi przedniej wynosi 55 mm, tylnej

48 mm. Powierzchnia górna gówki ma ksztat prostokta, na 48 mm dugiego i 40 mm sze-

rokiego.

Przednie wyrostki stawowe zronite s z krgiem poprzednim, tylnych brak

Wyrostki poprzeczne wysuwaj si na 50 mm ku tyowi i tam zrastaj si

z pierwszym krgiem ogonowym. Szeroko ich (w osi wyrostków poprzecznych) wynosi

20 mm, w osi strzakowej 33 mm.

Krgi krzyowe mamuta ze Staruni zgadzaj si pod wzgldem budowy swej z tymi

mamuta z Berezowki, od których róni si tylko wikszymi wymiarami. Tak np. w krgu

pierwszym krzyowym ze Staruni wynosi szeroko ciany przedniej trzonu 140 mm, wyso-

ko 120 mm, w tyme z Berezowki szeroko 134 mm, wysoko 84 mm; szeroko tylnej

ciany trzonu ze Staruni 150 mm, wysoko 80 mm, z Berezowki za szeroko 112 mm,

wysoko 67 mm. Dugo wyrostka ocistego w pierwszym krgu krzyowym ze Staruni wy-

nosi 70 mm i tyle prawie w okazie z Berezowki, t. j. 69 mm.

W zbiorach Muzeum Dzieduszyckich znajduje si (Tab. X, Byc. VIII

—

XI) równie ko
krzyowa mamuta, naleca do osobnika dorosego, której opis krótki dla porównania podaj:

W koci tej wszystkie cztery krgi s cakowicie ze sob zrose, pozostawiajc tylko

po górnej i dolnej stronie szczelinowate otwory. Niestety w krgu tym wyrostki ociste s
starte niemal zupenie.

Pierwszy krg tej koci dugi na 75 mm w osi krgosupa, posiada cian prze-

dni na 250 mm szerok i 120 mm wysok, a cian doln pask i w osi krgosupa lekko

wkls. Otwór rdzeniowy tego krgu na 70 mm szeroki i 44 mm wysoki, póeliptyczny,

w górze nieco ktowaty. Laminae na 60 mm szerokie, przechodzc w wyrostek ocisty,

wysuwaj si ku tyowi, tworzc od przodu ukowate wycicie, ponad którem a przed na-

sad wyrostka ocistego znajduje si pytkie zagbienie. Pierwsza boczna szczelina po stro-

nie prawej, na 50 mm wysoka i 22 mm szeroka, ma ksztat mniej wicej póksiycowaty,

po stronie za lewej 75 mm wysoka i 20 mm u dou, a 10 mm u góry szeroka, jest ksztatu

wicej wyduonego. Pierwszy przewód midzykrgowy biegnie prawie prostopadle od przewodu

rdzeniowego do dolnej ciany trzonu i czy si ze szczelin boczn. Sam przewód utworzony

jest z dwóch czci, t. j. z przedniej wszej i pytszej, nalecej do krgu pierwszego oraz

z tylnej gbszej i szerszej, nalecej do krgu drugiego. Ujcie zewntrzne ma ksztat pó-

ksiycowaty, stron pask zwrócone ku przodowi i linii rodkowej, jest 31 mm dugie i 20 mm
szerokie. Dugo samego przewodu wynosi 100 mm. Bównie midzy wyrostkiem ocistym

I-go i 2 -go krgu znajduje si przewód, którego ujcie mierzy 15 mm szer. i 5 mm dug.

Krg drugi krzyowy w osi krgosupa na 80 mm dugi, posiada w wymiarze

poprzecznym 240 mm szerokoci, a jego przewód rdzeniowy jest 65 mm szeroki i 23 mm wy-

soki. Szeroko laminae wynosi 70 mm. Druga szczelina boczna prawa, midzy krgiem dru-

WYKOPALISKA STARUSKIE. Ig
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gim a trzecim pooona, posiada ksztat nieregularny i jest na 75 mm wysoka, w górze 15 mm,
w dole 5 mm szeroka; lewa jest podzielona na dwa odrbne otwory owalne, górny i dolny,

na 25 mm wysokie i 14 mm szerokie. Przewód midzykrgowy drugi midzy krgiem drugim

a trzecim pooony, jest na 75 mm dugi, a ujcie jego zewntrzne podobnego ksztatu jak

poprzedniego na 25 mm szerokie i 15 mm dugie.

Krg trzeci w osi krgosupa na 80 mm dugi, jest 220 mm szeroki i 60 mm wy-

soki, a jego przewód rdzeniowy jest na 60 mm szeroki i 23 mm wysoki. Lamina jego jest

na 50 mm szeroka. Szczelina boczna prawa jest 45 mm wysoka i 22 mm szeroka, lewa

54 mm wysoka i 30 mm szeroka, obie nieregularnego ksztatu. Przewód midzykr-
gowy (canalis internertebralis) podobny do tego w krgu poprzednim ma ujcie ze-

wntrzne na 28 mm dugie i 22 mm szerokie.

Krg czwarty w osi krgosupa, tak jak poprzedni na 80 mm dugi, posiada trzon

160 mm szeroki i 60 mm wysoki. Jego przewód rdzeniowy jest 55 mm szeroki i 25 mm
wysoki, szeroko za jego laminae wynosi 60 mm.

Krg i ogonowe.

Z okazu staruskiego mamuta wydobyto niestety tylko dziesi pierwszych krgów

ogonowych, podczas gdy ostatnich jedenacie zostao widocznie w szybie. Pierwsze siedem

krgów róni si nieco od tyche z Berezowki tern, e ich uki w tylnej swej czci zra-

staj si ze sob, zamykajc ocl góry przewód rdzeniowy, który z tego powodu jest tylko w czci

swej przedniej otwarty. Tymczasem we wszystkich krgach ogonowych mamuta Berezowskiego

przewód rdzeniowy ma by otwarty w caej swej dugoci.

Pierwszy krg ogonowy.

Tab. X. Ryc. 51.

Krg ten w okazie Staruskim zrosy jest z koci krzyow.

Trzon. ciana przednia i tylna trzonu jest ksztatu trapezowatego; przednia

100 mm szeroka i 65 mm wysoka, tylna 70 mm szeroka i 40 mm wysoka. ciana górna

trzonu jest wypuka, dolna paska, a przez obydwie biegnie rodkiem trzonu zagbienie

przechodzce ku tyowi w incisura intervertebralis posterior.

uki maj mniej wicej ksztat trójktów, których przednie naroe tworzy zaokr-

glony wyrostek, górne za naroa uków cz si ze sob, pozostawiajc od przodu na prze-

strzeni 62 mm przewód rdzeniowy cakiem od góry otwarty. Naroa tylne a zarazem dolne

uków przeduaj si ku tyowi w wyrostki poprzeczne. Dugo górnej (rodkowej) krawdzi

uków wynosi w osi krgosupa 85 mm. Szeroko uków nad przednimi wyrostkami stawo-

wymi wynosi 60 mm, wysoko 30 mm.

Wyrostek ocisty waciwie tu ju nie istnieje. Szeroko w jego miejscu zroni-

tych uków wynosi 40 mm, dugo ich (w osi krgosupa) 35 mm. Wyrostki stawowe
przednie s zaokrglone i zronite z koci krzyow. Wyrostki poprzeczne ku

tyowi skierowane s na 45 mm dugie, 35 mm szerokie i 20 mm grube. Przewód rdze-

niowy ma ksztat trójkta o zaokrglonych naroach, którego podstawa wynosi 38 mm, wy-

soko 20 mm.
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Drugi krg ogonowy.

W czci zupenie zniszczony. Trzon jego okoo 80 mm dugi, posiada cian doln
pask i ukowato (wklsoci ku doowi) wygit. Dugo krawdzi górnej jego uków wy-

nosi 80 mm, tylnej 55 mm, przedniej 40 mm. Dugo zronitych ze sob krawdzi górnych

obu uków wynosi 40 mm, cz otwarta przewodu rdzeniowego 45 mm.

Trzeci krg ogonowy.

Tab. XI. Ryc. 52, 53, 54.

Trzon, podobnie zbudowany jak w krgu poprzednim, ma to samo ukowate wy-

gicie swej ciany dolnej i t sam prawie dugo. ciana jego przednia, 65 mm szeroka

i 55 mm wysoka, jest cita od góry i przodu do tyu i dou i posiada ksztat owalny, od

dou nieco spaszczony. ciana tylna posiada ten sam ksztat i przebieg, a róni si tylko

wymiarami. Szeroko jej wynosi 65 mm, wysoko 55 mm. Dugo krawdzi górnych u-

ków wynosi 85 mm, przednich 34 mm, tylnych 42 mm, nasady 42 mm; dugo otwartej

czci przewodu rdzeniowego wynosi 35 mm, dugo zronitych krawdzi 45 mm. Cz
zronita uków wydua si ku tyowi, tworzc co w rodzaju wyrostka ocistego, od spodu

rynienkowato wydronego, okoo 40 mm szerokiego.

Wyrostki poprzeczne, paskie i szerokie, s nieco ku doowi i do tyu wygite

a przedni ich brzeg jest nieco ku przodowi city. Od trzonu odgraniczone s one po stronie

dolnej wyran brózd. Dugo wyrostków poprzecznych wynosi 67 mm, szeroko przy na-

sadzie 60 mm, przy kocu 46 mm, grubo ich w porodku dugoci 15 mm.

Przewód rdzeniowy posiada ujcie póeliptycznego ksztatu; jego szeroko wy-

nosi 35 mm, wysoko 20 mm.

Czwarty krg ogonowy.

Tab. XI. Ryc. 55, 56, 57, 58.

Krg ten posiada trzon podobnie zbudowany jak w krgach poprzednich, ale u dou

jeszcze silniej ukowato wygity. ciana przednia jego posiada ksztat prawie kolisty, gdy
tylko w górze i u dou jest nieco przypaszczona. Wysoko jej wynosi 50 mm, szeroko

55 mm. Powierzchnia jej wypuka, w samym rodku nieco zagbiona, cita jest od przodu

i góry do tyu i dou. ciana tylna natomiast, na 65 mm szeroka i 50 mm wysoka, jest

prawie paska. ciana dolna (brzuszna) na 65 mm duga (w osi krgosupa), a 55 mm sze-

roka, jest silnie ukowato wgita. ciana górna jest prawie paska i tylko w linii rodkowej

nieco wklsa. Dugo jej w osi krgosupa wynosi 70 mm, szeroko 25 mm.

uki tego krgu posiadaj krawd górn na 76 mm, przedni na 20 mm, tyln na

35 mm, a podstaw na 45 mm dug.

Przewód rdzeniowy w czci swej otwartej jest na 40 mm dugi, w czci zro-

nitej na 45 mm. Ksztat jego otworu tylnego jest póeliptyczny, a szeroko jego wynosi

25 mm przy 17 mm wysokoci.

Wyrostki poprzeczne, paskie, dugie i niemal równowzkie, s lekko ku doowi

i w ty skierowane. Dugo ich wynosi 55 mm, szeroko przy nasadzie 35 mm, przy kocu
30 mm, grubo ich w porodku dugoci 13 mm.
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Pity krg ogonowy

Tab. XI. Ryc. 59

podobny jest do krgu czwartego. ciana przednia jego trzonu posiada ksztat

kolisty o rednicy 52 mm, a powierzchnia jej jest paska. ciana tylna natomiast ksztatu

eliptycznego jest na 65 mm szeroka i 45 mm wysoka, a powierzchnia jej jest wypuka.

ciana dolna trzonu, 75 mm duga i 65 mm szeroka, jest podobnie jak w krgach poprze-

dnich ukowato wygita. ciana górna do przewodu rdzeniowego zwrócona, 75 mm duga,

25 mm szeroka, jest lekko wgbiona.

uki posiadaj krawd górn na 80 mm dug i przed czci zronit silnie

wgit. Krawd przednia ich jest na 20 mm, tylna 30 mm duga. Dugo otwartej czci

przewodu rdzeniowego wynosi 46 mm, zamknitej 36 mm, szeroko czci zronitej u-

ków 30 mm.

Otwór rdzeniowy ksztatu póeliptycznego jest na 15 mm wysoki a 18 mm przy

nasadzie szeroki.

Wyrostki poprzeczne tak samo s uksztatowane jak w krgu poprzednim. Du-

go ich krawdzi przedniej wynosi 60 mm, tylnej 45 mm; szeroko nasady 40 mm; sze-

roko ich przy kocu 28 mm; grubo w porodku dugoci 15 mm.

Szósty krg ogonowy.

Tab. XII. Ryc. 60.

Trzon jego, 75 mm dugi i 130 mm szeroki, posiada cian przedni ksztatu

prawie kolistego, 50 mm szerok i 45 mm wysok, pask, cit lekko od góry i tyu do

dou i przodu. ciana tylna trzonu, 50 mm szeroka i 45 wysoka, ksztatu podobnego, jest

lekko wypuk. ciana dolna na 70 mm duga i 60 mm szeroka, w porodku tak jak w po-

przednich krgach silnie ukowato wgita, oddzielona jest od nasady wyrostków poprzecznych

brózdami o wiele wyraniej zaznaczonemi, ni w krgach poprzednich. ciana górna do

przewodu rdzeniowego zwrócona, 66 mm duga i 20 mm szeroka, w porodku dugoci jest

rowkowato wgbiona.

uki tego krgu maj krawd górn na 54 mm, przedni 20 mm, tyln 18 mm
dug. Przednia cz przedniej krawdzi, ograniczajca otwart cz przewodu rdzeniowego

na 25 mm duga, okazuje silne, do 12 mm dochodzce zgrubienie.

Przewód rdzeniowy podobnie jak w krgu poprzednim ksztatu póeliptycznego

jest na 18 mm szeroki, a 11 mm wysoki.

Wyrostki poprzeczne s szerokie i paskie, na kocu swym ku przodowi nieco

cite. Dugo ich krawdzi przedniej wynosi 40 mm, tylnej 35 mm; szeroko 33 mm;

grubo w poowie dugoci 13 mm.

Siódmy krg ogonowy.

Tab. XII. Ryc. 61.

ciana przednia jego na 70 mm dugiego i 110 mm szerokiego trzonu, o 45 mm
rednicy, posiada taki sam ksztat i pooenie jak w krgu poprzednim. To samo odnosi si

te i do ciany tylnej ksztatu równie eliptycznego, 55 mm szerokiej i 40 mm wysokiej.
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ciana dolna, 63 mm duga i 40 mm szeroka, jest tak samo zbudowana jak w krgach

poprzednich, tylko mniej silnie wygita. ciana górna 65 mm duga i 18 mm szeroka, jest

podobnie jak w krgu poprzednim rowkowato wgbiona.

Wymiary uków tego krgu s nastpujce: dugo krawdzi górnej 55 mm; prze-

dniej 15 mm, tylnej 20 mm. Przewód rdzeniowy otwarty na przestrzeni 55 mm, zamknity

na przestrzeni 25 mm i w tej ostatniej czci posiada 12 mm szerokoci i 10 mm wysokoci.

Wyrostki poprzeczne, na 30 mm w nasadzie szerokie, a 12 mm w poowie

swej dugoci grube, posiadaj krawd przedni na 55 mm, tyln na 25 mm dug. Zreszt

podobnie s uksztatowane jak w krgu poprzednim.

Ósmy krg ogonowy

Tab. XII. Ryc. 62, 63

róni si od poprzednich przedewszystkiem tem, e uki jego wcale si ze sob w linii

rodkowej nie stykaj.

ciana przednia jego trzonu, ksztatu kolistego o 40 mm rednicy, wypuka, ma
powierzchni jak gdyby nieregularnie pogit. ciana tylna, 45 mm szeroka i 40 mm duga,

jest równie wypuka a obie s cite w wprost przeciwnych kierunkach. Przednia ciana

biegnie bowiem od tyu i góry do dou i przodu, tylna od przodu i góry do dou i tyu.

ciana dolna 60 mm duga i 43 mm szeroka, podobna zupenie do teje krgu siódmego.

ciana górna, na 50 mm duga i 12 mm szeroka, jest jak w poprzednim krgu porodku

rowkowato wgbiona.

uki, jak ju wyej wspomniano, w tym krgu nie zrastaj si wcale ze sob. Du-

go ich krawdzi górnej wynosi 36 mm, przedniej 16 mm, tylnej 18 mm.

Szeroko przewodu rdzeniowego wynosi 12 mm w porodku, 14 mm na po-

cztku, a 11 mm przy kocu. •

Wyrostki poprzeczne s krótkie, paskie, szerokie. Wymiary ich s nastpujce:

krawd przednia 36 mm duga, tylna 15 mm, zewntrzna (szeroko) 30 mm; grubo ich

(w wymiarze strzakowym) 13 mm.

Dziewity krg ogonowy.

Tab. XII. Ryc. 64, 65, 66.

Ten i nastpny krg róni si od krgów mamuta z Berezowki tem, e po dolnej

stronie trzonu nie maj jeszcze rozwinitych uków dolnych. Krg ten, na 65 mm dugi i 70 mm
szeroki, ma cian przedni prawie kolist, 38 mm wysok i 40 mm szerok, z lekka wy-

puk, cian tyln 35 mm wysok i 40 mm szerok. Obie ciany podobnie s ustawione

jak w krgu poprzednim. Równie górna ciana, 55 mm duga a 14 mm szeroka i dolna

60 mm duga a 40 mm szeroka, s podobne do tyche krgu poprzedniego.

uki, bardzo sabo rozwinite, nie zamykaj przewodu rdzeniowego od góry. Dugo
ich krawdzi górnej wynosi 30, przedniej 15, tylnej 7 mm.

Szeroko przewodu rdzeniowego wynosi z przodu 15 mm, z tyu 10 mm.

Wyrostki poprzeczne s sabo i nierównomiernie rozwinite. Po stronie prawej

szeroko nasady wyrostka (w osi krgosupa) wynosi 30 mm, po lewej 36 mm; grubo po

stronie lewej 10 mm, po stronie prawej 15 mm. Dugo wyrostka wynosi mniej wicej 10 mm.
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Dziesity krg ogonowy

Tab. XII. Ryc. 67, 68

jest GO mm dugi i 55 mm szeroki. ciana przednia jego trzonu jest kolista

o 35 mm rednicy, lekko wypuka. ciana tylna 35 mm szeroka i 31 mm wysoka. Obie

te ciany maj tylko nieznacznie cite powierzchnie. ciana dolna 55 mm duga i 30 mm
szeroka, lekko wgita. ciana górna, podobna do teje krgu poprzedniego, jest 55 mm
duga i 10 mm szeroka.

uki w tym krgu s ju bardzo krótkie i nizkie. Dugo ich nasady wynosi 30 mm,

wysoko ich zaledwie 10 mm.

Wyrostki poprzeczne sabo rozwinite, na 30 mm szerokie i 20 mm dugie

(w wymiarze poprzecznym), po obu stronach rónej gruboci.

Zestawienie niektórych wymiarów krgów ogonowych (w mm):

Oddalenie wzajemne

koców wyrostków

poprzecznych

Wysoko wyrost-

ków poprzecznych

(w wym. poprzecz.)

Dugo trzonów

(w osi

krgosupa)

Krg I. 150 67 80

» II. — 67 ?

» III. 170 65 80

» IV. 160 55 75

» V. 155 ' 50 75

» VI. 130 35 75

» VII. 110 30 70

» VIII. 90 20 70

» IX. 70 15 65

» X. 55 10 60

ebra (Costae).

W okazie staruskim, podobnie jak z Berezowki, wszystkie niemal ebra ulegy znisz-

czeniu. Zachoway si tylko po czci nasady jedenastu eber po stronie prawej, w czci

z gówkami, a dalej nasady ebra 16, 17, 18-go przy odpowiednich krgach, jeszcze wi-
z adam i z nimi zczone. Po stronie lewej dochoway si tylko nasady eber 14— 19-go,

równie z krgami spojone. Na gówkach eber mona dostrzedz wszdzie dwie powierzchnie

stawowe, przedni wiksz i tyln mniejsz, przedzielone rowkiem. W okolicy guzka ebro-

wego znajduje si powierzchnia stawowa dla poczenia z wyrostkiem poprzecznym odpo-

wiedniego krgu. Od szyjki kadego ebra cignie si po stronie przedniej i tylnej ku

doowi rowkowate wgbienie. Szeroko szyjki w ebrach od 14— 19-go, po stronie we-

wntrznej, wynosi 40 mm, szeroko gówek (w osi krgosupa) 60 mm. ebra na przekroju

poprzecznym maj ksztat mniej wicej rombu o wyduonej cianie zewntrznej. Z poród

licznie znalezionych szcztków eber przy okazie staruskim, jedno odznacza si szczególnie
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znaczniejsz wielkoci (jest to prawdopodobnie ebro jedenaste lub dwunaste). Wymiar gówki

tego ebra w osi krgosupa wynosi 70 mm; przednia jej powierzchnia stawowa kolista o 50 mm
rednicy, tylna eliptyczna jest na 70 mm wysoka i 40 mm szeroka. Wymiar szyjki ebra

w osi krgosupa wynosi 30 mm, w osi poprzecznej 60 mm; poniej powierzchni stawowej

dla wyrostka poprzecznego wynosi wymiar ebra w osi krgosupa 35 mm, w osi poprzecznej

120 mm.

Gowa.

Gowa mamuta Staruskiego niestety zostaa przy wydobywaniu ze szybu przez robo-

tników zupenie potrzaskana na drobne uamki. Zachowa si z niej tylko kawa szczki gór-

nej z oboma zbami trzonowymi i oba zby sieczne.

Zby sieczne (Dentes incisivi).

Tab. XIII. Ryc. 69, 70.

Zachoway si w caoci, jakkolwiek ulegy w kilku miejscach pkniciu, przy nasadzie

jednego z nich dochowaa si nawet cz alveoli. Dugo siekaczy wynosi okoo 1200 mm;

obwód ich przy nasadzie wynosi 250 mm, w porodku dugoci 300 mm. Kierunek ich wy-

gicia jest nastpujcy: wychodzc z alveoli szy one od góry i tyu do dou, przodu i ze-

wntrz, potem kieroway si w gór ku przodowi i wewntrz tak, e ostatecznie kocami

swymi zwracay si ku sobie. Siekacze te maj wic to samo wygicie i ustawienie, jak sie-

kacze w czaszce mamuta, znajdujcej si w gabinecie geologicznym Uniwersytetu Jagiello-

skiego (Tab. XII, Ryc. XII, XIII) i siekacze mamuta z Berezowki. Okaz staruski posiada sie-

kacze o wiele krótsze ni okaz krakowski i z tego te. powodu koce ich skierowane do

wntrza nie przeduaj si ku doowi. Siekacze mamuta staruskiego s stosunkowo krótsze

ni mamuta z Berezowki, chocia nale do osobnika nieco starszego. Poniewa za mamut

z Berezowki by samcem, przeto naleaoby wnosi z krótszych siekaczy naszego okazu, e
osobnik staruski by samic. Zreszt oba te osobniki byy stosunkowo jeszcze bardzo mode,

gdy dugo ich siekaczy jest znikajco maa w porównaniu ze siekaczami starych osobni-

ków, które dochodz, jak np. w okazach z Muzeum Akademii Petersburgskiej, 4330 mm du-

goci. Co si tyczy ksztatu siekaczy, ich dugoci, gruboci, oraz sposobu wygicia, to trzeba

zaznaczy, e mog one ulega najrozmaitszym modyhkacyom i trudno wogóle jest znale

dwa okazy pod tym wzgldem zupenie do siebie zblione. Podobn zmienno ksztatu z-

bów siecznych, cho w mniejszym stopniu, napotyka si i u dzi jeszcze yjcych soni;

w bogatym zbiorze siekaczy tyche w British Museum widziaem dwa okazy, posiadajce

zupenie podobne wygicia spiralne, jakie s waciwe mamutowi.

Zby trzonowe szczki górnej.

Tab. XIII. Ryc. 71.

Z caej gowy mamuta staruskiego dochoway si tylko czci szczki górnej z tkwi-

cymi w nich zbami, które na szczcie s zupenie nieuszkodzone.
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Zb górny trzonowy drugi stay (m 6
) strony prawej.

Tab. XIII. Ryc. 71. Tab. XIV. Ryc. 72, 73.

Korona tego zba, na 180 mm duga a 80 mm szeroka, w czci swej przedniej na

przestrzeni 40 mm posiada powierzchni gadk, wypolerowan, utworzon z samej tylko den-

tyny bez ladu blaszek. Cz ta zba posiada z boków i od przodu dosy gbokie niere-

gularne wycicia. Poza t czci zb ulega nagemu rozszerzeniu, a na jego powierzchni

mona policzy dwanacie blaszek. Trzy blaszki ostatnie posiadaj jeszcze dygitacye, t. zn.

szczyt ich rozdzielony jest na kilka palcowatych wyrostków. W miejscu blaszki dziesitej wy-

stpuj na powierzchni korony dwie, w miejscu blaszki jedenastej i dwunastej po trzy areole.

Blaszki same ustawione s nieco pochyo ku tyowi. Grubo blaszek wynosi 10 mm, grubo
warstwy cementu blaszki rozdzielajcej na przodzie 2 mm, ku tyowi do 5 mm. Szkliwo ota-

czajce blaszki okazuje na obwodzie swym drobn tylko falisto, a grubo jego dochodzi

do 2 mm. Powierzchnia korony w swej czci zewntrznej przedniej a po ósm blaszk

posiada zagbienie wyduone w osi dugiej zba. Krawd zewntrzna zba, od pierwszej

blaszki poczwszy, podnosi si ku górze i w okolicy pitej blaszki dochodzi do najwikszej

wysokoci, poczem zwolna ku tyowi si obnia. Oddalenie zewntrznej krawdzi korony od

szczytu korzenia gównego wynosi 1 70 mm, a sam korze jest wygity swym wierzchokiem

na zewntrz.

Zb górny trzonowy drugi stay (m 5
) strony lewej.

Tab. XIII. Ryc. 71. Tab. XV. Ryc. 74.

Mniejszy nieco ni zb strony prawej, gdy korona jego jest tylko na 165 mm duga

i 70 mm szeroka. Cz jego przednia, na 40 mm duga i w miejscu najwszem 40 mm
szeroka, podobnie jest uksztatowana jak w zbie poprzednim i utworzona równie tylko z sa-

mej dentyny, nie okazuje wcale blaszek, a powierzchnia jej podobnie gadka i wypolerowana

.

Reszta powierzchni korony posiada jedenacie blaszek, z których 10 skada si z dwóch, jede-

nasta z czterech areoli. Na powierzchni korony po stronie zewntrznej mona dostrzedz po-

dobne zagbienie jak w zbie prawym. Zewntrzna cz alveoli, zachowana po tej stronie

w caoci, zagbia si naokoo korony zba w ksztacie do gbokiego rowka. Wysoko
korony ponad dnem tego rowka wynosi 40 mm.

W obu zbach cz przednia korony starta, o wiele jest nisz ni pozostaa cz
z blaszek utworzona. Oba zby s nie tylko asymetryczne pod wzgldem wielkoci, lecz

równie i pod wzgldem pooenia, gdy zb prawy jest dalej naprzód wysunity ni lewy.

Oddalenie wzajemne przednich wewntrznych któw zbów wynosi 90 mm, tylnych 190 mm.

Najmniejsze oddclalenie ich wewntrznych krawdzi (w okolicy pierwszej blaszki) wynosi 60 mm.

opatka (Scapula).

Tab. XV. Ryc. 75, 76.

opatka mamuta staruskiego róni si nieco od teje z Berezowki, a to mianowicie:

nieco wiksz szerokoci w stosunku do dugoci, brzegiem tylnym silniej wycitym i szer-

szym wyrostkiem grzebienia. Zreszt opatka jak zwyczajnie ma ksztat trójkta nierówno-

bocznego, podzielonego po stronie zewntrznej grzebieniem na dwie nierówne czci. Cz
przednia, zajta wklsoci nadgrzebieniow (fossa su/praspinataj, jest sto-
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sunkowo bardzo wazka, gdy dochodzi w najszerszem miejscu zaledwie do 120 mm, podczas

gdy cz tylna, zajta wklsoci podgrzebieniow (f. infraspinata) dochodzi do

490 mm szerokoci.

Powierzchnia wewntrzna opatki (fossa subscapularis) w czci swej

przedniej, zawija si ku zewntrz, tworzc brzeg przedni fossae supraspinatae. Brzeg o-

patki w okolicy kta tylnego tworzy zgrubienie na 280 mm dugie, rozszerzajce si zwolna

ku ktowi tylnemu, gdzie dochodzi do 70 mm, podczas gdy w poowie oddalenia pomidzy

ktem górnym i tylnym, grubo opatki wynosi zaledwie 25 mm. W okolicy kta górnego

brzeg opatki dochodzi do gruboci 180 mm, a tworzce go krawdzie, górna i przednia,

schodz si pod ktem mniej wicej 45°. Brzeg przedni opatki w czci zniszczony, jest nad-

zwyczaj cienki, gdy mierzy zaledwie 1 mm gruboci; brzeg tylny opatki, w poowie swej

dugoci okoo 20 mm gruby, w okolicy kta tylnego zagina si ukowato ku tyowi tak, e
brzeg górny opatki wystaje ponad nim. Szyjka opatki, na 220 mm szeroka i 100 mm gruba>

czy te ostatnie z czci stawow opatki i wyrostkiem kruczym.

Cz przednia, stanowica wyrostek kruczy (processus coracoideus), ma ksztat

rombu o krawdziach okoo 110 mm dugich i powierzchni nierównej, graniczcej od tyu

z powierzchni stawow. Naroe przednie tego rombu wznosi si na 20 mm ponad reszt

powierzchni w postaci guzka nieregularnego ksztatu; inne naroa s lekko zaokrglone i nie

podnosz si ponad reszt powierzchni.

Powierzchnia stawowa ma ksztat mniej wicej eliptyczny, jest lekko zaklsa

i ukowato w swej duszej osi (wklsoci na zewntrz) wygita. Dugo jej wynosi 210 mm
(cyrklem mierzona), 240 mm (tasiemk), szeroko 120 mm. Grzebie opatki jest 740 mm
dugi i w poowie swej dugoci 140 mm nad fossa supraspinata wzniesiony. Brzeg grze-

bienia zagina si ku fossa infraspinata i w odlegoci 380 mm od górnego kta opatki,

a 200 mm od wyrostka barkowego (acromion) przedua si w wyrostek 115 mm
dugi, 10 mm w porodku gruby, szeroki na 160 mm w nasadzie a 115 mm w poowie du-

goci. Wyrostek ten, ku tylnemu brzegowi opatki skierowany, jest paski, o krawdzi górnej

ukowato wypukej, dolnej ukowato wklsej i kocu nieco ucitym.

Wyrostek barkowy (acromion) 96 mm dugi, 86 mm szeroki, ma ksztat mniej

wicej eliptyczny (przy kocu nieco zwony), a powierzchnia jego jest nierówna.

Zestawienie niektórych wymiarów opatek mamuta (w mm):

Okaz ze Staruni

Ryc. 75, 76
Okaz Adamsa Okaz z Berezowki Okaz Schmidta

740 850 565 664

180 320 207

430 540 416 454

840 750 464 605

900 950 674 784

630 740 557 593

210 225 190 215

120 90 97 120

220 221 219 245

19

Dugo grzebienia

Oddalenie wyr. barkowego od wyr. grzebie.

Dugo tylnego kraju opatki

Oddalenie tylnego kta od szczytu opatki

Najwiksza dugo opatki od szczytu do

brzegu powierzchni stawowej

Oddalenie tyl. kta opatki od wyr. kruczego

Dugo powierzchni stawowej (cyrklem) . .

Szeroko » »

Szeroko szyjki .

WKOPALISKA STARUSKIE
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Ko ramieniowa (Humerus).

Obydwie koci ramieniowe mamuta ze Staruni ulegy zniszczeniu tak, e adnych po-

miarów nie mona byo na nich wykona. Ryc. XIV—XVII na tab. XVI przedstawia ko
ramieniow, pochodzc z innego wykopaliska w zbiorach Muzeum Dzieduszyckich.

Ko okciowa (Ulna).

Tab. XVII. Ryc. 77, 78, 79, 80, 81.

Obie koci przedramienia strony prawej dochoway si wzgldnie dobrze tylko w swej

czci górnej, gdzie ko okciowa i promieniowa spojone s ze sob jeszcze wizadami.

Ko okciowa mamuta Staruskiego zupenie jest podobna do koci okciowych mamuta

z Berezowki i Adamsa, oraz do koci okciowej, której rycin podaje Leith - Adams i z tego

te powodu byoby zbytecznem podawa jeszcze raz dokadny jej opis. Jedynie ksztat wy-

cicia dla pomieszczenia gówki koci promieniowej jest nieco odmienny. Gdy bowiem na ry-

sunku Leith -Adamsa to wycicie ma ksztat nieregularnie kolisty, a na fotografii Zaleskiego

wystpuje w postaci kta rozwartego, to w okazie Staruskim wycicie to jest prostoktnem.

Cz dolna koci okciowej zniszczona.

Zestawienie niektórych wymiarów koci okciowej (w mm):

Okaz ze Staruni

Ryc. 77—81
Okaz z Berezowki

Najwiksze oddalenie krawdzi górnej i dolnej cavitas sigmoidea .

Wielki wymiar przednio-tylny gówki z olecranon

Najmniejszy wymiar poprzeczny ccwitas sigmoidea

90

200

170

170

60

220

94

60

175

93

63

Ko promieniowa (Radius).

Tab. XVII. Ryc. 77, 78, 79, 80, 81.

Ko promieniowa podobnie jak ko okciowa dochowaa si dobrze tylko w swej

czci górnej. Ogóln sw postaci nie róni si ta ko od okazów opisanych przez Zale-

skiego i Leith - Adamsa. Gówka jej jest znacznie wiksza ni jej cz dolna. Górna cz
gówki ma posta trójkta prostoktnego, którego dusza przyprostoktnia zwrócona jest do

przodu i stanowi wolny bok gówki, krótsza przyprostoktnia jest zwrócona do wewntrz,

przeciwprostoktnia za skierowana jest ku zewntrz. Dolny koniec koci promieniowej, nie-

stety do silnie uszkodzony, ma równie ksztat trójktny.
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Niektóre wymiary koci promieniowej (w mm)

Okaz ze Staruni

Ryc. 77, 79, 80
Okaz z Berezowki

Okaz Nr. 5328

wedug Zaleskiego

740

130

100

115

78

58

180

130

130

120

103

75

47

153

102

114

85

53

157

109

Wymiar » szyjki

Wymiar przednio-tylny gówki

Wymiar » dolnego koca .......
Wymiar » dolnej powierzchni stawowej .

Wymiar przednio-tylny dolnego koca .....
Wymiar » dolnej powierzchni staw. .

Koci nadgarstka (Ossa carpi) strony prawej.

Ko czóenkowata (Os radiale = scaphoideum

nie zostaa przy okazie staruskim znalezion.

naviculare)

Ko ksiycowa (Os intermedium = lunatum = semilunare).

Tab. XVIII. Ryc. 82, 83, 84, 85, 86.

Ko ta ma ksztat, jak susznie mówi Zaleski, trójgraniastego pryzmatu, skierowanego

krawdzi ku tyowi.

ciana jej przednia posiada ksztat nieregularnego prostokta, a powierzchnia jej

jest pówalcowato wypuka. Krawd górna tej ciany w swej poowie zewntrznej lekko

ukowato wklsa, w poowie wewntrznej natomiast wypuka si nieznacznie ukowato ku

górze. Krawd wewntrzna ukowato wgita; krawd zewntrzna tworzy w poowie dugoci

swej ktowate wypuklenie ku zewntrz; krawd dolna lekko ukowato wgita i to nieco sil-

niej po stronie wewntrznej. Wymiary ciany przedniej s nastpujce: szeroko ciany w gó-

rze 115 mm, w poowie wysokoci 120 mm, w dole 120 mm. Wysoko tej ciany z bo-

ków 72 mm, w porodku 65 mm.

ciana dolna koci ksiycowej ma ksztat mniej wicej trójktny, a wymiar jej po-

przeczny wynosi 120 mm, przy podunym 100 mm wynoszcym. Krawd przednia tej ciany

jest lekko ukowato wypuka, krawd wewntrzna silnie ukowato wklsa, krawd zewntrzna

zaledwie widocznie ukowato wypuka. Wierzchoek tej trójktnej ciany jest ku tyowi skierowany,

zaokrglony i nieco na wewntrz zwrócony. Powierzchnia tej ciany w przedniej swej poowie

wypuka (w wymiarze przednio-tylnym), w tylnej poowie w tyme samym wymiarze wklsa,

tworzy dwie powierzchnie stawowe dla poczenia z koci wieloktn mniejsz (car-

pale secundum) i z koci gówkow (carpale tertmm). Ostatnia powierzchnia zajmuje

tylko niewielk trójktn przestrze, wypeniajc przedni kt wewntrzny powierzchni ciany

dolnej, reszta powierzchni za suy do poczenia z koci gówkow.
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ciana zewntrzna koci ksiycowej ma ksztat poziomo uoonej litery X. Kra-

wd górna tej ciany na 95 mm duga, w pocztku ukowato (wklsoci do góry) wygita,

ku przodowi podnosi si ku górze a nastpnie w odlegoci 30 mm od krawdzi przedniej

ciany znowu lekko si obnia. Krawd przednia zewntrznej ciany 77 mm duga, lekko wy-

puklona, posiada dwa ktowate wgicia w l

/s górnej i
1

/3 dolnej swej dugoci. Krawd tylna

65 mm duga, silnie w swej czci dolnej wypuklona, ma w swej czci górnej wgbie-

nie na granicy midzy Vs
górn i redni. Krawd dolna 120 mm duga, w okolicy l

/3
tyl-

nej swej dugoci silnie ukowato wgita (wklsoci ku doowi), w 1

/a przedniej lekko si

wypuka, a nastpnie biegnie poziomo. W przedniej górnej czci tej ciany znajduje si po-

wierzchnia stawowa nieregularnie kolistego ksztatu, 50 mm w przednio-tylnym wymiarze

duga, skadajca si z dwu powierzchni, górnej, 40 mm wysokiej, dla poczenia z os ulnare

i dolnej, odchodzcej pod ktem prostym od pierwszej ku wewntrz, 15 mm wysokiej, do po-

czenia z os ulnare. Przy przedniej czci krawdzi dolnej ciany znajduje si druga po-

wierzchnia stawowa, wyduona, póeliptycznego ksztatu, dotykajca kocem swym kraw-

dzi przedniej, 52 mm duga i 20 mm szeroka, suca równie do poczenia z os ulnare.

Powierzchni t stawow oddziela od powierzchni górnej rowek na 15 mm szeroki, który

biegnc do tyu i góry, otacza równie i po stronie tylnej górn powierzchni stawow. Cz
dolno -tylna ciany jest zaokrglona i oddzielona rowkiem od górnej krawdzi przedniej po-

owy ciany. Najwiksza szeroko ciany zewntrznej wynosi 120 mm, wysoko w porodku

50 mm.

ciana górna koci ksiycowej ma ksztat trapezoidu, dusz podstaw skierowa-

nego ku przodowi. Przednia jej krawd 115 mm duga, wypuka lekko ukowato ku górze;

krawd zewntrzna 70 mm duga, prawie prostolinijna; krawd tylna 47 mm duga, biegnie

skonie ku przodowi i zewntrz. Krawd wewntrzna, 93 mm duga, ma w poowie dugoci

silne wgbienie. Sama powierzchnia ciany ma w czci przedniej pochylenie ku przodowi,

w czci za tylnej wgbienie, które biegnie skonie od przodu i wewntrz do tyu i zewntrz

i suy do poczenia z koci promieniow, podczas gdy drobna powierzchnia stawowa,

przechodzca na cian zewntrzn koci, suy do poczenia w swej czci górnej z koci
okciow. Na granicy obu powierzchni znajduje si grzebieniaste wywyszenie.

ciana wewntrzna koci ksiycowej ma ksztat nieregularnego romboidu. Krawd
górna ciany prawie prosta; krawd przednia w górnej czci wypuklona, w dolnej wgita;

krawd przednia w swej czci przedniej wypuklona, w czci tylnej silnie ukowato wg-
biona; krawd tylna w swej l

/3 górnej wklsa, zreszt ku doowi wypuka. Przy krawdzi

górnej od przodu znajduje si powierzchnia stawowa, silnie ku tyowi wyduona i rozsze-

rzona, o zaokrglonym brzegu tylnym, na 75 mm duga, z przodu na 7 mm, z tyu na 28 mm
szeroka. Przy krawdzi dolnej od przodu znajduje si druga powierzchnia stawowa, równie

wyduona, do nieregularna, z przodu na 20 mm, z tyu na 8 mm szeroka i 60 mm duga.

Dolno-tylna cz ciany ma gówkowat wypuko od góry, rowkiem obwiedzion, o re-

dnicy 55 mm. Midzy temi powierzchniami ciana ma wgbienie o dnie nierównem. Te po-

wierzchnie stawowe su do poczenia z os radiale. Ko ksiycowa z okazu Staruskiego

nie róni si istotnie od koci opisanych dawniej przez Zaleskiego.
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Zestawienie wymiarów koci ksiycowej (w mm):

Okaz ze Staruni

Ryc. 82—86
Okaz Nr. 5306

Zalenskiego
Okaz z Berezowki

100

120

72

129

132

68

94

126

58

Ko trójgraniasta (klinowata). (Os ulnare = triquetrum = pyramidale = cuneiforme)

Tab. XVIII. Ryc. 87, 88, 89, 90, 91

ma równie posta krótkiego szerokiego pryzmatu, podobnie jak ko ksiycowa, ale

jej dolne przednie naroe przedua si ku doowi i zewntrz w silny wyrostek (koniec jego

w okazie Staruskim jest odamany).

Powierzchnia górna tej koci jest mniej wicej ksztatu prostoktnego trójkta. Krawd
przednia, 105 mm duga, jest ukowato wypuka i to silniej w swej czci wewntrznej. Kra-

wd wewntrzna 56 mm duga, jest w porodku ukowato wgita; krawd (tylna) ze-

wntrzna na 60 mm duga, jest prawie prosta.

ciana górna ma na swej powierzchni silne zagbienie (110 mm szerokie i 93 mm
dugie), biegnce od zewntrznej czci krawdzi przedniej do tylnej czci krawdzi we-

wntrznej. Caa ta powierzchnia górnej ciany suy do poczenia z koci okciow. ciana

przednia ma ksztat nieregularnego trapezu; krawd jej górna, w poowie zewntrznej uko-

wato wklsa, w poowie wewntrznej ukowato wypuka, jest 105 mm duga. Krawd we-

wntrzna, niewyranie odznaczona, 60 mm duga, ma w swej
1

/.i
górnej i dolnej niewielkie,

szerokie wgbienia. Krawd dolna, 135 mm duga, posiada w zewntrznej swej poowie u-

kowate wygicie. Sama powierzchnia ciany jest wypuk w wymiarze poprzecznym i okazuje

w czci swej dolnej zewntrznej silne wgbienie sierpowatego ksztatu, wklsoci ku doowi

skierowane, a ponad niem przy zewntrznej krawdzi ciany do znaczny wzgórek nieregu-

larnego ksztatu. Wysoko ciany w poowie dugoci wynosi 78 mm.

ciana dolna, ksztatem do górnej zbliona, ma krawd przedni na 130 mm dug,

w czci swej zewntrznej nieco ukowato wkls, w wewntrznej czci ukowato wypuk.

Krawd wewntrzna, na 80 mm duga, tylko w porodku ukowato zaklsa, biegnie od przodu

i wewntrz ku tyowi i zewntrz. Krawd zewntrzna ma dwa wgbienia, jedno silniej-

sze w swej 73
przedniej dugoci i drugie sabsze w 1

/3
tylnej. Dugo tej krawdzi wynosi

100 mm. Sama ciana dolna jest w czci swej przedniej wypuk, w czci swej tylnej

wkls. Granic za tych dwu czci tworzy linia prosta, idca od poowy krawdzi prze-

dniej do poowy krawdzi wewntrznej.

ciana wewntrzna ma ksztat nieregularnego równolegoboku. Krawd jej górna,

okoo 70 mm duga, w porodku jest ukowato wgita. Krawd przednia, 60 mm duga, lekko

wypuka. Krawd dolna, 80 mm duga, w przedniej poowie ukowato wypuka, w tylnej u-

kowato wklsa. Krawd tylna, mniej wicej 50 mm duga, jest niewyranie odgraniczona.

Na górn cz powierzchni wewntrznej zawija si jeszcze powierzchnia stawowa górnej

ciany koci wzkim rbkiem. Przy przedniej stronie dolnej krawdzi tej ciany znajduje si
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powierzchnia stawowa, z przodu na 25 mm szeroka, do tyu wyduona w postaci wziutkiej

linii a prawie do tylnej krawdzi. Powierzchnie te su do poczenia z os intermedium.

Ohie te powierzchnie przedziela brózda, biegnca od przodu do tylu, w porodku najgbsza,

z przodu na 35 mm, z tyu na 18 mm szeroka.

ciana zewntrzna posiada ksztat nieregularnego trapezu. Krawd jej górna bie-

gnie od dou i wewntrz do góry i zewntrz, a w i

/3
tylnej zaamuje si nieco ku tyowi,

obniajc si równoczenie nieco. Dugo tej krawdzi wynosi okoo 100 mm. Krawd prze-

dnia 45 mm duga, biegnie skonie od góry i wewntrz ku doowi i zewntrz. Krawd dolna,

110 mm duga, jest lekko ukowato wklsa. Krawd tylna, 45 mm duga, w poowie dugoci

wgita ukowato. Sama powierzchnia posiada 125 mm najwikszej dugoci i 80 mm naj-

wikszej szerokoci, a w okolicy swego górno-przedniego kta i przy przedniej czci swej

górnej krawdzi ma powierzchni stawow ksztatu trójkta o zaokrglonej podstawie, na

70 mm dugiego a okoo 35 mm wysokiego. Poniej tej powierzchni stawowej biegnie wzdu
caej ciany, od góry i tyu do rodka i przodu, rowek na 9 mm gboki a w rodku swej

dugoci na 16 mm szeroki. Poniej tego rowku od tyu wznosi si guz zaokrglony, rednicy

okoo 35 mm. Powierzchnia tego guza spada pochyo do dolnej krawdzi, podobnie jak zreszt

i cz ciany poniej tej brózdy pooona. Naroe dolne przednie wydua si dzióbowato

ku doowi i zewntrz; niestety sam koniec jego w okazie Staruskim jest odamany.

Zestawienie wymiarów koci trójgraniastej (w mm):

Okaz ze Staruni

Ta>. XVIII.

Ryc. 87—91
Okaz z Berezowki

Okaz Nr. 5307

Zaleskiego

Wymiar przednio-tylny . . . ,

poprzeczny

Dugo dzióbowatego wyrostka

Szeroko » »

100

130

?

103

114

50

45

105

129

56

54

Ko grochowa (Os pisiforme)

nie zostaa w Staruni znalezion.

Ko wieloktna wiksza (Carpale primum = multangulum maius = trapezium = rhomboides).

Tej koci równie brak u Staruskiego mamuta.

Ko wieloktna mniejsza (Carpale secundum = multangulum minus = trapezoides = trapezium

minus).

Tab. XVIII. Ryc. 92, 93. Tab. XIX. Ryc. 95, 96, 97.

Ko ta posiada ksztat krótkiego pryzmatu, podstaw zwróconego do przodu i ze-

wntrz. ciana górna ma ksztat romboidu, którego naroe tylne wewntrzne jest jak gdyby

wykrojone. Z tego powodu krawd tylna ma ksztat odwróconej litery »Z«. Dugo tej kra-

wdzi (cyrklem mierzona) wynosi okoo 54 mm. Krawd zewntrzna jest prostolinijna 55 mm
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duga. Krawd przednia 70 mm duga, ukowato wypuka. Krawd wewntrzna 45 mm
duga, ukowato wklsa. Sama powierzchnia lekko wypuka. ciana przednia posiada ksztat

trapezoidu, którego krawd górna jest 70 mm, zewntrzna 57 mm, dolna 58 mm, wewntrzna

44 mm duga. Powierzchnia ciany przedniej jest w wymiarze poprzecznym wkls. ciana

wewntrzna, u dou i góry nieco uszkodzona, posiada w swej czci przedniej powierzch-

ni stawow dla carpale I, w czci tylnej za jest do znacznie zagbion. Szeroko
tej powierzchni wynosi 46 mm, dugo za jej z powodu uszkodzenia nie "daa si wymie-

rzy. cian doln, 86 mm szerok, zajmuje gadka, lekko wypuka powierzchnia stawowa

dla metacarpale secundum. ciana tylna ma ksztat trójkta 40 mm wysokiego, podstaw

(33 mm dug) skierowanego ku górze, wierzchokiem ku doowi. ciana zewntrzna
z carpale III poczona, ma ksztat mniej wicej romboidu, posiadajcego w swej /s tylnej,

górnej czci rodzaj szczerby midzy obiema komi.

Zestawienie wymiarów koci wieloktnej mniejszej (w mm):

Okaz ze Staruni

Tab. XVIII. Ryc, 92, 93

Tab. XIX. Ryc. 95—97

Okaz z Berezowki

Wymiar przednio-tylny

» poprzeczny

» strzakowy . .

100

100

75

60

62

82

Ko gówkowa (Os carpale tertium = magnum = capitatum).

Tab. XVIII. Ryc. 93. Tab. XIX. Ryc. 95, 96, 97.

Ko ta znacznie wiksza od poprzedniej, posiada ksztat kostki, ograniczonej jednak

od dou nie jedn ale dwiema cianami tak, e caa posiada siedem powierzchni.

ciana górna, ksztatu rombu, jest w swej tylnej poowie wypuk, w przedniej

wkls. Krawd tylna tej ciany, 100 mm duga, jest lekko ukowato wypuka. Krawd
przednia, równie 100 mm duga, jest w poowie zewntrznej ukowato wypuka, w poowie

wewntrznej ukowato wklsa. Krawd wewntrzna lekko ukowato wklsa, jest 90 mm
duga, krawd zewntrzna w rodku tylko nieznacznie ukowato wklsa, 85 mm duga.

ciana przednia ma ksztat picioboku. Krawd jej górna prawie prostolinijna, ma
100 mm dugoci. Krawd wewntrzna, 55 mm duga, jest lekko wklsa. Krawd zewntrzna

75 mm duga, prawie prosta. Krawd dolna wewntrzna lekko skona, 40 mm duga, biegnie

skonie od wewntrz i góry ku doowi i na zewntrz. Krawd dolna zewntrzna, 60 mm
duga, biegnie skonie od góry i zewntrz ku doowi i wewntrz. Powierzchnia tej ciany

okryta jeszcze szcztkami tkanek, ma przed doln krawdzi waowate zgrubienie, rozszerza-

jce si od zewntrz ku wewntrz.

ciana tylna ma ksztat nieregularnego trapezoidu. Krawd przednia jego jest wy-

puka, wewntrzna silnie wklsa okoo poowy swej dugoci, zewntrzna prostolinijna, tylna

biegnie skonie od wewntrz i góry do dou i zewntrz, a przed kocem znowu ku górze.
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ciana zewntrzna i wewntrzna, zczone jeszcze z komi ssiedniemi, nie day

si dokadnie wymierzy.

ciana d o In a w e w n t r z n a, ksztatu nieregularnego prostokta, suy do pomieszcze-

nia powierzchni stawowej dla metacarpale secundum.

ciana dolna zewntrzna, wiksza znacznie, ma ksztat trapezu i suy do po-

czenia z metacarpale tertium.

Zestawienie wymiarów koci gówkowej (w mm):

Okaz ze Staruni

Tab. XVIII. Ryc. 93, 96

Tab. XIX. Ryc. 9B, 97

Okaz z Berezowki

• Wymiar przednio-tylny

» poprzeczny

» strzakowy . .

90

100

75

113

102

70

Ko haczykowa (Os carpale IV + V = unciforme = hamatum = uncinatum).

Tab. XVIII. Ryc. 93. Tab. XIX. Ryc. 94, 95, 96, 97.

Ko ta przypomina swym wygldem ko gówkow. Powierzchnia jej górna mniej

wicej czworoboczna, jest podobnie jak w poprzedniej koci wkls w czci przedniej, wy-

puk w czci tylnej. Krawd jej tylna, 120 mm duga, w poowie wewntrznej prosto-

linijna, w poowie zewntrznej skrca si ukowato do przodu i dou. Krawd przednia

120 mm, krawd zewntrzna 60 mm duga, nieco krótsza ni prawie prosta wewntrzna.

ciana przednia ma posta trójkta o zaokrglonem zewntrznem narou. Po-

wierzchnia jej lekko nierówna, o brzegu górnym wystajcym, 120 mm dugim, dolnym row«

kiem opatrzonym, 100 mm dugim, wewntrznym prostolinijnym, 60 mm dugim.

ciana tylna, trójktna, posiada krawd przedni (górno-zewntrzn) ukowato wy-

puk, wewntrzn (120 mm) prostolinijn, tyln (doln) ukowato wypuk. Powierzchnia

ciany nierówna.

ciana dolna posiada trzy powierzchnie stawowe dla poczenia z metacarpale III,

IV, V. Powierzchnia wewntrzna dla metacarpale III, ksztatu trójkta podstaw do przodu,

wierzchokiem do tyu skierowanego, jest 80 mm duga (w wymiarze przednio-tylnym), a od

przodu 40, od tyu 15 mm szeroka, lekko wgbiona i nierówna. Powierzchnia rodkowa dla

metacarpale IV, trójktna, jest podstaw, na 80 mm dug, do przodu zwrócona. Mniej wi-

cej w poowie dugoci tej podstawy znajduje si gbokie wycicie, 30 mm szerokie i 10 mm
gbokie. Krawd jej wewntrzna, prostolinijna, jest 80 mm duga. Powierzchnia zewntrzna

dla metacarpale V, paska, posiada ksztat trójkta, wierzchokiem do góry i wewntrz skiero-

wanego, o wymiarze przednio-tylnym 80 mm, poprzecznym 50 mm wynoszcym, o krawdzi

zewntrznej 70 mm, tylnej (nieco wypukej) 50 mm, wewntrznej (prostolinijnej) 65 mm dugiej.

Zestawienie wymiarów koci haczykowej (w mm):

Wymiar przednio-tylny . . 110

» poprzeczny ... 110

» strzakowy .... 100
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Z koci ródrcza (ossa metacarpi) znaleziono w Staruni tylko pierwsz, t. j.:

Pierwsz ko ródrcza (Os metacarpi primum).

Tab. XIX. Ryc. 98.

Gówka tej koci ma na swym szczycie powierzchni stawow, nieregularnie kolistego

ksztatu, wkls w kierunku od przodu ku tyowi. Wymiar przednio - tylny gówki wynosi

65 mm, poprzeczny 71 mm. Trzon midzy krawdziami powierzchni stawowej górnej i dol-

nej, na 70 mm dugi, ma dugoci 60 mm w porodku w wymiarze poprzecznym, a 55 mm
w wymiarze przednio -tylnym; bok jego zewntrzny jest nieco przypaszczony. Dolny koniec

koci liczy 46 mm w wymiarze przednio-tylnym i 65 mm w poprzecznym; powierzchnia jego

stawowa 60 mm szeroka i 50 mm duga, po stronie wewntrznej jest nieco wsza ni na

zewntrznej. Dugo cakowita tej koci wynosi 86 mm.

Zestawienie wymiarów pierwszej koci ródrcza (w mm):

Okaz ze Staruni

Tab. XIX. Ryc. 98
Okaz z Berezowki Okaz Bungego

Dugo . .

Szeroko .

Grubo . .

86

60

55

81

45

66

68

26

53

Z koci palców koczyny przedniej znaleziono tylko jedn, t. j.:

Czonek pierwszy palca drugiego (Phalanx prima digiti secundi).

Tab. XIX. Ryc. 99.

Kostka ta jest na 60 mm duga. Gówka jej majca 46 mm w wymiarze poprzecz-

nym, a 45 mm w wymiarze przednio-tylnym, posiada powierzchni stawow mniej wicej ko-

listego ksztatu, o 44 mm rednicy, w wymiarze przednio-tylnym wkls. Trzon jej jest zni-

kajco krótki, a caa kostka skrzywiona ku stronie zewntrznej. Koniec dolny mierzy 50 mm
w kierunku poprzecznym, a 36 mm w kier. od przodu do tyu. Stawowa jego powierzchnia

jest siodowato wklsa w wym. przednio-tylnym; szeroko tej powierzchni wynosi po bokach

32 mm, w rodku 24 mm. Po stronie zewntrznej ciana diafyzy wystpuje w postaci rowka

na 12 mm szerokiego. Powierzchnia przednia (górna) trzonu jest nieregularnie pognieciona,

wewntrzna wypuka, dolna, przy dolnej epiiyzie wgnieciona.

Miednica (Pelvis).

W okazie Staruskim miednica zostaa przy wydobywaniu niemal cakowicie zniszczona

tak, e zachowaa si tylko po obu stronach cz panewkowa. Ksztat panewki (aceta-

bulumj jest mniej wicej kolisty; rednica jej wynosi 175 mm (u Berezowskiego mamuta

158 mm). Oddalenie górnej krawdzi panewki od guza koci siedzeniowej wynosi 490 mm.

Szeroko koci siedzeniowej w porodku wynosi 90 mm, grubo 50 mm, grubo w oko-

WYKOPALISKA STARUNSKIE 20
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licy guza siedzeniowego 65 mm. Innych wymiarów z powodu uszkodze na tej koci nie

byo mona wykona.

Ko udowa (Femur).

Z obu koci udowych zachowaa si zaledwie dolna epifyza z kawakiem diafyzy po

stronie prawej. Szeroko powierzchni stawowych po stronie tylnej wynosi 200 mm, po stro-

nie przedniej 120 mm. Najwiksza szeroko dolnej epifyzy wynosi 210 mm. Wymiar przednio-

tylny po stronie wewntrznej wynosi 260 mm, w porodku midzy kykciami (conclyli)

180 mm, po stronie zewntrznej 220 mm.

Ko goleniowa (Tibia).

Tab. XIX. Ryc. 100, 101.

Z okazu Staruskiego zachowaa si tylko gówka, dolny koniec i cz trzonu koci

goleniowej lewej strony. Gówka ma na swym szczycie jak zwyczajnie dwie powierzchnie

stawowe dla poczenia z koci udow. Powierzchnia stawowa zewntrzna dla poczenia

z kykciem zewntrznym (conclylus externns) nieco eliptycznego ksztatu, jest na

130 mm duga i 110 mm szeroka. Powierzchnia stawowa wewntrzna dla kykcia we-

wntrznego (conclylus internus) 110 mm duga a 120 mm szeroka, ma ksztat jeszcze

wybitniej eliptyczny. Obie te powierzchnie przedziela wynioso, przechodzca ku przodowi

w eminentia interconclyloiclea, czyli kolec midzy-kykciowy. Fossa interconclyloiclea po-

sterior jest bardzo pytka, a jej szeroko wynosi okoo 80 mm. Koniec dolny koci golenio-

wej ma 180 mm szerokoci a 140 mm dugoci i opatrzony jest dwiema powierzchniami sta-

wowemi. Wiksza wewntrzna powierzchnia dla poczenia z koci skokow ma
ksztat trapezu. Tylna jej krawd biegnie w linii prostej i mierzy 110 mm; przednia jej kra-

wd ma dugoci 95 mm. Dugo powierzchni w rodku wynosi 100 mm. Powierzchnia

sama wklsa, ma krawd przedni i zewntrzn wysz ni tyln i wewntrzn. Powierzch-

nia stawowa zewntrzna, znacznie mniejsza i wyej pooona, biegnca od pierwszej

skonie ku górze i na zewntrz, suy do poczenia z koci ydkow. Dugo tej powierzchni

wynosi 90 mm, szeroko od przodu 45 mm, od tyu 25 mm. Kostka wewntrzna (mal-

leolus internus) jest sabo, kostka zewntrzna (m. extemus) znacznie silniej rozwinita.

Zestawienie niektórych wymiarów koci goleniowej (w mm):

Okaz ze Staruni

Tab. XIX. Okaz z Berezowki Okaz Penseski

Ryc. 100, 101

120 135 135

110 105 105

110 94 104

130 95 105

100 101

100 118

Pow. stawowa dla k. wew. (conclylus internus):

wymiar poduny
» poprzeczny

Pow. stawowa dla k. zew. (conclylus externas):

wymiar poduny
» poprzeczny

Pow. stawowa dla koci skokowej:

dugo
szeroko
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Ko ydkowa (Fibula).

W poczeniu z wyej opisan doln czci koci goleniowej znajduje si jeszcze ka-

waek koci ydkowej, której koniec jednak jest odamany. Strona przylegajca do koci gole-

niowej jest spaszczona; szeroko jej w poowie dugoci wynosi 28 mm. Strona zewntrzna,

ukowato wypuka, ma 38 szerokoci. Ku doowi trzon koci ydkowej rozpaszcza si i roz-

szerza na 80 mm.

Koci stopy (Ossa tarsi).

Tab. XIX. Ryc. 102. Tab. XX. Ryc. 103, 104, 105.

Z mamuta Staruskiego zachoway si obie stopy a po palce, których to ostatnich,

jakote koci skokowej stopy lewej nie znaleziono.

Ko skokowa (Os tibiale + intermedium = talus = astragalus).

Tab. XX. Ryc. 106, 107.

Ko skokowa ma ksztat mniej wicej trójciennego pryzmatu, poprzecznie ustawio-

nego, o zaokrglonej cianie tylnej.

cian górno- tyIn zajmuje powierzchnia stawowa dla koci goleniowej, biegnca

ukowato do tyu i ku doowi. Krawd przednia tej powierzchni biegnie skonie od tyu

i wewntrz do przodu i zewntrz; w tym te kierunku caa ta powierzchnia jest wycignita.

Krawdzie boczne biegn od przodu ku tyowi równolegle prawie do siebie; wzdu nich po-

wierzchnia stawowa zawija si ku doowi i przechodzi na powierzchnie boczne. W poowie

tej zawinitej czci pow. stawowej znajduje si trójktne wycicie po stronie wewntrznej,

wychodzce z szyjki koci. Krawd tylna w swej
2

/3
zewntrznej cina si z krawdzi doln

zewntrzn powierzchni stawowej dla koci pitowej i biegnie poziomo; w swej
1

/s wewntrz-

nej natomiast biegnie ta krawd skonie od dou i zewntrz ku przodowi i wewntrz i gra-

niczy ze cian wewntrzn koci, 81 mm dug, 61 mm szerok, w strzakowym kierunku

wypuk, przy dolnej krawdzi nieco wgniecion.

ciana wewntrzna posiada ksztat trójkta, podstaw do przodu skierowanego, o boku

górnym ukowato wypukym, 150 mm dugim, dolnym prostym 92 mm wynoszcym i prze-

dnim 35 mm dugim, skonie od góry i przodu ku tyowi i doowi biegncym. W przedniej

czci tej ciany znajduje si trójktne wgbienie, ostrym kocem ku tyowi zwrócone, 57 mm
dugie, stanowice zewntrzn cz szyjki koci skokowej. Zagbienie to przedua si na

przedni powierzchni, gdzie biegnie jako bardzo pytkie zagbienie midzy powierzchni sta-

wow dla koci goleniowej i ódkowej, przechodzi dalej na cian zewntrzn, gdzie tworzy

z boku bardzo gbokie, od tyu na 35 mm, z przodu na 25 mm szerokie, a 40 mm dugie

zagbienie, na dnie którego przy brzegu górnym stoj rzdem, ukowato, cztery wielkie fora-

mina nutritwa. Zagbienia te boczne wraz z przedniem tworz razem szyjk koci skokowej.

Powierzchnia stawowa przednia dla koci ódkowej (scaphoidetmi), ksztatu nie-

regularnie póksiycowatego, w rodku nieco rozszerzona, jest na 120 mm dug i 74 mm
szerok, wypuk w kierunku poprzecznym, a przy zewntrznym brzegu nieco spaszczon.

Koniec zewntrzny tej powierzchni jest zaokrglony, wewntrzny ucity.
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Doln cian tej koci zajmuj dwie powierzchnie stawowe dla koci pitowej,

tworzce wraz z dzielcym je rowkiem doskonae odbicie tyche o tych samych wymia-

rach. Tylko trójktne zagbienie, przedzielajce obie te powierzchnie stawowe, zamknite

jest od przodu krawdzi powierzchni stawowej dla scaphoicleum i uchodzi na zewntrz do

szyjki za porednictwem zaledwie na 10 mm szerokiego rowka, idcego pomidzy powierzch-

niami stawowemi dla koci pitowej i czóenkowej. Powierzchnia stawowa zewntrzna jest

wklsa, wewntrzna paska o krawdzi zewntrznej odwinitej ku górze.

Wymiary koci skokowej (w mm):

Okaz ze Staruni

Tab. XX.

Ryc. 106, 107

Okaz z Berezowki

Dugo najwiksza k. skokowej

Dugo pow. stawowej dla k. goleniowej mierzona cyrklem . .

» » » » » tasiemk . .

Szeroko najwiksza k. skokowej

Wymiar przednio-tylny

» najwikszy poprzeczny pow. stawowej dla k. goleniowej

» poprzeczny szyjki

140

110

130

151

101

105

95

92

110

Ko pitowa (Calcaneus = Os fibulare).

Tab. XX. Ryc. 108. Tab. XXI. Ryc. 109—113.

Na koci tej, jak wiadomo, mona wyróni cz przedni, t. j. trzon (corpus)

i tyln, t. j. wyrostek pitowy (calce).

Na trzonie od góry i wewntrz znajduj si dwie powierzchnie stawowe dla koci

skokowej, tworzce razem przestrze póeliptycznego ksztatu, pask podstaw zwrócon ku

przodowi i wewntrz. 110 mm dug i 120 mm szerok. Obie te powierzchnie stawowe, we-

wntrzna i zewntrzna, rozdzielone s od siebie silnem trójktnem wgbieniem.

Powierzchnia stawowa wewntrzna ma mniej wicej ksztat trójkta prostoktnego,

krótk podstaw zwróconego do przodu i wewntrz, przeciwprostoktni na zewntrz. Krawd
przednia tej powierzchni, 56 mm duga, idzie od tyu i wewntrz do przodu i zewntrz. Kra-

wd zewntrzna, prosta, biegnie od przodu ku tyowi; dugo jej wynosi 86 mm. Krawd
wewntrzna biegnie (nieco nieregularnie) od przodu i wewntrz do tyu i zewntrz i okazuje

w swej Y3
przedniej dugoci lekkie ukowate wgbienie, w 1

/3 za tylnej zagina si uko-

wato ku zewntrz. Powierzchnia sama stawowa w /3 przedniej paska, i poziomo ustawiona,

dalej ku tyowi lekko wypuka si i pochyla równoczenie ku doowi i wewntrz.

Powierzchnia stawowa zewntrzna ma ksztat póksiycowaty i jest skierowana ci-

ciw do przodu i wewntrz. Dugo ciciwy wynosi 105 mm, szeroko powierzchni w rodku

60 mm. Sama powierzchnia stawowa jest paska i uoona poziomo. Krawd ukowata tej

powierzchni w swej l

/3 przedniej, na granicy z powierzchni stawow dla koci ydkowej jest

ku górze wyniesiona, std zwolna opada ku tyowi i dopiero od poowy swej dugoci idzie

znowu poziomo. Midzy obiema powierzchniami dla koci skokowej znajduje si trójktny



— 157 —

sulcus .calcaneiis, mniej wicej na 20 ram gboki, który w swej tylnej czci przechodzi

w wazk (6 mm szerok) szczelin, oddzielajc od siebie tylne koce powierzchni stawo-

wych dla koci skokowej; szeroko jego w czci przedniej wynosi 68 mm; dno zagbienia

jest nierówne a samo zagbienie przedua si jeszcze ku przodowi i wewntrz na 30 mm
poza naroa powierzchni stawowych. W czci przedniej tego przeduenia znajduje si gadkie

póksiycowate wgbienie, które dotyka powierzchni stawowej dla koci szeciennej
(os ciiboideiim).

Powierzchnia stawowa dla koci szeciennej posiada ksztat nerkowaty, a krawd jej

górna jest lekko ukowato wgbiona. Dugo tej powierzchni wynosi 85 mm, wysoko 40 mm.

Powierzchnia sama, paska, jest prawie prostopadle ustawiona i lekko ku wewntrz skiero-

wana. Najbardziej dolna jej cz zagina si lekko ku przodowi, nie dochodzi jednak do sa-

mego przedniego brzegu trzonu, lecz ten ostatni wysuwa si jeszcze swym nierównym brze-

giem na 20 mm przed paszczyzn stawow. Po stronie zewntrznej, trzon koci pitowej

od zewntrznej powierzchni stawowej dla koci skokowej, rozszerza si na ksztat wyrostka

ku doowi i zewntrz a górn równoczenie zewntrzn jego powierzchni zajmuje dla koci

ydkowej powierzchnia stawowa, ksztatu mocno wyduonego trójkta. Krawd jego górna,

cinajca si z ukowat krawdzi zewntrznej powierzchni dla koci skokowej, jest 1 10 mm
duga; krawd przednia prostolinijna, wynosi 40 mm, dolna ukowato wypuka 140 mm. Sama

powierzchnia, w wymiarze poprzecznym lekko wklsa, idzie od góry i wewntrz ku doowi

i zewntrz. Spód wyrostka poniej tej powierzchni jest lekko rowkowato wgbiony i przecho-

dzi ku doowi w pask cian zewntrzn trzonu.

Przednia krawd wewntrznej powierzchni stawowej dla koci skokowej styka si

z powierzchni stawow dla os centrale. Powierzchnia ta stawowa, póksiycowatego ksztatu,

55 mm duga i 28 mm szeroka, ukiem ku doowi, ciciw ku górze skierowana, biegnie

skonie od tyu i góry ku doowi i przodowi. Najmniejsze oddalenie jej od powierzchni dla

koci szeciennej wynosi 15 mm.

Sam trzon koci pitowej skada si waciwie z dwóch czci; z górnej, zajtej przez

powierzchnie stawowe i dolnej, która wystpuje w postaci potnego romboidalnego guza, osi

dusz (115 mm) w kierunku od tyu i wewntrz do przodu i zewntrz, osi krótsz (85 mm)

mniej wicej poprzecznie uoonego. Wysoko jego od krawdzi zewntrznej powierzchni sta-

wowej dla k. ydkowej wynosi 100 mm. Na powierzchni dolnej trzonu biegnie poprzecznie

na 33 mm szerokie zagbienie, oddzielajce kt przedni trzonu od reszty powierzchni. ciana

zewntrzna trzonu, gadka, spada stromo ku doowi poniej wyrostka dla k. ydkowej. ciana

wewntrzna poniej wystajcej czci powierzchni stawowej dla k. skokowej (talus) ma

silne wgbienie a powierzchnia jej jest nierówna. Wyrostek wewntrzny trzonu, majcy na

sobie te powierzchnie stawowe, jest o wiele silniej rozwinity po stronie zewntrznej, wyster-

czajc nad cian wewntrzn trzonu na 50 mm do wewntrz.

Do tyu wydua si k. pitowa w potny wyrostek pitowy na 100 mm
dugi i 90 mm szeroki, rozszerzajcy si do tyu w rodzaj gówki o szorstkiej powierzchni,

wyduonej ku wewntrz i tyowi, gdzie koczy si po stronie wewntrznej maym guzkiem.

Gówka ta oddzielona jest od przedniej czci trzonu rowkiem poprzecznym, wszym (40 mm)

po stronie wewntrznej, szerszym (90 mm) po stronie zewntrznej. Granica górna wyrostka

pitowego przechodzi lekko pochyo w trzon, a po bokach przechodzi bez widocznej rónicy
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jedna w drag. Ko pitowa zestawia si od góry z k. skokow, od przodu i wewntrz

z k. ódkow, cd przodu i zewntrz z k. szecienn, od zewntrz z k. ydkow.

Wymiary niektóre koci pitowej (w mm):

Okaz ze Staruni

Tab. XX. Ryc. 108

Tab. XXI. Ryc. 109—113

Okaz z Berezowki

216

60

90

125

150

135

100 94

Dugo czci górnej wyrostka pitowego od krawdzi powierzchni

Wymiar najwikszy poprzeczny trzonu w okolicy pow. stawowych

Ko ódkowa (Os naviculare = centrale = scaphoideum).

Tab. XXI. Ryc. 114, 115, 116, 117.

Ko ta jest ksztatu nerkowatego, dosy silnie spaszczona, z przodu wypuka, od tyu

wklsa. ciana obwodowa tej koci jest na 40 mm szeroka, chropowata, w porodku wypuka,

a przy przednim i tylnym brzegu rowkowato obwiedziona. Po stronie wewntrznej podnosi

si ta ciana grzebykowato na przestrzeni okoo 30 mm. Po stronie dolnej, przy krawdzi

tylnej od wewntrz, znajduje si maa powierzchnia stawowa dla koci pitowej, ksztatu

póksiycowatego, nieco ku zewntrz zwona, 36 mm duga, 27 mm szeroka, paska, bie-

gnca od tyu i góry ku przodowi i doowi. Powierzchnia ta, tyln sw krawdzi cina si

z powierzchni stawow dla k. skokowej. Powierzchnia stawowa dla k. klinowatych

120 mm szeroka, 75 mm wysoka, posiada ksztat nerkowaty i jest podzielona trzema liniami

biegncemi od góry i zewntrz ku doowi i wewntrz, na powierzchnie, odpowiadajce miej-

scom zetknicia si z poszczególnemi komi klinowatemi. Powierzchnia sama jest wypuka,

a przy pocztku górnym linii zewntrznej grzebieniasto wypuka. ciana tylna koci, ksztatu

podobnego jak przednia ale mniej regularnego, 120 mm szeroka, 70 mm wysoka, wklsa

w kierunku poprzecznym, suy do poczenia z k. skokow. Zestawia si wic ta ko od

tyu z k. skokow, od przodu z k. klinowatemi, od tyu, dou i wewntrz z k. pitow.

Wymiary koci ódkowej (w mm):

Okaz ze Staruni

Tab. XXI.

Ryc. 114—117

Okaz z Berezowki

Wymiar strzakowy . .

» poprzeczny

» przednio-tylny

80

120

40

72

115

33
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Drugi rzd kostek stopowych.

Ko klinowata pierwsza czyli wewntrzna (Os tarsale I. = entocuneiforme).

Tab. XXII. Ryc. 118, 119, 120.

Ko ta ma ksztat spaszczonego klina, ograniczonego czterema cianami, o przekroju

poprzecznym prawie owalnym.

Na górnej jej cianie znajduj si dwie powierzchnie stawowe, które razem zajmuj
przestrze 50 x 25 mm ksztatu póksiycowatego. Przy krawdzi wewntrznej tej ciany

znajduje si na 10 mm szeroka, lekko rowkowato zagbiona powierzchnia stawowa dla po-

czenia z koci ódkow (os namculare). Po stronie zewntrznej cina si z ni druga

powierzchnia stawowa, póksiycowatego ksztatu, dla k. klinowej redniej, 40 mm duga
i 21 mm szeroka, zajmujca trzeci cz ' powierzchni ciany górnej. ciana jej zewntrzna

jest pask, mocno nierówn, a przy jej dolnem przedniem narou znajduje si maleka po-

wierzchnia stawowa dla zestawienia z drug k. ródstopia (os metatarsale II).

ciana wewntrzna koci jest mniej wicej wypuka i nierówna. ciana dolna, nieco uszko-

dzona, posiada na caej swej powierzchni paszczyzn stawow dla zestawienia z pierwsz
k. ródstopia (os metatarsale I). Kostka ta zestawia si z czterema komi, t. j. od góry

z os namculare, od wewntrz i góry z os mesocuneiforme, od dou z os metatarsale I,

i w dolnem przedniem zewntrznem narou z wyrostkiem wewntrznym os metatarsale II

Wymiary koci klinowatej pierwszej (w mm):

Tab. XXII. Ryc. 118, 119, 120.

Wymiar strzakowy .... 65

» poprzeczny .... 25

» przednio-tylny ... 50

Ko klinowata druga czyli rednia (Os tarsale II. = os mesocuneiforme).

Tab. XXII. Ryc. 121, 122, 123, 124, 125.

Ma ksztat trójciennego pryzmatu, krótsz cian zwróconego co przodu.

ciana przednia tej kostki jest czworoboczna, na 40 mm wysoka i 42 mm szeroka,

lekko wypuka, o powierzchni nierównej.

ciana wewntrzna 65 mm duga, 35 mm szeroka, prostoktna, posiada przy swej

górnej krawdzi powierzchni stawow dla os entocuneiforme, ksztatu nerkowatego (wkl-

soci do góry skierowan), 40 mm dug, 21 mm szerok, przy swej krawdzi tylnej oto-

czon rowkiem. Tylny brzeg tej ciany, jak wogóle caej kostki, jest sutkowato ku tyowi

wyduony.

ciana górna, 65 mm duga i 35 mm szeroka, ma ksztat trójkta wierzchokiem do

tyu i wewntrz skierowanego, a zajmuje j powierzchnia stawowa lekko wklsa dla k. ód-
kowej (os naviculare).

ciana dolna, ksztatem do górnej zbliona, 70 mm duga i 35 mm szeroka, lekko

wgbiona, suy do poczenia z os metatarsale II.

ciana zewntrzna, 85 mm duga, z przodu 36 mm, z tyu 35 mm wysoka, czworoboczna.
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Przy przedniej czci jej górnej krawdzi znajduje si powierzchnia stawowa, póeliptycznego

ksztatu, 41 mm duga, 12 mm szeroka, paska, biegnca skonie od przodu i wewntrz ku

tyowi i zewntrz. Ca krawd doln tej ciany zajmuje druga powierzchnia stawowa, 80 mm
duga, w czci przedniej na 12 mm, w tylnej na 10 mm szeroka, w porodku silnie zw-
ona. Obie te powierzchnie su do zestawienia si z k. klinowat zewntrzn fos

entocuneifornie), a ciana midzy temi powierzchniami staw. jest rowkowao zagbiona.

Ko klinowata rednia zestawia si od wewntrz z os entocuneiforme, od góry

z os naiiicnlare, od zewntrz dwoma powierzchniami z os ectocnneiforme, od dou z os me-

tacarpale II.

Wymiary koci klinowatej drugiej (w mm):
Tab. XXII. Ryc. 121—125.

Wymiar strzakowy 40

» poprzeczny (u Zaleskiego 36) . . . 40

» przednio-tylny (u Zaleskiego 88) . . 90

Ko klinowata trzecia czyli zewntrzna (Os tarsale III = ectocuneiforme).

Tab. XXII. Ryc. 126, 127, 128, 129, 130.

Ko ta, podobnie jak poprzednia, ma ksztat krótkiego trójciennego pryzmatu, wy-

duonego ku tyowi w krótki sutkowaty wyrostek o nierównej powierzchni.

ciana przednia, ksztatu mniej wicej romboidowego, 73 mm duga, 43 mm wysoka,

ma naroe dolne zewntrzne nieco na zewntrz wycignite.

ciana wewntrzna 70 mm duga, w przedniej czci 45 mm, w tylnej 30 mm sze-

roka, w porodku wysokoci jest rowkowato od przodu do tyu wgbiona. Ponad tem wg-
bieniem i popod niem, znajduj si powierzchnie stawowe dla os mesocuneifornie, tyche

wymiarów i tego samego ksztatu, co na teje ostatniej.

ciana górna ma ksztat trójkta, podstaw do przodu, zaokrglonym wierzchokiem

do tyu skierowanego, o podstawie 60 mm dugiej przy wysokoci 80 mm. Powierzchnia jej,

lekko wklsa, suy do poczenia z koci ódkow.

cian doln, równie trójktnego ksztatu, zajmuj dwie powierzchnie stawowe. Mniej-

sza pow. stawowa wewntrzna, trójktna, podstaw 30 mm dug do tyu skierowana, 70 mm
duga, biegnie skonie od przodu góry i wewntrz do tyu dou i zewntrz. Druga powierzch-

nia wiksza trójktna, skierowana jest podstaw do przodu, wierzchokiem do tyu i cina si

z poprzedni pod ktem rozwartym. Dugo tej powierzchni wynosi 80 mm, jej podstawy

70 mm. Powierzchnia sama jest pask. Poza poow dugoci jej krawdzi zewntrznej znaj-

duje si póksiycowate wycicie, na 20 mm dugie, czce si z rowkiem, biegncym

rodkiem ciany zewntrznej. Powierzchnia ta suy do poczenia z os metatarsale III,

a sama zewntrzna, drobna cz trójkta o podstawie 15 mm dugiej, do przodu zwróconej,

w wymiarze przednio-tylnym 40 mm duga, suy do zestawienia z os metatarsale IV.

ciana zewntrzna ksztatu mniej wicej romboidu, jest 100 mm duga i 35 mm sze-

roka, a w rodku swej wysokoci rowkowaem wgbieniem, wzdu caej ciany biegncem

przernita. Przy jej górnej krawdzi znajduje si powierzchnia stawowa, 66 mm duga, nie-

regularna. Przy dolnej krawdzi z przodu znajduje si druga powierzchnia stawowa, nieregu-



— 161 —

larnie owalna, 45 mm duga i 15 mm szeroka. Obie te powierzchnie su do zestawienia

z k. szecienn (os cuboideum).

Ko klinowata zewntrzna zestawia si wic dwoma powierzchniami stawowemi: od

wewntrz z o. mesocuneiforme, od góry z o. naviculare, od dou i wewntrz z o. meta-

tarsale secundum, w rodku od dou z o. metatarsale tertium, od dou i zewntrz

z o. metatarsale iiartum i od zewntrz dwoma powierzchniami z o. cuboideum.

Wymiary koci klinowatej zewntrznej (w mm):

strzakowy ... 40

przednio-tylny . 110 u Zaleskiego . . . 100

poprzeczny . . 70 » ... 50

Ko szecienna (Os tarsale 4 + 5 = Cuboideum).

Tab. XXII. Ryc. 131, 132, 133. Tab. XXIII. Ryc. 134, 135.

Na ogó biorc ksztat tej koci jest taki sam jak obu poprzednich.

ciana przednia, na 115 mm duga i 55 mm wysoka, zwa si ku zewntrz i ma

w porodku dugoci swej dolnej krawdzi silne, a przy krawdzi górnej w odpowiedniem

miejscu podobne, ale o wiele mniejsze wgniecenie. Pozatem powierzchnia ciany przedniej

jest mniej wicej wypuk i nierówn.

ciana górna ma dwie powierzchnie stawowe, stykajce si ze sob w porodku

szerokoci. Powierzchnia wewntrzna ma ksztat póksiycowaty i jest skierowana ukiem co

przodu i zewntrz. Dugo jej wynosi 65 mm, szeroko 45 mm. Jest ona lekko wkls
w kierunku od przodu ku tyowi i suy do zestawienia z o. namcidare. Powierzchnia sta-

wowa zewntrzna, wiksza od poprzedniej, nieregularnie eliptycznego ksztatu, brzegiem swym

zewntrznym zawija si na dó. Powierzchnia ta, lekko wypuka, suy do zestawienia z ko-

ci pitow.
ciana dolna ma dwie powierzchnie stawowe, zlewajce si prawie ze sob w po-

rodku, z których wewntrzna, nieregularnie nerkowata, 76 mm duga, 46 mm szeroka, suy
do poczenia z o. metatarsale guartum, zewntrzna za, nerkowatego ksztatu, 62 mm duga

i 36 mm szeroka, suy do zestawienia z o. metatarsale uintum. Obie te powierzchnie

stawowe s lekko wypuke a na granicy midzy niemi znajduje si zaledwie widoczne za-

gbienie. Ku przodowi krawdzie tych powierzchni rozbiegaj si, tworzc gbokie ktowate

wycicie, odpowiadajce wgbieniu na dolnym brzegu ciany przedniej. Od tyu poza ko-

cem obu powierzchni stawowych znajduje si gbokie, poprzeczne, 30x32 mm liczce,

wgniecenie; naprzeciw niego za po stronie przeciwnej spotyka si pytkie wycicie pó-

ksiycowatego ksztatu.

ciana wewntrzna, mniej wicej prostoktna, 100 mm duga, 40 mm szeroka,

w porodku rowkiem opatrzona, posiada w swej dolnej przedniej czci eliptyczn powierzch-

ni stawow, odpowiadajc teje na o. ectocuneiforme, a w czci swej górno - tylnej, drug

podobn dla teje samej koci. W brzegu zewntrznym dolnym wewntrznej ciany koci sze-

ciennej znajduje si gbokie wycicie, odpowiadajce takiemu zewntrznej ciany u dou

o. ectocuneiforme i razem z niem tworzce gbok jamk, ku tyowi uchodzc.
WYKOPALISKA STARUSKIE 21
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ciana zewntrzna nierówna, 90 mm duga, 20—25 mm szeroka, nie posiada

adnej powierzchni stawowej; w dolnej swej czci opatrzona jest tylko wgbieniem, przecho-

dzcem na zewntrzn cz ciany dolnej. Ko szecienna zestawia si wic: od góry

i wewntrz z o. namculare, od góry i zewntrz z o. fibulare, od wewntrz dwoma po-

wierzchniami z o. ectocuneiforme, od dou i wewntrz z o. metatarsale IV, od dou i ze-

wntrz z o. metatarsale V.

Wymiary tej koci s (w mm):

przednio-tylny . 110; u okazu z Berezowki ... 68

strzakowy ... 55; » » ... 30

poprzeczny . . . 115; » » ... 72

Koci ródstopia (Ossa metatarsi (dextri)).

Pierwszej koci ródstopia (Os metatarsale I) brak.

Druga ko ródstopia (Os metatarsale II).

Tab. XXIII. Ryc. 136, 140, 144. Tab. XXIV. Ryc. 148, 152, 156.

Gówka tej koci (epifyza górna) jest wyduona w kierunku przednio-tylnym. Po-

wierzchnia jej zajta dwoma stawami, ma posta prostokta, podzielonego przektni na

dwie trójktne powierzchnie prostoktne, stojce wzgldem siebie pod bardzo rozwartym k-
tem. Powierzchnia wewntrzna, 68 mm duga a o 37 mm dugoci podstawy, ku tyowi zwró-

conej, majca, jest prawie paska i suy do zestawienia z o. mesocuneiforme. Powierzchnia

zewntrzna, podstaw (32 mm dug) do tyu skierowana, 68 mm duga, suy do zestawienia

z ectocuneiforme. Do tej powierzchni stoi, pod ktem prostym po stronie zewntrznej ku

doowi skierowana, 68 mm duga, 14 mm szeroka, esowato wygita, powierzchnia stawowa

dla epifyzy górnej kostki o. metatarsale III Powierzchnia ta zajmuje zewntrzn cz
gówki (epifyzy górnej).

Trzon (diafyza) krótki, gruby, oby, jest tylko po stronie zewntrznej spaszczony dla

o. metatarsale III. Dugo jego midzy powierzchniami stawowemi epifyzy górnej i dolnej

wynosi od przodu 80 mm, od tyu 75 mm. Po jego stronie zewntrznej, w poowie dugoci,

podnosi si guzowaty wyrostek, okoo 20 mm wysoki i tyle w wymiarze przednio-tylnym

u podstawy wynoszcy, opatrzony powierzchni stawow mniej wicej jajowatego ksztatu,

22 mm dug a 20 mm szerok, ku górze i wewntrz skierowan, a suc do zestawienia

z o. entocuneiforme.

Koniec dolny (epifyza dolna) stanowi powierzchni stawow dla zestawienia

z czonkiem pierwszym palca. Szeroko tej powierzchni, walcowato wypukej, w kie-

runku przednio-tylnym wynosi 50 mm; wymiar przednio-tylny (mierzony tasiemk) 100 mm.

Wewntrzna cz epifyzy dolnej nad powierzchni stawow jest guzowato zgrubiaa.

Os metatarsale secunclum zestawione jest z o. mesocuneiforme, o. entocuneiforme,

o. ectocuneiforme, o. metatarsale III i phalanx I
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Wymiary drugiej koci ródstopia (w mm):

Tab. XXIII. Ryc. 136, 140, 144. Tab. XXIV. Ryc. 148, 152, 156.

Dugo cakowita 115; okazu berezowskiego 93

Wymiar przednio-tylny epifyzy górnej 68

» poprzeczny » » 50

» przednio-tylny epifyzy dolnej 70

» poprzeczny » » 61

» przednio-tylny diafyzy ... 51

» poprzeczny » ... 55; » 46

Trzecia ko ródstopia (Os metatarsale III).

Tab. XXIII. Ryc. 137, 141, 145. Tab. XXIV. Ryc. 149, 153, 157.

Powierzchnia górna epifyzy górnej tej koci ma ksztat trójkta, skierowanego zaokr-

glonym wierzchokiem do tyu. Podstawa tego trójkta jest na 66 mm duga, a wysoko
jego wynosi 90 mm. Ta paska powierzchnia suy do poczenia z o. ectocuneiforme. Poza

poow dugoci krawdzi zewntrznej tej powierzchni znajduje si póksiycowate wycicie,

odpowiadajce temu na zewntrznej krawdzi dolnej ciany o. ectocuneiforme. Po stronie

wewntrznej cina si z t powierzchni pod ktem prostym, w dó biegnc, 60 mm duga,

16 mm szeroka powierzchnia stawowa dla zestawienia z o. metatarsale II. Po stronie ze-

wntrznej cina si z ni od przodu powierzchnia stawowa, 36 mm duga i 25 mm szeroka,

ksztatu mniej wicej jajowatego. Ku tyowi, na 20 mm od niej, rowkiem oddzielona, znajduje

si powierzchnia stawowa eliptycznego ksztatu, 22 mm duga, 17 mm szeroka, oddalona od

górnej krawdzi na 6 mm. Obie te powierzchnie su do zestawienia z o. metatarsale IV.

Po stronie zewntrznej tej epifyzy znajduje si wycicie, które wraz z odpowiedniem wyci-

ciem wewntrznej strony epifyzy o. metatarsale IV tworzy jamk, biegnc nastpnie w po-

staci przewodu do dou i przodu pomidzy o. metatarsale III i IV, Diafyza posiada boki

spaszczone, a przekrój jej ma posta trójkta. Dugo jej midzy krawdziami powierzchni

stawowych górnej i dolnej epifyzy wynosi po stronie przednio - tylnej 90 mm.

Koniec dolny (epifyza dolna). Wymiar poprzeczny jej powierzchni stawowej wynosi

60 mm; przednio-tylny (tasiemk mierzony) 110 mm. Z boku na epifyzie dolnej, ponad kra-

wdzi stawow, z obu stron znajduj si zagbienia, wiksze ni w koci poprzedniej.

Os metatarsale III zestawia si od góry z o. ectocuneiforme, od wewntrz

z o. metatarsale II, od zewntrz dwoma powierzchniami z o. metatarsale IV, a od dou

z 7" falang.

Wymiary trzeciej koci ródstopia (w mm):

Tab. XXIII. Ryc. 137, 141. 145. Tab. XXIV. Ryc. 149, 153, 157. _

Dugo cakowita 115; wedug Zaleskiego 103

Wymiar przednio-tylny epifyzy górnej 68

» poprzeczny » » 50

» przednio-tylny epifyzy dolnej 70

» poprzeczny » » 61

» przednio-tylny diafyzy ... 51

» poprzeczny » ... 55; wedug Zaleskiego 53
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Czwart ko ródstopia (Os metatarsale IV).

Tab. XXIII. Rye. 138, 142, 146. Tab. XXIV. Ryc. 150, 154, 158.

Powierzchnia stawowa gówki (epifyzy górnej), lekko wklsa, ma ksztat trójkta, 65 mm
wysokiego, o podstawie 60 mm dugiej. Z powierzchni t na zewntrz styka si póksiycowa-

tego ksztatu powierzchnia stawowa, 50 mm duga, 21 mm szeroka, prostopadle do dou bie-

gnca dla poczenia z o. metatarsale V. Po stronie za wewntrznej stykaj si z ni
dwie powierzchnie: od przodu dotyka krawdzi przedniej powierzchnia stawowa póksiyco-

watego ksztatu, 35 mm duga i 26 mm szeroka, od tyu powierzchnia stawowa eliptyczna,

21 mm duga i 15 mm szeroka, obie do zestawienia z o. metatarsale III

Trzon (diafyza) jest trójcienny. Dugo jego pomidzy powierzchniami stawowemi

epifyz wynosi z przodu i z tyu 80 mm. ciany boczne trzonu s paskie, przednia równie

spaszczona; krawd tylna, szeroka, ma trzy poprzeczne wgbienia.

Koniec dolny (epifyza dolna) posiada powierzchni stawow, 65 mm szerok i 110 mm
(tasiemk) w wymiarze przednio-tylnym liczc.

Os metatarsale IV zestawia si od góry z o. ciiboileum, od wewntrz z o. meta-

tarsale III, od zewntrz z o. metatarsale V, od dou z falang pierwsz.

Wymiary czwartej koci ródstopia (w mm):

Tab. XXIII. Ryc. 138, 142, 146. Tab. XXIV. Ryc. 150, 154, 158.

Dugo cakowita 130

Wymiar przednio-tylny epifyzy górnej . 80

» poprzeczny » » . 70

» przednio-tylny epifyzy dolnej . 80

» poprzeczny » » . 67

» przednio-tylny diafyzy ... 55

» poprzeczny » ... 85

Pita ko ródstopia (Os metatarsale V).

Tab. XXIII. Ryc. 139, 143, 147. Tab. XXIV. Ryc. 151, 155, 159.

Epifyza górna ma ksztat mniej wicej trójkta, 65 mm wysokiego, o podstawie

47 mm dugiej, zaokrglonych naroach i boku zewntrznym ukowato wypukym. Powierzch-

nia jej stawowa jest lekko wklsa. Po stronie wewntrznej cina si z ni powierzchnia sta-

wowa dla o. metatarsale IV, ksztatu póksiycowatego, 50 mm duga, 20 mm szeroka.

Trzon (diafyza) po stronie zewntrznej opatrzony jest w poowie wysokoci potnym
guzem, trójktnym, o zaokrglonym wierzchoku, skierowanym ku tyowi. Strona wewntrzna

trzonu jest paska. Powierzchnia stawowa dolnej epifyzy jest 52 mm szeroka, 110 mm (ta-

siemk mierzona w kierunku od przodu do tyu).

Pita ko ródstopia zestawia si od góry z o. ciiboileum, od wewntrz z o. meta-

tarsale IV, od dou z falang pierwsz.
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Wymiary pitej koci ródstopia (w mm):

Tab. XXIII. Ryc. 139, 143, 147. Tab. XXIV. Ryc. 151, 155, 159.

Dugo cakowita 93

Wymiar przednio-tylny epifyzy górnej . 75

» poprzeczny » » . 60

» przednio-tylny epifyzy dolnej . 76

» poprzeczny » » . 63

» przednio-tylny diafyzy .... 67

» poprzeczny » .... 65

Trzeszczki (Ossa sesamoidea metatarsi).

Tab. XX. Ryc. 103.

Na stopie lewej mamuta Staruskiego zachowao si kilka trzeszczek, poczonych

jeszcze z komi ródstopia.

Przy pierwszej koci ródstopia fos metatarsi I) trzeszczka nie dochowaa si.

Przy drugiej koci ródstopia (os metatarsi II) dochowaa si trzeszczka zewntrzna,

35 mm duga, 30 mm szeroka, od przodu wgbieniem okrnem opatrzona.

Podobna trzeszczka, ale 45 mm duga, a 30 mm szeroka, zachowaa si po stronie

wewntrzej przy trzeciej koci ródstopia fos metatarsi III).

Ko czwarta ródstopia fos metatarsi IV) zachowaa obie swoje trzeszczki.

Trzeszczka zewntrzna jest na 45 mm duga a 30 mm szeroka, wewntrzna 40 mm
duga a 30 mm szeroka. Ksztat ich jest mniej wicej jajowaty, a powierzchnia ich dolna

nierówna.

Czci mikkie.

Oprócz koci zachoway si z mamuta Staruskiego jeszcze w czci chrzstki
midzykrgowe, a nadto liczne wizada, strzpy cigien i wreszcie potny kawa

skóry, przedstawiajcy pat na 3'20 m dugi i l
-34 m szeroki, a na 1—15 mm gruby.

Przy skórze gowy zachowaa si jeszcze maowina uszna (Tab. XXV, Ryc. 160),

majca 370 mm w wymiarze strzakowym, 290 mm w wymiarze poprzecznym. Górny brzeg

maowiny midzy nasad a koniuszkiem ucha jest lekko ukowato wycity. Koniuszek

sam ucha, silnie zgrubiay, wystaje w postaci silnego guza po tylnej stronie maowiny. Gru-

bo krawdzi górnej maowiny przed koniuszkiem wynosi 20 mm, samego koniuszka 40 mm,

poniej koniuszka 20 mm, poczem ku doowi staje si coraz mniejsz. Po przedniej stronie

maowiny w 2

/3
dolnych, na 250 mm od brzegu zewntrznego, biegnie ku doowi ostry fad,

na 220 mm dugi.

Na skórze gowy po stronie lewej zachowaa si nadto jeszcze szpara powiekowa
(Tab. XXV, Ryc. 161), 36 mm duga o kciku wewntrznym, oddalonym od krawdzi oczo-

dou na 39 mm.

Skóra sama mamuta Staruskiego w chwili znalezienia bya zupenie z wosów ogo-

ocon; natomiast przylege do niej warstwy iu byy nimi przepenione. Z tych wosów jedne

s grubsze, czarne i stanowi waciw sier, odpowiadajc drugiemu rodzajowi wosów, roz-
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rónionych przez Zaleskiego; drugie ciesze, weniste, barwy brunatno-czarnej odpowiadaj

rodzajowi pierwszemu Zaleskiego. Trzeciego rodzaju wosów, bardzo grubych, spaszczonych,

nie znaleziono w Staruni. Blisze szczegóy, odnoszce si do uwosienia i czci mikkich,

poda poniej w swej pracy pro!. Dr. H. Hoyer.

Uwagi ogólne nad mamutem.

adne z kopalnych zwierzt nie jest tak dobrze znane szerokiemu nawet ogóowi jak

mamut. Koci jego od niepamitnych czasów byy znajdowane i zwracay sw wielkoci

uwag, dajc u rozmaitych ludów wtek do bajecznych poda. Znajdujemy mamuta ju

w podaniach chiskich z pitego wieku przed Chrystusem, gdzie nazwany jest »Tien-schu«

lub »Tyn-schu«, co ma oznacza: wielk mysz. Mówi one, e zwierz to yje w zimnych

okolicach, gdzie przebywa w podziemnych pieczarach i ginie, gdy przypadkiem wydostanie si

na wiato. Podobne podania kr te pomidzy Tunguzami, Jakutami (Sieroszewski) i lu-

dami pierwotnymi Ameryki pónocnej, a to do tych poda tworzyo znajdowanie od czasu

do czasu zwok tych zwierzt, czego te ludy nie mogy sobie inaczej wytómaczy. Sama

nazwa mamut »mamout«, wprowadzona zostaa przez Witsena do literatury w r. 1697.

Wyraz ten wedug jednych (Baer) ma by pochodzenia fniskiego, gdzie »ma-mut« ma zna-

czy: ziemny kret; wedug innych wyraz ten jest pochodzenia tatarskiego (Pallas) lub

tybetaskiego (Klaproth).

Koci mamuta szczególnie licznie bywaj spotykane na Syberyi, a potne siekacze

mamuta znajduj si tam w tak dobrym stanie, e podobnie jak siekacze dzi yjcych soni

su na rozmaite wyroby, znane ju za czasów Teofrasta. Niektóre za siekacze, które wsku-

tek leenia w ziemi nabray koloru róowego lub zocistego, maj by szczególnie w Chinach

cenione i poszukiwane (Sieroszewski). To te od dawna ju w Syberyi rozwina si specyalna

ga przemysu i handlu zbami mamuta. Ju Middendorf podawa roczny wywóz zbów ma-

muta ze Syberyi na 40.000 funtów, a wedug dat urzdowych midzy r. 1825 a 1831 wywóz

roczny nie by mniejszym jak 60.000 funtów. Jeeli za wemie si przecitn wag siekacza

na 120 funtów, to wyej przytoczone liczby wskazywayby, e corocznie wywoono siekaczy

przynajmniej z 200 osobników. Pomimo cigych poszukiwa za siekaczami mamuta obecnie

jeszcze, jak stwierdza Sieroszewski, rok rocznie bywa wywoonem z Jakucka do tysica pu-

dów zbów, pochodzcych z dolin i namulisk rzecznych (np. Irtysza), oraz z Wysp Nowo-

syberyjskich, Wysp Ljachowskich, nazwanych wedug kupca Ljachowa, który pierwszy, jak

podaje K. E. v. Baer, zacz w tych stronach w r. 1770 wydobywa zby mamuta.

Jakkolwiek koci mamuta trafiaj si bardzo czsto, to jednak cakowite szkielety jego

nale do wielkich rzadkoci a pochodz zwykle z osobników, które zginy nagle wsku-

tek utonicia lub zapadnicia si w szczeliny lodu i t. p., gdzie ich ciaa nie byy wysta-

wione na up drapienych zwierzt (niedwiedzi jaskiniowych, hyen jaskiniowych i t. d.), które

w zwykych warunkach pade osobniki rozszarpyway, a koci ich drobniejsze porozwó-

czay na wszystkie strony, jak to widzie mona czsto przy odkrywaniu podobnych wy-

kopalisk. Taki cakowity szkielet mamuta mia wedug Strahlenbergera znale Messerschmidt

nad rzek Tom na poudnie od Tomska. Wedug Schrencka, miano znale dwa cakowite
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szkielety mamuta na pówyspie Jalmal, których jednak, podobnie jak i poprzedniego, nie udao

si wydosta.

W r. 1844 w okolicy Moskwy znaleziono szkielet mamuta w pozycyi stojcej, z prze-

dniemi odnóami niej zapadnitemi. Byo to koo Troickoje, w miejscu gdzie dawniej miao by
oysko jednego z dopywów Moskwy. Mamut ten zapad si w niestwardniae jeszcze pokady

trzeciorzdne. Okaz ten opisany w r. 1846 przez Rouilliera, zosta znaleziony wraz z licznemi

szcztkami rolin, jak dbu, wierzby, brzozy, jaworu i t. cl., a wic flory identycznej ze sta-

rusk. Okaz ten jest o tyle ciekawym, e znaleziony zosta w warstwach, które maj by
przedloclowcowemi.

W r. 1869 znaleziono równie szkielet mamuta, samca, w Lierre (Prov. d'Anvers),

znajdujcy si obecnie w Muzeum Historyi Naturalnej w Brukseli. Dalej znaleziono te szkielet

mamuta na Wgrzech w »Zalaegerszeg Szolotegy«. Okaz ten znajduje si w muzeum Zakadu

Geologicznego w Peszcie. Wreszcie w Muzeum Przyrodniczem w Stuttgardzie znajduje si

szkielet, wykopany w ostatnich czasach w Steinheim a. d. M. W muzeach rosyjskich znaj-

duje si (M. Pawów) siedem szkieletów mamuta, mniej lub wicej kompletnych, a miano-

wicie: w Petersburgu dwa w Muz. Zool. Akad., po jednemu, tame w Muz. Geolog., w Moskwie

w Muz. Zool. i w Muz. Geolog., w Uniwersytecie w Kazaniu i w Muzeum w Ekaterinburgu.

Czciej o wiele spotykaj si same czaszki mamutów, jakkolwiek zwykle równie

mniej lub wicej uszkodzone. Najbogatszy zbiór, bo zawierajcy a 6 czaszek mamuta, znaj-

duje si (Zaleski) w petersb. Muz. Akad. Nauk. Pikn czaszk mamuta znalezion w Bricke-

arth at Ilforcl (Essex), z siekaczami okoo 2 m. dugimi, miaem sposobno widzie w Bri-

tish Museum w Londynie. W Stuttgardzie znajduj si czaszki mamuta, jedna z Jakucka, je-

dnak bez siekaczy, z prawej strony nieco uszkodzona i druga z Cannstatt. Podobnie niezu-

pena czaszka znajduje si take w Brukseli i w berliskim Gabinecie Zoologicznym. Pikn
czaszk modego mamuta posiada Muzeum Narodowe w Peszcie. Jedn z najpikniejszych je-

dnak jest czaszka, znajdujca si w Gabinecie Geologicznym Uniwersytetu Jagielloskiego

w Krakowie, pochodzca z Bzianki koo Rzeszowa.

Szcztki mamuta i jego ras byy te wielokrotnie znajdowane w pón. Ameryce. W roku

1903 znaleziono np. koo Jonesboro Ind. w warstwach pleistoceskich szkielet sonia Elephas

Columbi, z którego zachowaa si zupenie cz górna ciaa, z odnóy za brakowao obu

koci okciowych i promieniowych, prawej goleni i piszczeli, oraz stóp. Siekacze jego na 5
-43 m

dugie, posiaday koce skrzyowane i w dó zwrócone.

O wiele jednak ciekawszemi s te wykopaliska, których szkielety znaleziono jeszcze

wraz z czciami mikkimi, skór a czasem i sierci. W literaturze pierwsz wzmiank (pomi-

nwszy stare chiskie pisma) o caych zwokach mamuta znajdujemy u Witsena (Noorden Oost

Tartarye, 1694) i Ysbrandt Ides'a (Dreijahrige Reise 1707). Ten ostatni podaje, e mia ze

sob czowieka, zajmujcego si wykopywaniem siekaczy mamuta, który opowiada mu, e raz

znalaz sterczc z ziemi ca gow mamuta, któr odci. W rodku bya ta gowa ju zgni,

zabra wic tylko siekacze i cz nogi, która bya jeszcze do wiea. Chariton aptew,

który pónocne wybrzee Syberyi objecha (1739—43), podaje, e z brzegów wielu rzek

Tundry cae ciaa mamutów wraz z obu siekaczami bywaj wydobywane. Posiadaj one grub

skór, ale ciao i sier zbutwiae. Przytem dodaje jednak uwag, e gowa podobna jest do

koskiej, a zby paskie i nie wysze nad 3 cale. aptew pomiesza w tym razie widocznie
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mamuta z nosorocem. W roku 1787 opowiadano Dr. Merckowi, który towarzyszy poruczni-

kowi Saryczewowi, e nad rzek Alasej, 100 wiorst poniej Alasejska, z piasczystego brzegu

wymyte zostay zwoki zwierza (w stojcej pozycyi), wielkoci sonia, nienaruszone jeszcze i po-

kryte skór, na której znajdoway si jeszcze wosy.

W r. 1799 Tunguz Szumakow na pówyspie Tamut, blizko ujcia Leny, obaczy w wy-

sokim brzegu mamuta ze skór i sierci. W r. 1803 gdy ziemia silniej roztajaa, ciao ma-

muta zesuno si na piaszczysty brzeg. W r. 1804 Szumakow odpiowa siekacze i sprze-

da je za 50 rubli kupcowi Botunowowi, który przy tej sposobnoci wykona rysunek ciaa

owego mamuta.

W roku 1806 Adams, bawicy w Jakucku, dowiedziawszy si o tem wykopalisku, uda
si na miejsce, gdzie jednak znalaz ju tylko szcztki z tego mamuta. Szkieletowi brakowao

jednej przedniej koczyny. Koci byy jeszcze zapomoc torebek stawowych i wizade spojone.

Skóra gowy bya zeschnita a na jednem uchu utrzyma si tylko kosmyk wosów. Ogona

i trby brakowao. Skóra po tej stronie ciaa, na której zwierz lea, miaa by jeszcze pokryta

dug i gst sierci; Adams wzi z niej kawa, który zaledwie 10 ludzi unie mogo. Po-

niewa jednak skóra bya mokra, przeto dugie wosy powypaday, a pozostaa tylko wena.

Oprócz tego zebra Adams okoo jednego puda wosów, z których niektóre miay by na arszyn

dugie. Szkielet tego mamuta, zakupiony przez cara Aleksandra za 6.000 rubli, znajduje si

w zbiorach Akademii Nauk w Petersburgu.

W r. 1840 entomolog Moczulski dowiedzia si, e gdzie nad Jenisiejem Samojedzi

znaleli mamuta, któremu z pyska jak opowiadali, wisia jzyk (widocznie trba) dugoci ro-

cznego rena. Szkielet tego mamuta (którego czci mikkie byy prawie zupenie przegnie),

jednak bez tylnych koczyn, zosta przez kupca Trofimowa dostawiony do Moskwy, gdzie si

dotd znajduje.

W czwartem dziesicioleciu zeszego wieku znaleziono równie nad Koym ciao ma-

muta, który mia mie od szyi do ogona dug grzyw. Noga z niego dostaa si do Irkucka,

gdzie widzia j a nastpnie opisa Leopold v. Schrenck. Koo r. 1860 lub 1862 równie nad

rzek Wiluj, niedaleko jej ujcia do Leny, miano znale wielkie skór okryte zwierz. Po-

szukiwali jednak dalszych zaniedbano.

W r. 1864 niejaki Kaszkarew, handlujcy w Tundrze z Juratami, obaczy u jednego

z nich, nazwiskiem Nalutaj, kawa skóry mamuta, któr zabra ze sob wraz ze sieka-

czem ze zwok mamuta, wykrytych przez siebie w Tundrze. Wie o tem dosza ostatecznie

do Petersburga, skd dla zbadania rzeczy i ewentualnego przywiezienia pozostaych szcztków

wysano Mag. Fryderyka Schmidta. Ten przybywszy na miejsce stwierdzi, e szcztki ma-

muta znajdoway si na pónocnym stoku wakiego parowu, uchodzcego do jeziora Nelgato,

które wraz z wikszem od siebie jeziorem Jambu, poczonem z niem odnog, naley

do systemu wodnego Gyda. Miejscowo ta ley prawie pod 70°30', niedaleko na zachód od

miejsca, gdzie znaleziono mamuta Trofimowa (40 wiorst od Jenisieju, naprzeciw Krestkow-

skoje nad jeziorem). Schmidt znalaz tam jeszcze tylko: wiksz cz koci jednej przedniej

nogi, opatk, doln szczk, kawa skóry, mnóstwo wosów, a poniej na dnie parowu nieco

koci z drugiej przedniej nogi.

W sierpniu 1869 r. zostaa Akademia Petersburska przez bar. Pert. Maydla zawia-

domion, e midzy Indygirk a Alasej, niedaleko wybrzea morskiego, miano znale
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szcztki mamuta. Akademia polecia zbadanie tej sprawy bar. Maydlowi, który tymczasem

otrzyma wiadomo o dwóch jeszcze innych mamutach. Z jednego z nich zasta Maydel ju
tylko kup lunych koci, z drugiego czaszk i kawa skóry, 4 arszyny dugi a 2

x

/2 arszyna

szeroki, w niektórych jeszcze miejscach pokryty czerwono-brunatnymi duszymi i ótawymi
krótszymi wosami wenistymi. Z trzeciego wreszcie mamuta znaleziono tylko dwie nogi, ale

bez sierci, z zachowanem na kadej po jednem kopytku.

Najdoniolejszem jednak byo wykrycie mamuta nad Berezowk, dopywem prawego

boku rzeki Koymy, 300 wiorst na pónocny-wschód od rednio-Koymska. Petersburska Aka-

demia, dowiedziawszy si o nim, zorganizowaa i wysaa specyaln ekspedycy, w skad któ-

rej weszli Otto Herz i E. W. Pfizenmayer. Ekspedycya wyruszya z Petersburga 3 maja

1901 r., wród licznych trudów dotara 9 wrzenia do miejsca znalezienia mamuta i, wydo-

bywszy szcztki, powrócia 18 lutego 1902 r. do Petersburga.

Zwoki mamuta znajdoway si odsonite z powodu obsunicia si ziemi, 35 m po-

wyej obecnego zwierciada rzeki Berezowki. Zwierz znaleziono w postawie nawpó lecej,

z praw przedni koczyn zgit, tak jakby zwierz chciao si byo oprze na niej dla wy-

dwignicia si, a tylne odnóa byy poziomo podgite pod brzuch. Midzy zbami znajdo-

waa si jeszcze znaczna ilo pokarmu, którego, nag mierci zaskoczony mamut, nie mia

ju czasu przekn. Podobnie i w odku znaleziono znaczn ilo pokarmu jeszcze nie-

strawionego. Pogruchotane koci i wielka ilo krwi w jamach ciaa wiadczyy, e mamut

zgin wskutek upadku z wysokoci. Mamut przed znalezieniem, zdaje si, ju od dwu lat by
czciowo odkryty i wystawiony na dziaanie powietrza, suc za pastw dla drapienych

zwierzt. To te skóra gowy bya wraz z trb ju zjedzona, a czci mikkie poczci

silnie nadgniy tak, i wydaway ju zdaleka odraajc wo zgnilizny. Uwosienie skóry za-

chowane byo tylko na niektórych miejscach. Z czci mikkich dochoway si w tym okazie:

minie, jzyk, odek, prcie i poczci zmieniona krew. Z siekaczy jeden musia, zdaje si,

wypa dawniej, drugi (lewy) zosta wyamany przez Lamutów, póniej jednak go znaleziono.

Krgosup z wyjtkiem atlasu znaleziono w caoci, ale wiele krgów byo pogruchotanych.

Cennym zwaszcza nabytkiem byo znalezienie pora pierwszy caego ogona.

Wreszcie jeszcze raz znaleziono w Syberyi szcztki mamuta w r. 1908 nad rzek

Sanga-jorjach, które znów specyalnie wysana ekspedycya przywioza do Petersburga. Mamut

ten nie by tak dobrze zachowany jak berezowski, ale przy nim znaleziono znów pora

pierwszy kawa redniej czci trby, na 150 cm dugi a 16— 19 cm szeroki.

Rok przedtem wykryto mamuta w Staruni.

Do ciekawszych wykopalisk naley te zaliczy wielk pyt stwardniaego tufu z od-

ciskami (ladami) stóp mamuta i ptaków botnych, znalezion w Ipoly Tarnocz Nograd na

Wgrzech a przechowan w Muzeum »Magyar kiralyi Fóldtani Intezet« w Budapeszcie.

Kwesty, w jaki sposób mogy ciaa mamutów i nosoroców dochowa si w Syberyi

a do naszych czasów, zajmowano si od dawna i stawiano w tym wzgldzie róne hypo-

tezy. Wedle jednej mamuty yy w okolicach wicej poudniowych, a zwoki ich uniesione

prdem wielkich rzek, dostay si daleko na pónoc, gdzie zamarzy poród lodów. Wedug in-

nego zdania (Brandt) mamuty yy rzeczywicie w tych okolicach, ale klimat by wtedy o wiele

cieplejszym; olbrzymie te zwierzta tony czsto w szlamie rzek i ciaa ich, raz zamarzszy,

dochoway si do naszych czasów. Oswald Herz przypuszcza znowu, e mamuty wpaday
WYKOPALISKA STAflUSKIE 22
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niekiedy w szczeliny lodowców i zamarzszy raz tam, przechoway si a do naszych czasów.

Jednak w Syberyi dotd lodowców podobnych nie wykryto, wic i ta teorya nie daa si

utrzyma.

Przyczyn tych rónych hypotez byo przedewszystkiem to, e uwaano mamuty za

zwierzta cile zwizane z istnieniem lasów szpilkowych, których szpilki miay suy ma-

mutowi za pokarm, a powtóre, e rzadko kto mia sposobno obserwowa zwoki mamuta

na pierwszorzdnem zoysku. Do takich nalea mamut Schmidta, wedug którego bada wy-

nika, i lea po mierci przez czas duszy nad brzegiem jeziora i ju czciowo uleg roz-

kadowi, gdy zosta zasypany piaskiem i rolinami, a nadto, e nie zosta przeniesiony zdaa

przez wod lub lody, lecz y w tej okolicy, bdcej daleko poza granic lasów. Tego samego

dowodem pewniejszym jest znalezienie mamuta berezowskiego. Zgin on bowiem na tern sa-

mem miejscu gwatown mierci, zapadszy si w jam, wyobion w lodzie przez wod,

jak to wykazay badania, przeprowadzone na miejscu przez O. Herza. Badacz ten stwierdzi,

e w warstwie lodu spodniego woda, spywajca z tundry, powymywaa gbokie brózdy i jamy,

które zostay zasypane nastpnie kamieniami, drzewem, ziemi itd. Nad tak to jam zapewne

rozrastaa si bujna rolinno, która przywabia do siebie mamuta. Powoka tej jamy bya jednak

jeszcze zbyt sab i atwo zaamaa si pod ciarem olbrzyma, przysypujc go z wierzchu

ziemi. Stao si to pod jesie, jak stwierdzaj nasiona rónych rolin, znalezione w pysku

i w odku mamuta, a nadchodzca wkrótce zima wypenia reszt tego grobu niegiem,

pod którym mamut przechowa si a do naszych czasów. e klimat owej okolicy w czasach

mamuta by taki sam jak obecnie, dowiody szcztki rolin w odku i pysku mamuta zna-

lezione, które wszystkie podzidzie w tej okolicy rosn. Wiksz cz tego pokarmu ror

linnego mamuta stanowiy trawy i turzyce. Z pierwszych znaleziono nastpujce gatunki:

Alopecurus alpinus Sm., Hordeum jubatum L., Agrostis borealis Hartm., Atropis cle-

stans Grideb. i Bekmannia erucaeformis Host; z turzycowatych: Carex glareosa Wg.

i Carex incurva Lightf. Nadto z innych rodzin znaleziono: Thymus serpyllum L., Oxy-

tropis campestris DC, Papaner alpinum L. i Ranunculus acer L. var. borealis. Nadto

znalazy si te drobne, bliej nie dajce si oznaczy kawaki drzewa.

Rasy mamuta.

Dr. Hans Pohlig na podstawie szczegóowych bada rozrónia nastpujce rasy ma-

muta na podstawie ich uzbienia:

1. Elephas primigenius typus.

Siekacze mleczne: 006 x 00145 x 0'0095 m, okrycie ganeinowe korony szczt-

kowe, podobnie jak u El. indicus.

Siekacze trwae: do 433 x 02 m, stopie skrcenia a do zupenego koa, po-

wierzchnia abrazyjna po stronie zewntrznej.

Zby trzonowe mleczne 1

):

) Nazwa »zby mleczne* jest waciwie nieodpowiedni, bo u mamuta i jemu pokrewnych

istotnych zbów mlecznych nie ma.
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Wzór blaszek:

— 171 —

(m 1

) maxilla 3x— x4x /najmniej u 13 osobników

(mj mandibula (x)3x — x4x \ najmniej u 14 osobników

(m 1

) maxiUa 0-014—0-02 m
Wymiary: -

—

:
———

—

(wszystkie dwukorzeniowe)
(mj mandibula 0-0125—0022 m '

_ , . , (m 2
) maxilla x6x—x8x 0041—0-063 m

2 zb trzonowy mleczny: —

;

= —, wym.
(m

2 ) mandibula x6(x)—x8x
'

* 0-048-0071 x 0-03—0-037 m.

1 zb trzonowy mleczny: (m 3

, m3 )
x9x—xl2x, wym. 0095—0116 m.

Zby trzonowe stae.

1 stay zb trzonowy: (m 4
, mj x9x—xl5x, wym. 0-118—0-175 m

2 » » » (m 5
,
m

B ) xl2x—xl8x, wym. 0125—0245 m
007—01 3 m

(m 6
, m6 ) xl8x—x27x, wym. 0-22—0-44 (anorm) x

007—0-103 m

2. El. Leith-Adamsi Pohl. (Forma karowata).

Zby trzonowe mleczne.

3 zb trzonowy mleczny: (xa
i:
m 1

) x2x, wym. 0*01.

2 » » (m
2 , m 2

) x6—xGx, wym. 0-037 x 0-024 m — 0-045 x 0'02 m.

1 » » » (m
3 , m 3

) x9x, wym. 0'082 m.

Zby trzonowe stae.

3 zb trzonowy stay gór.: (m 4
) xl9x, wym. 02 x 0-08 m;

doi. (m
4 ):

17x—x20x, wym. 0-2—0-22 x 0061—0-067 m.

3. El. trogontherii Pohl.

Siekacze stae pod wzgldem skrzywienia i pow. abrazyjnej przypominaj te

u El. meridionalis, lecz s smuklejsze.

Zby trzonowe stae.

2 zb trzonowy stay górny: (m 5
) xl6x, wym. 0'27 x 0107 m.

dolny: (m
5 )

13x, wym. 0"28 x 0-095 m.

3 zb trzonowy stay: (m
6 , m 6

) 15x—x22x, przy stosunkowo znacznych wymiarach prze-

citnych.

4. El. Columbi Fale.

Siekacze stae podobne jak u El. trogontherii.

Zby trzonowe mleczne.

3 zb trzonowy mleczny dolny: (mj x3x, wym. -0185 x -017 m.

1 » » » (m
3 , m 3

) .x9x, wym. 0-011x0-046 m.

Zby trzonowe stae.

3 zb trzonowy stay dolny: (m
6 ) 15x, wym. 0-46x0'115 m.

5. El. Americae Dek.

Zby trzonowe stae.

1 zb trzonowy stay (?) górny: (m4
) xl2x, wym. 018 m.

2 » » » (?) górny: (m 5

)
(x)15, wym. 0'22 x 01 m.

3 » » » górny: (m 6
) 20x, wym. 0355 x 0-122 m.
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Do wyej wymienionych ras (gatunków) zaliczy naley jeszcze jedn, opisan przez

M. Pawowa w pracy zatytuowanej »Les elephants fossiles de la Russie (Nou-

veaux Memoires de la Societe imp. d. nat. de Moscou, T. XVII. 1910) pod nazw Elephas

Wiisti sp. n., a to na podstawie zbów i innych koci, opisanych przedtem przez Wusta

z Sussenborn i z Tyraspola przez Sinzowa.

Wzór zbów tego gatunku ma si przedstawia nastpujco:

1. Okazy z Tyraspola.

Zby trzonowe mleczne.

1 zb trzonowy mleczny (ostatni) (m 3
, m3 ):

maxilla 7

ilo blaszek:
———

=

mandibula 8 /2

0-11 mx 0-07 m
WYmiary: 014mxO06m

Zby trzonowe stae.

1 zb trzonowy stay (m 4
, mj:

maxilla 9
ilo blaszek:

mandibula 9

0-12 mx 007 m
Wymiary:

0-13 m x 0-06 m
2 zb trzonowy stay (m 5

, m5 ):

maxilla 12
ilo blaszek:

wymiary:

mandibula 10

018 mx 0-09 m
017 mx 008 m

3 zb trzonowy stay (m
5 , m 5

):

maxilla 10
ilo blaszek:

mandibula 7

0-15 mx 0085 m
Wymiary:

014 m x 0085 m

II. Okazy z Sussenborn Wust.

1 zb trzonowy mleczny górny (m 4
):

ilo blaszek: 12

wymiary: 016 m x O08

2 zb trzonowy stay (m 5
, m5 ):

maxilla 1

1

ilo blaszek:
———

=

mandibula 1

1

0-16 mx 008 m
wymiary: —

0-2 mx 0-1 m
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3 zb trzonowy stay:

maxilla
ilo blaszek:

11

wymiary:

mandibula 13

0-16 mxQ-Q9 m
022 mx 01 m

Dyagnoza gatunkowa mamuta.

Zaleski na podstawie bada, wykonanych na szcztkach mamuta Adamsa i z Bere-

zowki, podaje nastpujc przyblion dyagnoz tego gatunku:

Mamut mia ciao bardziej krpe ni dzi yjce sonie (t. zn. wy-

soko jego w stosunku do dugoci bya mniejsza ni u dzisiejszych

soni), gow wiksz (dugo jej równaa si dugoci poowy tuowia
lub j przewyszaa), ogon krótki. Ciao byo pokryte gstym wosem,
szczególnie silnie rozwinitym po bokach dolnej czci tuowia, gdzie

dugie wosy tworzyy jak gdyby rodzaj okrywy. Siekacze wielkie, spiral-

nie skrcone, wierzchokami skierowane do rodka i ku górze. Obie pary

odnóy byy czteropalcowe, ale tylko trzema kopytami opatrzone. Ogon
krótki stokowaty, opatrzony na kocu pkiem dugich wosów szczeci-

ni as ty eh. Analny narzd silniej rozwinity ni u sonia.

Odnonie do odnóy trzeba doda, e czteropalcowo powstaa tutaj w nastpstwie

nierozwinicia si falang palca pierwszego, kopytami za opatrzone s tylko palec drugi, trzeci

i czwarty. Narzd analny tworzy silny fad skóry, ukowato po stronie dolnej nasady ogona

biegncy, otaczajcy odbyt od góry i czcy si po bokach tego z drugim fadem, otacza-

jcym odbyt od dou. Znaczenie tego urzdzenia, szczegóowo opisanego przez Zaleskiego,

nie jest dotd znane. Barwa zwierzcia, o ile z zachowanych wosów mona sdzi, bya

brunatno - czarna lub brunatno - rudawo - czarna. Pod wzgldem wielkoci mamut zdaje si

przewysza wzrostem sonia indyjskiego, jak to mona wnosi z olbrzymich siekaczy, znaj-

dujcych si w Petersburgu i po innych muzeach europejskich.

Pokrewiestwo mamuta.

Odnonie do pokrewiestwa poszczególnych gatunków kopalnych i yjcych soni ze-

stawia je Pohlig w cztery nastpujce grupy:

Grupa

japosko-malajsko-

indyjska

E. planifrons Fale.

et. Cautl.

E. ? Armeniae Fale.

E. namadicus F. e. C.

E. indicus L.

Grupa

poudn.-europejsko-

indyjska

E. meridionalis Nesti

E. ? Hysudricus

Fale. et Cautl.

Grupa pónocno-europ.

pón. amerykaska

(albo syberyjska)

E. ? Columbi Fale.

E. trogontherii Pohl.

E. Americae Dek.

E. primigenius Blum.

E. Leith-Adamsi P.

Grupa

afrykaska

E. africanus Blum.

E. priscus Pohlig.

E. Falconeri Pohlig.

E. antiuus Fale.

E. Melitae Falconer.
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M. Pawów w pracy swej (Les elephants fossiles de la Russie) przypuszcza, e E. me-

ridionalis (jak to pierwszy twierdzi Albert Gaudry) tworzy dwie rasy. Z nich jedna, zwi-

kszajc stopniowo ilo pytek zbów, a zmniejszajc ich szeroko, wytworzya kolejno ga-

tunki: E. Wiisti, trogontherii i primigenius; druga: E. meridionalis-hysudrictis, daa po-

cztek rasom E. antimts i E. namadiciis. E. antiuus wygin w pleistocenie w Europie,

w Azyi za wytworzy gat. E. indicus; E. namadicus natomiast za . porednictwem

E. priscus wytworzy gat. E. africanus.

Ojczyzna i rozsiedlenie mamuta.

Pierwotn ojczyzn mamuta, skd rozprzestrzeni si na wszystkie strony, bya prawdo-

podobnie Azya rodkowa. W epoce dyluwialnej mamut by nadzwyczaj obszernie rozsiedlony.

Zamieszkiwa on bowiem w swej typowej formie pónocn cz Ameryki pónocnej, Sybery

i Europ z wyjtkiem Skandynawii, poudniowej Hiszpanii, wysp morza ródziemnego i Ba-

kaskiego pówyspu, oraz Woch i Zakaukazu, na poudnie od 40° szerokoci geogr. pón.

Na ziemiach dawnych Polski szcztki mamuta nale do najpospolitszych wykopalisk,

a znajdowane bywaj tak na pierwotnem jak i na drugorzdnem zoysku, od mudzi i Li-

twy a po Karpaty, Podole i Ukrain. Spotykamy te koci mamuta do licznie we wszyst-

kich muzeach krajowych, jak: w Kownie, Wilnie, Warszawie, Poznaniu 1

), Krakowie i Lwowie, oraz

po muzeach szkolnych niemal przy wszystkich gimnazyach i szkoach realnych Galicyi. Naj-

bogatsze w tym kierunku zbiory posiada Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie. Jedn z naj-

pikniejszych za czaszek, nietylko w zbiorach krajowych ale w ogóle europejskich posiada Ga-

binet Geologiczny Uniwersytetu Jagielloskiego (Tabl. XII. Ryc. XII, XIII).

W Europiey mamut równoczenie z czowiekiem jaskiniowym, który na cianach pieczar

przez siebie zamieszkanych pozostawi nam do udatne podobizny tego zwierzcia. Przy

kocu kwietnia 1908 r. znaleziono i u nas na górze Bronisawy pod Krakowem lady sie-

dziby czowieka przedhistorycznego z epoki palaeolitu, gdzie obok licznych narzdzi krzemien-

nych znalazy si liczne nadpalone i poupane koci modych mamutów i innych ówczesnych

zwierzt, które widocznie suyy za pokarm owemu pierwotnemu mieszkacowi 2
). Mamut

wic, podobnie jak i jego nieodstpny towarzysz nosoroec wochaty, wygin w stosunkowo

niezbyt odlegym czasie.

Przyczyny wyginicia mamuta.

Dlaczego mamuty wyginy, to pytanie zadawano sobie od dawna. Pominwszy ju
stare podanie o wielkiej powodzi, zwanej potopem, która miaa wygubi owe olbrzymie zwie-

rzta, a której to hypotezie hodowa jeszcze niedawno angielski geolog H. Howorth (The

mammoth and the flood. London 1887), przypisywano wyginicie tych zwierzt niekorzystnym

warunkom klimatycznym. Steenstrup np. twierdzi, e surowy klimat ju pierwszej epoki lo-

) Dr. Fr. Chapowski. znachodzeniu kilku gatunków wzgldnie odmian sonia w niu pónocno-
niemieckim i polskim. Rocznik Tow. Przyjació Nauk Poznaskiego. R. XXX.

2
) Dr. W. Kuniar i Dr. W. Demetrykiewicz. lady siedziby czowieka przedhistorycznego z okresu

paleolitu na górze Bronisawy koo kopca Kociuszki pod Krakowem. Kraków 1909. Mater. antropol.

archeol. i etnograf. Akad. Umiej. T. XI. Dz. I.
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dowej wytpi mamuta, a wszelkie modo- dyluwialne szcztki pochodz ze zwok odtajanych

i naniesionych przez wod. Prot A. Nehring przypuszcza, e straszne burze niene, jakie

wówczas panoway, wytpiy do szcztu te zwierzta, tak jak i obecnie jeszcze w stepach

poudniowej Rosyi i pónocnej Ameryki burze podobne gubi niejednokrotnie liczne stada koni,

byda i owiec. Hypotezy te jednak nie zupenie wystarczaj. Mamut bowiem zamieszkiwa

tak olbrzymie przestrzenie i o tak rónych warunkach klimatycznych, e gdyby nawet na

przestrzeni pewnej warunki stay si tak dalece niekorzystnymi, i sprowadziyby jego za-

gad w pewnej okolicy, to jednak w innych okolicach mógby y dalej, tem bardziej, e
warunki klimatyczne zmieniay si nie nagle lecz zwolna, a i podzidzie w wielu okoli-

cach spotykamy te same warunki zewntrzne, wród jakich y dawniej mamut.

Przypuciby mona, e jakie choroby epidemiczne mogy si do wygubienia tego

zwierzcia przyczyni. Wiemy bowiem, e i sonie jak inne zwierzta nie s wolne od cho-

rób, a Gilchrist (Diseases of the Elephant, 1841) i Dr. Max. Schmidt (Die Krankheiten der

Elephanten, 1882) przytaczaj dwadziecia kilka rónych chorób, na które dzisiejsze sonie

zapadaj. Jednak i takie przypuszczenie byoby w wysokim stopniu nieprawdopodobne.

Musimy wic przyj, e prawdopodobnie te same przyczyny, które spowodoway wy-

ginicie tylu ju nietylko gatunków i rodzajów, lecz caych nawet grup zwierzt i rolin, zna-

nych z paleontologii, pooyy kres istnieniu wielkich zwierzt dyluwialnych.

Kwestya wymierania gatunków zajmowaa ju od dawna wielu przyrodników, a rezul-

taty ich bada zostay w ostatnich czasach szczegóowo zestawione i krytycznie rozebrane

przez Prof. Ch. Deperefa w dziele »Les transf orma tions du monde animal, 1907«

i Prof. R. Hoernesa w pracy »Das Aussterben der Arten und Gattungen sowie

der grosseren Gruppen des Tier- und Pf lanzenreiches, 1 9 1 1 « . Na tem miejscu

nie mam zamiaru szczegóowo roztrzsa tych kwestyi, ale zaznacz tylko pokrótce, e z po-

ród badaczy jedni, jak K. E. v. Baer (Ober das Aussterben der Tierarten, Bullet

de TAcad. imp. d. sc. de St. Petersburg, T. III) byli zdania, i przyczyn wymierania gatunków-

s warunki zewntrzne, inni, a tych jest przewana liczba, sdz natomiast, e przyczyny

wymierania szuka naley w samych organizmach. Giovanni Brocchi np. (1772—1826) twier-

dzi, e tak jak ograniczonym jest przecig ycia kadego osobnika, tak samo ograniczonym

jest czas istnienia kadego gatunku, rodzaju, a nawet caych grup rolin i zwierzt, które po

wyczerpaniu si waciwej im siy yciowej starzej si i gin.

Z poród licznych teoryi stawianych przez rónych autorów, wystpuj na pierwszy

plan w ostatnich czasach teorye E. Cope'go: »Doctrine of the unspecialized« i Da-

niela Rosa'ego: »Legge delia variazione progressivamente ridotta«. Pierwszy

w pracy swej (E. Cope. »Primary factors of organie evolution«, Chicago 1896) wy-

kazuje, e wyej uorganizowane i wyspecyalizowane gatunki bezporednio poprzedniego okresu

geologicznego nie s nigdy przodkami gatunków okresu bezporednio nastpnego, ale e te

ostatnie pochodz od gatunków okresu jeszcze dawniejszego, posiadajcych budow wicej

prost. Gatunki bowiem o budowie zbytnio wyspecyalizowanej, w razie zmiany warunków

zewntrznych jak klimat, poywienie i t. d., nie zdoaj si ju do nich przystosowa

i przeto gin.

Daniel Rosa w pracy swej: »La riduzione progressiva delia variabilita

e i suoi rapporti coli' estinzione e coli' origine delie specie«, Torino 1899,
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dowodzi, e zdolno do zmiennoci i przystosowywania si ulega w poszczególnych gatun-

kach, rodzajach i t. d. z czasem coraz wikszemu ograniczeniu, a wreszcie niknie zupenie,

a gatunki takie wymieraj, nie mogc si ju dostosowa do zmieniajcych si cigle warun-

ków otoczenia. W ten sposób gatunki najdoskonalsze s najbardziej naraone na zagad. To

te susznie poniekd Deperet twierdzi, e gatunki wanie wtedy znajduj si w przededniu

swej zguby, gdy dosigy najwyszego stopnia doskonaoci czy to pod wzgldem wielkoci,

czy te pod wzgldem wydoskonalenia swej broni zaczepnej lub odpornej, która pozornie daje

im zupene bezpieczestwo przed wszelkimi nieprzyjaciómi. Wtedy bowiem kady na pozór

postpowy rozwój, kacie nowe przystosowanie wytwarza o jedno wicej niebezpieczestwo

dla dalszego ycia gatunku.

Odmienne wreszcie zupenie wobec tej kwestyi stanowisko zajmuje Prof. Gustaw Stein-

mann, który w r. 1899 w wykadzie wygoszonym (z powodu objcia prorektoratu we Frei-

bergu) dowodzi, e wogóle w przyrodzie wymieranie gatunków niema miejsca, a gatunki, które

bywaj zwykle uwaane za wymare, yj podzidzie ale w zmodyfikowanej formie. Tak

np. wedug niego dzisiejszy hipopotam pochodzi od dawnego' gatunku Coryphodon;

mors od gatunku Dinoceras ; mtwy i omiornice s potomkami Ammonitów ; del-

finy pochodz od Ichthyosaurów; p o t w a 1 e od Plesiosaurów; wieloryby od Thalatto-

saurów. Podobnie ma si rzecz i w wiecie rolinnym. O ile za jakie gatunki rzeczywicie

wyginy, to wytpi je jedynie i wycznie czowiek, którego niszczca dziaalno zacza si

wedug Steinmanna jeszcze na dugo przed okresem lodowym. Teorya Steinmanna nie znaj-

duje przewanie potwierdzenia w wynikach, dostarczanych nam przez anatomi porównawcz,

jakkolwiek co do niektórych gatunków by moe, i jego twierdzenie moe by susznem.

Równie przecenia on tpic dziaalno czowieka, zwaszcza przedhistorycznego.

Co do mnie, to sdzibym, podobnie jak G. Brocchi, e z wymieraniem gatunków rzecz

ma si podobnie jak z wymieraniem osobników. Przyczyny jednej i drugiej jednak, jak sdz, szuka

naley w skadzie chemicznym komórek. Ciaa biakowate, tworzce protoplazm i jdro ko-

mórek, odznaczaj si wielk rónorodnoci tak pod wzgldem skadu jak i budowy chemi-

cznej, a to do tego stopnia, e u zwierzt wyszych np. nie tylko komórki rónych gatunków

(niemono transplantacyi tkanek), ale nawet komórki rónych osobników tego samego gatunku

róni si chemicznie midzy sob.

Znamienn cech pocze biakowych jest dalej ich niestao. Poczenia, stanowice

istot komórek, po pewnym czasie ulegaj przemianom, sprowadzajcym zwyrodnienie komó-

rek i ich rozpad, t. j. mier, jeeli skad ich nie ulegnie zmianie (odwieeniu) czy to przez

zmian pokarmu, czy te, co waniejsza, przez zespolenie z komórk drugiego osobnika. e
zmiana pokarmu wpywa na odwieenie protoplazmy i jdra komórek, dowodz tego znane

dowiadczenia, wykonane nad wymoczkami, które mno si pocztkowo przez szereg poko-

le zapomoc bezporedniego podziau, w kocu jednak gin, jeeli im si uniemoliwi ze-

spolenie. Przez zmian jednak jakoci pokarmu mona czas ten podziaów znacznie prze-

duy i mier ich odwlec. Za wpywem zmiany pokarmu na odwieenie protoplazmy prze-

mawia równie ta okoliczno, e pasorzyly rolinne i zwierzce potrzebuj niemal zawsze

dwóch osobników (ywicieli), zwykle do rónych gatunków nalecych, aby odby cakowity

swój rozwój. Za tern równie przemawiaby i fakt, e zwierzta za modu bior inny po-

karm ni w stanie dojrzaym, a to samo mona powiedzie i o rolinach.
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e zespolenie dwóch komórek suy do odwieenia chemicznego skadu protoplazmy

i jdra komórkowego, za tern przemawia to, i po szeregu bezporednich podziaów u wymo-

czków musi nastpi koniecznie ich zespolenie, jeeli osobniki maj utrzyma si nadal przy

yciu. Dalej przemawia za tern jeszcze midzy innemi i to, e u osobników, u których wyst-

puje partenogeneza, po pewnej mniejszej lub - wikszej liczbie pokole partenogenetycznych

wystpuj pokolenia pciowe i przychodzi do zapodnienia.

Chemiczny skad komórki moe wic by odwieony przez pokarm,

co suy do zachowania osobnika lub przez zespolenie, co suy do za-

chowania gatunku. Dziaanie jednego i drugiego czynnika nie jest nieo-

graniczone. Gdy pierwszy niedopisuje. ginie osobnik, gdy zaczyna niedo-

pisywa drugi, ginie gatunek.

Skad chemiczny komórek rónych osobników i gatunków jest róny, to te i czas

ich istnienia nie jest jednakim. To jednak zdaje si by pewnem, e im wicej skompliko-

wan jest budowa chemiczna komórek, tem prdzej si one starzej i gin, co odpowiadaoby

teoryom, jakie postawili Cope i Rosa.
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DODATEK.

Rkopis powyszej pracy z tej przyczyny, e inne prace, do wykopalisk staruskich

odnoszce si, nie byy jeszcze wykoczone, czeka prawie dwa lata na wydrukowanie. W tym

czasie ukazao si kilka prac, odnoszcych si do nowych wykopalisk mamuta, których w tek-

cie nie mona ju byo uwzgldni. Midzy innemi niemieckie muzea w M ii n s t er, Lipsku
i Stuttgarcie wzbogaciy si mniej lub wicej zupenymi szkieletami mamuta. Okaz w Mun-
ster nie zosta dotd opracowany. Drugi okaz, znajdujcy si w Lipsku a pochodzcy z Borny,

zosta opracowany przez Prof. Dr. J. Feliksa '). W okazie tym brakuje zupenie lub s ca-

kiem zniszczone nastpujce koci: krgi szyjne 3— 6, krgi piersiowe 4 i 7— 19, krgi ogo-

nowe 3—21, para 11, 12, 13 i 17 eber, mostek, oraz kilka koci ródstopia i falang. Nadto

wierzch czaszki jest rozbity. Okaz w Stuttgarcie (który miaem sposobno oglda w tam-

tejszem muzeum zaraz po znalezieniu i jeszcze niewypreparowany), pochodzcy ze Steinheim

a. d. Murr, zosta opisany przez Dr. W. O. Dietricha jako Elephas primigenius Fraasi 2
).

Okazowi temu brak: szczki dolnej, krgów szyjnych, szeciu pierwszych krgów piersiowych,

*) Prof. Dr. J. Felix. Das Mammuth von Borna. Veroffentlichungen des Stadtischen Museums fur

V61kerkunde zu Leipzig. Heft 4. 1912. Mit 1. farb. Titelbild, 8 Tafeln und 9 Abb. in Text.

2
) Dr. W. O. Dietrich. Elephas primigenius Fraasi, eine schwabische Mammuthrasse. Mit. Taf. I

—

II

und 26 Textfiguren. Jahreshefte des Ver. f. yaterl. Naturkunde in Wurttemberg. Jhg. 1912. Bd. 68.
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wszystkich krgów ldwiowych i ogonowych, lewej opatki wraz z ca lew koczyn prze-

dni i obu rzepek. Dr. Dietrich podaje nastpujc dyagnoz tej odmiany:

»Grosse hochbeinige, funfzehige Mammutrasse mit kurzem und
schlankem Rumpf. Im Schadel und den Mol aren mit primitiven Merkm a-

len. Schadel verhaltnismassig niedrig, Molaren weitlammelliger ais bei

den jiingsten Mammuten. Carpus und Tar sus hochentwickelt, der erste

aussen rein serial, innen nahezu serial. Die Mannchen gehoren zu den
Riesenf ormen; sie tragen stark, gebogene, aber nur wenig spiral gedrehte

Stosszahne, dere Wachsthum einer Hemmung unterliegt Die Stosszahne
werden gebraucht. Typus: Das Skelett N-o 12837 (6 adult) im K. Naturalien-

kabinett zu Stuttgart«.

Oba szkielety, t. j. z Borny i ze Steinheim zostay zestawione i porównane przez

Prof. Dr. J. Feliksa ). Mamut ze Steinheim (stary osobnik o rozwinitym ju ostatnim

zbie trzonowym i siekaczach dugich na 2*65

—

270 m) róni si do znacznie od Sta-

ruskiego tak pod wzgldem wymiarów jak i ksztatu poszczególnych koci. Natomiast szkie-

let z Borny, nalecy do osobnika nieco starszego ni Staruski, równie z rozwinitym do-

piero drugim (m 5
) zbem trzonowym staym, przypomina bardzo mamuta Staruskiego, od

którego róni si wikszymi wymiarami poszczególnych koci, a przedewszystkiem siekaczy

(315—326 m), które s u niego prawie dwa razy dusze, a co jest prawdopodobnie

w zwizku nietylko ze starszym wiekiem osobnika z Borny, lecz take gównie z odmienn

pci obu osobników.

J
) Prof. Dr. J. Feliks. Vergleichende Bemerkungen zu den Mammutskeletten von Steinheim a. d.

Murr (in Stuttgart) und von Borna (in Leipzig) mit 3 Textfiguren. Sitzungsberichte der Natur. Ges. zu

Leipzig. 39. Jhg. 1912.



B) NOSOROEC WOCHATY
(RHINOCEROS ANTIQUITATIS BLUM., TICHORHINUS FISCH.)

opracowa

Prof. Dr. Edward Lubicz Niezabitowski.

WSTP.
Przy opracowaniu nosoroca staruskiego rozchodzio si przedewszystkiem o stwier-

dzenie, czy mamy przed sob nosoroca wochatego (Rh. antinitatis Blum.J, czy

te nosoroca Mercka (Rh. Merckii Jaeg.J. Osobniki dorose obu tych gatunków ró-

ni si do wybitnie midzy sob tak pod wzgldem budowy czaszki jak i zbów. U oso-

bników modych jednak, u których koci nie s jeszcze ostatecznie uksztatowane, jedyn

niemal cech, gatunki te od siebie wyróniajc, s zby.
Z cech osteologicznych, obydwa te gatunki od siebie wyróniajcych, na pierwszem

miejscu bywa zawsze stawian przegroda nosowa, która u osobników dorosych (ju w cza-

sie wyrastania ostatniego zba trzonowego) nosoroca wochatego jest w caoci, u nosoroca

Mercka tylko w przedniej czci skostnia. U modszych jednak osobników nosoroca wo-

chatego napotykamy stosunki zupenie podobne do tyche u nosoroca Mercka, gdy kostnie-

nie postpuje stosunkowo powoli (u osobników krótkogowych prdzej, u dugogowych wol-

niej, przynajmniej o ile miaem sposobno to obserwowa) od przodu ku tyowi. W okazie

ze Staruni przegroda jest dopiero w samej swej przedniej czci (w porodku na 75 mm,

w dole na 130 mm) skostnia i dlatego cecha ta rónica w danym wypadku nam nie do-

pisaa. Dalsz rónic pomidzy obydwoma gatunkami ma by to, e podstawa rogu czoo-

we g o u nosoroca Mercka podobnie jak i wklso midzy t podstaw a reszt czaszki jest

mniejsz ni u nosoroca wochatego. Obie te cechy jednak z powodu modego wieku

czaszki staruskiej nie daj równie nic pozytywnego. Pewniejsz natomiast jest inna cecha-

a to pochylenie potylicy ku tyowi. U nosoroca Mercka jest to pochylenie zawsze (jak-

kolwiek i tu s pewne wahnienia) mniejsze ni u nosoroca wochatego tak, e u pierwszego

kykcie potyliczne (condyli occipitales) wysuwaj si ku tyowi poza grzebie poty,

liczny, gdy u drugiego s znacznie dalej ku przodowi umieszczone. Taki te stosunek spo-

tykamy rzeczywicie u nosoroca Staruskiego, u którego grzebie potyliczny wysuwa si
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prawie na 50 mm poza kykcie (condyli). Dalej powierzchnia czaszki pomidzy jamami
skroniowemi (fossae temporales) jest na okazie ze Staruni silnie zwona, co jest ró-

wnie waciwoci nosoroca wochatego. Równie i dugo zewntrznego otworu noso-

wego na okazie ze Staruni odpowiada teje u nosoroca wochatego, gdy wynosi 1

/i dugoci

caej czaszki (200:800). Podobnie rzecz si ma take z otworem podniebiennym, który

ley w okazie Staruskim nieco ku przodowi od polowy dugoci czaszki, natomiast u noso-

roca Yercka w poowie jej dugoci.

Z innych cech, majcych obydwa te gatunki nosoroców od siebie odrónia, bywa

podawane pooenie tylnego kta oczodou, który u nosoroca wochatego odpowiada ma po-

oeniu ostatniego zba trzonowego, u nosoroca Mercka za ma przypada pomidzy zbem
ostatnim a przedostatnim. W okazie staruskim przedni kt oczodou odpowiada poowie

przedostatniego zba trzonowego, ley wic jeszcze dalej ku przodowi ni u nosoroca Mercka.

Cecha ta jednak zmienia si z wiekiem, bo na okazie czaszki nosoroca wochatego z Po-

toka Zotego ') o cakowicie skostniaej przegrodzie nosowej, ale o niezupenie jeszcze wyrosym

ostatnim zbie trzonowym, przypada kt przedni oczodou ju na przestrzeni pomidzy przed-

ostatnim i ostatnim zbem trzonowym. Cecha ta wic moe by rozstrzygajc chyba tylko

u osobników zupenie wyrosych.

Koci nosowe okazu Staruskiego w miejscu nasady rogu maj, podobnie jak to ma
miejsce zwykle u nosoroca wochatego, wystajc grzebieniast wynioso, gdy u nosoroca

Mercka znajduje si w tern miejscu brózda. Z innych cech osteologicznych, majcych wyró-

nia obydwa gatunki, jak: wiksza wypuko przedniego koca gowy, wybitniejsza nierówno

podstawy rogów, wiksza dugo i szeroko koci nosowych, zlewanie si podstaw obu ro-

gów i z niektórych innych cech waciwych nosorocowi wochatemu, na okazie Staruskim,

z powodu modego jego wieku, adnych pozytywnych wniosków wyprowadzi nie mona. Na-

tomiast prostolinijne ustawienie zbów, budowa ich charakterystyczna (fovea centralis) i ta

okoliczno, e okryte s powok cementu, wiadcz niezbicie, e mamy w tym wy-

padku do czynienia z typowym nosorocem wochatym lub jego ras. Powoka cementowa

pokrywa bowiem wszystkie zby okazu Staruskiego, jakkolwiek z powodu modego wieku jest

jeszcze cienk i w wielu miejscach odpada. Najlepiej stosunkowo zachowaa si ta powoka

na zbach, które jeszcze byy ukryte w szczce.

Okaz ze Staruni róni si od opisywanych zwykle okazów nosoroca wochatego pod

wzgldem budowy symfyzy szczki dolnej, która okazuje zwykle od spodu w swej czci

kocowej zagbienie, jakiego nie ma w okazie Staruskim. Trzeba to jednak wzi na karb

rónic indywidualnych lub co najwyej rasowych, bo i na innych wikszych szczkach noso-

roca wochatego brak tego zagbienia miaem sposobno równie kilkakrotnie stwierdzi.

') Edward Lubicz Niezabitowski. Czaszka nosoroca wochatego (Rh. antiuiiatis Blnm.) ze

Zotego Potoka. Sprawozdanie Kom. fiz. Akad. Um. w Krakowie. T. XLVII.



Zanim przystpi do opisu szczegóowego nosoroca Staruskiego, przytaczam poniej

sprawozdanie P. Preparatorów Muzeum im. Dzieduszyckich, przez których okaz ten zosta

zakonserwowany

:

SPRAWOZDANIE
ze stanu zachowania, w jakim by pierwotnie nosoroec kopalny i sposobu wypreparowania

jego ciaa w celu ustawienia go w zbiorach Muzeum im. Dzieduszyckich.

Ciao nosoroca skadao si z cakowicie zachowanej gowy i lewej nogi przedniej a do opatki,

które to czci byy okryte zupenie zachowan skór. Na skórze, z wyjtkiem nieznacznych uszkodze

skutkiem otarcia, utrzyma si naskórek w caoci. Na gowie brakowao ucha prawego i brzegu wargi dol-

nej. Nadto zachowaa si znaczna cz skóry na szyi i przodzie ciaa, jednak tylko u lewego boku, na

którym ku tyowi kaduba zatraci si cakowicie naskórek i wogóle im bardziej ku tyowi, tem wicej

bya skóra porozrywana ju pierwotnie w coraz to ciesze i nieregularne paty, a nadto pozostay i wród
tych patów mniejsze lub wiksze wolne przestrzenie. Zakonserwowanie nader doskonae skóry byo spo-

wodowane dugiem leeniem w ile przesiknitym sol i rop. To te mona byo si spodziewa, e
spreparowanie tego zwierzcia pod kadym wzgldem bdzie udatne.

Poniewa nosoroec po wydobyciu ze szybu (d. 6 listopada 1907 r.) prawie przez rok cay lea
na wolnem powietrzu (chocia pod dachem), przeto gowa i noga jego tak zesztywniay, i naleao przy-

puszcza, e rozmikczenie tych czci ciaa bdzie wymagao duszego czasu tem bardziej, e tak skóra

jakote mikkie czci podskórne, przesiknite na wskro rop, w wodzie wcale nie lub z wielk trudno-

ci si rozmikcz. Nadspodziewanie jednak stao si inaczej, skoro d. 4 wrzenia (1908 r.) cale zwierz

woono do roztworu solnego 30%; roztworu tego uyto umylnie w tym celu, by uchroni ciao -od mo-

liwego a szybkiego procesu gnicia. Ju d. 8 wrzenia cae ciao nabyo takiej mikkoci i podatnoci,

e miao mona byo wzi si do jego preparowania. To te jeszcze tego samego dnia przed pou-

dniem przystpiono do zdjcia skóry.

Naprzód zamierzono cign z gowy skór prostem jej wywróceniem, ale w obawie, by przy

takiem postpowaniu nie uszkodzi naskórka a zarazem nie porozdziera sameje skóry, postanowiono

przeci j w miejscu stosownem. W tym celu poprowadzono gadkie cicie wzdu prawego boku dol-

nej szczki w tej okolicy, gdzie skóra posiadaa ju kilka przedziurawie i prawie do poowy odstawaa

od gowy. Z uwagi na to, e ciao zwierzcia przed wydobyciem ze szybu byo ukonie pod ktem okoo

45° ku prawej stronie przechylone i w tem jako pierwotnem pooeniu miao by spreparowane i utwier-

dzone (umontowane), cicie to dla patrzcego od lewej strony w ogóle pozostawao niewidocznem. Drugie

cicie musiao by wykonane na nodze, gdy zdjcie z niej skóry przez proste wywrócenie tem bardziej

byo wykluczone. Cicie to przeszo od rodka podeszwy po stronie wewntrznej a do rodka piersi,

gdzie te skóra miaa najwiksz, bo do 25 mm sigajc grubo i gdzie to cicie, przeprowadzone od

strony wewntrznej, najmniej wpadao w oko.

Caa skóra daa si nadspodziewanie atwo bez znacznego uszkodzenia mikkich pod ni lecych

czci ciaa cign, która to czynno w tym samym jeszcze dniu bya ukoczon. Zauwaano przytem,

e wszystkie, najdrobniejsze nawet koci lewej nogi wraz z opatk doskonale byy zachowane, jedynie

tylko ko okciowa i sprychowa w porodku byy ju pierwotnie przeamane. Koci gowy jednake cho-

cia wszystkie si utrzymay, ale tak byy pogruchotane i poprzeamywane na mniejsze i wiksze czci,

e dziki tylko powlekajcej je skórze mogy si w zwizku utrzyma.

Na szczególn uwag zasuguje uzbienie wybornie prawie w caoci zachowane i to dwojakie,

mleczne i trwae, wskazujce na mody wiek zwierzcia.

Przed zdjciem skóry z gowy zrobiono z niej odlew gipsowy, by przy dalszem preparowaniu

dokadne mie jej wymiary. Ca gow wraz ze wszystkiemi jej mikkiemi czciami, po wyjciu ostro-

nem z niej wszystkich koci, przechowano w roztworze 4°/ formalinowym. Jzyk wraz z krtani i cz-

ci przeyku zachoway si wybornie. Nastpnie wyjto obie gaki oczne, z których tylko lewa znakomi-
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cie si utrzymaa i t oddano radcy dworu . p. Dr. H. Kadyi'emu do opracowania. Z nogi wydobyto

równie wszystkie koci, a pozostae mikkie tkanki, po przepókaniu w wodzie, woono równie do 4°/

roztworu formalinowego (osobno gow d. 10-go i nog d. 11-go wrzenia).

Skór po zdjciu równie przepókano i oczyszczono, a nastpnie woono do roztworu z 1 cz.

soli kuchennej i 1 cz. aunu celem jej utrwalenia, a zarazem uchronienia przed rozkadem gnilnym, gdy
skutkiem dugiego leenia w miejscu mao przewiewnem (w szopie staruskiej), naskórek jej zaczyna si

ju okrywa pleni. Nastpnie rozwieszono j na drewnianych podpórkach, by moga jak najprdzej si
osuszy i sta si odporniejsz na moliwy proces gnicia.

Szkielet nogi po czciowem jej odtuszczeniu w benzynie zmontowano i odfotografowano. Tak
samo postpiono z gow. Obie szczki a waciwie ich uomki wraz z zbami odfotografowano z trzech

stron: zewntrznej, wewntrznej i górnej powierzchni. Wszystkie te zdjcia wykonano z tego samego od-

dalenia, by ten sam stosunek wymiarów poszczególnych czci zachowa.

Poniewa przy próbnem spajaniu poszczególnych uomków kostnych gowy, przy uyciu zwykych
rodków, nie mona byo doj do zadowalniajcego wyniku, przeto zwrócono si do radcy dworu, . p.

Dra H. Kadyi'ego, który te uprzejmie podj si nietylko odtuszczenia, lecz take ich zestawienia i trwa-

ego spojenia. W tym celu odtuszczono je naprzód w parze benzynowej, a nastpnie spojono trwale

mas celuloidow wasnego pomysu. Gow w ten sposób oczyszczon, odtuszczon i zestawion oso-

bno zmontowano.

Do wypchania za samego zwierzcia suyy modele gowy i nogi, wiernie wedug pierwotnego

ksztatu z masy drzewnej odwzorowane, na które w kocu nacignito ca skór i ustawiono zwierz

w tem pooeniu, w jakiem je w szybie wedug naocznych wiadków znaleziono.

R. Hartel i F. Kalkus
preparatorowie Muzeum im. Dzieduszyckich.



OPIS SZCZEGÓOWY.

BUDOWA ZEWNTRZNA CIAA.

Gowa.

Tab. I. Ryc. 1—3. Tab. II. Ryc. 4, 5. Tab. III. Ryc. 6, 7.

Gowa nosoroca Staruskiego, do silnie wyduona i z boków w kierunku od tyu

i zewntrz, do przodu i wewntrz spaszczona, jest w dwu miejscach znacznie rozszerzona,

t. j. w okolicy potylicy i w okolicy oczodoów. Ograniczona jest ona piciu powierzchniami :-

górn, doln, przedni i dwiema boczne mi.

Powierzchnia górna siga od grzebienia potylicznego a prawie po koniec koci no-

sowych. Linia jej profilu podunego, biegnc od tyu ku przodowi, spada (na przestrzeni

okoo 300 mm) silnie pochyo, od tyu i góry do dou i przodu a po nasad koci czo-

owej, a pochyo ta uwydatnia si o wiele wicej na zewntrznej postaci gowy, ni na

czaszce kostnej. Dalej owa linia profilu (na przestrzeni okoo 200 mm) przebiega naj-

przód poziomo, nastpnie za na krótkiej przestrzeni podnosi si lekko ku górze i w 1

/s

przedniej koci czoowej pod nasad drugiego rogu, dosiga najwyszego swego, jakkolwiek

niezbyt znacznego (na 60 mm dugiego) wzniesienia. Std linia profilu obnia si o kilka-

nacie milimetrów, biegnie ukowato wzdu koci nosowych ku przodowi i do dou, a prze-

chodzc na przedni powierzchni gowy, koczy si na krawdzi wargi górnej. Profil ten

zgadza si zupenie z profilem gowy nosoroca wochatego z nad Wilui
x

) i podobny jest

nieco do profilu gowy nosoroca (Mercka?) z nad rzeki Batantai, dopywu Jany 2

), od którego

') J. F. Brandt. Observationes ad Rhinocerontis tichorhini Historiam spectantes. Tab. XXV. UL

Mem. d. 1'Acad. imp. d. sc. de St. Petersb. VI. Ser. T. V. 1849.

2
) Gow t, jako nalec do Rh. anUuitatis, opisa pierwszy J. D. Czerski w pracy pod tytu-

em: Predwaritelnoje soobszczenie o dostawlennoj i z werchojaskago okruga go-

towy nosoroga. (Izwiest. wostoczno-sibirsk. otd. imp. russ. geogr. obszcz. T. IX. N-o 5—6. 31 dec.

1878 r.). T sam gow opisa nastpnie Dr. Leop. v. Schrenck, jako nalec do Rhin. Merckii Jaeg.,

w swej pracy: Der erste Fund einer Leiche von Rh. Merckii Jaeg. (Mem. de 1'Acad. imp.

d. sc. de St. Petersbourg. VII serie. T. XXVII. Nr. 7. 1880). Wreszcie J. D. Czerski w pracy: Wissen-

schaftiche Resultate der v. d. R. A. R. d. Wiss. zur Erforschung des Janalandes
ausgesandten Expedition (tame, T. XI, Nr. 1, 1892), obstaje przy swem dawniejszem twierdze-

niu, e jest to gowa nosoroca Rh. anUuitatis; poniewa jednak nie podaje rysunków, przeto kwestyi

tej nie mona ostatecznie rozstrzygn.
WYKOPALISKA STAHUNSKIE ^*
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róni si jednak silniejszem pochyleniem w swej czci tylnej. Powierzchni górn gowy

mona podzieli na trzy czci: t. j. ciemieniow czyli tyln, czoow, redni i nosow czyli

przedni. Na czci tylnej odróni mona paszczyzn górn i dwie boczne. Paszczyzna

górna a zarazem rodkowa, mocno spaszczona, ograniczona z tyu krawdzi potyliczn,

przechodzi od przodu bez widocznej zmiany w cz czoow, od paszczyzn bocznych za
odgranicza si z kadej strony wyran, ukowat, wypukoci ku wewntrz skierowan, lini.

Szeroko paszczyzny rodkowej wynosi na krawdzi potylicznej 170 mm, w porodku du-

goci zwa si na 120 mm, poczem ku przodowi znowu si powiksza. Paszczyzny boczne

odpowiadaj pooeniem swem zagbieniom skroniowym (fossae temporcdes). Spadaj one

od paszczyzny rodkowej lekko pochyo ku doowi, biegnc skonie od tyu i góry do boku,

dou i przodu. Paszczyzny boczne przypominaj swym ksztatem trójkt, na 90 mm wysoki,

podstaw sw, na 310 mm dug, zwrócony ku górze. Powierzchnie boczne w czci swej

górnej paskie, w dolnej wgbione, cz si midzy wyniosoci oczn i jarzmow z po-

wierzchniami bocznemi gowy. Cz rednia górnej powierzchni gowy, obejmuje cz czo-

ow i sam nasad koci czoowych, na któr wysuwa si nasada drugiego rogu. Powierzch-

nia ta rozszerza si w kierunku od tyu kii przodowi, w okolicy uków brwiowych dochodzi

do najwikszej swej szerokoci 240 mm, poczem ku przodowi zwa si znowu, lecz daleko

wicej ni przedtem, bo a do 140 mm. Nasadowa, czyli tylna cz czoa, spada w pierwszej

Ys
swej dugoci pochyo od tyu i góry ku doowi i przodowi, poczem a do poowy swej

dugoci biegnie poziomo. W pierwszej (tylnej) poowie swej dugoci czoo jest przypaszczone

i spada lekko zaokrglon krawdzi z obu stron ku bokom. W drugiej poowie dugoci linia

rodkowa czoa podnosi si grzebieniasto, a powierzchnia spada z tego powodu po obu stro-

nach pochyo ku doowi tak, e obie jej poowy stoj wzgldem siebie pod ktem rozwar-

tym. Znaczn cz powierzchni skóry czoa zajmuje 1—2 mm gbokie, charakterystycznie

uksztatowane zagbienie dla podstawy rogu czoowego. Ksztat tego zagbienia przypo-

mina mniej wicej deltoid, którego o dusza biegnie w linii rodkowej gowy. Kt wierz-

chokowy tego deltoidu ku tyowi zwrócony jest bardzo ostry i wyduony, a ramiona jego

ukowato wygite i wklsoci na zewntrz zwrócone. Kt wierzchokowy przedni tego del-

toidu jest prawie prosty o wierzchoku zaokrglonym i ramionach równie ukowato (jakkol-

wiek mniej ni w tylnym) wygitych, ale wypukoci na zewntrz skierowanych. Wymiary

tej powierzchni dla nasady rogu czoowego s nastpujce: dugo 230 mm, szeroko 190 mm;

oddalenie punktów kocowych ramienia przedniego kta (cyrklem) 150 mm, tylnego 145 mm.

Ramiona przednie i tylne, schodzc si ze sob, tworz kt lekko rozwarty o zaokrglonym

wierzchoku. Powierzchnia sama skóry w miejscu nasady rogu okazuje szczególnie w czci

swej przedniej delikatne, poprzeczne, dosy gste brózdkowanie. Cz przednia czyli nosowa

zaczyna si waciwie ju pod przedni czci nasady rogu czoowego, co jednak na ze-

wntrz nie jest widocznem. Tylna cz tej powierzchni, na granicy nasady drugiego rogu

silnie zwona (140 mm), ku przodowi rozszerza si dosy nagle i w odlegoci 100 mm od

nasady drugiego rogu dochodzi do najwikszej swej szerokoci (160 mm). Nastpnie powierzch-

nia ta zwa si powtórnie (110 mm), aby w pewnem oddaleniu od koca uledz znowu bardzo

lekkiemu rozszerzeniu (110 mm). Sama powierzchnia czci nosowej tylko na bardzo maej

przestrzeni jest woln, t. j. na granicy midzy przednim i tylnym rogiem, na wzkiem pólku,

lecem z boku poza najwiksz szerokoci rogu i na maej przestrzeni w ktach przednich,
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zreszt jest pokryta nasad rogu pierwszego. Cz midzy rogami pooona, w porodku za-

ledwie na 30 mm szeroka, ku bokom rozszerza si, a powierzchnia jej gadka spada ku bo-

kom agodnie zaokrglon krawdzi. Osada rogu pierwszego ma ksztat jajowaty o tpo uci-

tym kocu. Dugo jej wynosi (mierzona tasiemk) 240 mm, szeroko najwiksza 160 mm.
Powierzchnia jej, w 1

/3
tylnej lekko wypuka, przechodzi bez widocznej zmiany w cz midzy-

rogow. Dalej ku przodowi powierzchnia podnosi si w linii rodkowej do silnie grzebienia-

sto. Krawdzie osady rogu pierwszego spadaj naokoo dosy stromo.

Róg pierwszy czyli nosowy.

Tab. I. Ryc. 1, 2, 3. Tab. II. Ryc. 4, 5. Tab. III. Ryc. 8, 9. Tab. IV. Ryc. 10, 11, 12.

Z rogu tego zachowaa si waciwie tylko sama cz rodkowa, zoona z najdu-

szych wókien, które od podstawy biegn a do wierzchoka, podczas gdy czci obwodowe

rogu, a zwaszcza boczne, zoone z wókien coraz krótszych, ulegy zmacerowaniu i odpady.

Wskutek tego róg ma posta wyduonego i z boków cinionego stoka, którego wierzchoek

jest do silnie ku tyowi wygity. Przednia krawd rogu, 370 mm duga, jest ukowato

wypuka i ma w wysokoci 90 mm nad podstaw nage wygicie (okoo 10 mm) ku tyowi.

Krawd tylna, 270 mm duga, jest ukowato wklsa. Wierzchoek rogu (gdy si patrzy na

niego z boku) jest szeroko zaokrglony. Krawd tylna rogu jest prawie dwa razy ciesz

od przedniej. Grubo krawdzi przedniej w poowie dugoci wynosi 4 mm, tylnej 2 mm.

ciany boczne rogu w miejscu odpadych czci s nierówne. Na ich powierzchni wida w wy-

sokoci jeszcze 160 mm od podstawy koczce si liczne wókna, które nie dochodz do

wierzchoka, co zdaje si wiadczy, i do tego miejsca sigay odpade czci boczne rogu.

Podstawa rogu, a raczej jej cz rodkowa, 150 mm duga a 50 mm szeroka (pierwotnie

dugo jej wynosia 240 mm, szeroko najwiksza 160 mm), ma ksztat nieregularnie eli-

ptyczny i jest czóenkowato wklsa. To wgbienie jest najsilniejszem (13 mm) na granicy

73
tylnej i

1

/3
rodkowej. Caa powierzchnia dolna jest przytem w kierunku swej osi du-

szej ukowato wygita. Inne wymiary rogu s nastpujce: grubo rogu (w wymiarze po-

przecznym) na 10 mm od wierzchoka 10 mm, w poowie dugoci 40 mm, przy podstawie

50 mm; szeroko rogu (w wymiarze podunym) na 10 mm od wierzchoka 25 mm, w po-

owie dugoci 110 mm, przy podstawie 150 mm.

Róg drugi czyli czoowy.

Tab. 41. Ryc. 4, 5. Tab. IV. Ryc. 13-16.

Z niego równie zachowaa si tylko cz przednia i rodkowa, majca ksztat mocno

z boków cinionego stoka. Róg czoowy jest prawie trzy razy krótszy od nosowego, stosun-

kowo grubszy i mniej ku tyowi wygity. Krawd przednia, lekko ukowato wypuka, ma

130 mm, tylna, ukowato wklsa, 120 mm dugoci. Przytem podczas gdy w rogu nosowym

krawd przednia bya szersz a tylna ciesz, to tu rzecz si ma przeciwnie, co jednak

wszystko jest nastpczo wywoane przez odpadnicie czci bocznych, jak o tern wiadcz

odciski podstaw obydwóch rogów, dajce nam rzeczywisty obraz ich pierwotnej postaci. Po-

zostaa cz rodkowa rogu posiada szczyt wicej ostry i mniej pochylony ku tyowi, ni
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w rogu nosowym. Podstawa jej ma ksztat wyduonego rombu, o osi duszej 120 mm, krót-

szej (poprzecznej) 65 mm, bokach 70—65 mm dugich, o ktach wierzchokowych zaokrglo-

nych. Podstawa sama ma na caej swej powierzchni czóenkowate wgbienie, najsilniejsze

(15 mm poniej krawdzi) okoo rodka. Powierzchnie boczne maj nieco poza lini rodkow
najwiksz wypuko, która spada bardziej stromo ku krawdzi przedniej, wolniej ku krawdzi

tylnej. Koce bocznych wókien sigaj niemal do 3

/4 wysokoci rogu. Grubo pozostaej

czci rogu w oddaleniu 10 mm od wierzchoka wynosi 18 mm, w poowie dugoci 45 mm,

przy nasadzie 65 mm. Szeroko (w osi podunej ciaa) w oddaleniu 10 mm od wierzchoka

25 mm, w poowie wysokoci 70 mm, przy nasadzie 120 mm. W ogóle jak z pozostaych czci

i odcisku podstaw dokadnie widzie mona, róg drugi róni si i postaci i wielkoci wy-

bitnie od pierwszego. Gdy bowiem róg nosowy mia ksztat stoka, w czci swej przedniej

z boków nieco cinionego i dlatego wyszego ni w czci tylnej, a przytem silnie ku tyowi

wygitego, to róg czoowy mia posta czworociennego ostrosupa o krawdzi tylnej bardzo

ostrej (przynajmniej u podstawy), przedniej zaokrglonej, parze przedniej cian wypukej,

parze tylnej wklsej.

Powierzchnia boczna gowy ma ksztat mniej wicej nieregularnego trapezu,

krótszym równolegym bokiem (linia szczki dolnej) zwróconego ku doowi, duszym (linia

boczna powierzchni górnej 690 mm duga) ku górze. Z boków jego nierównolegych przedni

utworzony jest przez skonie od przodu i góry do tyu i dou biegnc (200 mm dug) lini

pyska, tylny (390 mm dugi) przez rami wstpujce szczki dolnej. Na powierzchniach bo-

cznych gowy spotyka si nastpujce miejsca wypuke: naprzód wypuko jarzmowo - sta-

wowa, okoo 180 mm duga, ksztatu tpego trójciennego ostrosupa; ku przodowi od niej

ley wypuko oczna, nieco nisza od poprzedzajcej, ksztatu romboidu. o boku duszym
190 mm, krótszym 170 mm dugim. Oprócz tych wypukoci s jeszcze inne, powstae je-

dnak prawdopodobnie dopiero po mierci z powodu zgniecenia czci mikkich skutkiem

ucisku ziemi. Takiemi s: krawd przednia boczna koci nosowej; trójktna paska wypu-

ko, na której znajduje si otwór nosowy, majca bok górny 140 mm dugi, skierowany

do przodu i góry, bok dolny 195 mm dugi, skierowany do dou i przodu, bok tylny 120 mm
dugi, skierowany do tyu i góry; kulista wypuko w kcie wargi dolnej (zdaje si wskutek

rozcicia powstaa); dolny brzeg szczki dolnej i rodek teje w poowie dugoci; trójktna

wypuko, pooona w okolicy tylnej krawdzi szczki, której podstawa, 140 mm duga, zlewa

si z wypukoci jarzmow, wierzchoek za przypada na kt szczki i jest skierowany ku

doowi i przodowi. Wysoko tego do znacznie wyduonego trójkta wynosi 1 60 mm. Reszta

powierzchni bocznej gowy, pomidzy temi wyniosociami pooona, jest wkls; na uwag
zasuguje szczególnie póksiycowate wgbienie, odpowiadajce otworowi zewntrznemu ko-

stnemu nozdrzy, wywoane z pewnoci przez ucisk ziemi, oraz na 30 mm szerokie wgbie-

nie, oddzielajce wypuko jarzmow od ocznej, a czce wgbienie na szczce dolnej po-

oone z wgbieniem skroniowem.

Ucho.

Tab. IV. Ryc. 17, 18, 19.

W okazie Staruskim nosoroca, ucho osadzone jest na maej wyniosoci. Oddalenie

jego nasady wynosi: od koca pyska 650 mm, od dolnego kta szczki dolnej 365 mm, od
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rodka grzebienia potylicznego 260 mm (mierzc tasiemk). Ksztat ucha jest, monaby po-

wiedzie, prawie lancetowaty; jest ono bowiem dugie, wzkie i ostro koczyste. Nasada mao-
winy usznej 220 mm w obwodzie liczca, ma w przekroju ksztat nieco nieregularnie wyduonej
elipsy, osi sw dusz od tyu i góry do przodu i dou skierowanej, a sam otwór uszny ma
ksztat podunie - jajowaty o wycignitym silnie wszym kocu. Dolna cz maowiny na

wysoko 30 mm, jest piercieniowato zamknit a powyej dopiero rozcit. Na tej czci pier-

cieniowatej wida na zewntrz od góry i przodu dwa niewielkie fady poprzeczne; pierwszy

w oddaleniu mniej wicej 20 mm od nasady, drugi 20 mm powyej pierwszego. W okolicy

pomidzy tymi fadami maowina jest lekko zesznurowan, ku górze za od tego miejsca

rozszerza si i na 30 mm powyej drugiego fadu dochodzi do najwikszej swej szerokoci,

poczem zwolna znowu si zwa ku kocowi ucha i równoczenie rozpaszcza. Wolny brzeg

czci piercieniowatej jest opatrzony maym rowkiem. Dugo ucha wynosi 240 mm; odle-

go koca ucha od punktu rozcicia maowiny okoo 220 mm. Szeroko maowiny w od-

daleniu 80 mm od podstawy 135 mm, w oddaleniu 160 mm od podstawy 50 mm (mierzona

po obwodzie strony zewntrznej).

Oko.

Tab. I. Ryc. 1. Tab. II. Ryc. 4, 5.

Oczy umieszczone s w górnej czci wyej opisanych wyniosoci ocznych. Oddalenie

kcika wewntrznego (przedniego) oka od przedniej powierzchni pyska wynosi 360 mm, ze-

wntrznego (tylnego) od grzebienia potylicznego i od kta szczki dolnej (mierzone tasiemk)

180 mm. Szpara oczna ustawiona jest skonie w ten sposób, e o jej duga biegnie od

przodu i góry do tyu i dou. Dugo szpary ocznej wynosi 40 mm, szeroko 20 mm. Po-

nad okiem na skórze widzie mona lady 1—2 fadów, popod okiem równie jest jeden

podobny fad zaznaczony.

Nozdrza.

Tab. I. Ryc. 1, 2, 3. Tab. II. Ryc. 4, 5.

Wskutek ucisku ziemi nozdrza, zwaszcza po stronie lewej, ulegy zgnieceniu i znie-

ksztaceniu. O ile wnosi mona ze strony prawej, która si lepiej zachowaa, otwór nosowy

mia posta romboidu, 28 mm dugiego i 21 mm wysokiego, o rowkowao wyduonych dol-

nych ktach. Po stronie lewej otwór nosowy ma ksztat bardzo wyduonego trójkta, wierz-

chokiem skierowanego ku przodowi i do dou, krótk podstaw za do tyu. Oddalenie kta

przedniego nozdrzy od przedniej czci pyska wynosi 50 mm. Oddalenie kcika wewntrznego

(przedniego) oka od tylnego kta nozdrzy 245 mm.

Cz przednia gowy czyli pysk.

Tab. I. Ryc. 1, 2, 3. Tab. II. Ryc. 4, 5.

Po stronie lewej ulega cz pyskowa równie silnemu zgnieceniu, podczas gdy po

stronie prawej zachowaa wicej naturaln sw posta. Przednia powierzchnia pyska biegnie

skonie od przodu i góry do tyu i dou. Szeroko jej tu pod nasad rogu wynosi 240 mm,

midzy nozdrzami za 260 mm. Cz rodkowa powierzchni pyska (okoo 130 mm szeroka)
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jest lekko wypuka, a wypuko ta odpowiada przegrodzie nosowej. Na zewntrz przechodzi

ta cz rodkowa w powierzchnie boczne, czce si z ni pod ktem rozwartym i biegnce

do tyu i zewntrz a po przedni brzeg nozdrzy.

Warga górna (labiiim superius) jest równo ucia, a w samym rodku okazuje

tylko zaledwie widoczne sabe zaokrglenie, co jednak moe by nastpstwem wyprasowania

przez ziemi, wcale za nie ma ladu jakiegokolwiek wyrostka. Dugo cakowita wargi gór-

nej a tem samem i szpary gbowej (mierzona tasiemk) wynosi 300 mm; kt ust przypada

na tylny brzeg otworu nozdrzy.

Warga dolna (labium inferius) niestety jest w przewanej czci odcita i brak

jej zupeny tak, e pozostaa tylko naga ko. O ile z pozostaych szcztków mona wnosi,

dugo wargi dolnej wynosia okoo 260 mm, czyli e pysk u dou by wszy anieli w gó-

rze; z tego przypadaoby na cz rodkow pyska 160 mm, na czci boczne za sigajce

a do kta ust po 50 mm.

Spód gowy czyli cz podszczkowa.

Tab. III. Ryc. 7.

Z powodu zgniecenia, cz lewa wysuna si bardziej ku doowi ni prawa, a caa

dolna powierzchnia gowy przypomina swym wygldem trójkt, którego wierzchoek jest zao-

krglony. Cz rodkowa powierzchni, midzy oboma ramionami szczki dolnej pooona, jest

wgnieciona, w nastpstwie czego rodkiem biegnie do gboka wklso. Szeroko spodu

gowy w okolicy kta szczki wynosi 210 mm, w poowie dugoci 200 mm. Cay spód gowy

stosownie do ksztatu szczki dolnej okazuje lekkie ukowate wygicie, wypukoci ku do-

owi skierowane.

Porównanie gowy nos. Staruskiego z gowami nos. z nad rz. Wilui i rz. Jany.

Jak z opisów i rysunków J. F. Brandta i L. v. Schrencka wnosi mona, gowa noso-

roca Staruskiego jest z zewntrznej postaci prawie cakiem podobn do gowy noso-

roca z nad Wilui, odnonie przynajmniej do tych czci, które na ostatniej cakowicie s.i

dochoway, zwaszcza jeeli si pominie drobne rónice, wynike std, i czci mikkie na

gowie z Wilui s zeschnite i skurczone, podczas gdy w okazie Staruskim- zachoway

niemal w zupenoci swoj pierwotn wieo i podatno. Tak np. zdaje si, e w na-

stpstwie zeschnicia si szpara oczna na gowie z Wilui przybraa jeszcze bardziej skone

pooenie ni w okazie Staruskim. Rónice, widoczne pomidzy czciami mikkiemi tych

czaszek, uwydatniaj si niemal jedynie w odmiennym ksztacie nasady dla rogu czoowego

(nasada dla rogu nosowego zachowaa si w okazie z Wilui zaledwie w swej tylnej czci).

Gdy bowiem na gowie z Wilui ma ta nasada ksztat deltoidu, którego obie pary ramion s
lekko ukowate i wypuk stron na zewntrz skierowane, a kt tylny prawie prosty o zao-

krglonym wierzchoku, to u nosoroca Staruskiego, jak wyej powiedziano, tylna para

ramion jest silnie ukowata, wkls stron na zewntrz zwrócona, a kt tylny bardzo ostry.

Nadto stosunek szerokoci do dugoci nasady rogu czoowego jest w okazie Staruskim

nieco wikszy ni w okazie z nad Wilui; gdy bowiem u pierwszego wynosi 0'82, to u dru-

giego zaledwie 075. Czy te rónice odnie naley do waciwoci rónej pci, lub do indy-
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widualnych albo rasowych, trudno na podstawie tych dwu osobników osdzi. e i u dzi

yjcych gatunków nosoroców istniej rónice indywidualne co do wielkoci i ksztatu ro-

gów, miaem sposobno przekona si na licznych okazach w zagranicznych gabinetach

i ogrodach zoologicznych (w Wiedniu, Peszcie, Berlinie, Wrocawiu, Monachium, Stuttgardzie,

Brukseli, Paryu i Londynie). Na wystawie za w Brukseli w r. 1910 znajdowaa si gowa
nosoroca afrykaskiego (BMnoceros bicornisj, wasno bar. Kervyn de Lettenhoven, na

której z tyu poza rogiem czoowym wystpuje jeszcze trzeci róg, okoo 100 mm wysoki.

W okazie ze Staruni, który by jeszcze bardzo modym, rogi byy stosunkowo bardzo krótkie,

a róg czoowy o wiele mniejszy ni nosowy. Brandt natomiast przypuszcza, e oba rogi

mogy mie równ dugo. U dorosych osobników rogi dochodziy do znacznych rozmia-

rów, jak tego przykad mamy na rogach znalezionych pojedynczo w Syberyi. Najwikszy

bowiem z tych rogów, opisany przez Brandta, posiada dugo przedniej krawdzi prawie

830 mm przy 160 mm rednicy podstawy. Nie o wiele mniejszy róg, równie ze Syberyi,

znajduje si w »Museum fur Naturkunde« w Berlinie; zachowaa si jednak z niego równie

tylko cz rodkowa, podczas gdy czci boczne odpady jak u rogów staruskich.

Jeeli porównamy wielko czaszki nosoroca ze Staruni z tak czaszki noso-

roca z nad Wilui, obaczymy, e ta jest znacznie mniejsza, co mogoby wskazywa na to,

i osobnik z nad Wilui by jeszcze modszym od bardzo modego osobnika ze Staruni.

Jeeli jednak dokadniej porównamy ze sob obydwie te czaszki, dostrzeemy, i czaszka

ze Staruni w stosunku do swej szerokoci znacznie jest dusza ni czaszka z nad Wilui;

gdy bowiem na czaszce (kostnej) ze Staruni stosunek dugoci do najwikszej szerokoci wy-

nosi 223, to na czaszce z nad Wilui ten sam stosunek wynosi tylko 215. Fakt ten wpada

w oko ju przy powierzchownem ogldaniu czaszek i nie jest wcale odosobniony. W rónych

zbiorach czaszek nosoroca wochatego, znajdujcych si po muzeach europejskich, widziaem

prawie zawsze okazy krótko- i dugogowe, pochodzce ze zblionych do siebie miejscowoci

(tak z Europy jak Syberyi), niemal w równej poowie. Równie i Brandt spostrzeg to samo

na czaszkach Muzeum Akademii Nauk w Petersburgu. Z tego monaby wnosi, i zjawisko

krótko- i dugogowoci najprawdopodobniej nie odnosio si do jakiej specyalnej rasy, ale po-

prostu do rónicy pciowej. Rozstrzygnicie jednak, czy dugogowo bya w zwizku z pci
esk a krótkogowo z msk, czy te odwrotnie, na podstawie do dzi dnia znanych wy-

kopalisk nie jest jeszcze moliwem.

Dr. Leopold v. Schrenck w pracy swej »Der erste Fund einer Leiche von

Rh ino cer os Merckii Jaeg.« podaje szczegóowo rónice, jakie znalaz pomidzy gow
nosoroca wochatego z nad Wilui a gow nosoroca (Mercka?) z nad Jany (opisanej po raz

pierwszy przez Czerskiego). Poniewa jednak gowa nosoroca z nad Wilui bya o wiele go-

rzej zachowana ni gowa ze Staruni, przeto szczegóy podane przez v. Schrencka wymagaj

uzupenienia. Najprzód odnonie do ogólnej postaci obu gów powiada v. Schrenck: »Gegen-

uber dem plumpen, hohen, gedrungenen und darum verhaltnissmassig kurz erscheinenden

Kopie von Rh. antiuitatis, hat derjenige von Rh. Merckii eine lange, schlanke, fast mochte

man sagen, leichte und gracile Gestalt«. Odnonie do gowy z nad Wilui v. Schrenck ma zu-

pen w tym wzgldzie suszno; stosunek bowiem dugoci do najwikszej szerokoci wy-

nosi u czaszki z nad Jany 710:313 = 2-26, podczas gdy u czaszki z nad Wilui tylko

698:324 = 2-15. Wanie jednak czaszka z nad Wilui naley do czaszek krótkich, a stosu-
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nek ten zmieni si, gdy uwzgldnimy czaszk dug ze Staruni, gdzie stosunek dugoci do

najwikszej szerokoci ma si jak 760: 430 = 223, to znaczy jest prawie identyczny z tyme
u nosoroca z nad Jany. Natomiast linia profilu górnej czci czaszki nosoroca z nad Jany

ma, jak to ju wykaza Schrenck, odmienn posta. Idc bowiem od potylicy ku czou, obnia

si ona bardzo zwolna; idc dalej wzdu czoa ku przodowi, ma pooenie prawie poziome,

od nasady rogu czoowego podnosi si nieco a do nasady rogu nosowego i obnia si stamtd

znowu agodnym ukiem a do przedniego koca teje, skd spada prostopadle wzdu górnej

wargi. Schrenck powiada dalej, e brzegi oczodoów u nosoroca wochatego s silniej rozwi-

nite ni u nosoroca z nad Jany. Rónica ta jednak jest raczej indywidualn ni gatunkow.

Dosy znaczne natomiast rónice midzy oboma gatunkami zachodz w ksztacie ucha

zewntrznego. Rónic tych v. Schrenck wykaza nie móg, gdy na okazie z Wilui uszy si

nie dochoway. Maowina uszna nosoroca z nad Jany (Mercka?) ma mie wedug v. Schrencka

ksztat poduny, ku rodkowi rozszerza si, dalej za ulega znowu zweniu i dosy nagle

przechodzi w tpy koniec. Dugo jej wynosi 138 mm, t. j. prawie 1

/b dugoci gowy. Ma-
owina za uszna okazu Staruskiego jest wsza, ostro zakoczona i znacznie dusza, gdy

dugo jej wynosi 240 mm, t. j.

1

/a dugoci gowy. Ucho wic nosoroca z nad Jany (Mer-

cka?) przypomina o wiele wicej postaci swoj ucho dzi yjcych nosoroców, ni ucho

nosoroca wochatego.

Odnonie do rzekomo wicej ku przodowi i do dou wysunitego pooenia oka noso-

roca z nad Jany (Mercka?) w porównaniu z okiem nosoroca z nad Wilui, to ta cecha jest

równie raczej pozorna i indywidualna ni rzeczywista, a polegajca na tern, e czaszka z nad

Wilui naleaa do czaszek krótkich, na czaszce za dugiej ze Staruni ustawienie oka podobne

jest (ze wzgldu np. na pooenie swe w stosunku do nasady rogu czoowego) do tego noso-

roca z nad Jany (Mercka?).

Podstawa rogu czoowego róni si we wszystkich trzech gowach tak ze Staruni, jak

z nad Wilui i Jany tak pod wzgldem ksztatu, jak i wielkoci. Stosunek szerokoci do du-

goci podstawy jest w tych trzech czaszkach nastpujcy: na gowie nosoroca z nad Jany

97:151=0-64; z nad Wilui 135:180 = 0-75; ze Staruni 190:230 = 0-82. U nosoroca

z nad Jany nasada rogu jest stosunkowo o wiele mniejsz, absolutnie krótsz, wsz i nie

tak daleko ku tyowi wysunit a posta ma romboidu o tak bardzo zaokrglonych ktach

bocznych, e przechodzi prawie w elips o zaostrzonych kocach.

Nasada dla rogu nosowego jest u nosoroca z nad Jany stosunkowo wsza ni u noso-

roca ze Staruni. Stosunek bowiem dugoci do najwikszej szerokoci wynosi u pierwszego

100:228 = 0-43, u drugiego za 100:240 = 0-76. Tylna cz tej nasady u nosoroca

Mercka poza swoj najwiksz szerokoci dosy nagle si zwa i koczy lekko zaokrglonym

ktem; u nosoroca Staruskiego natomiast koczy si ona od tyu tpo, a brzeg jej tylny jest

prawie równo ucity. Sama powierzchnia nasady ma by u nosoroca z nad Jany (Mercka?)

prawie w caej swej dugoci w Unii rodkowej grzebieniasto-wypuka, natomiast u nosoroca

Staruskiego jest ona tylko w swej czci przedniej podobnie wzniesion, natomiast w czci

tylnej tylko bardzo nieznacznie.

Otwory nosowe (równie niezbyt dobrze zachowane) nosoroca z nad Jany maj
ksztat (przynajmniej tak jest po lepiej zachowanej stronie prawej) wyduono -eliptyczny (po

stronie lewej owalny). Obydwa brzegi otworu s ostro zaznaczone. Dolny biegnie prawie pro-

&
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sto, równolegle do bocznego brzegu wargi górnej i pochyla si tylko nieco ku przodowi; górny

jest lekko wypuky. Dugo otworu prawego wynosi 82 mm, lewego 67 mm, szeroko pra-

wego 32 mm, lewego 34 mm. Nozdrza nosoroca staruskiego zdaj si mie podobny wy-

gld i pooenie, ale z powodu ucisku ziemi zostay czciowo znieksztacone tak, e obecnie

trudno ksztat ich na pewne okreli. Pomidzy nasad rogu pierwszego a otworem noso-

wym znajduj si u nosoroca z nad Jany liczne fady. Na okazie Staruskim cz ta skóry

jest wgnieciona do rodka i z tego powodu, jeeliby nawet byy jakie fady, to zostay wy-

gadzone i obecnie niema z nich adnego ladu.

Pysk nosoroca z nad Jany (Mercka?) od przodu spada ku doowi wicej prostopadle

a nie tak bardzo skonie jak w okazie Staruskim. Warga górna nosoroca z nad Jany (Mer-

cka?) jest 114 mm dug (wysok), a z przodu u dou 177 mm szerok, podczas gdy w oka-

zie ze Staruni dugo jej wynosi 125 mm, a szeroko u dou z przodu 300 mm. Brzeg

dolny wargi jest podobnie jak i w okazie Staruskim równo ucity, bez ladu wyrostka. Boczny

brzeg wargi nosoroca Mercka (?) jest na 82 mm. dugi tak, e cakowita dugo szpary gbo-

wej (po obwodzie) od jednego kta do drugiego wynosi 341 mm '). Warga dolna u nosoroca

z nad Jany jest znacznie mniejsz ni warga górna. Dugo jej (wysoko) w porodku sze-

rokoci 50 mm, szeroko z przodu 126 mm. Z krawdziami bocznemi (74 mm dugiemi)

czy si cz rodkowa wargi pod prostym ktem. W okazie Staruskim dugo wargi

z przodu wynosia 160 mm, z boków za po 50 mm. Z tego wida, e w obydwóch gatun-

kach warga górna bya o wiele wiksz ni dolna i wysunita bya ponad ni, okalajc j od

góry. Szpara ustna u obu gatunków nosoroca dyluwialnego, t. j. tak wochatego jak i z nad

Jany (Mercka?) sigaa tylko do tylnego brzegu nozdrzy, co w poród dzi yjcych noso-

roców widzimy jedynie u nosoroca biaego [Rhinoceros (Atelodes) simusj.

Schrenck podaje midzy innemi, e na gowie nosoroca z nad Jany (Mercka?} znaj-

duj si dwa fady, jeden biegncy od potylicy ku tyowi, drugi z boku wzdu szczki dolnej.

Taki sam, a raczej podobny do ostatniego fad znajduje si te i na gowie z nad Wilui. Na

gowie nosoroca wochatego ze Staruni fadów tych niema wcale, co dowodzi, e na gowie

z nad Jany i Wilui powstay one nastpczo wskutek zeschnicia si czci mikkich i skóry.

Pod wzgldem tak caej postaci, jak przedewszystkiem ksztatu gowy, nosoroec z nad

Jany (Mercka?) i nosoroec wochaty zbliaj si z poród dzi yjcych nosoroców naj-

wicej do tak zwanego nosoroca biaego (At. simusj. Typowa forma tego ostatniego

wystpowaa niegdy bardzo licznie pomidzy rzek Orange i Zambezi, ale dzi wedug

T. Rooseveta pozostao go ju zaledwie tylko okoo 20 sztuk w pewnym okrgu ochron-

nym na poudnie od Zambezi. W Lado-Enclave i Bahr-el-Shazal wystpuje odmiana jego At.

simus Cottoni, odznaczajca si szerszym pyskiem. W ostatnich czasach stwierdzono ist-

nienie jego jeszcze w kilku miejscowociach po lewym brzegu górnego Nilu, tu nad rzek.

Z niewielu okazów tej odmiany znajduje si jeden w przyrodniczem Muzeum Dworskiem

w Wiedniu, darowany przez Ot. Oberlandera w r. 1909, drugi w Museum fur Naturkunde

w Berlinie, ubity 16 lutego 1909 przez Dr. A. Bergera wród bagien Orra w Lado-Enklave

i trzeci z tyche okolic, pochodzcy równie od Dr. A. Bergera (sama skóra, bez czaszki),

w Muzeum przyrodniczem w Stuttgardzie, wreszcie kilka okazów ubitych i przewiezionych

x
) Na ok. Staruskim cak. dug. szpary gb. (po obw.) od jednego kta do drugiego wynosi 360 mm.
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przez T. Roosevelta do Nowego Yorku. Natomiast okaz typowego samca nosoroca biaego

znajduje si w Muzeum Historyi Naturalnej w Londynie, który pochodzi z kraju Maschona,

darowany przez P. Coryndon w r. 1892.

Gowa nosoroca ze Staruni przypomina swoj dugoci bardzo gow nosoroca bia-

ego. Tak np. cakowita, najwiksza dugo gowy okazu ze Staruni wynosi 800 mm, pod-

czas gdy ta sama dugo gowy nieco starszego (jak mona wnosi z uzbienia) osobnika bia-

ego nosoroca z Wiednia ma 810 mm d. Stosunek dugoci czaszki (kostnej, w linii rodko-

wej!) do najwikszej szerokoci jest podobny, bo gdy u staruskiego wynosi 760 : 340 = 223,

to u biaego ma 780 : 342 = 2*28. Linia profilu górnej powierzchni gowy spada u nosoroca

biaego od grzebienia potylicznego ku nasadzie rogu czoowego nie tak stromo jak w okazie

ze Staruni i przypomina pod tym wzgldem wicej profil nosoroca Mercka. U nosoroca bia-

ego grzebie potyliczny ma porodku swej dugoci na szczycie czaszki silne wycicie (na

30 mm gbokie), które na czaszce nosoroca wochatego jest bardzo nieznaczne. Z tego po-

wodu gowa nosoroca biaego ma w tem miejscu na zewntrz dosy silne zagbienie, nad

którem wyduone czci boczne stercz w postaci silnych guzów.

Nasada rogu czoowego ma w okazie nosoroca biaego (z Wiednia) ksztat romboidu

180 mm w wymiarze podunym, a 200 mm w wymiarze poprzecznym. Stosunek szerokoci

do dugoci jest wic tutaj 200: 180 = 1'11, a zatem jest inny jak na okazie Staruskim,

u którego ten stosunek wynosi 0'82. Róg czoowy jest u nosoroca biaego o wiele mniejszy

ni nosowy. W okazie Wiedeskim dugo jego (po powierzchni bocznej mierzona) wynosi

200 mm. Róg pierwszy posiada nasad wicej owaln ni u nosoroca wochatego, a po-

wierzchnia jego przednia jest spaszczona. Dugo jego w okazie wiedeskim wynosi 320 mm,

przy obwodzie 550 mm. W Muzeum Historyi Naturalnej w Londynie znajduje si róg okoo

800 mm dugi. I w tym gatunku posta rogów podlega indywidualnym rónicom tak pod

wzgldem ksztatu, jak te dugoci. Na niektórych okazach, np. na gowie, jaka znajdowaa

si na Wystawie owieckiej w Wiedniu w r. 1910, a pochodzia z osobnika ubitego w Su-

danie w r. 1909, oba rogi przypominay wygldem rogi nosoroca Staruskiego. Na bocznej

stronie tej gowy wystpuj podobne dwie wyniosoci jak u nosoroca wochatego, t. j. ko-

lista oczna i czworoboczna jarzmowa, ta ostatnia 80 mm wysoka i 50 mm szeroka. Guz

jarzmowy jest u nosoroca biaego równo oddalony od oka i od otworu usznego, podczas

gdy u nosoroca wochatego guz ten jest wicej zbliony do oka.

Ucho biaego nosoroca (w okazie wiedeskim) jest na 300 mm dugie, a 310 mm
liczy w obwodzie. Cz dolna, zamknita, ksztatu walcowatego, jest na 80 mm duga. Cz
paska maowiny, 240 mm duga a 150 mm szeroka, jest ksztatu nieregularnie eliptycznego,

ostro zakoczona, o szczycie maowiny na zewntrz wygitym. Brzeg ucha jest okryty czar-

nym, na 15 mm dugim wosem. Na kocu ucha dugo wosów dochodzi do 30 mm. Ucho

wic nos. biaego zdaje si wygldem swym przypomina wicej ucho nosoroca z nad Jany

(Mercka?) ni nos. wochatego.

Oko pod wzgldem wielkoci u nosoroca biaego podobne jest do tego nosoroca

Staruskiego a dugo szpary ocznej wynosi 40 mm. Czy i ustawienie szpary ocznej jest

takie jak u nosoroca wochatego, z okazów wypchanych wnosi na pewno nie mona. Od-

dalenie kta wewntrznego oka od tylnego brzegu nozdrzy jest stosunkowo u biaego noso-

roca nieco wiksze, bo wynosi 290 mm, gdy u staruskiego tylko 245 mm.



— 195 —

Nozdrza na okazach wypchanych maj ksztat wyduonej elipsy, wygitej nieco ku

doowi i w t stron wypukoci zwróconej. Dugo szpary nosowej wynosi 75 mm, a od-

dalenie jej dolnego brzegu od wargi górnej 60 mm.

Pysk nosoroca biaego zwaszcza odmiany »Cottoni« jest szeroki. W okazie Wiede-

skim dugo jego wargi górnej z przodu wynosi 390 mm, gdy u staruskiego tylko 300 mm,
za wysoko (a do nasady rogu) 220 mm. Od przodu pysk nosoroca biaego jest nieco

inaczej uksztatowany ni u nosoroca wochatego, paszczyzna jego bowiem biegnie lekko

ukowato wypuko (poczwszy od nasady rogu nosowego) od tyu i góry do dou i przodu,

gdy u staruskiego idzie ona od przodu i góry do dou i tyu. Caa powierzchnia przednia

pyska, która u okazu Staruskiego bya cakiem (moe czciowo w nastpstwie sprasowa-

nia) gadk, odznacza si tu licznymi poprzecznymi fadami. Warga górna jest równie ucita

i nie ma nawet ladu wyrostka, jaki w innych gatunkach si spotyka. Warga dolna jest

o wiele mniejsz ni warga górna i lekko zaokrglona na swym brzegu. Najwicej znamienn

dla pyska nosoroca biaego cech jest ta, e szpara gbowa ku tyowi jest bardzo pytko

rozcita tak, e kt ust ley na linii przechodzcej przez tylny brzeg szpary nosowej i gra-

nic 73
przedniej dugoci podstawy rogu nosowego. Waciwo t podziela nosoroec biay

z nosorocem z nad Jany (Mercka?) i wochatym, a róni si tem od wszystkich innych

dzisiaj yjcych. W gatunku np. Rh. bicomis kt ust jest ju znacznie wysunity poza

tylny brzeg nozdrzy; w gatunku Rh. indicns kt ust przesuwa si jeszcze dalej ku tyowi;

najdalej za wysunity jest w gatunku Cer. sumatranus, gdzie dochodzi prawie do tylnej

czci nasady rogu nosowego. Z tego wynika, e z poród dzi yjcych nosoroców Rh.

simus posiada gb najszersz, a zarazem najkrócej rozcit i pod tym wzgldem zblia si

bardzo do wymarych nosoroców dyluwialnych z naci Jany (Mercka?) i wochatego.

Szyja.

Tab. I. Rye. 1.

Szyja nosoroca Staruskiego, 250—280 mm duga, jest silnie z boków ciniona.

W poowie dugoci karku znajduje si maa guzowata wynioso, nie majca adnego

zwizku z wyrostkami ocistymi krgów. Podobn wynioso zauwaa te i opisa T. Roose-

welt na karku nosoroca biaego.

Z reszty ciaa zachowaa si tylko skóra prawie z caej strony lewej ciaa, mierzc

od koca pyska, na 2 -84 m duga. Powierzchnia jej gadka, nie podzielona na tarcze, po-

dobnie jak u nosoroców afrykaskich. Ponad opatkami w oddaleniu 440 mm od potylicy

znajduje si wynioso znaczniejsza od szyjnej, stojca w zwizku z dugimi wyrostkami

ocistymi krgów, a podobna do takieje nosoroca biaego. Odlego szczytu garbu nadopa-

tkowego od nasady koczyny mierzona po powierzchni skóry wynosi 140 m. Odlego
szczytu garbu od rodka brzucha (po obwodzie) wynosi 142 m.

Koczyna przednia lewa.

Tab. I. Ryc. 1. Tab. V. Ryc. 20, 21. Tab. VI. Ryc. 22-25.

Przednia noga nosoroca Staruskiego bya a po staw okciowy ukryta w ciele

i od tego miejsca a po koniec palca rodkowego liczya 820 mm dugoci. Przedrami po-
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siada na obu swych kocach zgrubienia; obwód jego na granicy tuowia wynosi 600 mm,

w poowie dugoci 450 mm, przy dolnym kocu 550 mm. Przednia cz przedramienia jest

lekko przypaszczona, czci boczne z boków nieco cinione i lekko zaokrglone. Po stro-

nie tylnej wystpuje bardzo widocznie ulna wraz z olecranon, a po jej stronie wewntrznej

cignie si brózdowate zagbienie, które na granicy stawu garstkowego czy si z wielkiem

wgbieniem ksztatu trójkta, podstaw ku doowi zwróconego. Okolica stawu garstkowego do
silnie zgrubiaa, posiada ksztat elipsoidalny; od strony przedniej jest ona zaokrglona, od tyu

spaszczona, a obwód jej w porodku dugoci liczy 510 mm. ródrcze zwa si lekko od

nasady ku rodkowi swej dugoci, a std ku nasadzie palców znowu si rozszerza. Obwód

jej w poowie dugoci liczy 370 mm, powierzchnia przednia jest walcowato wypuka, tylna

ku bokom spaszczona, w porodku grzebieniasto wyniosa. Wszystkie trzy palce stopy Sta-

ruskiego nosoroca znalezione zostay ju bez kopytek.

Palec zewntrzny ma ksztat póksiycowato zakoczonego klina, o powierzchni

tylnej biegncej wicej pochyo, przedniej stromo, powierzchni zewntrznej zaokrglonej, we-

wntrznej (od strony palca rodkowego) paskiej. Wysoko palca (liczc od powierzchni po-

deszwy) wynosi 35 mm, (od przedziau midzypalcowego 38 mm). Nasada jego, 130 mm duga,

jest w swej l

/s przedniej 45 mm, w 1

/3 tylnej 30 mm gruba. Palec ten jest prostopadle ku

doowi skierowany. Cz pozbawiona kopytka na przedniej stronie w rodku dugoci na

30 mm szeroka, okazuje wyrane podune brózdkowanie (matrix).

Palecrodkowy jest o wiele silniej zbudowany ni palec zewntrzny i wewntrzny,

a przytem zupenie symetryczny. Dugo jego (od przedziau midzypalcowego liczc) wynosi

70 mm, szeroko jego u nasady wynosi 80 mm, przy wierzchoku 90 mm, grubo za na-

sady 65 mm. W przeciwiestwie do dwóch innych palców pooenie palca rodkowego jest

niemal poziome. Szeroko przedniej czci, pozbawionej kopytka, wynosi w porodku du-

goci 53 mm.

Palec wewntrzny posiada podobnie jak i zewntrzny posta klina, jednak o kocu
mniej zaokrglonym, a wicej paskim i o krawdzi przedniej wicej stromej, a tylnej bardziej

pochyej. Palec wewntrzny jest 30 mm dugi (od przedziau midzypalcowego), w nasadzie

80 mm szeroki i tame od przodu 40 mm, z tyu 30 mm gruby. Szeroko przedniej po-

wierzchni nasady dla kopytka wynosi okoo 30 mm.

Pooenie palców. Palec rodkowy ley w caej swej dugoci niemal poziomo

i tworzy z metacarp>us prawie kt prosty; na nim to opiera si noga przy stpaniu. Po obu

jego bokach znajduj si niemal prostopadle ustawione palce, wewntrzny i zewntrzny, które

wysuwaj si ku doowi na 30 mm ponad doln powierzchni palca rodkowego, przyczem

palec wewntrzny jest wicej ku przodowi, palec zewntrzny wicej ku tyowi wysunity.

Caa powierzchnia stepu palcowego ma ksztat ku tyowi wyduonego romboidu, którego

tylny kt tworzy cz kocowa metacarpus rodkowego, a kt przedni, wicej zaokr-

glony, koniec rodkowego palca. Oddalenie koca rodkowego metacarpus od koca rodko-

wego palca wynosi 215 mm; oddalenie wewntrznego boku palca wewntrznego od ze-

wntrznego boku palca zewntrznego wynosi 160 mm, oddalenie za koców palca zewntrz-

nego i wewntrznego 110 mm. Przy stpaniu palec rodkowy ca sw dugoci opiera si

o powierzchni ziemi lub niegu, palce za boczne wbijay si ostremi kopytkami i nie do-

zwalay na przesunicie si ku bokom. Na tablicy III, Fig. 3 Brandta, mona podobne cho
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nie tak wybitne ustawienie palców widzie take na koczynie tylnej. Koczyna przednia

nosoroca Staruskiego przypomina dugoci koczyn nosoroca biaego, która w okazie

wiedeskim liczy 860 mm, a róni si od niej ustawieniem palców bocznych.

SZKIELET.

Czaszka (Cranium).

Tab. VII. Ryc. 26, I, II. Tab. VIII. Ryc. 27, 28, III, IV. Tab. IX. Ryc. 29, V, VI, IX. Tab. X. Ryc. X—XIII.

Tab. XI. Ryc. XIV—XVIII. Tab. XII. Ryc. XIX—XXII. Tab. XIII. Ryc. 30, 31, VII, VIII.

Jakolwiek gowa nosoroca Staruskiego okryta bya skór i czciami mikkiemi, to

jednak wskutek potnego ucisku warstw ziemi koci jej zostay w wielu miejscach potrza-

skane, tern bardziej, e byy to koci osobnika modego, a wic stosunkowo do sabe. Wy-

preparowane z poród czci mikkich, koci te rozpady si na liczne kawaki, które dopiero

Prof. Dr. Kadyi mozolnie poskada i pozlepia, zanim jeszcze zaproponowano mi opracowanie

materyaów ze Staruni.

Stosunki kostne czaszki nosoroca wochatego byy tylekrotnie od czasów Pallasa a
podzidzie badane, opisywane i porównywane ze stosunkami kostnymi czaszek tak noso-

roców kopalnych (przedewszystkiem nosoroca Mercka), jak i obecnie yjcych, e, zwaszcza

od czasów monograficznych prac J. F. Brandta, mona powiedzie, i s one dobrze znane.

Mimo to czaszka nosoroca ze Staruni uzupenia jeszcze po czci dotychczasowe w tym

kierunku wiadomoci, gdy nalec do osobnika bardzo modego, posiada jeszcze liczne szwy

kostne niezronite, a wskutek tego i ksztat nieco odmienny poszczególnych koci; nadto za
ma niemal zupene uzbienie mleczne i stae. Na ogó biorc, czaszka ze Staruni nie róni si

od innych czaszek nosoroca wochatego, to te szczegóowe opisywanie czaszki staruskiej

i poszczególnych koci j skadajcych byoby zbytecznem. W opisie wic ogranicz si tylko

do podania rzeczy najwicej znamiennych i mao lub wcale nieznanych.

Ko potyliczna (Os occipitis).

Na tej koci zwraca przedewszystkiem uwag szew zupenie jeszcze niezronity, za-

pomoc którego uska (suama ossis occipitis) czy si z os. exooccipitalia (occipitalia

lateralia). Szew ten na granicy z os. exooccipitalia biegnie poziomo na przestrzeni okoo

200 mm a w wysokoci 30 mm ponad foramen occipitale. Dalej ku bokom przedua si

ten szew i biegnie skonie do góry i zewntrz, oddzielajc suama occipitis od tylnej czci

os. temporum, a doszedszy do grzebienia potylicznego, zwraca si niemal prosto-

padle ku górze i w dalszym cigu przechodzi w szew, czcy os parietale ze suama
occipitis.

Na suama os. occipitis mona odróni dwie czci: górn poziom i doln pod

ktem ostrym od niej do dou i przodu biegnc. Cz górna, stanowi cz górnej po-

wierzchni czaszki i w postaci trójkta, 140 mm wysokiego, a o 210 mm dugoci podstawy,

wciska si ostrym wierzchokiem pomidzy ossa parietalia. Podstaw tego trójkta stanowi

grzebie potyliczny, a boki jego s lekko ukowate i wklsoci na zewntrz zwrócone. By
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moe, e sam szczyt tego trójkta odpowiada koci os. interparietale, chocia w tern miejscu

niema najmniejszego ladu jakiegokolwiek szwu. Cz dolna czyli tylna, ksztatu trapezu

o ktach górnych zaokrglonych, w dolnej swej czci jest prawie prostopadle ustawiona,

w górnej ku tyowi nachylona.

Brzeg górny, 200 mm dugi, stanowicy waciwy grzebie potyliczny, ma

w swej czci rodkowej stosunkowo tylko nieznaczne wycicie, opatrzone w porodku drobnym,

11 mm szerokim i 10 mm dugim, guzkiem. Szczyt tego guzka wystpuje w postaci ostrej

poprzecznej krawdzi. Brzegi boczne suamae occipitis, na 70 mm dugie, nie dochodz do

samej krawdzi grzebienia, ale kocz si w maej odlegoci od niego na tylnej powierzchni

czaszki tak, e grzebie, otaczajcy powierzchni tyln, utworzony jest tylko w górze

z koci potylicznej, z boków za z koci skroniowej. Cz dolna czyli tylna suamae occi-

pitis jest, ogóem biorc, podobn do teje opisanej przez Brandta. Ma ona na swej po-

wierzchni trzy wielkie zagbienia, t. j. rodkowe, ksztatu deltoidu, przedzielone wzkim po-

dunym grzebieniem na dwie czci i dwa boczne, równie deltoidowe, oddzielone od rod-

kowego paskiem, waowaem, 85 mm dugiem a 45 mm szerokiem zgrubieniem, biegncem

od dou i wewntrz do góry i zewntrz. Zgrubienia te w górze po stronie zewntrznej ko-

cz si szerokim na 15 mm guzkiem, ograniczonym od dou rowkowatem, na 30 mm szero-

kiem zagbieniem, od góry za duem, trójktnem wgbieniem, skierowanem wierzchokiem

ku górze i wewntrz, o podstawie 49 mm a bokach 40 mm dugich. Zreszt suama ossis

occipitis nosoroca ze Staruni nie róni si od opisu Brandta.

Ossa exooccipitalia (os. occipitalia lateralia). Granica ich górna biegnie stosun-

kowo wysoko, bo jak wyej powiedziano, 30 mm ponad otworem rdzeniowym (fora-

men vertebrale).

Os occipitale laterale jak wida na okazie ze Staruni, skada si z czci usko-

watej i kykciowej (condylus). Cz uskowata ma mniej wicej ksztat kwadratu,

w którego dolnej krawdzi osadzony jest kykie (condylus). Bok górny tego kwadratu, 80 mm
dugi, biegnie prawie poziomo a tworzy go szew dla suama ossis occipitis; bok ze-

wntrzny do niego prostopady, biegnie nieco skonie od góry i wewntrz do dou i ze-

wntrz, a tworzy go szew dla os temporum; bok wewntrzny tworzcy krawd foraminis

occipitalis, jest w swej dolnej poowie lekko ukowato wycity. Dolny bok zajmuje kykie

(condylus), którego o dusza, biegnie od góry i zewntrz do dou i wewntrz. Powierzch-

nia kykcia (condylus) oba, od dou i wewntrz ostro ucita, ograniczona od dou i ze-

wntrz gbokim, od góry nieco pytszym rowkiem, zwa si w kierunku ku górze i ze-

wntrz. Powierzchnia wewntrzna kykcia (condylus) paska i gadka, tworzy doln cian

otworu rdzeniowego (foramen occipitale).

Otwór rdzeniowy (foramen occipitale) przedua si ku górze w wazk szcze-

lin tak, e wysoko jego wynosi a 90 mm przy szerokoci 55 mm.

Os occipitale basale, zronita jest bez ladu szwu z o. occipitalia lateralia. nato-

miast posiada wyrany szew dla poczenia si z o. basisphenoidale. Szew ten posuwa si

ku przodowi dalej po stronie prawej ni po lewej i przebiega wogóe nieregularnie w od-

legoci 110 mm od dolnej krawdzi otworu rdzeniowego.

Processus posttympanicus (processus mastoideus partis basilaris) w czaszce

Staruskiej wystpuje w postaci obego koczystego wyrostka. Nasada jego w przekroju ma
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posta zaokrglonego trójkta, wierzchokiem na zewntrz skierowanego; przekrój poprzeczny

poniej wierzchoka ma ksztat eliptyczny. Dugo wyrostka wynosi 87 mm, szeroko przy

podstawie 40 mm, szeroko pod wierzchokiem 15 mm, grubo 12 mm. Zreszt wyrostek

ten odpowiada mniej wicej opisowi Brandta.

Porównanie koci potylicznej nosoroca Staruskiego z tak nos. At. simus nar.

Cottoni (Tabl. XIII, Ryc. 7) i At. bicornis wykazuje: szew oddzielajcy suama occi-

pitis od occipitalia lateralia w czaszkach dwóch ostatnich gatunków jest ju wprawdzie

z powodu zrostu obu koci ze sob prawie zaniky, ale ma ten sam przebieg jak u noso-

roca ze Staruni, a tylko u Rhin. simus boczne jego czci s nieco wyej ku górze

skierowane.

Potylica cz. tyogowie (occiput cz. os occipitis + tylna cz ossis temporum)

jest stosunkowo najwsze u nosoroca Staruskiego, nieco szersze u At. bicornis, naj-

szersze u At. simus. Najwiksza szeroko potylicy przypada w okazie Staruskim na ro-

dek tylnej krawdzi meatus actistims externus, u At. simus w poowie wysokoci tyo-

gowia (occiput), mniej wicej na szeroko trzech palców powyej górnej krawdzi

otworu rdzeniowego (foramen vertebrale), za u At. bicornis nieco niej. Suama
ossis occipitis u nosoroca Staruskiego wysuwa si ku tyowi poza doln krawd otworu

rdzeniowego w linii rodkowej na 85 mm, u At. bicornis na 17 mm, a u At. simus w linii

rodkowej na 75 mm, po bokach na 112 mm. Rónica midzy wysuniciem ku tyowi czci

bocznych i czci rodkowej u At. simus pochodzi std, e górna krawd potylicy ma
w porodku swej dugoci trójktne, na 40 mm gbokie wycicie, jakiego nie napotyka si

ani u Rh. antiuitatis, ani u At. bicornis. Boczne czci krawdzi górnej u At. simus

s potnie rozwinite, bo dochodz 55 mm gruboci (w wymiarze strzakowym), podczas gdy

u At. bicornis s znacznie sabsze, u nosoroca Staruskiego nie rozwinite wcale, powierzch-

nia koci za okazuje w tern miejscu tylko drobne nierównoci. Zagbienie rodkowe stia-

mae occipitis, które u nosoroca Staruskiego jest bardzo pytkie i wzkim grzebieniem prze-

dzielone, u At. bicornis jest gbsze ale nieprzedzielone, za u At. simus jest bardzo wiel-

kie i silnym, trójktnym, na 70 mm dugim grzebieniem przedzielone. Conclyli occipitales

w czci swej przedniej najwicej s oddalone od siebie u Rh. antiuitatis, najmniej u At.

simus. Occipitale basale opatrzone jest najwyszym grzebieniem u At. bicornis, najni-

szym u At. simus.

Processus posttympanicus jest na okazie Staruskim gadki, oby, tpo zakoczony

i wyszy od processus postglenoidalis, do którego cile przylega, zamykajc od dou mea-

tus aud. ext. Na czaszce At. simus jest ten wyrostek nierówny i w swej czci przedniej

zewntrznej, do pr. postglenoidalis skierowanej, silnem trójktnem wgbieniem opatrzony,

cieszy i ostrzejszy ni na okazie Staruskim. Wyrostek ten jest u At. simus nieco niszy

od pr. postglenoidalis a równoczenie oddalony od niego na 17 mm tak, e meatus

aud. ext. jest od dou zupenie otwarty. Oddalenie koców tych dwóch wyrostków wynosi

55 mm. U At. bicornis stosunki s podobne jak u At. simus, tylko processus posttympa-

nicus (55 mm wysoki) jest jeszcze bardziej niszy ni pr. postglenoidalis, oddalony od niego

zaledwie na 4 mm. Odlego midzy kocami obu wyrostków wynosi 70 mm.
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Ko klinowa (Os sphaenoideum).

W czaszce Staruskiej ko ta nie odbiega od typu, opisanego przez Brandta. Szew,

czcy jej skrzydo wiksze z usk koci skroniowej, nie uleg jeszcze zroniciu, podobnie

jak szew, czcy je z koci czoow i ciemieniow. Szew klinowo-skroniowy biegnie na gra-

nicy obu koci niemal w linii prostej ku doowi i do przodu. Dalej idzie ten szew znowu

w linii prostej skonie ku górze i do przodu a do spotkania si z os frontis, poczem bie-

gnie jeszcze w tym samym kierunku na przestrzeni 20 mm, nastpnie pod ostrym ktem zwraca

si ku doowi, idzie 10 mm dalej, zwraca si pod ktem prostym ku przodowi i biegnie da-

lej ukowato, wklsoci ku górze skierowany. Ko ta po czci jest uszkodzona, z którego

to powodu tylko niektóre wymiary mogy by z niej wzite. Foramen opticum ma 8 mm
rednicy. Apertura posterior canalis mcliani ma 12 mm rednicy; dugo canalis mcliani

wynosi 45 mm.

Processus pterygoidei s ku przodowi pochylone a krawd ich wolna, ukowato

zaklsa. Proc. pterygoideus skada si z trzech czci, t. j.: 1) lamina externa, której

nasada, dotykajc canalis mdianus, tworzy tylny wolny brzeg wyrostka oraz wazki brzeg

wewntrzny i szerszy zewntrzny; 2) lamina interna (pterygoid.), czca si z brze-

giem wewntrznym laminae escternae, 3) processiis palainus, czcy si z brzegiem ze-

wntrznym laminae externae. Blaszki te jak zwykle s razem spojone. Blaszka wewntrzna

jako odrbna kostka, oddziela si od reszty wyrostka wyranymi szwami; szczyt jej prze-

dua si ku doowi na 10 mm, tworzc poduny grzebie, okoo 27 mm dugi, którego

tylna zgrubiaa cz odpowiada hamidus pterygoideus, na 15 mm dugiemu i 7 mm gru-

bemu, oddzielonemu od przedniej mniej wyniosej czci rowkiem. Pterygoid przedua si

ku swej podstawie w wazki koniec, opatrzony nizkim grzebieniem, który biegnie ukowato

ku (górze) podstawie i zewntrz a do os petrosum. Dugo wolnego koca blaszki we-

wntrznej wynosi 27 mm. Wysoko caego wyrostka od górnej ciany otworu tylnego cana-

lis mdianus wynosi 100 mm, dugo szczytu 100 mm.

Os sphaenoideum u At. bicomis przypomina wygldem swym t sam ko u nos.

Staruskiego. Pterygoid jednak jest u niego jeszcze na znaczniejszej przestrzeni ni u nos.

Staruskiego (bo nietylko na kocu ale i przy tylnej krawdzi) od blaszki zewntrznej od-

dzielony. Ksztat pterygoidu jest równie u At. bicomis odmienny, ulega bowiem przy swej

nasadzie rozszerzeniu, które dopiero przedua si w wTzki koniec, poziomo biegncy ku ty-

owi i opatrzony równie grzebieniem idcym ku os petrosum. Canalis mdianus jest u At.

bicomis 40 mm dugi (przy dugoci czaszki 580 mm), zatem duszy ni u Rh. antiuitatis.

Póksiycowa blaszka alae magnae ponad otworem u góry jest stosunkowo krótsza u At.

bicomis tak, e nie pokrywa for. ethmoidale i opticum, a nadto przed for. ethmoidale

ku przodowi znajduje si jeszcze jeden otwór, niezbyt grub ciank od pierwszego oddzielony.

Koci skroniowe (Ossa temporum).

usko wata cz koci skroniowej (pars suamosa os. temporum) wcho-

dzi ostrym ktem pomidzy os occipitis a os parietale, tpym za midzy os frontis

a dla magna os. sphaenoidei. Szew czcy os temporum z os parietale, biegnie pra-

wie poziomo, a nastpnie, przechodzc midzy os temporum a os frontis, obnia si lekko
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ku doowi. W kierunku do tyu suttira temporo-parietalis podnosi si ku górze i prze-

chodzi w sutura temporo - occipitalis, która, przeszedszy na tyln powierzchni czaszki,

biegnie wzdu krawdzi ku doowi, poczem prawie pod ktem prostym zawraca si ku we-

wntrz a do zewntrznego naroa ossis exooccipitalis, od niego zaamuje si pod ktem
prostym ku doowi i wzdu zewntrznej strony tej ostatniej idzie ku doowi i zewntrz. Koci

skroniowe nosoroca Staruskiego nie wykazuj jakich wybitniejszych rónic w porównaniu

z komi skr. czaszek badanych przez Brandta.

Rónica, zachodzca w budowie koci skroniowych pomidzy nosorocem Staruskpi

a dzi yjcymi, uwydatnia si midzy innemi w postaci processtts postglenoidalis. U noso-

roca Staruskiego ma ten wyrostek ksztat trójktnej piramidy, pask cian ku przodowi

skierowanej i wierzchokiem ku przodowi nachylonej, wskutek czego przednia jego krawd
jest ukowato wklsa, tylna ukowato wypuka. Processtts postglenoidalis nos. czarnego
(At. bicornis) jest silniej rozwinity, szerszy, wicej paski i mniej ku przodowi zagity,

o kocu szerszym, zreszt do wyrostka nos. wochatego podobny. U nos. biaego (At.

simus) wyrostek ten ma ksztat zupenie odmienny, gdy w nasadowej swej poowie sze-

roki (w osi podunej czaszki), nagle potem zwa si prawie do poowy pierwotnej szero-

koci i tak wzkim pozostaje a co szczytu, gdzie opatrzony jest grzebieniem ku przodowi

zwróconym.

Koci ciemieniowe (Ossa parietalia).

W czaszce ze Staruni cz si koci ciemieniowe z komi je otaczajcemi za po-

rednictwem jeszcze niezronitych szwów a tylko szew obie koci ciemieniowe czcy,
uleg w czci swej przedniej po czci zroniciu. Koci ciemieniowe maj ksztat wyduo-
nych czworoboków, których krótsze ciany, t. j. przednia i tylna w rodku swej dugoci ku

przodowi, wzgldnie ku tyowi w ksztacie ostrego zba si wyduaj. Dugo ich od przodu

ku tyowi wynosi 240 mm, szeroko w czci przedniej 100 mm, w tylnej 110 mm. W od-

legoci 40 mm od szwu górnego cignie si lekko wystajca linia, dzielca powierzchni koci

na górn i doln. U At. simus i bicornis, badanych przezemnie, koci te s ju ze sob

zrose.

Ko midzyciemieniowa (Os interparietale).

Na czaszce nosoroca ze Staruni kostce tej odpowiada, by moe, sam koniec squa-

mae occipitis, ale jak ju wyej powiedziano, niema tam adnego ladu szwu. W czaszce

nosoroca czarnego (At. bicornis) w tern miejscu znajduje si lad szwu, obejmujcego

drobn (o rednicy 10 mm) kostk, ksztatu romboidalnego. Unos. biaego (At. simus)

z powodu zrostu szwów niema ju adnego ladu tej odrbnej kostki.

Koci czoowe (Ossa frontalia).

Koci czoowe s ju w linii rodkowej ze sob zupenie zrose tak, i w tern

miejscu nie ma obecnie nawet ladu szwu. Szew czoowo- ciemieniowy natomiast za-

chowa si w zupenoci, podobnie jak i szwy czoowo- nosowe, które to ostatnie jednak

wskutek zgniecenia czaszki s po czci uszkodzone.
WKOPAUSKA STARUSKIE 26
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Ksztat obu koci czoowych razem wziwszy jest mniej wicej podobny do romboidu,

przektni dusz w linii rodkowej czaszki ustawionego, o ktach bocznych przytpionych.

Szeroko obu koci czoowych wynosi 240 mm, dugo z powodu uszkodzonej przedniej

czci nie da si dokadnie oznaczy (± 270 mm). Obie koci czoowe zrastaj si ze sob

pod bardzo rozwartym ktem. W przedniej czci koci te okazuj wynioso, suc za pod-

staw dla rogu czoowego. Guzowata ta wynioso dosiga na granicy midzy 1

/s przedni

a 73
rodkow, najwikszej swej wysokoci i spada pochyo ku bokom, tworzc jak gdyby

rodzaj nizkiego grzebienia. Powierzchnia koci, dla nasady rogu suca, jest jeszcze zupe-

nie gadka i nie ma tych nierównoci, jakie spotyka si zawsze na starszych czaszkach.

Brzeg górny oczodou równy i jakkolwiek silnie zgrubiay, nie ma jednak jeszcze ani

w swej czci przedniej ani tylnej wyrostków, waciwych czaszkom osobników starszych.

U At. bicornis biegnie szew nosowo-czoowy (sutura naso - frontalis) poprzecznie cakiem

w linii prostej tak, e koci czoowe " wygldaj jakby z przodu obcite, za brzeg górno-

oczodoowy (margo supra - orbitalis) tworzy w caej swej dugoci póksiycowat wynio-

so, na zewntrz wysterczajc. Na starszych czaszkach nosoroca wochatego w miejscu

tej wyniosoci znajduj si trzy pojedyncze guzy. Szew nosowo-czoowy i brzeg górno-oczo-

doowy u At. simus s podobne do tyche u At. bicornis, a u obu koci czoowe w swej

tylnej poowie s daleko silniej zwone ni u nosoroca ze Staruni.

Os ethmoideum i conchae

w okazie Staruskim zostay pokruszone i dochoway si w maej tylko czci.

Koci zowe (Ossa lacrymalia).

Koci zowe równie czciowo s uszkodzone. Ksztat ich jest wicej okrgy ni

u At. bicornis i At. simus, u których jest wicej eliptyczny; od przodu s ostro zakoczone,

a przytem stosunkowo dusze. Oddalenie szczytu ich wyrostka zowego (processus lacry-

malis) od koca blaszki zewntrznej wynosi 90 mm, od koca blaszki wewntrznej 60 mm
U At. simus oddalenie tego samego punktu od koca blaszki zewntrznej (od koca prze-

dniego) wynosi 100 mm, wewntrznej (od koca tylnego) 80 mm; u At. bicornis od koca

blaszki zewntrznej 55 mm, wewntrznej 45 mm. Szeroko k. zowej (ossis lacrymalis)

po stronie zewntrznej wynosi u Rh. tichorhinus 90 mm, u At. simus 60 mm, u At. bi-

cornis 45 mm. Brzeg oczodoowy koci zowej u nosoroca Staruskiego ma wyrostek

stokowaty, 12 mm wysoki, o 20 mm rednicy u podstawy i kocem ku cavum orbi-

tae zagity. Na wewntrz od niego znajduje si ujcie przewodu zowego (10x5 mm).

Midzy wyrostkiem koci zowej a przednim wyrostkiem brzegu oczodoowego k. czoowej

znajduje si rowek na 20 mm szeroki. U nos. czarnego (At. bicornis) wyrostek brzegu

oczodoowego koci zowej jest opatrzony równie pojedynczym wyrostkiem, ale ujcie przewodu

zowego ley nieco poniej. U nos. biaego (At. simus) znajduj si zamiast jednego,

dwa wyrostki: górny cieszy, 15 mm wysoki, 10 mm szeroki, dolny znacznie grubszy i sil-

niejszy, 22 mm wysoki, 18 mm szeroki. Przewód zowy posiada dwa ujcia: jedno o 6 mm
rednicy, pomidzy wyrostkiem górnym i dolnym, drugie o rednicy 10 mm, poniej wyrostka

dolnego. Os lacrymale u nosoroca Staruskiego ley ponad trzecim zbem trzonowym,
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u At. bicomis nad drugim, u At. simus midzy drugim i trzecim. Posta i wielko wy-

rostka brzegu oczodoowego koci zowej ulega czstokro znacznym rónicom indywidualnym.

Tak np. w czaszce nosoroca wochatego ze ydaczowa (Tab. XI, Ryc. XVIII i Tab. XII,

Ryc. XIX), znajdujcej si w Muzeum im. Dzieduszyckich, szczyt wyrostka czy si zapo-

moc drobnej kostnej podpory od dou z koci, tworzc w ten sposób przewód. Na innej

czaszce w teme Muzeum, pochodzcej ze Surochowa (Tab. X. Ryc. XII—XIII, Tab. XI,

Ryc. XIV), wyrostek oczodoowy koci zowej czy si zapomoc kostnego mostka z wy-

rostkiem odpowiednim koci czoowej tak, e pod nim powstaje rodzaj przewodu.

Koci licowe czyli jarzmowe lub policzkowe (Ossa zygomatica).

Szew przedni, czcy ko licow z koci szczki górnej w okazie Staruskim jest

ju cakiem niewidoczny. Szew, czcy ko licow z odpowiednim wyrostkiem koci skro-

niowej u nosoroca Staruskiego, biegnie lekko ukowato (wklsoci do góry) i tylko przy

samym tylnym kocu lekko zagina si ku doowi. U At. simus szew ten w górnej swej po-

owie tworzy dwa zby a to dlatego, e ko licowa na tylnym swym kocu posiada dwa

wcicia: jedno górne mniejsze i ostrzejsze, drugie dolne, szersze, zaokrglone. U At. bicomis

rzecz ma si podobnie jak u At. simus, ale nadto szew ten w dolnej swej (tylnej czci)

zagina si nagle ku doowi. Ko licowa u nosoroca Staruskiego 50 mm wysoka (w linii

pionowej), 20 mm gruba (w linii poprzecznej), w czci swej rodkowej zwa si do 30 mm
i jest stosunkowo znacznie wsza ni u At. bicomis, u którego wysoko jej w porodku

wynosi 50 mm i ni u At. simus, u którego wysoko jej w porodku wynosi 80 mm. Du-

go koci licowej wynosi mniej wicej: u Rh. antiuitalis 240 mm, u At. simus 230 mm,

u At. bicomis 185 mm. Brzeg koci licowej na granicy z k. zow jest u nosoroca sta-

ruskiego silnie zgrubiay i zaokrglony, nie ma jednak jeszcze rozwinitego wyrostka jak na

starych czaszkach.

Koci nosowe (Ossa nasalia).

W okazie Staruskim koci nosowe w linii rodkowej poczone s jeszcze ze sob

szwem niezronitym. Ksztat ich jest mniej wicej trójktny i w przeciwiestwie do k. noso-

wych innych czaszek kocz si ostro od przodu. Powierzchnia ich od tyu gadka, ku przo-

dowi chropowata i pokryta drobnemi brodawkami (bez ladu jednak rowków naczyniowych),

podnosi si w postaci eliptycznie wyduonej wyniosoci, tworzcej podstaw dla rogu noso-

wego. Dugo koci nosowych wynosi 290 mm, szeroko ich przy nasadzie 140 mm, w po-

owie dugoci 130 mm.

Przegroda nosowa (Septum narium).

Z przegrody nosowej zachowaa si tylko cz przednia, nie zakryta jeszcze w ca-

oci komi nosowemi i zgadzajca si pod wzgldem swej postaci najzupeniej z opisem

Brandta teje koci u nosoroca z nad Wilui.

Przednia cz jej ksztatu sercowatego, zwraca si ostrym kocem ku górze. Blaszki

j tworzce, ksztatu trójktnego, schodz si ze sob pod ktem rozwartym, tworzc tym

sposobem rowek, od dou i przodu do tyu i góry biegncy. U dou od tyu przechodzi cz
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przednia w blaszk rodkow, 110 mm dug, po górnej stronie w czci swej tylnej pó-

kulist wypukoci. W miejscu poczenia czci przedniej ze rodkow znajduje si pó-

koliste wycicie; równie szczyt sercowaty czci przedniej ma trójktne wycicie. Tylna

cz przegrody bya w okazie ze Staruni jeszcze chrzstk (opis jej nastpi w pracy Prof.

Dr. Hoyera). Jak na okazie Staruskim widzie mona, koci nosowe u modego jeszcze nos.

wochatego s ostro zakoczone, nie pokrywaj jeszcze cakowicie czci przedniej przegrody

i nie s z ni zrose. Póniej koci nosowe wyduaj si nieco, cz ich kocowa rozrasta

si na zewntrz i zrasta z przegrod, tworzc jej brzeg równy.

Lemiesz (vomer) by tak mocno uszkodzony, e nie mona nic o nim powiedzie.

Koci podniebie ne (ossa palatina), czciowo uszkodzone, zgadzaj si zu-

penie z opisem Brandta. Wycicie podniebienne na czaszce nosoroca Staruskiego i no-

soroca biaego (At. simus) jest niemal jednakowe, szerokie i tpe, u nos. czarnego

za wsze i ostrzejsze.

Koci szczki górnej (Os maxillare)

z maemi rónicami odpowiadaj zupenie opisanym przez Brandta. Podobnie jak

w jego czaszkach, stosunek dugoci koci szczkowej nosoroca Staruskiego do dugoci

dolnej czci czaszki wynosi 360:720, t. j. poow. Cz zewntrzna do paska, pochyla

si od wyrostka jarzmowego, t. j. od tyu i dou ku przodowi i górze.

Foramen maocillare, powyej trzeciego zba przedtrzonowego pooone, jest nie-

przedzielone, due (22 x 13 mm). Przednia boczna cz koci, przed pierwszym zbem
przedtrzonowym pooona, z boku widziana, ksztatu prostoktnego, jest 60 mm duga

a 50—60 mm wysoka, pod wzgldem dugoci równa przestrzeni, zajtej przez pierwsze dwa

zby przedtrzonowe. U nos. biaego znajdujemy podobny stosunek, natomiast u nos. czar-

nego cz ta jest znikajco krótka. Od przodu cz ta czy si z os intermaxillare

zapomoc szwu, który podobny jest do litery »W« bokiem ustawionej, gdy cz rodkowa tej

koci wysuwa si ku przodowi w postaci zaokrglonego zba, powyej i poniej którego znaj-

duj si pókoliste wycicia, nie dochodzce do górnego i dolnego brzegu. Na dolnej krawdzi

przedniej czci szczki górnej znajduje si, jak ju Brandt zauwaa, wazki rowek, poczyna-

jcy si przed alweol pierwszego zba przedtrzonowego a idcy na os inciswum. Cz
zbo-doowa szczki w okazie Staruskim, obejmujca zbodoy siedmiu zbów, jest na 290 mm
duga. Tylna cz zbodolowej czci koci szczkowej, wklinowuje si zaokrglonym swym

kocem w nasad processus pterygoideus i ley w jednej linii z krawdzi przedni mar-

ginis supraorbitalis ossis frontis. Wyrostka, o którym Brandt wspomina, i znajduje si na

tylnym kocu zbodou, nie ma w okazie Staruskim. Cz podniebienna szczki górnej jest

w okazie Staruskim tak paska, e linia, biegnca od przodu ku tyowi, w linii rodkowej

podniebienia naprzód midzy obiema komi podniebiennemi a potem midzy obiema komi
szczki górnej, przebiega na caej przestrzeni a do otworu choanae jednakowo poziomo.

U nos. czarnego linia ta od granicy koci podniebiennych podnosi si i biegnie ukowato

(wklsoci na dó) ku przodowi i w dó. U nos. biaego ta sama linia od granicy koci

podniebiennych podnosi si i biegnie ku przodowi i górze, nie tworzc tak silnego uku jak

u nos. czarnego.
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Koci midzyszczkowe (Ossa intermaxillaria seu incisiva)

nosoroca Staruskiego odpowiadaj w ogólnym zarysie opisowi Brandta i tylko w nie-

których drobnych szczegóach róni si od niego. Ksztat ich jest mniej wicej trapezowaty.

Dugo ich wynosi 90 mm, wysoko 50 mm. Od tyu s one poczone niezronitym

(powyej opisanym) szwem z komi szczki górnej. W przedniej czci brzegu górnego

nie spostrzega si tutaj wrgi (cristula), o której wspomina Brandt. Podobnie i brzeg dolny

w swej czci przedniej nie ma tak silnego zgrubienia, jak to tensam autor na innych

czaszkach obserwowa. Na brzegu dolnym w czci przedniej znajduj si po obu stronach

zaledwie widoczne lady po zbodoach dla pierwszego zba siecznego. Natomiast w oddale-

niu 15 mm od koca koci znajduje si tu przy brzegu zewntrznym o wiele wikszy

zbodó dla drugiego zba siecznego. Zbodó ten na 9 mm dugi, 7 mm szeroki, a 6 mm
gboki, jest ksztatu spaszczonego lejka o eliptycznej podstawie, skierowanego szczytem do

góry i tyu i tame do obszernym przewodem opatrzony.

Foramina inciswa w okazie Staruskim s uszkodzone. Os intermaxillare nos.

biaego ma w zasadzie ten sam ksztat jak nos. wochatego. Tak samo jak u niego

jest u nos. biaego górny brzeg przy nasadzie ukowato wycity, a brzeg przedni jest city

od góry i przodu do dou i tyu; caa jednak cz jego przednia jest ogromnie skrócon.

Wymiary koci midzyszczkowej unos. Staruskiego s nastpujce: dugo kra-

wdzi górnej 83 mm, dolnej 55 mm, krawdzi przedniej 50 mm, tylnej 55 mm. U nos.

biaego: krawd górna wynosi 50 mm, dolna 25 mm, przednia 50 mm, tylna 40 mm. Sto-

sunek dugoci do szerokoci koci midzyszczkowej nos. staruskiego wynosi 83:50=1'62,

a zatem róni si nieco od wymiarów, podanych przez Brandta: 66:53 = 124, zbliajcych

si wicej do tyche u nos. biaego z Wiednia, u którego wynosz one 50 : 40 = 1'25.

S to jednak rónice prawdopodobnie indywidualne, napotykane i u nos. biaego, gdy np.

w okazie Berliskim stosunek dugoci do szerokoci wynosi 70 : 40 = 175.

Szczka dolna (Mandibula).

Tab. XIV. Ryc. 32, 33 i XXIII—XXVI. Tab. XV. Ryc. XXVII.

W okazie Staruskim szczyty wyrostka koronowego (processus coronoicleus)

po obu bokach s odamane, podobnie te cz wewntrzna prawego wyr. kykciowego (pro-

cessus condyloicleus) i kawaek zewntrznej strony wyr. podbródkowego (processus mentalis).

Szczka dolna nosoroca Staruskiego odznacza si midzy innemi i tern, e ramus

horizontalis podnosi si zwolna ku tyowi i górze, przechodzc w ten sposób w ramus

perpenclicularis. Jest to widocznie cech modych osobników, bo w starych szczkach np.

okazu ze Surochowa (w Muzeum im. Dzieduszyckich) oba ramiona stoj do siebie niemal

prostopadle, gdy tymczasem na okazie Staruskim tworz kt rozwarty. Bównie dolna cz
szczki nosoroca Staruskiego jest inaczej uksztatowana ni okazu Surochowskiego; gdy

bowiem u pierwszego dolna linia szczki biegnie ukowato od poowy dugoci do góry

i przodu, to u drugiego przebiega prawie poziomo, a processus mentalis ley prawie po-

ziomo w przedueniu górnego brzegu zbodoowego szczki.

Foramen mandibulare extemum na okazie Staruskim jest równie o wiele

mniejsze (7X4 mm) ni na Surochowskim. Ciekawym jest stosunek punktu zetknicia si
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obu poówek szczki dolnej (po stronie tylnej), wzgldem pooenia zbów. W modym okazie

ze Staruni punkt ten ley na linii, czcej tylny brzeg obu pierwszych mlecznych zbów
przedlrzonowych. W okazie ze Surochowa, nalecym do osobnika starego, punkt ten ley na

-ówni z tyln krawdzi zba drugiego przedtrzonowego, czyli e granica poczenia midzy

oboma ramionami przesuna si tak ku tyowi, i jeszcze drugi zb przedtrzonowy osadzony

jest na processus mentalis. U dzi yjcych osobników granica ta siga jeszcze dalej, bo

u nos. biaego przypada na trzeci zb przedtrzonowy, u nos. czarnego za znajduje si

a poza czwartym. W ten sposób u At. simus w processus mentalis umieszczone s trzy,

u At. bicomis wszystkie cztery zby przedtrzonowe. Od opisywanych zwykle szczk noso-

roca wochatego róni si szczka staruska tem, e po dolnej stronie górnej czci

symfyzy nie posiada zagbienia. Wogóle symJyza od spodu w swej */
s

dolnej jest lekko wy-

puk, ku poowie dugoci si spaszcza, a w swej czci kocowej ma guzikowat wynio-

so, ponad któr brzeg jest lekko wycity. Podobny brak zagbienia po stronie dolnej sym-

fyzy napotyka si nierzadko, jak to miaem sposobno widzie na okazach w rónych mu-

zeach, np. w Zagrzebiu.

Szczka dolna nos. biaego (At. simus) róni si od staruskiej nos. wocha-
tego w nastpujcych szczegóach: 1) w ogóle jest o wiele silniej zbudowana i wysza, a ra-

miona poziome w wymiarze pionowym s znacznie szersze; 2) ramiona poziome i wstpu-

jce s do siebie ustawione pod mniejszym ktem, ni w okazie Staruskim, nie tworz

jednak kta prostego, co znowu naley odnie do modego wieku osobnika; 3) processus

mentalis znacznie jest krótszy i silniej ku górze skierowany; 4) foramen mandibulare ex-

temum jest bardzo due, owalne, 22 mm dugie a 13 mm szerokie; 5) brzeg dolny jest silniej

ukowato wypuky; 6) processus coronoideus jest duszy, wszy, ostro zakoczony i w swej

7S
górnej mocno ku górze i tyowi skierowany, podczas gdy w okazie Staruskim jest krótszy,

szeroki, tpy i lekko tylko ku tyowi pochylony; 7) powierzchnia stawowa na processus con-

dyloideus anterior jest wsza ni u Rh. antiuitatis. a owalne, 40 mm dugie i 28 mm
szerokie wgbienie dla processus postglenoidalis, graniczce z ni od tyu, jest bardzo

wybitne, podczas gdy u Rh. antiuitatis z powodu, i odpowiedni wyrostek cofnity jest ku

tyowi, powierzchnia stawowa jest tylko lekko zagbiona; u nos. Staruskiego ta powierzchnia

30 mm duga i 22 mm szeroka, na okazie ze Surochowa 40 mm duga i 25 mm szeroka,

jest nieco gbsza i dolnym kocem nieco bardziej na wewntrz skierowana; 8) grzebie

postcondyloidalny, który u nos. Staruskiego jest gruby i tpy a na zewntrz czy si z po-

wierzchni stawow kykcia pod ostrym ktem, u nos. biaego jest wicej ostry, cienki,

wystajcy i nie dochodzi do zewntrznego kta wyr. kykciowego (processus condyloideus)

.

U nos. czarnego (At. bicomis) processus mentalis jest jeszcze krótszy ni u nos.

biaego; rami poziome na swym dolnym brzegu nie jest tak ukowato wygite; w miejscu

zetknicia si obu ramion biegnie wzdu spojenia po stronie wewntrznej rowek, który ku

doowi si rozszerza a idc dalej ku górze, ginie dopiero na processus mentalis. Podo-

bnego rowka nie napotyka si ani u nos. biaego, ani u nos. wochatego. Processus

coronoideus jest u nos. czarnego szerszy, nie tak ostro zakoczony, mniej w ty skiero-

wany ni u nos. biaego i przypomina wicej taki wyrostek u nos. staruskiego, od

którego jednak róni si silniejszem zagiciem ku tyowi. Foramen mandibulare exter-

num jest u At. bicomis 13 mm dugie a 10 mm wysokie.
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Zby.

W czaszce Staruskiej zby wszystkie miay typow pokryw cementow, niezbyt

grub i w wielu miejscach poodpada. Tylko zby stae, ukryte jeszcze w szczce, zacho-

way powok cementow jednostajnie na caej swej powierzchni.

Uzbienie szczki górnej.

Zb sieczny pierwszy (Dens incisivus primus).

Tab. XV. Rye. XXVIII.

W czaszce nos. Staruskiego, na samym przednim kocu dolnego brzegu koci midzy-

szczkowej, znajduj si po obu stronach lekkie zagbienia, odpowiadajce zbodoom pierw-

szych zbów siecznych. Same zby jednak nie dochoway si. Natomiast w innej czaszce

nosoroca wochatego, pochodzcej ze Surochowa w Galicyi (w zbiorach Muzeum im. Dzie-

duszyckich we Lwowie), przy bliszem badaniu zauwayem w tem samem miejscu, co u nos.

Staruskiego, drobne, owalne, na 7 mm dugie, 4 mm szerokie otwory, a w ich gbi tkwice

szcztki zbów.

Po rozszerzeniu prawego zbodou ukaza si zb, przypominajcy postaci sw
pestk z daktyla (bez rodkowego rowka), oby, z boków nieco ciniony, ku obu kocom
silniej jednak ku przedniemu ni ku tylnemu zwony. Zb ten w przewanej swej czci

okryty jest brunatno-czarnym cementem, tak, e biaem szkliwem otoczona korona tylko na

samym szczycie od strony tylnej (na przestrzeni okoo 5 mm rednicy majcej) z pod ce-

mentu przeglda. Powierzchnia ta odsonita korony jest ksztatu jajowatego, szersz stron

do szczytu zba zwrócona, wypuka w kierunku podunym, z boków ciniona i idzie po-

chyo od szczytu i przodu zba do tyu i dou. Cz korzeniowa zba jest do tpo za-

koczona, na samym szczycie opatrzona malekim guzkiem, nie posiada jednak wcale otworu

dla naczynia krwiononego lub nerwu. Powierzchnia cementu za okazuje drobne nierównoci

i pytkie, nieregularnie rozsiane drobne rowkowate zagbienia. W lewym zbodole teje

czaszki znajdowa si ukryty równie zb sieczny, ale mocno zmarniay. Przedstawia on bo-

wiem tylko utwór kulistawy w kierunku osi zba ciniony, okryty podobnie jak zb prawy

brunatno-czarnym cementem, z pod którego w porodku czci przedniej widnieje okoo 3 mm
duga, paska, biaem szkliwem powleczona cz korony. Oba te zby nie wystaway wcale

ponad krawd zbodoów i pokryte byy za ycia osobnika dzisem.

Wymiary: zb pierwszy sieczny prawy w czaszce ze Surochowa (w mm):

Dugo 22

Wymiar przednio-tylny ... 7

» poprzeczny .... 5

Zb pierwszy sieczny lewy

w czaszce ze Surochowa we wszystkich trzech wymiarach okoo 5 mm.

Zb sieczny drugi (Dens incisivus secundus).

W czaszce ze Staruni w rowku, biegncym wzdu krawdzi dolnej koci midzy-

szczkowej, w odlegoci okoo 15 mm od przedniego jej brzegu, znajduj si po obu stronach
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zbodoty po wypadych (zdaje si wieo) zbach siecznych. Ujcie zewntrzne prawego zbo-

dou, ksztatu owalnego, 8 mm dugie i 7 mm szerokie, a sama jama jego lejkowata, z bo-

ków ciniona, na 6 mm gboka, opatrzona jest w szczycie przewodem naczyniowym i skie-

rowana ku tyowi i górze. Zbodó lewy, ksztatem zbliony do prawego, jest na 9 mm g-
boki, a jego ujcie ma 9 mm dugoci i 7 mm szerokoci.

Zby sieczne wic u nosoroca wochatego byy organami szcztkowymi. Wyrastay

one mniej lub wicej rozwinite tylko u niektórych osobników i to albo obydwa jak w czaszce

staruskiej, albo tylko pierwsze jak w czaszce ze Surochowa. Czasami wyrzynay si one ze

szczki a wtedy w krótkim czasie zostaway zuyte i wypaday, jak tego przykad mamy
w okazie Staruskim, albo do pónego wieku (a moe i nigdy) z zbodoów nie wychodziy,

jak tego dowodz siekacze czaszki ze Surochowa, nalece do osobnika starszego, zdaje si,

o cakowicie ju skostniaej przegrodzie nosowej.

Zby przedtrzonowe mleczne szczki górnej (Dentes praemolares decidui maxillae).

Zb przedtrzonowy pierwszy lewy (Dens praemolaris primus sinister).

Tab. XV. Ryc. 34, 39, 40, 41.

Zb ten jest opatrzony dwoma korzeniami oddzielnymi, t. j. przednim i tylnym. Ko-

rze przedni, na granicy szyjki 12 mm szeroki, posiada przedni cian zaokrglon, tyln

do drugiego zba przedtrzonowego zwrócon pask, na granicy szyjki na 17 mm szerok.

Tylny korze jest paski. Oba korzenie do dugie, w zbodole ukryte, wystaj tylko swoj

nasad na 4 mm ponad brzeg zbodou. Rowkowato zagbiona szyjka oddziela korzenie

od korony.

Korona mocno na powierzchni swej zuyta, posiada, widziana z góry, ksztat trójkta

równoramiennego, krótk podstaw do nastpnego zba zwróconego, a samym wierzchokiem

ostrym skierowanego na zewntrz. Korona tego zba ksztatu trójktnego jest zewntrz na

20 mm, wewntrz na 18 mm duga, w tylnej za czci na 16 mm szeroka. Wysoko
jej ponad brzeg zbodoowy wynosi po stronie zewntrznej okoo 15 mm. Powierzchnia

jej jest ju tak dalece zuyt, e wida na niej tylko dwie eliptyczne areole. Przednia

z nich, skierowana dusz osi od tyu i wewntrz do przodu i zewntrz, jest 6 mm duga,

a 5 mm szeroka, druga za poprzecznie do osi duszej zba ustawiona, jest 7 mm duga

i 5 mm szeroka. Obie te areole s ostatnimi szcztkami (prefossette i meclifossette) vallis

anterior. Zb ten jest bardzo podobny do takiego samego zba u At. bicornis i At. simus.

W czaszce At. bicornis z kraju Somali (w Muzeum im. Dzieduszyckich), korona tego zba
posiada równie ksztat trójktny; dugo jej po stronie zewntrznej wynosi 20 mm, szero-

ko z tyu 18 mm. Powierzchnia korony cakiem ju zuyta, ma tylko jedn areole po-

dun przy swym tylnym wewntrznym brzegu. Areola ta, bdca szcztkiem prefossetty,

biegnie od tyu i wewntrz do przodu i zewntrz. Zb ten posiada równie dwa korzenie,

z których przedni w caej swej dugoci od przodu jest odsonity tak, e wkrótce byby

ju wypad. W czaszce nos. At. simus zb ten o koronie podobnie trójktnego ksztatu

z zaokrglonymi wierzchokami, 26 mm dugiej a 23 mm szerokiej, wznoszcej si nad

brzeg zbodou na 5 mm, jest równie tak mocno zuyty, e zaledwie mona dostrzedz



— 209 —

na jego powierzchni ladu dwóch areoli. Przypomina on wygldem swoim taki sam zb noso-

roca Staruskiego, ale jest od niego nieco wikszy.

Zb przedtrzonowy pierwszy mleczny prawy (Dens praemolaris primus deciduus dexter).

Tab. XV. Ryc. 39. Tab. XVI. Ryc. 40.

Zb ten nie róni si niczem istotnem od zba lewego i równie w tern samem
miejscu posiada dwie areole. Pierwszy zb mleczny przedtrzonowy nosoroca wochatego

nie by znany Brandtowi.

Zb przedtrzonowy drugi mleczny lewy (Dens praemolaris secundus deciduus sinister).

Tab. XV. Ryc. 34.

Korona jego, ksztatu prostoktnego, jest prawie do samej nasady start, a korzenie

s zupenie zresorbowane tak, e cay zb posiada posta paskiej pytki, na 25 mm (po stro-

nie zewntrznej) dugiej, 30 mm szerokiej i 8 mm wysokiej. Powierzchnia korony ma jeszcze

zatok rodkow i dwa doki 1

). Zatoka rodkowa (prefossete = vallis anteriorj, 15 mm
duga i 6 mm szeroka, uchodzi na zewntrz bardzo wazk szczelin. Na zewntrz od niej

ley doek rodkowy (medifossette = areola externa), powstay wskutek zlania si ze

sob wyniosoci ostrogowatej (crista = processus angularis collis externi)

z wyrostkiem ostrogowatym (crochet =processus angularis collis medii). Doek

ten, ksztatu kolistego, ma okoo 4 mm rednicy a tylko drobne wiato. Ku tyowi od zatoki

rodkowej ley doek tylny, jako ostatni szcztek zatoki tylnej (postfossete). Posiada

on ksztat eliptyczny i jest na 6 mm dugi a 4 mm szeroki.

Zb przedtrzonowy drugi mleczny prawy (Dens praemolaris secundus deciduus dexter)

Tab. XV. Ryc. 35, 36, 39.

zgadza si pod wzgldem ksztatu i wymiarów z odpowiednim zbem strony lewej,

tylko doek tylny (postfossete) wskutek silniejszego zuycia przybra posta kolist, a re-

dnica jego wynosi zaledwie 3 mm. Odpowiedni zb nosoroca biaego (At. simus) po-

siada koron 35 mm dug, 33 mm szerok i 30 mm wysok, majc trzy oddzielone od

siebie areole. Doek rodkowy (medifossette) ksztatu kolistego, ma okoo 7 mm re-

dnicy i ley w poowie dugoci ciany zewntrznej. Doek tylny (postfossette) jest nie-

regularnie kolisty, o 11 mm rednicy. Doek trzeci wreszcie, bdcy szcztkiem zatoki prze-

dniej (prefossette), podunie jajowatego ksztatu, jest 16 mm dugi i 7 mm szeroki. Na

zbie odpowiednim strony lewej zatoka przednia (prefossette) i doek rodkowy
(medifossette) s jeszcze ze sob poczone.

Zb przedtrzonowy trzeci mleczny lewy (Dens praemolaris tertius deciduus sinister).

Tab. XV. Ryc. 34.

Trzeci zb mleczny jest prawie tak samo zuyty jak drugi; pozostaa bowiem z niego

tylko paska pytka, która zapomoc drobnych nieregularnych szcztków korzeni, zaledwie

1

) Nazwy polskie, uyte tutaj dla okrelenia poszczególnych czci zbów, zostay wprowadzone

przez A. lósarskiego w pracy: » Kilka sów o nosorocach dyluwialnych. Pamitnik iizyograficzny«. T. IV,

Warszawa 1884.

WYKOPALISK* STARUSKIE 27
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w dzisach si trzymaa. Korona jego posiada ksztat wicej trapezowaty ni prostoktny,

gdy dugo jej po stronie zewntrznej wynosi 40 mm, a po stronie wewntrznej tylko

25 mm, szeroko 30 mm, wysoko okoo 15 mm. Zatoka rodkowa (prefossette),

18 mm duga i 6 mm szeroka, uchodzi na wewntrz wazk szczelin, u wylotu której, po-

dobnie jak i w zbie drugim, znajduje si drobny guzek szkliwa. Doek rodkowy (medi-

fossette), ksztatu trójkta o zaokrglonych naroach, posiada okoo 5 mm rednicy i due

wiato. Doek tylny (postfossette), kolisty, ma due wiato i mierzy okoo 7 mm re-

dnicy. Parastyl tak jak u poprzednich zbów jest silnie rozwinity.

Zb przedtrzonowy trzeci mleczny prawy (Dens praemolaris tertius deciduus dexter).

Ta). XV. Ryc. 37, 38, 39.

Zb ten zgadza si postaci i wymiarami zupenie z tyme strony lewej.

Odpowiedni zb nosoroca biaego (At. simus) 45 mm dugi, 42 mm szeroki

i 35 mm wysoki, posiada zatok rodkow (prefossette) w postaci areoli, 25 mm du-

giej, 11 mm szerokiej, biegncej niemal równolegle do brzegu wewntrznego, a to w na-

stpstwie tego, e protoloph u nos. biaego nie stoi prostopadle do brzegu wewntrznego

zba jak u nosoroca wochatego, lecz zagina si ukowato ku tyowi. Doek rodkowy
(medifossette), ksztatu jajowatego, jest 11 mm dugi. Doek tylny (postfossette) eli-

ptyczny jest 13 mm dugi i 9 mm szeroki.

Zb przedtrzonowy czwarty mleczny lewy (Dens praemolaris quartus deciduus sinister).

Tab. XVII. Ryc. 48.

Zb ten posiada jeszcze niezbyt zuyt koron i cztery potne korzenie, midzy któ-

rymi tkwi ju zb stay. Powierzchnia jego korony, 30 mm wysokiej ksztatu trapezowa-

tego, jest zewntrz 53 mm, wewntrz 30 mm duga, a 30 mm szeroka. Zatoka rod-

kowa (prefossette) jest 15 mm duga a 6 mm szeroka. Przednia jej cz jest oddzie-

lona po czci od reszty za porednictwem listwowatego wyrostka, odchodzcego od wy-

niosoci ostrogowatej (crista) i idcego ku tyowi i wewntrz. Cz odcita zatoki

ma ksztat trójkta, 6 mm dug podstaw na zewntrz skierowanego, wierzchokiem za
otwartym poczonego z pozosta czci zatoki rodkowej. Doek rodkowy (medi-

fossette) posiada ksztat trójkta o zaokrglonych naroach, szczytem na zewntrz, podstaw

na wewntrz zwróconego, o rednicy 7 mm. Zatoka tylna (postfossette) zachowaa si

pod postaci trójktnego doka o rednicy 15 mm. Z poród czterech korzeni tego zba dwa

zewntrzne w kierunku od przodu do tyu spaszczone, s na 45 mm dugie i przy kocu

na 20 mm od siebie oddalone, a dwa wewntrzne w nasadzie ze sob zrose i przy kocu

tylko na 10 mm od siebie oddalone. Odlego koców korzeni zewntrznych i wewntrz-

nych wynosi okoo 55 mm.

Zb przedtrzonowy czwarty mleczny prawy (Dens praemolaris quartus deciduus dexter).

Tab. XVI. Ryc. 40, 46.

Zb ten podobny do tego strony lewej, róni si od niego tem, e brak mu owego

wyrostka od wyniosoci ostrogowatej (crista) odchodzcego; natomiast przy ujciu zatoki

rodkowej znajduje si podobny guzek ale mniejszy.
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E. Giebel w pracy swojej
*) podaje na tablicy III midzy innemi rysunki zbów mle-

cznych czaszek z Obergebra i Quedlinburga. Odnonie co do zba pierwszego (Fig. 7, 8, 10

i prawdopodobnie pierwszego zba fig. 1-ej. który Giebel uwaa za drugi), znamiennem dla

niego jest to, e wynioso pagórkowata przednia (protoloph) oddzielona jest pier-

wotnie gbok brózd ocl wyniosoci pagórkowatej zewntrznej (ectoloph), pyt-

sz za od wyniosoci pagórkowatej tylnej (metaloph) i przesunita jest zupenie

ze strony przedniej zba na wewntrzn. Wskutek tego, gdy ulegnie korona czciowemu star-

ciu, zatoka rodkowa, która dotd biega w kierunku od przodu i zewntrz do tyu i we-

wntrz, a bya z obu koców otwart, zostaje zamknit od tyu. Odtd te uchodzi ta za-

toka tylko po przedniej stronie zba (we wszystkich za pozostaych zbach po stronie we-

wntrznej), a wynioso pagórkowata przednia (protoloph) czy si z wyniosoci pagór-

kowat tyln (metaloph). Zby te, odrysowane przez Giebla, podobne s do staruskich, je-

dnak bardziej startych. Natomiast zb mleczny drugi, trzeci i czwarty w okazach Giebla s
silniej zuyte, ni Staruskie, od których jednak zasadniczo si niczem nie róni.

Zby przedtrzonowe stae szczki górnej (Dentes praemolares permanentes

maxillae)

w okazie Staruskim byy jeszcze ukryte w szczce pod korzeniami odpowiednich

zbów mlecznych.

Zb przedtrzonowy oierwszy stay (Dens praemolaris permanens primus)

nie wyrasta wcale, a po wypadniciu zba mlecznego pozostaje w tern miejscu wolna

przestrze.

Zb przedtrzonowy stay drugi lewy (Dens praemolaris permanens secundus).

Tab. XVI. Ryc. 41.

Ksztat zba tego, ogldanego z góry, rodkuje midzy trójktem, o bardzo przyt-

pionym wierzchoku, a czworobokiem. ciana zewntrzna zba ma mniej wicej ksztat

picioboku, którego dwa boki górne, tworzce brzeg korony, schodz si pod bardzo tpym

ktem. Korona tego zba, 35 mm duga, 28 mm szeroka i 30 mm wysoka, jest jeszcze zu-

penie nienaruszon. Wynioso pagórkowata zewntrzna (ectoloph) ma ksztat

dutowaty o krawdzi przedniej pochyo, tylnej stromo spadajcej i ma na szczycie zbko-

wate wycicie, wskutek czego wierzchoek jej jest rozdzielony. Wynioso pagórko-

wata przednia (protoloph), znacznie grubsza od poprzedniej, biegnie skonie od przodu

i zewntrz ku tyowi i wewntrz. Od wyniosoci zewntrznej oddziela j g-
bokie (18 mm), od wyniosoci rodkowej (metaloph) pytsze (10 mm) wcicie.

Crista, po poczeniu z wyrostkiem ostrogowatym (crochet), zda dalej ku przodowi

i wewntrz, spadajc sw krawdzi skonie ku wyniosoci pagórkowatej przedniej

J
) E. Giebel. Beitrage zur Osteologie des Rhinoceros. Jahresbericht des naturwiss. Vereins in

Halle. 3 Jhg. 1850.
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(protoloph), z któr czy si, dzielc w ten sposób zatok rodkow na dwie czci:

przedni, zewntrzn, szersz, nieregularnie czworobocznego ksztatu, 12 mm dug i sze-

rok, na zewntrz i do przodu na znacznej przestrzeni otwart, a ku doowi lejkowato si

zwajc i tyln, wewntrzn, nieregularnie trójktnego ksztatu, 12 mm dug a 8 mm
szerok, wazk szczelin na zewntrz uchodzc. Zatoka tylna (postfossete), 15 mm
duga a 8 mm szeroka, ma ksztat nieregularnego wyduonego trójkta. Tylna jej ciana ma
na swym górnym brzegu prostoktny wyrostek.

Zb przedtrzonowy drugi stay prawy (Dens praemolaris permanens secundus dexter)

Tab. XVI. Ryc. 40

róni si od lewego tylko tem, e wynioso pagórkowata przednia (protoloph) zrasta

si ze rodkow (metaloph), wskutek czego zatoka rodkowa (prefossette) jest od we-

wntrz zamknita i przedstawia si w postaci dwóch oddzielonych od siebie doków (areoli).

Zb przedtrzonowy trzeci stay lewy (Dens praemolaris tertius permanens sinister).

Tab. XVI. Ryc. 41.

Ogóln postaci nie róni si niczem od zba przedtrzonowego drugiego, jest jednak

nieco wikszy. Korona jego 35 mm duga, 28 mm szeroka i 45 mm wysoka, uksztatowana

jest jak w zbie poprzednim. Wynioso pagórkowata zewntrzna, oddzielona jest od prze-

dniej szczelin, na 2 mm szerok a 5 mm gbok. Wyniosoci pozostae podobne s do

tyche zba poprzedniego. Doek rodkowy (meclifossette) jest 8 mm dugi, 5 mm sze-

roki; zatoka rodkowa (prefossette), 25 mm duga, przedzielona jest w poowie swej

dugoci; zatoka tylna (postfossette) jest na 23 mm duga a 7 mm szeroka.

Zb przedtrzonowy trzeci stay prawy (Dens praemolaris tertius permanens dexter).

Tab. XVI. Ryc. 40.

Taki jak lewy.

Zb przedtrzonowy czwarty stay lewy (Dens praemolaris quartus permanens sinister).

Tab. XVI. Ryc. 42, 43.

Korona tego zba 45 mm duga, 40 mm szeroka i 75 mm wysoka, ma na swej wy-

niosoci pagórkowatej zewntrznej (ectoloph) ktowaty wystp ku stronie ze-

wntrznej, znajdujcy si mniej wicej w poowie jej dugoci. Wynioso pagórkowata
przednia (protoloph) biegnie ukowato ku tyowi i po swej tylnej stronie ma blizko na-

sady eberkowaty wyrostek, idcy od góry ku doowi. Wynioso pagórkowata rod-
kowa (metaloph), przy nasadzie bardzo cienka, grubieje coraz bardziej ku kocowi i okoo

poowy swej dugoci ma ku przodowi skierowany fad, od którego odchodzi wynioso
ostrogowata (crochet), czca si z crist. Zatoka rodkowa (prefossette), okoo 20 mm
duga, szczelinowata, przebiega wykowato. Doek rodkowy (meclifossette), o rednicy

okoo 10 mm, ma ksztat trójkta, podstaw na zewntrz skierowanego. Zatoka tylna

(postfossette) jest, jak susznie Brandt zaznaczy, u góry ksztatu trapczoidalnego, w gbi
owalnego i liczy w wymiarze poprzecznym 13 mm, w przednio-tylnym tylko 6 mm, a to

z przyczyny jzykowatego wyrostka, na jej tylnym brzegu si wznoszcego i ku przodowi skie-
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rowanego. Spód zba jeszcze cakowicie otwarty, tworzy jam nieregularnie czworobocznego

ksztatu, w rodku której stercz trzy obe (Ryc. 43) wyrostki; z nich przedni, wyduony, od-

powiada zatoce przedniej (prefossette), dwa drugie za nale do medifossette i post-

fossette.

Zb przedtrzonowy czwarty stay prawy (Dens praemolaris quartus permanens dexter)

Tab. XVI. Ryc. 44, 45

odpowiada wymiarami temu strony lewej.

Zb trzonowy pierwszy (pity) stay lewy (Dens molaris primus (quintus) perm. sinister)

Tab. XVI. Ryc. 47

przypomina swoj postaci zb przedtrzonowy czwarty, od którego róni si tylko

znaczniejsz wielkoci i niektórymi drobnymi szczegóami. Korona jego jest okoo 65 mm
(po stronie zewntrznej) duga, 45 mm szeroka i okoo 40 mm wysoka. Wynioso
pagórkowata przednia (protoloph) nie jest poczona na tym okazie z wynioso-
ci pagórkowat redni (metaloph) wyrostkiem, jak w okazie Brandta. Na wy-

niosoci pagórkowatej redniej (metaloph), na wewntrz od wyrostka ostrogowa-

tego znajduje si drobny wyrostek, który na poprzednim zbie by zaledwie zaznaczony.

Doek rodkowy (medifossette) ma ksztat trójkta, 7 mm wysokiego o podstawie

13 mm dugiej. Zatoka tylna (postfossette) z powodu, e wyrostek wyniosoci pagór-

kowatej tylnej nie jest tak bardzo pochylony ku przodowi, ma ksztat wicej trójkta

(16 x 14), wierzchokiem ku przodowi i zewntrz skierowanego. Szczyty wyniosoci pagór-

kowatych s na tym zbie ju lekko starte i to wicej na prawym ni lewym.

Zb trzonowy pierwszy (pity) stay prawy (Dens molaris primus (quintus) perm. dexter)

nie róni si od lewego.

Zb trzonowy drugi (szósty) stay lewy (Dens molaris secundus (sextus) permanens sinister).

Tab. XVI. Ryc. 47.

Zb ten zaledwie szczytem swym wychodzi z zbodou i z tego powodu nie mona
jeszcze na nim wykona dokadniejszych pomiarów. Wynioso pagórkowata ze-

wntrzna (ectoloph) jest okoo 60 mm szeroka (w wymiarze podunym), a wynioso
pionowa fcosta), trzecia ocl zewntrz, jest wyraniejsz ni na pitym. Wynioso
pagórkowata przednia (protoloph) ma u szczytu (w wymiarze podunym) 24 mm
i nie posiada wyrostka. Wynioso pagórkowata rednia (metaloph) wewntrznym

swym kocem leszcze silniej ku tyowi skierowana ni na zbie pitym. Wynioso
pagórkowata tylna jest taka sama jak na zbie poprzednim. Zatoka rodkowa
(prefossette) jest niepodzielona, a wic przeciwnie jak na okazie Brandta. Doek rod-

kowy (medifossette) jest 11 mm dugi, 7 mm szeroki. Zatoka tylna podobna jest do

teje zba poprzedniego.

Zb trzonowy drugi (szósty) stay prawy (Dens molaris secundus (sextus) permanens dexter)

podobny jest zupenie clo lewego.
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Zb trzonowy trzeci (siódmy) stay (Dens molaris tertius (septimus) permanens).

W okazie Staruskim zb ten by jeszcze w gbi zbodou ukryty. Jest on bardzo

may, a nadto potrzaskany tak, e zoy si w caoci nie da. Dugo jego po stronie le-

wej wynosia 27 mm, szeroko 24 mm, wysoko 44 mm.

Wnioskujc z rónego stopnia zuycia poszczególnych zbów, mona ustali w przy-

blieniu czas wyrzynania si zbów mlecznych i staych. Naprzód mianowicie wychodz ko-

lejno mleczne przedtrzonowe: 1-szy, 2-gi, 3-ci i 4-ty. Po nich ukazuje si pierwszy stay

(pity) zb trzonowy. Nastpnie wypada drugi mleczny zb przedtrzonowy, a jego miejsce

zajmuje zb stay. Potem wypada trzeci zb mleczny i zostaje zastpiony przez zb trway.

Dalej wyrasta drugi stay (szósty) zb trzonowy, a po nim wypada czwarty mleczny zb przed-

trzonowy. Wreszcie wypada pierwszy zb mleczny przedtrzonowy i wyrasta trzeci (siódmy)

zb trzonowy stay. Zawsze wic równoczenie znachodzi si w szczce po obu stronach naj-

wyej sze zbów w szczce górnej. Ten sam porzdek zbkowania miaem sposobno ob-

serwowa na czaszkach nosoroców At. bicornis i simus. Wedug Giebla wyrasta naprzód

drugi zb trzonowy, a potem dopiero trzeci przedtrzonowy, a wic odwrotnie jak w okazie

Staruskim. Prawdopodobnie wic mog tutaj zachodzi indywidualne rónice.

Uzbienie szczki dolnej (Dentes mandibulae).

Zb sieczny pierwszy prawy (Dens incisivus primus dexter)

nie zachowa si w szczce staruskiej; pozosta po nim tylko otwór zbodoowy,

szczelinowaty, 8 mm dugi, 3 mm szeroki, 2 mm gboki, opatrzony na dnie maym przewo-

dem dla naczy i nerwu.

Zb sieczny pierwszy lewy (Dens incisivus primus sinister).

Równie i ten zb nie zosta ju znaleziony. Otwór jego zbodoowy, oddalony na

20 mm na zewntrz od prawego, ma ujcie ksztatu eliptycznego, 5 mm dugie, 4 mm sze-

rokie, nieco gbsze ni po stronie prawej.

Zb sieczny drugi lewy (Dens incisivus secundus sinister).

Tab. XVI. Ryc. 49.

W oddaleniu 10 mm na zewntrz i ku tyowi od zbodou pierwszego zba siecznego,

znajduje si zbocló siekacza drugiego, ksztatu nieregularnie lejkowatego, 6 mm gboki,

o ujciu 6 mm dugiem, 5 mm szerokiem, na dnie kanalikiem opatrzony. W nim znajduje si

szcztkowy siekacz, ksztatu cinionego z boków stoka, 5 mm wysoki, majcy w wymiarze

przednio-tylnym 5 mm a '6 mm w poprzecznym. Powierzchnia jego korony jest powyerana

a w korzeniu brak przewodu.

Zb sieczny drugi prawy (Dens incisivus secundus dexter)

nie zachowa si; zbodó jego jest tylko szcztkowy.
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Zb przedtrzonowy pierwszy mleczny lewy (Dens praemolaris primus deciduus sinister).

Tab. XVII. Ryc. 50.

Zb ten widziany z góry ma ksztat trójkta równoramiennego, zwróconego pod-

staw krótk do zba nastpnego, wierzchokiem za nieco skrzywionym ku przodowi i we-

wntrz. ciana jego zewntrzna lekko wypuka, ma na swej przedniej górnej czci jak

gdyby lad pionowego rowka. Wynioso pagórkowata zewntrzna przechodzi ku

przodowi i wewntrz w wynioso poprzeczn przedni (collis anterior = vorde-

res Querjoch) bardzo nieznaczn, pomidzy którto a wyniosoci poprzeczn rod-
kow (collis medius = mittleres Qtierjoch) znajduje si pytka zatoka przednia (val-

lis anterior). Wynioso poprzeczna rodkowa (collis medius = mittleres Querjoch) od-

chodzi ukowato ku tyowi i czy si z wyniosoci poprzeczn tyln (collis po-

steriori hinteres Querjoch), wskutek czego zatoka tylna (vallis posterior) zamienia

si na doek (areola) ksztatu eliptycznego, 8 mm dugi a 6 mm szeroki, oddzielony tylko

cienk warstw zbiny (dentyny) od obwodowej warstwy szkliwa. Najwiksza dugo korony

tego zba wynosi 20 mm, najwiksza szeroko 12 mm, wysoko 15 mm. Szyjka zba za-

znaczona jest gbokim rowkiem, okalajcym koron. Zb ten posiada dwa korzenie, majce

u nasady 10 mm w wymiarze poprzecznym a 6 mm w przednio - tylnym.

Zb przedtrzonowy pierwszy mleczny prawy (Dens praemolaris primus deciduus dexter)

zgadza si z lewym tak pod wzgldem postaci jakote wymiarów.

Zb przedtrzonowy drugi mleczny lewy (Dens praemolaris secundus deciduus sinister)

Tab. XVII. Ryc. 50.

Zb ten posiada koron bardzo ju zuyt, a korzenie zupenie zresorbowane. Wy-

nioso pagórkowata zewntrzna podzielona jest na swej stronie zewntrznej dwoma

pionowymi rowkami na trzy czci. Wynioso poprzeczna rednia przedstawia na

swej górnej powierzchni ptl szkliwa na 5 mm dug, skierowan ku wewntrz i nieco ku

przodowi. Wynioso poprzeczna tylna na tym okazie jest silnie uszkodzon. Ze za-

toki przedniej pozosta tylko drobny trójktny (w przekroju) na 4 mm gboki, a 2 mm sze-

roki rowek. Zatoka tylna, 9 mm duga a 7 mm szeroka, uchodzi wazk (2 mm) szczelin

na zewntrz. Dugo zba wynosi 28 mm, szeroko 14 mm, wysoko okoo 12 mm. Zba

odpowiedniego po stronie prawej brak w okazie Staruskim.

Zb przedtrzonowy trzeci mleczny lewy (Dens praemolaris tertius deciduus sinister).

Tab. XVI. Ryc. 50.

Korona tego zba jest równie silnie zuyta, a z korzeni pozostay tylko nieznaczne

szcztki. ciana zewntrzna zba przernita jest gbszymi rowkami ni w zbie poprzednim,

a odnosi si to przedewszystkiem do rowka tylnego, znajdujcego si prawie w porodku du-

goci. Dugo korony tego zba wynosi (po str. zewntrznej) 35 mm, szeroko 15 mm,

wysoko 11 mm. Wynioso poprzeczna przednia okoo 19 mm duga, stoi pra-

wie prostopadle do wyn. pagór, zewntrznej. Wynioso poprzeczna rodkowa, okoo

17 mm duga, jest nieco skierowana ku tyowi, podobnie jak wynioso poprzeczna
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tylna. Zatoka przednia wazka trójktna, jest w nasadzie 6 mm szeroka (w osi szczki)

a 7 mm duga i jest ustawiona prostopadle do zewntrznej ciany. Zatoka tylna wiksza,

10 mm szeroka, 8 mm duga, skierowana jest swym wierzchokiem ku przodowi. Korona

tego zba jest starta skonie od wewntrz do zewntrz tak, e brzeg wewntrzny jej jest

znacznie wyszy ni zewntrzny.

Zb przedtrzonowy trzeci mleczny prawy (Dens praemolaris tertius deciduus dexter)

podobny jest zupenie do lewego.

Zb przedtrzonowy czwarty mleczny lewy (Dens praemolaris quartus deciduus sinister).

Korona jego, ksztatu trapezowatego, jest na 30 mm duga, 24 mm szeroka i okoo

20 mm wysoka. Wynioso zewntrzn po jej stronie zewntrznej przedziela w polo-

wie dugoci pionowa brózda. Wynioso poprzeczna przednia jest ukowato ku

przodowi wypuklona. Wynioso poprzeczna rednia, w przekroju prostoktna, jest przy

nasadzie swej okoo 9 mm szerok. Póksiycowata wynioso poprzeczna tylna

jest 17 mm dug, a przy nasadzie 7 mm szerok. Zatoka przednia, 13 mm gboka,

11 mm szeroka, ksztatu trójkta, o wierzchoku lekko zaokrglonym, ma przy swym prze-

dnim brzegu rowkowate wcicie. Zatoka tylna, w czci swej górnej prawie prostoktna, jest

na 15 mm szeroka i 9 mm gboka.

Korona tego zba, tak jak innych zbów dolnych, cita wicej od zewntrz ni od

wewntrz, wznosi si ponad zbodó na 30 mm. Zb ten opatrzony jest dwoma potnymi

korzeniami, przednim i tylnym, na powierzchni przedniej i tylnej przedzielonymi rowkowatemi

zagbieniami. Korzenie te s rozbienie wzgldem siebie ustawione, a to przedni jest skiero-

wany ku przodowi, tylny ku tyowi.

Zb przedtrzonowy czwarty mleczny prawy (Dens praemolaris quartus deciduus dexter).

Tab. XVI. Ryc. 51.

Taki jak lewy.

Zb przedtrzonowy drugi stay lewy (Dens praemolaris secundus permanens sinister).

Tab. XVIII. Ryc. 52.

Zb ten by jeszcze zupenie ukryty w szczce pod korzeniami zba mlecznego, wsku-

tek czego te korona jego jest zupenie nienaruszona. Róni si on znacznie od opisu Brandta.

Z góry widziany posiada ksztat trójkta, podstaw krótk do tyu skierowanego. ciana jego

zewntrzna tworzy porodku w górze trójktny zb, po bokach nasady wciciami odgraniczony.

Szeroko tej ciany w nasadzie wynosi 20 mm, w górze 28 mm, wysoko krawdzi przedniej

18 mm, tylnej 22 mm, wysoko samej ciany w porodku 30 mm. ciana ta lekko wypuka,

w polowie rowkiem pytkim opatrzona, idzie ukonie od wewntrz i przodu do zewntrz i tyu.

Wynioso zewntrzna jest wycignita ku górze w ksztacie zba, który czc si z collis

medhis, tworzy trójktn piramid. Wynioso poprzeczna przednia (collis anterior)

nieznaczna, jest ku wewntrz ukowato zagita. Wynioso poprzeczna rodkowa dy
ku tyowi i wewntrz pod ktem ostrym i czy si tutaj z wyniosoci poprzeczn
tyln, otaczajc w ten sposób zupenie zatok tyln. Wynioso poprzeczna
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tylna idzie ukowato ku przodowi i wewntrz, czc .si, jak ju wyej powiedziano, z wy-

niosoci rodkow; w porodku swej górnej krawdzi ma lekkie wcicie i drugie podobne

w miejscu poczenia si obu wyniosoci. Zatoka przednia przedstawia bardzo niewielkie,

na 8 mm szerokie, rynienkowate, u dou szczelinowata zwone zagbienie. Zatoka tylna
przedstawia trójktn, 17 mm dug, 8 mm szerok areol, podstaw do wewntrz, szczytem

na zewntrz zwrócon.

Zb przedtrzonowy drugi stay prawy (Dens praemolaris secundus permanens dexter)

podobny do lewego, tylko wynioso tylna (collis posterior) na brzegu prze-

dnim opatrzona jest stokowatym, ku górze skierowanym wyrostkiem.

Zb przedtrzonowy trzeci stay lewy (Dens praemolaris tertius, permanens sinister)

Tab. XVIII. Ryc. 52

zakryty by jeszcze z wierzchu zbem mlecznym. W przeciwiestwie do okazu

Brandta, jest on podobniejszy do zba przedtrzonowego czwartego ni do drugiego. ciana ze-

wntrzna, ku górze zbowato wyduona, w górze na 25 mm duga, wypuka, okoo po-

owy dugoci opatrzona jest pytkim rowkiem, wzdu ku korzeniowi biegncym.

Wynioso zewntrzna ma w górze w porodku, jak ju wyej powiedziano^

trójktny wystp, 16 mm u podstawy dugi, 11 mm wysoki. Wynioso poprzeczna
tylna, 13 mm duga, stoi do zewntrznej prostopadle; powierzchnia jej zewntrzna jest wy-

puka, wewntrzna wklsa. Wynioso poprzeczna przednia, podobna do tylnej,

tylko nieco ku tyowi skierowana. Wynioso poprzeczna rodkowa, 10 mm duga,

na powierzchni przedniej i tylnej rowkowatemi zagbieniami opatrzona, wysza od wyniosoci

przedniej i tylnej a tak prawie wysoka jak wynioso zewntrzna, od której jest rowkowatem

wgbieniem oddzielona. Zatoka tylna u góry mniej wicej czworoboczna, 11 mm gboka
(w wym. poprzecznym), przy cianie zewntrznej 11 mm, przy ujciu 9 mm szeroka. Za-

toka przednia mniejsza, ksztatu trójktnego, w nasadzie 10 mm szeroka i 9 mm w wy-

miarze poprzecznym zba majca. Nie siga tak gboko jak zatoka tylna, gdy mniej wi-

cej tylko do poowy wysokoci korony.

Zb przedtrzonowy trzeci stay prawy (Dens praemolaris tertius permanens dexter)

taki sam jak lewy.

Zb przedtrzonowy czwarty stay lewy (Dens praemolaris quartus permanens sinister).

Zb ten, ukryty jeszcze zupenie w szczce midzy korzeniami zba mlecznego, przy-

pomina ksztatem zb trzeci, od którego jednake jest znacznie wikszy. ciana zewntrzna
ma posta ku górze wyduonego prostokta, na którego wierzchu w przedniej poowie znajduje

si may, trójktny wyrostek, przechodzcy w collis medius. Sama ciana prawie paska, poza

lini zronicia si z collis medius opatrzona jest rowkiem albo raczej szczelin, a w czci

przedniej zagbieniem nieregularnem, skonie od tyu i góry, do przodu i dou biegncem.

Zb ten skada si z dwu czci (jak i wszystkie zby dolne) oddzielnych, zronitych ze

sob, t. j. z czci przedniej, skadajcej si z collis anterior i medius, poczonych ze sob
WYKOPALISKA STARUSKIE 28
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przedni czci collis ejcternus. i czci tylnej, skadajcej si z collis posterior i tylnej

czci collis eoctemus. Cz przednia ma na przekroju poziomym posta podkowy, cz
tylna pópodkowy. Dugo krawdzi dolnej ciany zewntrznej wynosi 31 mm, górnej 35 mm.

bocznych (ukowato na zewntrz wypukych) 50 mm, wysoko ciany w miejscu, odpowiada-

jcem collis medius, 60 mm.

Wynioso zewntrzna (collis externus) ma po stronie zewntrznej jedno,

po stronie wewntrznej dwa pionowe, rowkowate zagbienia. Cz jej przednia podnosi si

zwolna ku rodkowi i na granicy wyniosoci poprzecznej rodkowej dochodzi do najwikszej

wysokoci, poczem spada prostopadle a poniej pierwotnej wysokoci; przy przedniej kra-

wdzi i dalej jeszcze obnia si lekko pochyo ku doowi. Wynioso poprzeczna
przednia, 15 mm duga, nieco ku tyowi zwrócona, posiada powierzchni przedni uko-

wato wypuk , tyln wkls. Wynioso poprzeczna rodkowa, okoo 1 4 mm
duga, idzie nieco ku tyowi; przednia jej powierzchnia rynienkowata, tylna prawie paska,

tylko w pobliu nasady pionowym rowkiem jest opatrzona; sam szczyt wyniosoci pagór-

kowatej rodkowej oddziela rowek na 5 mm gboki od szczytu wyniosoci zewntrznej.

Wynioso poprzeczna tylna, okoo 1 5 mm duga, stojca prostopadle do ciany

zewntrznej, w nasadzie ciesza, ku kocowi grubieje i obnia si zwolna od zewntrz do

wewntrz. Zatoka przednia, trójktna o zaokrglonych ktach, ma w wymiarze podu-

nym 10 mm, w wymiarze poprzecznym 15 mm i czy si z zewntrz trójktn szczelin.

Zatoka tylna, u szczytu ksztatu mniej wicej czworobocznego, ma w wymiarze podu-

nym 15 mm. w poprzecznym 13 mm i uchodzi trójktn szczelin. Na jej cianie ze-

wntrznej znajduje si podobnie jak w zbie poprzednim grzebieniasty niewielki wyrostek,

wychodzcy z wyniosoci zewntrznej. W gbi jamy pulpy zba, od spodu jeszcze otwartej,

wida kulistawe wpuklenia zatoki przedniej i tylnej.

Zb trzonowy pierwszy (pity) prawy (Dens molaris primus (quintus) dexter).

Tab. XVII. Ryc. 51.

Zb ten jest znacznie wikszy ni czwarty, a szczyt jego jest ju nieco zuyty. Ko-

rona jego, widziana od góry, ma ksztat romboidu ku tyowi i wewntrz wycignitego. ciana

zewntrzna, paska, w porodku pionowym rowkiem opatrzona, ksztatu trapezu, o kraw-

dzi górnej 36 mm. dolnej 33 mm, bocznych po 32 mm dugich.

Wynioso zewntrzna (collis externns) ma na swej stronie wewntrznej

zwyke wgbienia dla zatoki przedniej. Avsze, a dla zatoki tylnej, szersze. Wynioso
przednia, okoo 20 mm duga, do nizka, stoi prostopadle do zewntrznej i kocem swym

zagina si nieco ku tyowi. Przednia jej ciana jak zwykle jest ukowato wypuka, tylna wkl-

sa. Wynioso poprzeczna rodkowa, wogóle silniej rozwinita ni przednia, ma

na swej przedniej cianie brózd pionowo biegnc, podobnie jak w zbie poprzednim. Du-

go tej wyniosoci i kierunek s takie same jak przedniej. Wynioso tylna 20 mm
duga, ku tyowi jest do silnie skierowana. Zatoka przednia, widziana od góry, ma ksztat

nieregularnego czworoboku. Wymiar jej poduny po stronie zewntrznej wynosi 15 mm, po

stronie wewntrznej przy ujciu 8 mm, wymiar poprzeczny 12 mm. Szczelina, idca od za-

toki na zewntrz zba. siga do poowy wysokoci korony. Zatoka tylna jest w przekroju

poziomym ksztatu romboidu. o zewntrznem tynem narou zaokrglonem. Wymiar jej przednio-
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tylny po stronie zewntrznej wynosi 15 mm. po wewntrznej 17 mm, wymiar poprzeczny

15 mm.

Zb trzonowy pierwszy (pity) lewy (Dens molaris primus (quintus) sinister)

podoimy zupenie do prawego, ale koron ma nieco uszkodzon. Oba korzenie, prze-

dni i tylny, s na kocach na dwie odnogi rozdzielone.

Zb trzonowy drugi (szósty) (Dens molaris secundus (sextus))

Tab. XVIII. Ryc. 53.

wydoby si zaledwie samym szczytem ponad zbodó, zreszt jest ukryty jeszcze

zupenie w szczce tak, e wszystkich pomiarów nie mona byo na nim wykona. Postaci

sw zblia si zupenie do poprzedniego, ale korona jego jest jeszcze zupenie niestarta.

Z tego to powodu wida, i cz przednia zba, oddzielona gbok szczelin od tylnej,

jest znacznie od teje wysza.

ciana zewntrzna jest w górze na 32 mm szeroka. Krawd jej górna spada

skonie od tyu i góry co przodu i dou, wpadajc w szczelin, obie poowy zba oddzie-

lajc. Po drugiej stronie tej szczeliny krawd wznosi si prostopadle ku górze, poczem

zwolna opada ku przodowi. Wynioso zewntrzna, która jest w zbie pierwszym starta,

tutaj w miejscu poczenia z wyn. pop. rodkow tworzy pask trójktn wynioso. Wy-
nioso poprzeczna przednia podobna jest do teje zba poprzedzajcego. Wynio-
so rodkowa ma po stronie przedniej prostopad brózde, od której na wewntrz

ciana przednia wyniosoci zwraca si nieco ku przodowi. Brózda ta oddziela te równo-

czenie szczyt wyniosoci redniej od szczytu trójktnego wyniosoci zewntrznej. Wynio-
so tylna podobna jak w zbie poprzednim; po jej tylnej stronie znajduje si maa e-
berkowata listewka. Zatoki odpowiadaj ksztatem i wielkoci tyme zba poprzedniego.

Zb trzonowy trzeci (siódmy) (Dens molaris tertius (septimus))

by zupenie ukryty w szczce. Z prawej strony znajduje si wydobyta cz przednia,

która niemal zupenie bya oddzielona od czci tylnej. O ile z tej jeszcze niezupenie wy-

ksztaconej czci mona wnosi, by on znacznie mniejszy od podobnego do niego zba

trzonowego drugiego. Wynioso jednak jego przednia spada ku wewntrz wicej po-

chyo, zatoka za przednia jest w dole owalna, a nie szczelinowata, jak w zbach innych.

Wynioso poprzeczna tylna, 17 mm duga i czca si z ni cze tylna wy-

niosoci zewntrznej, oddzielone s zupenie, jak wyej powiedziano, od czci przedniej zba,

z któr cz si tylko sam nasad. Wynioso poprzeczna rednia, 17 mm duga

i przednia, 20 mm duga, skonie do wewntrz spadajca, *s podobne do odpowiednich wy-

niosoci zba poprzedniego. ciana przednia zba jest 17 mm, zewntrzna 30 mm, tylna

20 mm duga. Wysoko cakowita wyksztaconej czci zba wynosi 45 mm.
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Kostki suchowe.

Tab. XVIII. Ryc. 54—56, XXIX.

W czaszce Staruskiej znalazy si po stronie prawej zupenie dobrze zachowane

kostki suchowe, przypominajce swym wygldem kostki suchowe nosoroców: At. bicornis

Th. javanus i Cerat, sumatranus.

Moteczek (Malleus).

Tab. XVIII. Ryc. 54.

W kosteczce tej odamana zostaa lamina i processus gracilis ; zreszt ta kostka

jest znakomicie zachowana. Wogóle przypomina ona moteczek nos. czarnego (At. bi-

cornis), opisany przez A. H. G. Dorana v
)

(Tabl. XLI. Fig. 1), a pochodzcy z osobnika do-

rosego. Natomiast róni si nieco od moteczka osobnika modego Rh. bicornis, jaki miaem
sposobno porówna. Gówka moteczka jest pólwalcowata, rozdzielona na stronie swej

tylnej (stawowej) strzakowo przebiegajc brózd na dwie czci. Powierzchnia czci we-

wntrznej jest szersza ni zewntrznej, a obydwie stoj do siebie pod ktem prawie prostym.

Obie te powierzchnie razem wzite, tworz siodekowat powierzchni stawow, na 4 mm
dug. 3- 15 mm szerok, wypuk w kierunku od przodu do tyu i w rodku swej dugoci

nieco zwon. Powierzchnia wewntrzna jest ekko wypuka, zewntrzna w czci swej prze-

dniej wklsa, w tylnej wypuka. Przednia powierzchnia gówki jest pówalcowato wypuka

i w górze brzegiem wystajcym opatrzona. Szyjka jest spaszczona a jej szeroka przednia

i zewntrzna powierzchnia w nasadzie gówki pomidzy nasad manubrium a lamin wgnie-

cione. To zagbienie przedua si kanalikowato w gb gówki, idc popod górny, ostry,

w linii prostej cigncy si brzeg. Dolna pytsza cz tego zagbienia ograniczona jest od

dou cienk blaszk, ksztatu esowatego, która wolnym swym brzegiem skierowana jest do

góry i zwrócona poow sw wypuk do laminy, wkls do manubrium. Wewntrzna, tylna

szeroka cz szyjki jest lekko wypuka. Rkoje (manubrium) moteczka, 9 mm duga,

skada si z dwu czci, t. j. górnej, szerszej, odchodzcej od szyjki pod ktem 45° i dolnej,

wszej, która jest przedueniem pierwszej i czy si z ni pod ktem mniej wicej 100°

Górna szeroka cz jest z przodu wklsa, z tyu wypuka. Przy dolnym brzegu wypukej

tylnej czci znajduje si drobne, owalne, brzegiem opatrzone zagbienie. Dolna cienka cz
rkojeci (manubrium) jest trójgraniasta, na kocu kopystkowato w kierunku od przodu

do tyu spaszczona i nieco do przodu i wewntrz skierowana. Processus brems nie jest

wcale rozwinity.

Moteczek, pochodzcy z modego osobnika At. bicornis (Ryc. XXIX), jaki miaem do

porównania, róni si od moteczka nosoroca Staruskiego w nastpujcych szczegóach:

1) powierzchni stawow prawie trzy razy mniejsz; 2) ksztatem rkojeci, która pod ktem
ostrym odchodzi od szyjki; 3) tern, e cz szersza i wsza rkojeci jest poczona pod

ktem jeszcze bardziej rozwartym; 4) silniejszem wygiciem rkojeci.

') Morphology of the Mammalian ossicula auditus. The Transactions of the Linnean Society of

London. II. Ser. Vol. I. zoolog. 1879.
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Kowadeko (Incus).

Tab. XVIII. Rye. 55.

Kostka ta dochowaa si w zupenie nienaruszonym stanie. Trzon kowadeka jest 44 mm
dugi, 3-15 mm szeroki, a w porodku 2

-

7 mm wysoki. Jego powierzchnia stawowa ksztatu

siodekowatego, 396 mm duga, 345 mm szeroka, skada si z dwóch trójktnych wklsych

powierzchni, stykajcych si ze sob prawie pod ktem prostym. Dolna zewntrzna powierzch-

nia jest przytem mniejsza ni górna. Od wierzchoka dolnej powierzchni odchodzi ku doowi

stosunkowo krótki processus longus, na T89 mm dugi, od przodu spaszczony i szczytem

silnie na wewntrz skierowany; na jego kocu znajduje si 13 6 mm duga, 099 mm sze-

roka, prawie paska, ksztatu jajowatego Apophysis lenticidaris. Processus brevis jest

prawie tak duy a nawet nieco wikszy ni processus longus; dugo jego bowiem wynosi

1*98 mm. Wyrostek ten zakoczony tpym wierzchokiem, ma na swej tylnej powierzchni

sabo rozwinit, cienk, podun listewk. Najwiksze oddalenie koców obu tych wyrostków

(processus longus i brevis) wynosi 6
-75 mm.

Strzemiczko (Stapes).

Tab. XVIII. Ryc. 56.

Zachowao si, podobnie jak kowadeko, zupenie nienaruszone. Dugo jego najwiksza

wynosi 4'05 mm. Tylne jego rami, crus curmlineum, jest dusze ni crus rectilineum

i z tego powodu cae strzemiczko jest w stron tego ostatniego zgite i nieco asymetryczne.

Oba ramiona (crura) strzemiczka s po stronie wewntrznej rynienkowato wyobione.

Podstawa strzemiczka, 2'97 mm duga a 154 mm szeroka, jest ksztatu nieregularnie - po-

dunie owalnego, a wzdu jednej swej dugiej krawdzi wypuka, wzdu drugiej wklsa.

Cz jej zewntrzna jest zwaszcza w porodku silnie wypuka i ma brózdk obwiedziona.

Powierzchnia stawowa gówki (capitulum), jest prawie ksztatu póksiycowatego, lekko

wklsa i biegnie skonie od przodu do tyu. Dugo jej wynosi 135 mm, szeroko T26 mm.
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Wymiary czaszki, wykonane wedug wzoru Fr. Touli
')
(w mm):

Rhinoceros

antiquitatis

ze Staruni

Ryc. 26—31

Atelodes simus

(Muz. Dworskie
w Wiedniu)

Ryc. I, III, IV,

V, VII, VIII

Atelodes bicornis

(Muzeum nr.

Dzieduszyckich)

Ryc. II. VI

Rh. antiquitatis

ze Zot. Potoka

(Muz. hr. Bra-
nickich

w Warszawie)

800 810 540 720

170 200 150 228

3. » czoowych .... 210 280 210 250

4. na tukach jarzmowych . 340 340 300 340

5. Oddalenie górnych brzegów uków jarzmowych 270 250 230 270

6. Najmniejsze oddalenie midzy liniami ciemie-

niowemi . . 80 70 KO 90

7. Szeroko na wypukoci przy dolnej granicy

150 180 140 150

8. Szeroko grzebienia potylicznego u góry . . . 200 200

9. Szeroko potylicy powyej otworu usznego . . 240 235

10. Oddalenie pomidzy dolnymi kocami wyrost-

ków stawowych (condyli occipitales) . . . 35 24

11. Oddalenie pomidzy górnymi kocami wyr. staw. 180 72

12. Oddalenie koca koci nosowych od guza czo-

320 430 210 360

13. Oddalenie guza czoowego od szczytu grzebienia

480 480 280 350

14. Szeroko potylicy u góry 200 200

210 210

55 50

17. Oddalenie pomidzy szczytami 2}rocessus post-

140 140

90 60

19. Oddalenie koca koci nosowych od grzebienia

760 820 580 720

20. Oddalenie wyrostka stawowego od przedniego

380 410 350 380

21. Oddalenie przedniego brzegu oczodou od brzegu

120 210 160 145

22. Oddalenie tylnego brzegu jamy nosowej od koca
140 160 200

23. Oddalenie tylnego brzegu jamy nosowej od koci

200 200

24. Oddalenie wyrostka stawowego od zbów trzo-

310 351) 250 '290

25. Oddalenie pierwszego zba przedtrzonowego od

160

26. Oddalenie pomidzy wyrostkiem stawowym a ko-
720 630

27. Oddalenie grzebienia potylicznego od przedniego

430 450 370 430

28. Oddalenie grzebienia potylicznego od najbardziej

na zewntrz wysunitej czci k. jarzmowych 270 310 220 330

29. Oddalenie grzebienia potylicznego od nasady

200 250 160 ISO

30. Oddalenie pomidzy grzebieniem potylicznym

a kocem processus mastoideits 260 90 190

') Franz Toula. Das Nashorn von Hundsheim. Abh. d. k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. XIX. Wien 1902.
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Rhinoceros

antiquitatis

ze Staruni

Ryc. 26—31

Atelodes simus
lAte]odes bicornis' Rh - antiuitatis

Muz. Dworskie
w Wiedniu

Ryc. I, HI, IV,

V, VII, VIII

Muzeum hr.

Dzieduszyckich

Ryc. II, VI

ze Zot. Potoka

Muz. hr. Bra-
nickich

w Warszawie

31. Oddalenie pomidzy najbardziej na zewntrz wy-

sunit czci koci jarzmowych a przednim

brzegiem oczodou

32. Oddalenie koca processus postglenoidalis od

tylnego brzegu wyrostka stawowego (condy-

lus)

Szczka górna:

33. Odlego brzegu szczki górnej od guza czó.

mierzona tasiemk

34. mierzona cyrklem

35. Najmniejsza szeroko koci midzy-szczkowej

36. Szeroko szczk górnych (pm2 )

37. » » •> (m2 )

38. Dugo otworu podniebieniowego

39. Oddalenie koca koci midzyszczkowej od tyl-

nego brzegu koci podniebieniowej

40. Oddalenie tylnego brzegu koci podniebieniowej

od dolnego brzegu otworu potylicznego . . .

Szczka dolna:

41. Oddalenie przedniego brzegu od kta szczki

42. Oddalenie tylnego brzegu processus artlcularis

od przedniego brzegu szczki

43. Oddalenie rodka tylnego brzegu processus coro-

nnideus od kta szczki

44. Wysoko wstpujcej czci szczki

45. poziomej

46. Dugo powierzchni stawowej

200

280

225

30

150

200

80

300

390

530

550

225

230

90

110

220

(O

320

270

30

130

200

80

300

380

210

40

240

195

130

160

60

290

410

430

200

210

75

115

200

320

220

50

160

250

110

305

340

575

590

260

280

120

125
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Zestawienie wymiarów czaszek

Czaszka: ze Staruni

Ryc. 26—31

z Walawy z Kausza

Ryc. IX, X, XI
|
Ryc. XX, XXI, XXII

Ab ossium incisivorum anteriore margine ad marginem fo-

raminis ossis occipitalis

A crista occipitali ad oss. narium anteriorem marginem

Ossium zygomatic. partium magis prominentium distantia .

Ossis occipitis altitudo a margine foraminis ossis occipitis

inferiore ad cristae occipitis superiorem marginem . .

Suamae ossis occipitis latitudo pone narium aperturas . .

Cranii faciei superioris inter medium fossarum temporalium

latitudo in facie superiore

Cranii latitudo inter marginum orbitalium ossis frontis an-

teriorem partem

Aperturae nasalis longitudo, inde ab oss. narium apice ad

maxillam

Aperturae nasalis altitudo inde a medio maxillae ad os-

sium narium superiorem marginem

Ossium nasalium latitudo in medio

Anguli anterioris orbitae distantia a meatu auditorio . . .

Palati longitudo inde ab extremitate ossium incisivorum

uscrae ad extremitatem processuum pterygoideorum . .

Ejusdem longit. ab oss. incis. apice usque ad choanas. . .

Distantia inter extremitatem ossis incisivi anteriorem uscrue

ad molarium initium

Longitudo spatii a molaribus obsessi

Utriusque lateris primi molaris distantia

Utriusque lateris, ultimi molaris distantia

Choanarum longitudo (ad medium proc. pterygoid.) . . .

Choanarum distantia a foramine occipitali

Ab unius condyli marginem exteriorem ad alterius condylij

exteriorem

Foraminis occipitalis latitudo

Ejusdem altitudo in medio

Cavitatum glenoidarum ossis temporum distantia

Ab ossium narium anterioris marginis medio ad ossis inci-

sivi anterioris marginis medium

Ossium narium anterioris marginis latitudo

A foraminis iniraorbitalis posteriore margine ad orbitae

marginem anteriorem

Ab orbitae anteriore margine ad fossae temporalis poste-

riorem marginem

Fossae temporalis latitudo supra meatum auditorium . . .

Longitudo fossae temporalis inde a marginis anterioris me-
dio ad marginem ejus posteriorem

700

760

340

235

210

79

cyrklem 200

tasiemk 240

200

100

cyrki. 130

ta. 150

295

410

300

(od nasady 240)

140

w linii prostej 290

po strome zewn. 310

rodk. 150

kraw. wewn. 95

rodk. 150

kraw. wewn. 120

120

280

220

55

80

180

16

120

390

120

220

680

840

360

227

220

110

cyrki. 215

ta. 300

cyrki. 180

ta. 220

250

140

75

110

400

120

260

740

220

215

80

cyrki. 120

ta. 140

215

150

45

90

140

110

220
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wedug wzoru F. Brandta 1

) (w mm).

z Hryniawy

Ryc. XVI, XVII

z ydaczowa
Ryc. XVIII, XIX

ze Surocliowa

Ryc. XII, XIII,

XIV, XV

nos. At bicornis

Ryc. II, VI

nos. At. simus

Ryc. I, III, IV, V,

VII, VIII

nosor. wochatego

ze Zotego Potoka 2
)

840

245

215

110

cyrklem 230

tasiemk 260

cyrklem 160

tasiemk 200

260

170

55

58

140

100

400

120

230

350

90

cyrklem 240

tasiemk 260

230

100

cyrklem 160

tasiemk 210

370

(oct' nasady 250)

170

w prostej linii 220

po str. zewn. 230

rodków 110

kraw. wewn. 80

rodków 160

kraw. wewn. 90

150

140

70

120

115

360

720

830

360

255

215

110

cyrklem 270

tasiemk 320

216

90

cyrklem 160

tasiemk 210

280

180

250

160

55

60

190

70

100

140

400

120

260

550

305

190

160

80

cyrklem 190

tasiemk 260

130

80

cyrklem 120

tasiemk 180

280

310

(od nasady 200)

w prostej linii 270

po str. zewn. 300

rodków 75

kraw. wewn. 60

rodków 110

110

200

120

50

40

140

110

80

370

110

210

690

w porodku 780

z boku 810

342

225

+ 200

70

cyrklem 280

tasiemk 340

145

110

cyrklem 165

tasiemk 320

330

440

295

(od nasady 255)

105

w prostej linir290

po str. zewn. 330

rodków 150

kraw. wewn. 100

(niewyrose jeszcze)

120

280

150

55

50

180

105

210

150

400

130

240

660

720

340

240

180

90

cyrklem 250

tasiemk 315

200

100

cyrklem 170

tasiemk 185

240

400

290

130

w prostej linii 230

po str. zewn. 260

rodków 125

kraw. zewn. 115

140

240

145

50

60

170

70

85

100

350

110

260

i) Collectanea Palaeontologica Rossiae. Auctore Joannh Fr. Brandt. Fasa I Observationes ad Rliinocerotis tichornini

Historiam spectantes. Mem. d. l'Acad. imp. d. Sc. de St. Petersb. IV. Ser. T. V. 1849.
ro „„. •

1Q1 o
2
) Niezabitowski Lubicz Ed. Czaszka nosoroca wochatego ze Zotego Potoka. Spr. Kom. fu. Ak. Urn. w Krakowie 1913.

WYKOPALISKA STARUSK'E 29
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Zestawienie wymiarów czaszek

Czaszka: ze Staruni

Ryc. 26-31

z Walawy

Ryc. IX, X, XI

z Kausza

Ryc. XX, XXI, XXII

A foramine iniraorbitali ad ossis incisivi anteriorem mar-

ginem

A marginis orbitalis anteriore margine ad ossis nasi ante-

riorem marginem

Arcus zygomatici longitudo inde ab orbitae anteriore mar-

gine ad meatus auditorii aperturam (cyrki, mierzona) .

Ossis occipitis scpiamae in medio latitudo

Ossis occipitis marginis superioris latitudo .

Cranii latitudo inter foramina iniraorbitalia

Cranii latitudo inter marginum orbitalium superiorum po-

steriorem angulum

Ab orbitae inferioris marginis medio ad superioris margi-

nis medium ejus

Ab orbitae anteriore margine ad fossae temporalis margi-

nem interiorem

Cavitatis glenoidalis ossis temporum longitudo

A molari ultimo ad foraminis jugularis initium

Ab ossis zygomatici interiore facie ad proc. pterygoidei in-

teriorem faciem

A meatu auditorio dextro ad sinistrum distantia

Condylorum ossis occipitis distantia in margine anteriore et

inferiore . . .

230

360

270

210

cyrklem 180

tasiemk 220

145

200

90

210

115

170

85

240

30

390

270

190

cyrklem 220

tasiemk 240

140

200

90

200

110

270

+ 165

cyrklem 180

tasiemk 220

240

20
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wedug wzoru F. Brandta (w mm).

z Hryniawy

Ryc. XVI, XVII

z ydaczowa
Ryc. XVIII, XIX

ze Surochowa

Ryc. XII, XIII,

XIV, XV

nos. At. bicornis

Ryc. II, VI

nos. At. simus

Ryc. I, III, IV, V,

VII, VHI

nosor. wochatego

ze Zotego Potoka

200 220 210 230

410 370 420 270 340 350

280 270 280 270 300 245

170 160 130 280 210

cyrklem 200

tasiemk 260

cyrklem 200

tasiemk 270

cyrklem 17

tasiemk 22

cyrklem 230

tasiemk 260

cyrklem 180

tasiemk 210

150 160 130 150 155

± 210 220 180 260 220

70 80 . 70 60 75 80

190 190 180 160 230 180

100 100 110

140

90

110

240

100

114

215

95

270 220 250 225

25 30 25 14 21
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opatka (Scapula).

Tab. XVIII. Rye. 57, 58. Tab. XIX. Ryc. 59.

U nosoroca Staruskiego opatka zachowaa si niemal caa, gdy tylko w oko-

licy angidns cermcalis brzeg jej na szeroko kilku milimetrów jest odamany. Brzeg górny

opatki pomidzy anguhts dorsalis i ang. cermcalis jest lekko ukowaty (wypukoci ku

górze skierowany), a w porodku swej dugoci na 20 mm gruby. Angulus dorsalis jest

zaokrglony, a brzeg opatki w tem miejscu dochodzi do 25 mm gruboci. Brzeg przedni,

lekko ukowato wypuky, jest na 1— 2 mm gruby; brzeg tylny jest ukowato wycity. Fossa

siipraspinata jest w nastpstwie silnego pochylenia grzebienia opatkowego ku tyowi sze-

roko otwarta; powierzchnia jej jest ku camtas glenoidalis walcowato wklsa, a std

ku górze coraz wicej si rozpaszcza. Fossa infraspinata, w dolnej czci wazka, wal-

cowato wklsa, w czci górnej (tylnej) szeroka, paska. Grzebie opatkowy zaczyna

si bez widocznej granicy i cignie w postaci równoramiennego trójkta, wierzchokiem do

tyu skierowanego, a do koca opatki. Brzeg grzebienia rozszerza si w okolicy szczytu

i tworzy tu szorstk trójktn powierzchni, ostrym ktem ku tyowi skierowan. Grzebie

sam pochylony jest do silnie ku tyowi i tworzy ponad fossa infraspinata czciowo u-

kowate sklepienie. Fossa subscapidaris w czci swej przedniej, odpowiadajcej fossa siipra-

spinata, jest paska, w czci tylnej, odpowiadajcej fossa infraspinata, wypuka. Szyjka

opatki szeroka, po stronie zewntrznej zaokrglona, po stronie wewntrznej spaszczona.

Camtas glenoidalis, w swej czci przedniej nieco zwona, ksztatu owakiego, jest w osi

ciaa lekko ukowato wygita i w porodku swej dugoci na 20 mm gboka. Processus

snpraglenoidalis anterior wystpuje w postaci potnego guza, pooonego w przedniej

czci szyi i oddzielonego od camtas glenoidalis pytk, na 40 mm szerok brózdk, która

rozszerza si ku powierzchni podopatkowej na 70 mm.

Wymiary opatki (w mm):

Najwiksza dugo opatki 501

» szeroko 301

» » fossa siipraspinata 150

Szeroko fossa infraspinata w nasadzie 80

» » » » w polowie dugoci 90

» « » » przy kocu 180

» szyjki 140

Dugo cavitas glenoidalis 100

Szeroko » » 85

Wysoko grzebienia opatkowego 76

Oddalenie Uiberositas snpraglenoidalis anterior od tylnego brzegu cavitas glenoidalis .... 170

Oddalenie szczytu (acromion) od powierzchni opatki 70

Oddalenie górnego koca szczytu (acromion) od tylnego brzegu camtas glenoidalis 300

Oddalenie górnego koca szczytu (acromion) od koca opatki 200

opatka nosoroca Staruskiego róni si od opatki, zrekonstrowanej z niezupenych

uamków przez Brandta, pod nastpujcymi wzgldami:
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1) Brzeg górny jest w stosunku do dugoci opatki o wiele szerszy, bo gdy we-

dug Brandta stosunek najwikszej dugoci opatki do najwikszej jej szerokoci jest jak 2:1,

to w okazie Staruskim wynosi 501 : 281, wliczajc ju tylko cz zachowan, gdy za
uwzgldni si szeroko pierwotn, to stosunek ten bdzie jak 501 : 310. 2) Incisura sca-

pularis jest mula ale wyrana i podobna do teje nos. czarnego (At, bicornis). Powyej

niej brzeg opatki podnosi si do stromo ku górze, czego na rysunku, wykonanym przez

Brandta, nie wida. 3) Tylny brzeg opatki jesl a po angulas dorsalis ukowato wycity,

i to silniej ni u At. bicornis. 4) Tuberositas supraglenoidalis anterior jest silnie roz-

winita. 5) Spina scapulae jest stosunkowo wiksz ni na rycinie Brandta, a jej trój-

ktny wyrostek wysuwa si ponad fossa infraspinata.

Od opisu Giebla róni si opatka staruska tem, e: 1) Brzeg przedni jest uko-

waty a nie prosty i prostopady. 2) Fossa supra- i infraspinata s niemal równo szerokie.

3) Spina scapulae sterczy ponad fossa infraspinata. 4) Powierzchnia stawowa jest

tylko bardzo nieznacznie spaszczona. 5) Spina jest prawie tak wysoka jak u At. bicornis.

6) Tylna powierzchnia grzebienia jest tylko w samym dole prostopad do powierzchni

opatki, w górze za tworzy z ni kt ostry.

opatka nosoroca Staruskiego. porównana z opatk nosoroca Mercka (wedug opisu

Brandta), wykazuje, i u Mercka incisura scapulae znacznie jest wiksza, ponad ni brzeg

jest mocniej wypuklony, brzeg tylny bardziej wycity a szczyt grzebienia przypada znacznie

niej ni u Rh. antiuitatis. U Rh, hundsheimensis x

) brzeg tylny jest silniej wycity,

przedni mniej wypuky ni u nos. staruskiego, a górny, zdaje si, taki sam prawie. Nato-

miast grzebie opatkowy, który u nos. Staruskiego mia ksztat trójkta, u Rh. hundshei-

mensis jest pod wierzchokiem nieco city i z tego powodu ma ksztat mniej wicej tra-

pezoidalny. opatka okazu Staruskiego róni si od opatki dzi yjcego nos. czar-

nego (At. bicornis) silniej wypukym przednim, a wicej wycitym tylnym brzegiem,

oraz szerszym i jeszcze równiej ucitym górnym brzegiem. U nos. biaego (At. simus)

brzeg przedni w czci dolnej podobny jest do tego Rh. antiuitatis, ale na l

/3 granicy

górnej nagle tworzy wycicie, które przechodzi dalej w brzeg górny, do silnie ukowato wy-

puky (wicej ni u At. bicornis). U Rh, indicus brzeg przedni opatki jest mniej wy-

puky a tylny mniej city ni u Rh. antiuitatis, brzeg górny zaokrglony, wreszcie na-

sada grzebienia nie biegnie prosto jak u Rh. antiuitatis lecz esowato.

Jeeli porównamy opatk staruska z opatk nos. jawaskiego (Rh. sundai-

ciis). obaczymy, e u nos. jawaskiego przedni brzeg jest silniej zaokrglony i od poowy dugoci

spada ku wierzchokowi tak, e opatka w górze jest znacznie wsza, podczas gdy u Rh.

antitiitatis opatka rozszerza si niemal a do szczytu. Dalej brzeg górny opatki u nos.

jawaskiego jest silnie zaokrglony a brzeg tylny stosunkowo gbiej i nie tak regularnie jak

u staruskiego wycity. Wreszcie u nos. jawaskiego wyrostek grzebienia, bardzo silny, trój-

ktny, ku tyowi skierowany i prostopadle do grzebienia stojcy, siga wierzchokiem swym

niemal do tylnego brzegu opatki, podobnie jak u C. sumatrensis, u którego i górny brzeg

opatki jest podobnie silnie zaokrglony.

') Prof. Dr. Franz Toula. D a s Nashorn von Hundsheim Rhinoceros (Ceralorhinus

Osborn) hundsheimensis nov. form. Abhandl. d. k. k. geol. Reichsanstalt. Bd. XIX. Heft I. Tab. VI.

Fi?. 1, 2. Wien 1902.
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Wogóle wic opatka nosoroca Starmiskiego przypomina uksztatowaniem brzegu gór-

nego z poród kopalnych najwicej opatk nosoroca Rh. hundsheimensis, z yjcych za
At. bicornis; zreszt najwicej jest podobna do At. simus, nastpnie do At. bicornis i indi-

cus, najmniej za do Rh. sumatrensis i sundaicus.

Ko ramieniowa (Humerus).

Tab. XIX. Ryc. 60-62. Tab. XX. Ryc. 63.

Ko ramieniowa nosoroca Starmiskiego nie odbiega pod wzgldem swego ksztatu

od typowych koci nosoroca wochatego. Poniewa za ko ta bya wielokrotnie przedmio-

tem opisów i porówna rónych autorów, jak np. Giebla, przeto tutaj tylko pokrótce zaj-

miemy si jej ksztatem u okazu Starmiskiego.

Górna epifyza jest potnie rozwinita i wydua si w kierunku poprzecznym.

Cz jej wewntrzna tworzy gówk, w kierunku poprzecznym lekko owaln, mao wypuk
i nieco ku tyowi pochylon. Z ni od strony zewntrznej czy si cz o powierzchni

ksztatu nieregularnego czworoboku, nierówna, chropawa, nie oddzielona zupenie jakkolwiek

brózd od czci stawowej. Cz ta zewntrzna przedua si w dó na 210 mm, powodujc

na tej przestrzeni silne rozszerzenie trzonu. Przednia krawd epifyzy jest guzowata, nie-

równa, jak gdyby powygryzana. Cz deltoidowa, od zewntrz widziana, ma ksztat trójkta,

krótk podstaw do góry, tpym wierzchokiem ku doowi i tyowi skierowanego. Wierzcho-

ek ten zagina si hakowato ku tyowi i podnosi si na 60 mm nad powierzchni trzonu,

przyczem cz jego spodnia ulega znacznemu cieczeniu. Diafyza w swej czci przedniej

spaszczona, w tylnej spaszczona w górze, w dole za walcowato wypuka. Wewntrzna jej

powierzchnia jest walcowato wypuka a profil jej poduny lekko ukowato wklsy; powierzch-

nia zewntrzna jest nieco przypaszczona a profil jej ma w porodku bardzo silne ukowate

wycicie, dugie na 180 mm.

Epifyza dolna nie ley w tej samej paszczynie co epifyza górna, lecz jest ze-

wntrznym swym brzegiem skrcona nieco ku tyowi tak, e condylus eocternus jest bar-

dziej ku tyowi wysunity ni condylus internus. Cz spodni i przedni epifyzy dolnej

zajmuje trochlea, której powierzchnia stawowa wiksza wynosi 120 mm, zewntrzna

80 mm. Krawd wewntrzna trochlei przechodzi ku tyowi w jajowaty, ku górze rozszerza-

jcy si, chropowaty condylus internus, 84 mm dugi, 55 mm szeroki, oddzielony od trochlei

bardzo nieznacznem, rowkowaem zagbieniem. Krawd zewntrzna trochlei przechodzi ku

tyowi w 85 mm dugi, 58 mm szeroki condylus ezternus, ksztatu jajowatego, ku górze

nieco zwony. Oba condyli przeduaj si ku tyowi i do góry w dwa waowate zgrubienia,

zlewajce si powyej z diafyz i obejmujce midzy sob fossa supratrochlectris poste-

rior, na 80 mm gbok, która ma ksztat nieregularnie eliptyczny i idzie od dou i zewntrz

ku górze i wewntrz. Fossa supratrochlearis anterior, znacznie pytsza, bo tylko na

28 mm gboka, 77 mm duga, 45 mm szeroka, ma ksztat elipsy nieco nieregularnej, bie-

gncej skonie od góry i wewntrz do dou i zewntrz, a której wiato w dolnej wewntrz-

nej czci jest powierzchni stawow trochlei nieco zacinite. Bok zewntrzny epifyzy dolnej

jest ksztatu mniej wicej jajowatego, o powierzchni nieregularnej, spadajcej w kierunku od

tyu do przodu i zwajcej si w tyme samym kierunku. Przed przednim brzegiem trochlei
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zwierzchnia la ma zagbienie od dou do w osi koci ramieniowej (Jmmerus)

przebiegajce. Cz wewntrzna boczna epiiyzy dolnej, posiada ksztat mniej wicej kolisty;

cz, odpowiadajca trochlei, jest lekko, rowkowato wgbiona, odpowiadajca za kykciowi

zewntrznemu (condylus internusj, lekko wypuka.

Wymiary koci ramieniowej (w mm).

Tab. XIX. Ryc. 60, 61, 62. Tab. XX. Ryc. 63.
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Cakowita dugo
Wymiar przednio-tylny gówki . . .

Wymiar przednio-tylny górnej czci
(caej epifyzy)

Wymiar poprzeczny gówki (caej pow.

staw.)

Wymiar poprzeczny czci górnej (ca-

ej epiiyzy)

Wymiar poprzeczny diafyzy ....
Wymiar poprzeczny w wysokoci it-

bercul. deltoideum

Najwikszy wymiar poprzeczny dol-

nej epifyzy

Wymiar poprzeczny trochlei u dou .

» » u góry .

Wymiar najwikszy strzak. trochlei .

Szeroko zagbienia: fovea supra-

irocklearis anterior

Wysoko
Szeroko zagbienia: fovea supra-

trochlearis posterior

Wysoko

475 420 355

130

145

150

240 180 180

120

180

185 160 165

120 110 112

69 65 70

120

80

45

82

72

208

126

429

106

182

120

230

108

188

111

415?

117

220

189

112

420

112

162?

118

221

112

184

114

398?

117

126

229

103

183

111

107

100

103

392

101?

148?

108?

211?

98

177

108?

103?

105

165

102

381

99

159?

122

210

116

174

103

99

106

183

99

166

101

450

148

230

84

170

114

Odnonie do koci ramieniowej nosoroca Staruskiego zaznaczy trzeba, e jakkol-

wiek by to osobnik mody, to jednak ko ta przewysza wymiarami znacznie koci odpo-

wiedne starych nawet osobników, opisane przez Giebla i Czerskiego.

Ko promieniowa (Radius).

Tab. XX. Ryc. 64—67.

W okazie Staruskim epifyza dolna nie jest jeszcze zronita. Gówka koci promie-

niowej (capitulum radii) ma ksztat nieregularnie trójcienny. Powierzchnia jej stawowa,

') E. Giebel. Beitrage zur Osteologie des Rhinoceros. Jahresbericht des naturwiss.-Vereins in

Halle. 3 Jhg. 1850.
2
) Czerski J. D. Beschreibung der posttertiaren Saugethiere. Mem. de 1'Acad. imp. d. St. Petersb.

T. XL. 1892.
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suca do poczenia z k. ramieniow, skada si z dwóch wklsych powierzchni, przedzie-

lonych wypukym waem, idcym w kierunku od przodu do tyu. Z tych powierzchni mniej-

sza, zewntrzna, pochylona na zewntrz, ma w wymiarze przednio - tylnym 51 mm, w po-

przecznym 56 mm. Wiksza wewntrzna powierzchnia jest pochylona ku wewntrz i ma
w wymiarze przednio-tylnym 65 mm, w poprzecznym 80 mm. Krawd tylna tych powierzchni

stawowych, na granicy midzy powierzchni mniejsz i wiksz, w miejscu, odpowiadajcem

tylnej czci wau, obie powierzchnie dzielcego, podnosi si, idc zwolna od wewntrz do ze-

wntrz, w postaci tpego trójciennego wyrostka do góry skierowanego, poza którego nasad

po stronie zewntrznej znajduje si lekkie wcicie. Krawd przednia powierzchni stawowych

w miejscu tego wau tworzy równie pókulist wypuko. Po stronie zewntrznej gówki

wida na 20 mm poniej krawdzi pow. stawowej ma, poprzeczn, na 33 mm szerok wy-

puko (o której wspomina i Giebel), a tu za ni niewielki grzebie, biegncy od krawdzi

stawowej w dó i nieco na zewntrz, na przestrzeni okoo 50 mm. Po stronie przedniej gówki,

w porodku szyjki, znajduje si talerzykowate wgbienie, okoo 40 mm rednicy majce. Na

cianie tylnej gówki znajduje si powierzchnia, ksztatu mniej wicej trójktnego, w czci

dolnej nieco chropawa, suca do poczenia z koci okciow i wchodzca w trójktne

wgbienie poniej camtas sigmoiclea ulnae pooone. Powierzchnia ta ma w porodku

(20 mm poniej nasady) ostry grzebie, ku doowi na przestrzeni okoo 40 mm biegncy

i rozszerzajcy si ku dolnemu kocowi i wewntrz w niewielk guzowat wyrosi. Po stronie

zewntrznej tego grzebienia znajduje si powierzchnia stawowa ksztatu trójkta, zaokrglonym

wierzchokiem ku doowi skierowanego, na 40 mm wysokiego, o podstawie 65 mm dugiej.

Powierzchnia ta czy si ponad pocztkiem grzebienia od wewntrz z drug powierzch-

ni stawow, ksztatu trapezoidalnego, przy krawdzi górnej 53 mm dug, przy wewntrz-

nym brzegu 10 mm, przy zewntrznym 20 mm szerok. Obie te powierzchnie stoj do

siebie niemal pod ktem prostym. Diafyza jest lekko na zewntrz wygita i ma w prze-

kroju ksztat trójkta o zaokrglonych bokach, wierzchokiem ku przodowi skierowanego. Prze-

dnia krawd koci tylko u dou jest ostra i wyrana, w poowie górnej przypaszczona. Powierzch-

nia tylna dia!yzy cakiem paska, jest lekko ukowato (wklsoci do tyu) wygita. Zagbie-

nie dla arteria radialis, o której mówi Giebel, jest niewidoczne, podobnie jak u pewnego

modego osobnika, o jakim wspomina. Epifyza dolna, jeszcze niezronita z diafyz, jest

75 mm wysoka. Powierzchnia jej tylna, ksztatu mniej wicej romboidowego, 120 mm szeroka

i 20 mm wysoka, w czci swej wewntrznej wysunita znacznie ku doowi, ma w porodku

swej wysokoci szerokie, rowkowate zagbienie, biegnce równolegle do podstawy i dzielce

ca powierzchni na górn i doln. Sama powierzchnia biegnie ukowato (wypukoci do

tyu skierowana) w kierunku poprzecznym. Kt jej dolny zewntrzny cina maa, wklsa

powierzchnia stawowa, ksztatu nerkowatego, 37 mm duga a 14 mm wysoka, krawdzi

wkls zwrócona do dou. Powierzchnia jej biegnie od tyu i wewntrz ku przodowi i na

zewntrz. Powierzchnia przednia dolnej epifyzy ma ksztat bardzo nieregularnie romboidalny.

Krawd jej zewntrzna, poczwszy od powyej opisanej maej powierzchni stawowej, idzie a
do 73

swe
J
dugoci do dou i wewntrz, nastpnie ;;a zwraca si ku górze, na zewntrz i nieco

ku przodowi. Wskutek tego krawd ta ma przebieg esowaty. Powierzchnia przednia jest lekko

wypuka i przedzielona pytkiem, szerokiem, pionowo idcem zagbieniem, na cz zewntrzn

wiksz i wewntrzn mniejsz. Przednia i tylna powierzchnia epifyzy schodzi si ze sob po

WYK0PALISK4 STARIJSKIE. 30
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stronie zewntrznej pod tpym ktem. Od strony wewntrznej epifyza ograniczona jest cian
lekko wypuk, przy dolnym tylnym brzegu nieco wgniecion. Szeroko jej krawdzi dolnej

wynosi 50 mm, górnej 80 mm, wysoko krawdzi przedniej 90 mm, tylnej 45 mm. Po-

wierzchni doln epifyzy dolnej zajmuje cakowicie powierzchnia stawowa, ksztatu nieregu-

larnie eliptycznego, o kocu zewntrznym citym skonie od przodu i zewntrz do tyu

i wewntrz przez ma powierzchni stawow dla k. okciowej. Tylna cz powierzchni jest

waowato wzniesiona, a wzniesienie to bardzo silnie zwa si na zewntrz. Przedni cz
powierzchni zajmuj dwie wklsoci, zewntrzna wiksza i pytsza (dla o. intermedium),

oraz wewntrzna mniejsza i gbsza (dla o. radiale).

Wymiary koci promieniowej (w mm):
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Dugo cakowita

Wymiar poprzeczny gówki

» » szyjki .

» przednio-tylny gówki

» poprzeczny trzonu

» » dolnej epifyzy

» » dolnej powierzchni stawowej

» przednio-tylny dolnej epifyzy . .

» » dolnej pow. stawowej .

425

120

80

90

62

130

100

80

50

316

103

392

113

377

115

96 103 115

394

117

115

62

124?

93

78?

50

386

119

118

67

129

101

86

54

376

111

108

57-5

113

95

76

49

361 349 352 341

117 107 107 106

113 107 106 105

605 57 60 59

115 112 119 105

93 87 93 87

72 77 69

50 49 54 48

386

110

80

70

130

70

Stromer v. Reichenbach
)

przytacza nastpujce wymiary: najwiksza dugo okazu

z Kraiburga 370 mm, z Westerhaven 405 mm, najw. szer. w górze: z Kraiburga 115 mm,

z Westerhaven 97 mm, najw. grubo w górze: z Kr. 80 mm, z West. 68 mm, najw. szero-

ko w rodku: z Kr. 66 mm, z West. 55 mm, najw. grubo w rodku: z Kr. 47 mm,

z West. 40 -5 mm, najw. szer. u dou: z Kr. 130 mm, z West. 108 mm, najw. grubo

u dou: z Kr. 83 mm, z West. 61 mm.

Okaz staruski koci promieniowej zgadza si pod wzgldem swej postaci z odpo-

wiedniemi komi, opisanemi przez Giebla. Okaz ten jednak, jako osobnik mody, nie ma

tak silnie wystajcych powierzchni, sucych do przyczepu mini i wizade oraz zagbie-

nia dla ttnicy promieniowej, które to zagbienie powoduje szersza wolna przestrze, jaka

u modych okazów oddziela ko okciow od promieniowej.

Ko okciowa (Ulna).

Tab. XX. Ryc. 68, 69. Tab. XXI. Ryc. 70—72.

W okazie Staruskim ko okciowa zachowaa si, jakkolwiek pknita, w caoci,

podczas gdy Cuvier i Giebel mieli przed sob tylko jej uamki. Ko ta jest ukowato (wkl-

M Stromer von Reichenbach. Ueber Rhinocerosreste in Museum z u Leiden. 1890.
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soci ku tyowi) w kierunku od przodu do tyu wygita i na obu kocach (silniej po stro-

nie górnej) zgrubiaa.

Epifyza górna zakoczona jest od tyu i góry potnym trójgraniastym wyrostkiem
okciowym (olecranonj, biegncym skonie od cavitas sigmoiclea do tyu i góry. Szczyt

jego wypuklony, w swej czci przedniej wewntrznej silnie przypaszczony, ma ksztal

trójkta, prawie równoramiennego o zaokrglonych wierzchokach, krótszym bokiem zwró-

conego do przodu. Bok wewntrzny tego trójkta jest w porodku ukowato wklsy, bok

przedni ma równie podobne wgbienie, ale mniejsze i tylko w swej czci wewntrznej.

ciana wewntrzna wyr. okciowego spaszczona, spada od góry i wewntrz do dou i zewntrz,

a w czci swej przedniej ma lekkie zagbienie, biegnce od góry i przodu do tyu i dou,

wskutek czego wyr. okciowy pochyla si nieco ku wewntrz. ciana zewntrzna wyr. okcio-

wego pówalcowato wypuka, spaszcza si nieco ku przodowi. Obie te ciany schodz si od

tyu ze sob pod ktem ostrym i tworz tp krawd, lekko ukowato wycit. ciana prze-

dnia wyr. okciowego jest prawie paska, a w górnej swej czci rozszerzona (80 mm), zwa si

w kierunku do przodu i dou (30 mm) i przechodzi nastpnie w jzykowaty wyrostek (w na-

sadzie okoo 50 mm szeroki), stanowicy górn cz zagbienia camtas sigmoiclea. Wymiar

poprzeczny wyr. okciowy w nasadzie wynosi 30 mm.

Camtas sigmoiclea posiada ksztat mniej wicej trójkta równoramiennego, o podsta-

wie opatrzonej zbatem wyciciem, a wierzchoku przesunitym na zewntrz i równoczenie

nachylonym ku przodowi i do dou; caa wic powierzchnia stawowa skada si z czci: gór-

nej, zewntrznej i wewntrznej.
Cz górna jest mniej wicej prostoktna, u góry zaokrglona i lekkiem wyciciem opa-

trzona, w podstawie na 50 mm szeroka. Cz zewntrzna, wazka, jzykowato wyduona, skie-

rowana jest od góry i wewntrz ku doowi i zewntrz ; szeroko jej przy podstawie wynosi

45 mm, w poowie dugoci 25 mm; wierzchoek jej jest zaokrglony a od zewntrz nieco spa-

szczony. Cz wewntrzna ksztatu póeliptycznego, ostro zakoczona, przy podstawie 35 mm
szeroka, skierowana jest od góry i zewntrz ku doowi i wewntrz. Camtas sigmoiclea od-

dziela si tylko po bokach od cian koci okciowej rowkami, podczas gdy u góry przednia po-

wierzchnia wyr. okciowego dochodzi bez adnej widocznej granicy a do brzegu powierzchni

stawowej. Przytem, gdy brzeg powierzchni zewntrznej stawowej wznosi si tylko bardzo nie-

znacznie nad powierzchni k. okciowej, to wewntrzny jest prawie 70 mm ponad ni wzniesiony.

Diafyza k. okciowej ma w przekroju ksztat trójkta, wierzchokiem do tyu a bokiem

najkrótszym do zewntrz skierowanego. ciana zewntrzna diafyzy, bardzo nieznacznie wy-

puka, niemal paska. ciana wewntrzna jest w l

/3
górnej swej czci w kierunku dugoci ro^

wkowato zagbiona, w dolnej paska. ciana przednia, na ogó biorc wypuka, ma w czci

swej górnej wewntrznej silne trójktne zagbienie dla koci promieniowej, podstaw do góry

(65 mm dug), wierzchokiem do dou zwrócone i 95 mm wysokie. Na zewntrz od niego

znajduje si trójktna powierzchnia, stykajca si pod ktem rozwartym z zewntrzn czci
camtas sigmoiclea. Powierzchnia ta przedua si na wewntrz wzkim (15 mm) paskiem,

idcym pod wewntrzn czci cavitas sigmoiclea i cinajcym si z ni prawie pod k-

tem prostym. W dolnej poowie przedniej powierzchni diafyzy, w 1

/3
wewntrznej jej szero-

koci, wida lad nizkiego: grzebienia, który biegnie ku doowi, w dolnej '/
3
si spaszcza i do-

piero na samym dole prawie na granicy z processus styloicles silnie si uwydatnia. Midzy



— 236 —

doln czci tego grzebienia a krawdzi wewntrzn diafyzy znajduje si trójktna, paska,

chropowata powierzchnia, 95 mm wysoka, 55 mm duga, podstaw ku doowi skierowana,

suca do poczenia z k. promieniow (raclius).

Z trzech krawdzi koci okciowej wewntrzna, zaczynajca si poniej camtas sigmol-

dea, biegnie ukowato do dou i zewntrz mniej wicej do poowy dugoci, skd idzie dalej

znowu ukowato ku doowi i wewntrz a w 1

/,i
dolnej rozszczepia si na dwa ramiona, obej-

mujce wyej opisan trójktn przestrze. Sama krawd jest w górnej poowie ostra i cienka,

a poniej na przestrzeni 80 mm silnie przygnieciona tak, e niemal zupenie zanika i do-

piero poza punktem rozszczepienia si oba ramiona staj si znowu wyraniejsze i ostre.

Krawd tylna w caej swej dugoci jest do regularnie ukowato wgita, do gruba, zao-

krglona, w rodku swej dugoci najciesza. Krawd zewntrzna szeroka, tpa, mao wyst-

pujca, biegnca równie ukowato, zaczyna si poniej zewntrznej czci zagbienia cavitas

sigmoidea, ocl której oddziela j pytki, na 20 mm szeroki rowek.

Wyrostek rylcowy (processus styloides) tworzy w przedueniu k. okciowej

a raczej w poowie jej zewntrznej potny, pryzmatyczny, czworoboczny wyrostek na 110 mm
dugi. ciana jego przednia, okoo 46 mm szeroka, mniej wicej prostoktna, lekko zaokr-

glona, jest przedueniem przedniej ciany diafyzy. Krawd jej wewntrzna do poczenia

z k. promieniow jest ukowato wklsa. ciana zewntrzna jest ksztatu nieregularnego prosto-

kta, w górze na 70 mm, poniej rodka 55 mm, w dole na 45 mm szeroka. W górze prze-

chodzi ta ciana podobnie jak poprzednia bez widocznej rónicy w gadk cian zewntrzn

k. okciowej, a sama krawd górna biegnie skonie od przodu i góry do dou i tyu. Kra-

wd wewntrzna ciany jest zaokrglona niewyrana, krawd zewntrzna u dou ukowato wy-

cita, krawd dolna w czci wewntrznej ma ukowate wcicie, przechodzce na krawd
doln ciany przedniej. Powierzchni tyln prostoktn zajmuje w 1

/3 jej dolnej czci paszczyzna

stawowa, wklsa pomidzy ni a krawdzi górn. Szeroko krawdzi górnej i dolnej wy-

nosi 55 mm, szeroko ciany w rodku dugoci 45 mm. Powierzchnia wewntrzna do po-

czenia z k. promieniow jest mniej wicej prostoktna, w dole zwona, w górnej poowie

swej mocno w kierunku poprzecznym wgbiona; jej krawd górna, 55 mm duga, biegnie

skonie nieco od przodu i góry do tyu i dou; jej krawd przednia, ukowato wypuka, jest

90 mm duga, krawd wewntrzna prosta, teje dugoci. Cz dolno-tyln wyrostka zaj-

muj nastpujce powierzchnie:

1) Powierzchnia stawowa dla zewntrznego brzegu dolnej epifyzy k. promieniowej, pó-

walcowato- poprzecznie wypuka, mniej wicej ksztatu trapezu, bokiem równolegym krót-

szym, ukowato wycitym, w dó skierowanego. Dugo jej krawdzi górnej wynosi 40 mm
dolnej 26 mm, tylnej nierównolegej 23 mm, przedniej 12 mm.

2) Brzeg dolny powierzchni stawowej dla dolnej krawdzi koci promieniowej cina

maa powierzchnia stawowa, ksztatu eliptycznego, 24 mm duga i 12 mm szeroka, two-

rzca przeduenie powierzchni stawowej na k. promieniowej dla poczenia z os interme-

dium (ulnare), a biegnca w kierunku od przodu i zewntrz ku tyowi i wewntrz. Po-

wierzchnia ta jest lekko wklsa.

3) Wiksz cz dolnego koca k. okciowej zajmuje siodowata (w wymiarze prze-

dnio-tylnym zaklsa) powierzchnia stawowa, dla os. tdnare 42 mm szeroka a 45 mm duga,

biegnca nieco skonie od przodu i wewntrz do tyu i zewntrz.
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4) Tylna cz zewntrzna tej powierzchni styka si pod ktem 45° z powierzchni

stawow dla os pisiforme, ksztatu póeliptycznego, 30 mm wysok a 38 mm u podstawy

dug, prawie pask. Powierzchnia, ta do tyu i góry skierowana, znajduje si w przedueniu

wewntrznej ciany k. okciowej.

Ko okciowa czy si wic u dou 1) z k. promieniow stawowo i wyej
przewanie niestawowo, 2) z os intermedium, 3) z os ulnare, 4) z os pisiforme.

Wymiary koci okciowej (w mm):

IZ) .__.

«* Xi

Okazy Czerskieg

£<x>
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OJ 00
cen5o

e*>

o o

Dugo cakowita

Wymiar przednio -tylny wyr. ok. midzy naj-

bardziej wysunitym ku przodowi punktem

górnej krawdzi caviias sig. a tyln cian
wyr. ok

Wymiar przednio -tylny wyr. ok. midzy naj-

wikszem zagbieniem ccwitas sig. a tyln

cian wyr. ok

Wymiar poprzeczny szczytu wyr. ok

» poduny » » ...
» przednio-tylny trzonu w poowie dug.

» poprzeczny najmniejszy ccwitas sigm.

» » najwikszy » »

» » czci zewntrz. » »

» » czci wewntrz. » »

» przednio-tylny dolnego koca koci ok.

» poprzeczny » » » »

» poduny doi. pow. staw. (dla os ulnare)

» poprzeczny » » » »
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Giebel z uamków koci okciowych, które opisa, podaje tylko nastpujce wymiary:

Dugo wyr. okciowego wynosi bez epifyzy na okazie z Egeln 0140 mm, rednia sze-

roko jego 0105 mm, na okazie z Gebra 0100 mm. Najwiksza rozwarto otworu dla po-

wierzchni stawowej k. ramieniowej wynosi na okazie z Gebra 100 mm, z Egeln 0105 mm,

z Quedlinburga 0102 mm. Szeroko teje (mierzona na k. prom.) na okazie z Gebra -

9 7 mm,

z Egeln 0100 mm, z Quedlinburga 1099 mm. Oddalenie najwyszego punktu brzegu pow. staw.

od dolnego koca na okazie z Gebra 0150 mm.

Stromer v. Reichenbach podaje równie niektóre wymiary koci okciowych, np.: du-

go od dolnego brzegu fossa sigmoides (mierzona na k. prom.) na okazie z Kraiburga 310 mm,
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z Westerhaven 360 mm, najwiksza szeroko na okazie z Kraiburga okoo 100 mm, z We-

sterhaven 81 mm, najwiksza grubo po stronie wewntrznej na okazie z Kraiburga

105 mm, z Westerhaven 88 mm. po stronie zewntrznej u pierwszego 82 mm, u drugiego

68 mm. Najwiksza grubo w l

/a górnej dugoci na okazie z Kraiburga wynosi 62 mm, z We-

sterhaven 44 mm; najwiksza szeroko tame u pierwszego 63 mm, u drugiego 41 mm.

Koci nadgarstka (Ossa carpi) strony lewej.

Ko czóenkowata (Os radiale = naviculare = scaphoideum).

Tab. XXI. Ryc. 73-77.

Ma ksztat trójciennego ostrosupa, wierzchokiem do zewntrz skierowanego, którego

podstawa przedua si poziomo ku zewntrz w trójcienn, ostro zakoczon piramid.

ciana górna tej koci skada si niejako z dwu czci, t. j. z górnej czci trzonu,

zajtej powierzchni stawow i z górnej czci owego trójciennego wyrostka, ku doowi i ze-

wntrz skierowanego. Powierzchnia stawowa, suca do poczenia z koci promieniow, ma

ksztat trapezu. Zewntrzna krawd tego trapezu 35 mm duga, lekko zaokrglona, biegnie

od tyu i zewntrz ku przodowi i wewntrz; krawd jego tylna, prosta, 55 mm duga, idzie

od przodu i zewntrz ku tyowi i wewntrz; krawd wewntrzna, 60 mm duga, idzie nieco

od przodu i zewntrz ku tyowi i wewntrz; krawd przednia, 50 mm duga, ukowato zao-

krglona, biegnie ukowato (wypuko) od wewntrz ku zewntrz. Sam powierzchni stawow

przedziela poprzecznie biegnce wgbienie, odpowiadajce wypukej czci pow. stawowej

koci promieniowej tak, e cz przednia tworzy waowate wzniesienie, cz tylna za

jest wgbiona a ponad ni wznosi si do góry tylko tylny kt wewntrzny. Górna powierzch-

nia tego trójciennego wyrostka zaokrglona, spada skonie do zewntrz i ku doowi.

ciana tylna, leca w przedueniu tylnej powierzchni koci promieniowej, ma ksztat

mniej wicej trójkta, którego krawd górna jest ukowato wklsa, 55 mm duga, we-

wntrzna 55 mm duga, jest silniej, zewntrzna 65 mm duga, sabiej wypuka. ciana

przednio-wewntrzna jest ksztatu nieregularnie trapezowatego; górna jej krawd, utworzona

w caej dugoci przez brzeg powierzchni stawowej dla k. promieniowej, 59 mm duga (mie-

rzona cyrklem), jest ukowato wycita. Krawd jej tylna, na 55 mm duga, jest ukowato

wypuka. Krawd jej przednia zewntrzna, 68 mm duga, prawie prosta, biegnie skonie od

góry, wewntrz i tyu, do przodu, zewntrz i dou. Krawd dolna 100 mm duga, w czci

swej zewntrznej ma dwa wycicia przy sobie lece: zewntrzne pytsze i wewntrzne gb-
sze

;
pierwsze odpowiada powierzchni stawowej dla o. carpale tertium, drugie dla o. carpale

secunchim.

ciana zewntrzna ma dwie powierzchnie stawowe dla k. ksiycowej fos inter-

medium), oddzielone szerokim rowkiem, który biegnie niemal prostopadle, a przeszedszy na

powierzchni doln, idzie poziomo ku zewntrz. Powierzchnia stawowa górna dla os inter-

medium, ksztatu trapezowatego, jest w swej l

/3 wewntrznej katowao zaamana (wypuko-

ci do góry), a krawd jej dolna w tem miejscu ma lekkie wycicie. Dugo krawdzi jej

górnej wynosi 40 mm, dolnej 50 mm, przedniej 15 mm, tylnej 27 mm. Biegnie ona skonie

od tyu i zewntrz, do przodu i wewntrz a w górze cina si z powierzchni stawow dla
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koci promieniowej. Powierzchnia stawowa dolna dla os intermedium, umieszczona na tylnej

stronie tego trójciennego wyrostka, ma ksztat trójkta prostoktnego, na zewntrz skierowa-

nego, o przeciwprostoktni 35 mm dugiej, ukowato wklsej. Krawd jej górna jest 30 mm,
zewntrzna 40 mm duga. Powierzchnia ta, biegnca skonie od góry, zewntrz i przodu, do

tyu, dou i wewntrz, jest nierówna, a w dole cina si z powierzchni stawow dolnej ciany

dla 05 carpale tertium.

ciana dolna, w tylnej swej czci czworobocznego ksztatu, jest chropawa. Cz jej

przednia, tworzca spodni cz wyrostka, ma trzy powierzchnie stawowe. Sam koniec wyrostka

zajmuje trójktna, lekko wklsa powierzchnia stawowa dla os carpale tertium; dugo jej

krawdzi przedniej wynosi 37 mm, tylnej (w rodku ukowato wycitej) 33 mm i zewntrz-

nej 30 mm. Ku wewntrz styka si z ni czworoboczna, w kierunku poprzecznym siodo-

wato wygita, powierzchnia stawowa dla os carpale secundum. Powierzchnia ta, 35 mm
szeroka i tyle duga, zwa si ku zewntrz. Z ni od strony wewntrznej graniczy, dla po-

czenia z os carpale primum, maleka powierzchnia stawowa, wierzchokiem do przodu

skierowana, 25 mm duga a 13 mm przy podstawie szeroka.

Os radiale czy si z ssiedniemi komi szecioma powierzchniami stawowemu

t. j. od góry z k. promieniow, od zewntrz dwoma powierzchniami z os intermedium, od

dou trzema powierzchniami z o. carpale primum, o. carpale secundum, o. carpale tertium.

Wymiary koci czóenkowatej (w mm):

Tab. XXV. Ryc. 73—77.

Najwiksza dugo w kierunku poprzecznym 110

» wysoko w wymiarze strzakowym ... 70

» szeroko (grubo) 80

Giebel podaje nastpujce wymiary k. czóenkowatej:
Gebra Quedlinburg

Oddalenie midzy górn i doln powierzchni stawow po stronie wewntrznej . .

-033 -029

Wymiar poprzeczny pow. stawowej dla os multangulum minus (carpale secundum) -035 0*035

» » » » » » » majus (prawdopodobnie car-

pale tertium) 0-030 0-030

O powierzchni stawowej dla os carpale primum nie wspomina ani Giebel ani Brandt,

kostka ta bowiem bya im nieznan.

Ko ksiycowa (Os intermedium = lunatum = semilunare).

Tab. XXII. Ryc. 78—83.

Ko ta posiada ksztat klina, wyduonego w kierunku od przodu ku tyowi. Po-

wierzchnia przednia, ksztatu trapezu, którego bok równolegy krótszy, ku doowi skierowany,

liczy 32 mm, bok równolegy duszy ku górze skierowany 65 mm, boki nierównolege po

60 mm. Dolna cz tej powierzchni, na 30 mm wysoka, chropawa, jest woln. Górna zajta

jest w caoci waowato wypuk powierzchni stawow, która jzykowato wydua si jeszcze

na powierzchni górn tej koci. Cz przewana tej powierzchni suy do zestawienia
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z k. promieniow, w czci za najbardziej na zewntrz wysunitej do poczenia z k. ok-

ciow. Powierzchni górn w czci przedniej i tylnej rozszerzon, w czci rodkowej zw-

on, zajmuje w czci swej przedniej owe zagbione, jzykowate przeduenie górnej czci

powierzchni przedniej dla zestawienia z k. promieniow. Cz tylna tej powierzchni wolna,

chropawa, wypuka. 40 mm duga, 50 mm szeroka, spada ukowato ku powierzchni dolnej.

Po stronie wewntrznej koci spotykamy dwie powierzchnie stawowe, ostr krawdzi

od siebie oddzielone. Powierzchnia stawowa górna, 60 mm duga i 20 mm wysoka, w po-

rodku dugoci wycita, posiada przebieg ukowaty (wklsoci ku wewntrz) i suy do ze-

stawienia z os radiale. Od wystajcej krawdzi dolnej oddziela si ta powierzchnia rowkiem,

w czci przedniej na 27 mm, w tylnej na 10 mm szerokim, sucym do przyczepienia wi-

zade. Sama powierzchnia stawowa biegnie skonie od góry i wewntrz do tyu i zewntrz.

W czci przedniej krawd, oddzielajca obie powierzchnie stawowe, jest cita ma po-

wierzchni stawow, 30 mm dug, 13 mm szerok, ksztatu ostro zakoczonej elipsy, idc
od tyu i wewntrz do przodu i zewntrz, a suc co poczenia z doln powierzchni os

radiale. Poniej krawdzi znajduje si wyduona powierzchnia stawowa, w 1

/a swej prze-

dniej paska, a dalej mocno yeczkowato wklsa, 64 mm duga, 30 mm szeroka, o tyl-

nym kocu szerokim zaokrglonym, przednim wzkim z powodu cicia przez wyej opisan

doln powierzchni dla os radiale. Powierzchnia ta suy do poczenia z os carpale ter-

tittm i idzie od góry i wewntrz ku doowi i zewntrz.

Po stronie zewntrznej tej koci spotykamy cinajce si ze sob dwie powierzchnie sta-

wowe Dolna powierzchnia przypomina swoj postaci trójkt prostoktny, podstaw krótk do

przodu, wierzchokiem ku tyowi skierowany i ku doowi zagity. Bok przedni tego trójkta

jest 38 mm, zewntrzny okoo 50 mm, wewntrzny 60 mm dugi. Powierzchnia ta biegnie

niemal poziomo od przodu i wewntrz do tyu i zewntrz, a suy do zestawienia z os car-

pale IV -\- V. Od góry i zewntrz cina si z ni powierzchnia stawowa dla os nlnare,

ksztatu trapezowatego, 50 mm duga, w porodku na 10 mm, w tylnym kocu na 18 mm
szeroka, o kcie przednim ostrym, tylnym zaokrglonym, biegnca w kierunku od przodu ku

tyów. Powyej tej powierzchni znajduje si rowek, poziomo niemal od przodu do tyu idcy,

który oddziela t doln powierzchni dla os tilnare od powierzchni górnej stawowej dla

k. okciowej. Ta druga powierzchnia jest ksztatu trójktnego, 23 mm duga, wierzchokiem

ku przodowi, 16 mm za dug podstaw ku tyowi skierowana.

Os intermedium ma 7 powierzchni stawowych, które su do zestawienia z pi-

ciu nastpujcemi komi: od góry z k. promieniow fradiusj, od góry i zewntrz z ko-

ci okciow (ulna), od wewntrz dwoma powierzchniami z os radiale i jedn po-

wierzchni z os cuneiforme III; od zewntrz .i dou z os carpale IV+ V, od zewntrz

z os ulnare.

Wymiary koci ksiycowej fos intermedium) (w mm):

Tab. XXII. Ryc. 78.

Najwikszy wymiar przednio-tylny 80

» » poprzeczny (z przodu) . 65

» » strzakowy 60
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Ko trójgraniasta cz. klinowata (Os ulnare = triquetrum = plramidale = cuneiforme).

Tab. XXII. Ryc. 84—89.

Ko ta posiada ksztat mniej wicej czworocianu, wycignitego w dolnej swej czci
silnie na zewntrz. ciana jej przednia a zarazem i zewntrzna ma posta nieregu-

larnego trapezoidu. Krawd dolna tej ciany, 51 mm duga, biegnie w swych 2

/3
zewntrz-

nych prawie poziomo, poczem lekko obnia si ku doowi; krawd wewntrzna stoi do dol-

nej prostopadle i jest równie 51 mm duga; krawd zewntrzna, okoo 37 mm duga,

biegnie skonie ocl dou i wewntrz do góry i zewntrz; krawd górna (w linii prostej cyr-

klem mierzona), biegnie (idc ocl wewntrz) na przestrzeni okoo 40 mm, równolegle do pod-

stawy, nastpnie spada stromo ku doowi i nieco ku zewntrz, przewijajc si esowato do ze-

wntrznego górnego naroa ciany. Sama ta ciana jest chropowata i wypuka w kierunku po-

przecznym.

cian górn tej koci tworz dwie powierzchnie stawowe. Wiksza wewntrzna po-

wierzchnia, siodowato w kierunku przednio - tylnym wklsa, w wymiarze przednio - tylnym

40 mm, w poprzecznym 55 mm duga (mierzona cyrklem), spada po stronie zewntrznej

stromo ku doowi. Z ni prawie pod ktem prostym cina si od tyu, 41 mm duga, 17 mm
szeroka, powierzchnia stawowa dla os pisiforme. Posiada ona ksztat lancetowaty i biegnie

od tyu i wewntrz do przodu i zewntrz.

ciana t y 1 n o - w e w n t r z n a jest nieregularnie picioboczna. Krawd jej wewntrzna,

47 mm duga, ukowato wypuka, jest prawie pionow; krawd górna, ukowato wklsa,

36 mm duga, tworzy tyln krawd powierzchni stawowej dla k. okciowej; krawd ze-

wntrzna górna, 57 mm duga, ukowato wklsa, biegnie pocztkowo od góry ku doowi,

a potem ku zewntrz; krawd zewntrzna dolna, 33 mm duga, idzie skonie od tyu i góry

do przodu i dou; krawd dolna, 55 mm duga (mierzona cyrklem), jest w poowie swej

wewntrznej ukowato wycita. Na cianie tej znajduj si dwie powierzchnie stawowe, nie-

regularnie póksiycowatego ksztatu: górna i dolna, rowkiem poziomym od siebie oddzielone.

Górna jej powierzchnia, 36 mm duga a 15 mm najwikszej szerokoci majca, na zewntrz

ostro, na wewntrz tpo zakoczona, paska, prawie prostopada, idzie w kierunku od przodu

do tyu. Powierzchnia stawowa dolna, 48 mm duga, 13 mm szeroka, jest u dou uko-

wato wycita, o ostro zakoczonym kocu przednim, tylnym zaokrglonym. Przebieg tej po-

wierzchni jest taki sam jak poprzedniej; przy jej kocu przednim znajduje si paska, owalna

wynioso, okoo 20 mm duga, 10 mm szeroka. Obie te powierzchnie su do poczenia

z os intermedium.

cian doln zajmuje powierzchnia stawowa dla os carpale IV+ V, 46 mm duga

i 40 mm szeroka, ksztatu nieregularnie jajowatego, wklsa w kierunku przednio-tylnym.

Wymiary ogólne koci trójgraniastej (w mm).

Tab. XXII. Ryc. 84-89.

Najwikszy wymiar poprzeczny .... 70

» » pionowy 60

» » przednio-tylny ... 55

WYKOPALISKA STARUSKIE . 31
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Ko trójgraniasta czy si powierzchniami stawowemi z nastpujcemi komi:
od góry z k. okciow (nlna), od wewntrz dwoma powierzchniami stawowemi z os inter-

medium, od dou z os carpale IV -\- V, od tyu, góry i zewntrz z os pisiforme.

Wymiary koci trójgraniastej nosoroca Staruskiego zestawione z wymiarami podanymi

przez Giebla (w mm):

Okaz

Staruski

Okazy Giebla

Rh. bicornis
Rh. antiuitatis

z Gebra z Quedlinburg'a z Egeln

Najwiksza wysoko przedniej powierzchni

Wymiar przednio - tylny pow. stawowej dla

Wymiar poprzeczny powierzchni stawowej

dla os carpale IV -\- V
Wymiar poduny teje powierzchni . . .

53

40

46

40

53

40

41

39

56

46

49

34

53

45

47

40

56

49

44

38

Ko grochowa (Os pisiforme) ')-

Tab. XXIII. Ryc. 90—95.

Ko ta, z boku widziana, ma ksztat siekierowaty, t. zn., e w czci swej przedniej

stawowej wsza rozszerza si do nagle ku tyowi w wymiarze strzakowym; z boków jest

silnie ciniona, a wierzchokiem swym zagita ku wewntrz. Odróni mona na niej trzy

ciany, t. j. zewntrzn, wewntrzn i przedni.

cian zewntrzn ogranicza pi krawdzi. Krawd górna, 55 mm duga, w po-

owie swej dugoci nagle podnosi si na wysoko mniej wicej 10 mm, poczem biegnie

znowu lekko skonie do tyu i góry; krawd dolna, okoo 50 mm duga, idzie od nasady

naprzód w linii prostej, od poowy swej dugoci lekko ukowato (wypukoci ku doowi); kra-

wd tylna, okoo 50 mm duga, idzie od góry ku doowi, naprzód w linii prostej, póniej

lekko ukowato wypuka; krawd przednia górna, tworzca krawd zewntrzn powierzchni

stawowej górnej, idzie skonie na przestrzeni okoo 32 mm od dou i zewntrz do góry i we-

wntrz; krawd dolna przednia, tworzca krawd zewntrzn powierzchni stawowej dolnej,

idzie od góry i wewntrz do dou i zewntrz na przestrzeni 25 mm i styka si z poprzedni

pod ktem prawie prostym. Sama powierzchnia zewntrzna, w czci przedniej prawie paska,

w reszcie wypuka, od poowy dugoci podnosi si i równoczenie zagina ku tyowi.

ciana wewntrzna posiada posta zewntrznej, lecz skutkiem lekkiego zgicia ca-

ej koci ku wewntrz, jest lekko ukowato wklsa. Krawd dolna, tworzca lini zetkni-

cia si ciany zewntrznej z wewntrzn, jest ciesz i ostrzejsz ni dwa razy grubsza

krawd górna. Przedni cz koci zajmuj dwie powierzchnie stawowe, póeliptycznego

ksztatu, zetknite ze sob pod ktem prawie prostym. Górna powierzchnia stawowa, 30 mm
szeroka, 26 mm duga, lekko zaklsa, suy do zestawienia z k. okciow (nlna). Dolna

*) Cuvier, Blainville, Giebel i Brandt nie znali tej kostki nosoroca wochatego

.
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powierzchnia stawowa, 34 mm wysoka, 20 mm duga, lekko wypuka w kierunku od góry

i zewntrz ku doowi i wewntrz, suy do poczenia z os ulnare. Ko grochowa czy
si wic z dwiema komi, t. j. z uln i z os ulnare.

Wymiary ogólne koci grochowej (w mm).

Tab. XXIII Ryc. 90—95.

Najwiksza dugo 80

Wysoko w czci tylnej 55

« przed powierzchniami stawowemi . 40

Grubo najwiksza z przodu i tylu .... 35

Ko wieloktna wiksza (Os carpale primum = multangulum maius = trapezium = rhomboides).

Tab. XXIII. Ryc. 96—98.

Brandt przypuszcza istnienie tej kostki take u kopalnych nosoroców, a to na pod-

stawie maej powierzchni stawowej, jak zauwaa na os radiale na zewntrz i ku tyowi od

powierzchni stawowej dla os carpale secundum., sama kostka jednake bya mu nieznan.

Os carpale primum nosoroca Staruskiego przedstawia si jako maa, paska kostka,

ksztatu trapezoidowego, w górze przy nasadzie ciesza, w dole grubsza. Brzeg górny kostki

prawie prostolinijny, poziomo idcy, jest okoo 20 mm dugi i w tylnej swej czci zajty

powierzchni stawow dla poczenia si z os radiale. Powierzchnia ta, od zewntrz równo

ucita, od wewntrz ukowato zaokrglona, jest wycignita ku tyowi a wypuka si w kie-

runku poprzecznym. Brzeg dolny tej kostki, 33 mm dugi, idzie od tyu i góry do dou

i przodu. Brzeg jej tylny, 17 mm dugi, idzie od przodu i góry do tyu i dou. Brzeg przedni

spada prawie pionowo ku doowi a dugo jego wynosi 30 mm.

cian zewntrzn tej kostki zajmuje prawie w caoci trójktna, lekko wklsa po-

wierzchnia stawowa, pozostawiajca wolnym pasek, zaledwie tylko na 10 mm szeroki, wzdu
krawdzi dolnej idcy, o powierzchni nierównej, oddzielony od powierzchni stawowej wzkim
rowkiem. Powierzchnia ta suy do poczenia z os carpale secundum. ciana we-

wntrzna kostki jest wolna, lekko wypuka i nierówna. Os carpale primum czy si

wic z dwiema komi, t. j. z os radiale i os carpale secundtim.

Wymiary ogólne koci wieloktnej wikszej (w mm).

Tab. XXIII. Ryc. 96—98.

Najwikszy wymiar przednio-tylny 35

Wysoko w osi pionowej 39

Wymiar poprzeczny w górze przy pow. staw. 10

» » w dole 18

Ko wieloktna mniejsza (Carpale secundum = multangulum minus = trapezoideum).

Tab. XXIII. Ryc. 99-101. Tab. XXIV. Ryc. 102—104.

Kostka ta posiada ksztat mniej wicej szecienny. ciana jej górna jest czworoboczna,

o krawdzi przedniej 35 mm dugiej, ukowato wypukej, innych prostolinijnych, wewntrznej
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na 2(5 mm, zewntrznej na 30 mm, tylnej na 27 mm dugich. Powierzchni ca ciany zaj-

muje powierzchnia stawowa dla os radiale i okazuje siodowate wgbienie w kierunku od

przodu ku tyowi, silniejsze po stronie zewntrznej ni wewntrznej.

ciana wewntrzna ma ksztat poziomo lecej litery »X«, gdy krawd jej dolna

i górna s ukowato wycite. Krawd przednia tej ciany, 35 mm duga, jest lekko wypuka,

podobnie jak krawd tylna 33 mm duga. Oddalenie punktów kocowych krawdzi górnej

wynosi 32 mm, i równie tyle dolnej. Tyln poow ciany wewntrznej zajmuje powierzchnia

stawowa dla os carpale primum, majca 23 mm w wymiarze przednio - tylnym, 25 mm
w porodku dugoci w wymiarze pionowym. Powierzchnia ta stawowa posiada krawd doln,

ukowato zaokrglon; w górze cina powierzchnia stawowa dla os radiale powierzchni sta-

wow dla os carpale primum, a krawd, rozgraniczajca obie te powierzchnie, biegnie sko-

nie od tyu i góry do przodu i dou; od czci przedniej nierównej ciany wewntrznej po-

wierzchnia stawowa oddzielona jest rowkiem, prostopadle od góry do dou biegncym.

ciana zewntrzna ma ksztat i wymiary ciany wewntrznej. Powierzchni jej

pask zajmuje w caoci powierzchnia stawowa, której górna poowa zestawia si z os car-

pale tertium, dolna za z wystajc zewntrzn czci kostki os metacarpale II

ciana dolna posiada ksztat trapezu, którego bok równolegy krótszy jest zwrócony

ku wewntrz, a naroa, szczególnie za wewntrzne, s mocno zaokrglone. Krawd ze-

wntrzna tej ciany, prostolinijna, 40 mm duga, idzie w kierunku od przodu ku tyowi; kra-

wd przednia, lekko ukowato wypuka, 30 mm duga, idzie od przodu i zewntrz ku tyowi

i wewntrz; krawd wewntrzna równie ukowato wypuka, na 30 mm duga, biegnie w kie-

runku od przodu do tyu; krawd tylna, równie okoo 30 mm duga, idzie od tyu i ze-

wntrz do przodu i wewntrz. Ca cian doln zajmuje powierzchnia stawowa dla zestawie-

nia z os metacarpale secundum. Powierzchnia ta w kierunku ocl tyu i zewntrz do

przodu i wewntrz jest wkls.
ciana przednia ma ksztat nieregularnego kwadratu, o bokach 30—32 mm dugich,

o powierzchni wypukej, szorstkiej, nieco ku tyowi w okolicy zewntrznego górnego kta

wgniecionej.

ciana tylna ma ksztat romboidu, o krawdzi górnej i dolnej na 27 mm, we-

wntrznej i zewntrznej na 30 mm dugiej, o powierzchni nierównej, lekko w kierunku po-

przecznym zaklsej, podobnie jak to ju Giebel zauwaa na jedynym znanym mu okazie

z Gebra.

Os carpale secundum czy si wic powierzchniami stawowemi z nastpujcemi

komi: ocl góry z os radiale, od wewntrz z os carpale primum, od zewntrz i dou

z os metacarpale secundum, od zewntrz i góry z os carpale tertium.

Wymiary ogólne k. wieloktnej mniejszej (w mm).

Tab. XXIII. Ryc. 99—101. Tab. XXIV. Ryc. 102—104.

Najwikszy wymiar przednio-tylny ... 50

» » pionowy 38

» > poprzeczny .... 36
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Ko gówkowa (Os carpale tertium = magnum = capitatum).

Tab. XXIV. Ryc. 105—109.

Ko ta ma ksztat nieregularnej piramidy, przeduajcej si do przodu i dou w dugi,

gruby i koczysty wyrostek tak, e w caoci, jak to ju Brandt zauwaa, podobna jest do

buta. Z wyjtkiem maej powierzchni przedniej i wyrostka, ca zreszt ko okrywa pi po-

wierzchni stawowych.

ciana przednia posiada ksztat mniej wicej poziomo uoonego deltoidu, ostrzej-

szym ktem ku wewntrz skierowanego, którego bok dolny duszy w czci zewntrznej uleg

silnemu wypukleniu. Z krawdzi, otaczajcych t cian, górna wewntrzna, zaledwie ukowato

wklsa, jest 40 mm duga, górna zewntrzna prostolinijna jest na 25 mm, zewntrzna uko-

wato wklsa 22 mm, dolna za ukowato (zwaszcza w czci swej zewntrznej) wypuka,

56 mm duga. Od krawdzi górnej wewntrznej ciany przedniej biegnie ku tyowi niemal

poziomo powierzchnia stawowa, ksztatu trójktnego, dla poczenia z os radiale, okoo 52 mm
duga, której V3

cz kocowa zaamuje si w linii, biegncej skonie od przodu i zewntrz

do tylu i wewntrz pod ktem prostym tak, e ta cz powierzchni skierowana jest ku we-

wntrz. Od krawdzi górnej zewntrznej biegnie ku tyowi i wewntrz a na gówkowat
tyln cz piramidy powierzchnia stawowa, w czci swej przedniej paska, w czci swej

tylnej odpowiednio do ksztatu gówki pókulisto wypuka. Ksztat tej powierzchni stawowej

jest do trudny do okrelenia. Cz jej przedni zamykaj od przodu dwie krawdzie, sty-

kajce si ze sob pod ktem prawie prostym, a to krawd przednia i zewntrzna (na

25 mm duga) ; dalej powierzchnia ta skierowana jest ku zewntrz, objta krawdzi we-

wntrzn, lekko ukowato wypuk i krawdzi zewntrzn, lekko ukowato wkls, które

przy zaokrglonym kocu powierzchni przechodz jedna w drug. Powierzchnia ta suy
w czci swej górnej wewntrznej do poczenia z os intermedium, w dolnej do poczenia

z os carpale IV'+ V; najwiksza dugo tej powierzchni (mierzona cyrklem) wynosi 60 mm,

(tasiemk) 90 mm, najwiksza jej szeroko (w 1

/3 tylnej) 25 mm, najmniejsza w poowie du-

goci 18 mm.

Krawd dolna zewntrzna ciany przedniej i krawd dolna teje ciany w 2

/3
ze-

wntrznych swej dugoci wysyaj do tyu wielk powierzchni stawow, ksztatu trójkta,

42 mm szerokiego, o podstawie 48 mm (cyrklem mierzonej). Powierzchnia ta, w kierunku prze-

dnio-tylnym siodowato wklsa, suy do poczenia z os metacarpale tertium. Pozostaa

73
wewntrzna dolnej krawdzi przedniej ciany wysya do tyu powierzchni stawow, ksztatu

mniej wicej prostoktnego, 26 mm w czci swej przedniej i 12 mm w porodku szerok

a 46 mm dug, o krawdzi zewntrznej gboko ukowato wklsej, wewntrznej lekko uko-

wato wypukej. Powierzchnia ta stawowa idzie od przodu i góry do tyu i dou a suy do

poczenia z os metacarpale II. Z samego kta wewntrznego przedniej ciany biegnie od

przodu i wewntrz do tyu i zewntrz trójktna powierzchnia stawowa, wierzchokiem do

przodu, podstaw do tyu skierowana. Powierzchnia ta, 41 mm duga, o podstawie 36 mm
szerokiej, suy do poczenia z os carpale II.

W miejscu, gdzie w dole kocz si szczyty wszystkich tych 5— 6 powierzchni sta-

wowych, zaczyna si wyrostek tylny. Wyrostek ten, w nasadzie swej otoczony rowkiem i dla

tego zwony, jest ostro zakoczony a w dolnej swej czci przypaszczony; powierzchnia
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jego górna jest nierówna a wewntrzna ma w nasadzie paskie, szerokie wgniecenie. Dugo
wyrostka wynosi 70 mm, szeroko 36 mm, wysoko 30 mm.

Ko gówkowa graniczy powierzchniami stawowemi od góry i wewntrz z os ra-

diale, od góry i zewntrz z os intermedium oraz z os carpale IV+ V, od dou i ze-

wntrz z os metacarpale III, od dou i wewntrz z os metacarpale II, od zewntrz

z os carpale II

Giebel posiada dwa okazy tej koci z Quedlinburg'a oraz z Obergebra i opisa je pod

nazw os multangulum minus. Okazy te, o ile z krótkiej jego notatki wnosi mona, nie

róni si od okazu Staruskiego.

Wymiary ogólne k. gówkowej (w mm):

Tak XXIV. Ryc. 105—109.

Najwikszy wymiar przednio-tylny .... 100

» » pionowy 60

» » poprzeczny 120

Okaz z Kraiburg'a (wedug Stromera) (w mm):

Najwiksza szeroko przedniej powierzchni . 52

» wysoko » » . 38

Wysoko po stronie wewntrznej 59

Wymiar przednio-tylny od dou 82

Ko haczykowa (Os carpale IV + V = unciforme = hamatum = uncinatum).

Tab. XXIV. Ryc. 110. Tab. XXV. Ryc. 111—113.

Ko ta ma ksztat trójciennej piramidy, zwróconej wierzchokiem do tyu i dou.

Wierzchoek ten wydua si dalej w gruby, owalny, nieco spaszczony wyrostek, zaginajcy

si ku przodowi podobnie jak w koci poprzedniej, ale krótszy, grubszy i w nasadzie nie

zwony.
cian przedni tej koci ograniczaj trzy krawdzie, t. j. dolna ukowato wy-

puka i dwie górne, ukowato wklse. Krawd dolna (po wypukoci mierzona tasiemk)

liczy 130 mm; krawd górna wewntrzna, 40 mm duga (mierzona cyrklem), idzie od

dou i wewntrz ku górze i zewntrz i tu styka si pod ktem prostym z krawdzi górn

zewntrzn, 65 mm dug, biegnc naprzód ku doowi i zewntrz, nastpnie za do tyu.

Najwiksza szeroko przedniej ciany wynosi 90 mm, najwiksza wysoko 50 mm. Sama

powierzchnia przedniej ciany jest lekko wypuka, szorstka. Od krawdzi górnej wewntrznej

ciany przedniej idzie do tyu trójktna powierzchnia stawowa, której bok wewntrzny (dolny)

liczy 50 mm, zewntrzny (górny) 41 mm dugoci. Powierzchnia ta, w czci przedniej wklsa,

w tylnej wypuka, w okolicy wierzchoka zaamuje si ktowato ku doowi i suy do zesta-

wienia z os intermedium.

Od krawdzi górnej zewntrznej idzie do tyu równie powierzchnia stawowa, ksztatu

czworobocznego, siodowato w kierunku poprzecznym wypuka, suca do zestawienia z os

idnare. Krawd jej wewntrzna prostolinijna, 45 mm duga, biegnie w kierunku od przodu
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ku tyowi; krawd zewntrzna, 30 mm duga, idzie od przodu i zewntrz do tyu i wewntrz;

krawd tylna esowato wygita, 35 mm duga, przewija si od przodu i wewntrz ku tyowi

i zewntrz. Najwiksza dugo tej powierzchni w kierunku poprzecznym wynosi 50 mm,
w wymiarze przednio-tylnym 60 mm.

Od krawdzi dolnej przedniej ciany odchodzi ku tyowi powierzchnia stawowa ksztatu

trapezu, duszym bokiem równolegym do przodu skierowanego. Krawd jej zewntrzna

32 mm duga, biegnie od przodu i zewntrz do tyu i wewntrz; krawd wewntrzna, 60 mm
duga, zda od przodu i wewntrz do tyu i zewntrz; krawd górna, 48 mm duga, idzie

skonie od zewntrz ku wewntrz. Najwiksza dugo ciany wynosi 110 mm, najwiksza

szeroko 45 mm; powierzchnia jej, odpowiednio do ukowatego przebiegu krawdzi dolnej

przedniej ciany, jest w kierunku poprzecznym wypuka. Powierzchnia ta powstaa ze zlania

si czterech powierzchni stawowych, t. j. dla os carpale III, os metacarpale III, os meta-

carpale IV i os accessorium hamahtm, granice jednak poszczególnych powierzchni s
niewidoczne.

Wyrostek hakowaty jest lekko zagity do przodu. Powierzchnia jego górna przechodzi

bez widocznej granicy w powierzchni stawow doln koci i jest o wiele krótsz i gadsz

od powierzchni wyrostka dolnej, oddzielonej od otaczajcych j powierzchni stawowych g-
bokim rowkiem. Wyrostek ten jest od wewntrz i dou nieco ciniony i wskutek tego krawd
dolna wewntrzna jest ostra i wzniesiona. Dugo wyrostka, liczc od góry od dolnego brzegu

powierzchni stawowej, wynosi 34 mm, dugo wyrostka od dou, liczc od dolnego brzegu

górnych powierzchni stawowych 70 mm; szeroko najwiksza wyrostka 30 mm. grubo
30 mm.

Ko ta czy si wic z nastpujcemi komi zapomoc powierzchni stawowych: od

góry i wewntrz z o. intermedium, od góry i zewntrz z o. tclnare, od dou z o. carpale

tertium, o. metacarpale tertium i o. metacarpale uartum, od zewntrz z o. accesso-

rium hamatum.

Wymiary ogólne k. haczykowej (w mm).

Tab. XXIV. Ryc. 110. Tab. XXV. Ryc. 111—113.

Wymiar najwikszy przednio-tylny . . 105

» » pionowy .... 60

» » poprzeczny ... 90

Zestawienie wymiarów k. haczykowej okazu ze Staruni z okazami Giebla (w mm):

Okaz ze Staruni z Gebra z Quedlinburg'a

Szeroko powierzchni stawowej dla o. tilnare .

Dugo wyrostka od górnego brzegu pow. staw.

90

50

50

70

89

65

50

85

69

55

41

70
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Os accessorium hamatum
Tab. XXV. Ryc. 114-117.

posiada ksztat nieregularnego, trójciennego graniastosupa, ustawionego w kierunku

od przodu do tyu. ciana jego przednia, lekko wypuka,, nierówna, ma posta mniej wicej

trójkta równobocznego, podstaw do dou, wierzchokiem do góry 'skierowanego, którego kady
bok wynosi 41 mm.

ciana górna zewntrzna jest mniej wicej czworoboczna. Krawd jej przednia liczy

41 mm, wewntrzna 35 mm, tylna 30 mm, zewntrzna 37 mm. Sama powierzchnia jest

lekko wypuka i nierówna. ciana dolna jest równie mniej wicej czworoboczna, 36 mm
duga, 26 mm szeroka, a jej

1

/s
wewntrzn powierzchni zajmuje paszczyzna stawowa dla os

metacarpale IV, 25 mm duga, 15 mm szeroka, ksztatu póeliptycznego. cian wewntrzn
zajmuje dla os carpale IV-\- V powierzchnia stawowa, która zagina si jeszcze na cian
tyln kostki. Ma ona ksztat czworoboku, na 35 mm szerokiego a 33 mm dugiego. ciana

tylna, trójktna, jest podobna do przedniej. Jej górn cz zajmuje powierzchnia stawowa

zestawiajca si z os carpale IV -\- V tu ponad nasad wyrostka, od którego t kostk

przedziela szczelina tylko na 2 mm szeroka. Kostka ta zestawia si wic z os carpale 1 V-\- V

i os metacarpale IV.

Wymiary ogólne kostki o. accessorium hamatum (w mm).

Tab. XXV. Ryc. 114—117.

Wymiar przednio-tylny ... 40

» strzakowy .... 40

» poprzeczny .... 30

Os metacarpi internum = secundutn.

Tab. XXV. Ryc. 118. Tab. XXVI. Ryc. 121, 124, 127, 128, 129.

Ko ta, w caoci lekko ku wewntrz wygita, posiada szerok spaszczon diafyz,

silnie rozwinit trójcienn epifyz górn i walcowat (w kierunku poprzecznym) epifyz

doln. Epifyza górna, od góry widziana, ma ksztat trójkta, wierzchokiem do tyu skie-

rowanego. W swej 73
czci zewntrznej ma ta ko siln wynioso ku górze zwrócon.

Paszczyzn górn epifyzy zajmuj trzy powierzchnie stawowe. Powierzchnia, ksztatu pó-

eliptycznego, krawdzi ukowat na zewntrz skierowana, jest w wymiarze poprzecznym

35 mm, a w przednio - tylnym 40 mm duga. W czci swej przedniej zewntrznej podnosi

si ta powierzchnia ku górze, tworzc w ten sposób cian zewntrzn powyej wymienionej

wyniosoci, w dalszej za swej czci jest siodowat (wypuk w wymiarze poprzecznym) i suy
w caoci do poczenia z os carpale II. Na zewntrz graniczy ona z jzykowato ku tyowi

wycignit i ku doowi wygit pask powierzchni stawow, idc skonie od góry i we-

wntrz do dou i zewntrz a cinajc si z ni pod ktem 45°. Powierzchnia ta w wymia-

rze przednio - tylnym na 45 mm, w poprzecznym od przodu na 15 mm duga, suy do

poczenia z os carpale III Z ni prawie pod ktem rozwartym cina si, niemal pionowo

ku doowi ustawiona powierzchnia stawowa, ksztatu trójktnego, wierzchokiem do tyu, pod-

staw do przodu skierowana, suca do poczenia z os metacarpale III Krawd prze-
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dnia tej powierzchni, lekko ukowata, wypukoci do przodu skierowana, jest okoo 20 mm
duga i idzie prawie prostopadle od góry i tyu do przodu i dou; krawd dolna, prawie po-

ziomo uoona, 40 mm duga, idzie w kierunku od przodu do tyu, krawd za górna, uko-

wato wklsa, 35 mm duga (cyrklem), od góry i przodu do tyu i dou. Caa ta powierzchnia

jest ukowato wkls ku wewntrz. Diafyza ma na przekroju ksztat spaszczonej elipsy.

W rodku swej dugoci najciesza i najwsza, grubieje i rozszerza si zwolna ku obydwom
epifyzom, podnoszc si w swej górnej czci zewntrznej grzebieniasto w wyrostek górny

epifyzy. Epifyza dolna, w czci swej zewntrznej wgbiona, ma na swej powierzchni pa-

szczyzn stawow pó-walcowat, o krawdzi górnej przedniej ukowato wypukej, tylnej prosto-

linijnej, o krawdziach za bocznych strzakowych, do siebie równolegych. Przednia poowa
powierzchni stawowej jest jednostajnie wypuka, tylna za nizkim grzebieniem rozdzielona na

dwie powierzchnie, wewntrzn gbsz i zewntrzn pytsz, obie suce do poczenia

z pierwsz falang palca wewntrznego.

Ko ta czy si wic powierzchni stawow wewntrzn górn z os carpale II
zewntrzn górn z os carpale III, zewntrzn boczn z os metacarpale III, powierzch-

ni za stawow dolnej epifyzy z czonkiem pierwszym palca wewntrznego.

Wymiary ogólne kostki os metacarpi intemum (w mm):
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ta
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tub
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N
ca
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O
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taoU
N
N
ca
-x
O Okaz

z

Kraiburga

(wedug

Stromera)

Dugo cakowita 175

30

162 152 143 155

Wymiar poprzeczny górnej epifyzy . . . 55 60 60 55 38 (circa)

» przednio-tylny » » ... 47

» poprzeczny trzonu w poowie dug. 45 45 45 42 47

» przednio-tylny » » » 25 24 25 21 15 (ca)

» poprzeczny epifyzy dolnej .... 47 40 40 35 35

» przednio-tylny » » .... 45 41 40 38 45 (ca)

Szeroko pow. staw. wewntrznej doi. epif. 20

» » » zewntrznej » » 17

Os metacarpi medium = tertium.

Tab. XXV. Ryc. 118, 120. Tab. XXVI. Ryc. 123, 126. Tab. XXVII. Ryc. 130, 131.

Ko ta jest dusza, szersza i wicej paska ni poprzednia. Górna jej epifyza po-

dobna jest do teje o. metacarpi interni, od której róni si powierzchni stawow boczn

wewntrzn (której tam nie byo), a powtóre powierzchni stawow górn zewntrzn, rozdzie-

lon na dwie czci, z których tylna zestawia si z inn koci, t. j. z o. metacarpale IV.

32WYKOPALISKA STARUNSKIE
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Powierzchnia stawowa wewntrzna biegnie prawie prostopadle od góry i zewntrz do dou

i wewntrz i od przodu ku tyowi. Posiada ona ksztat trójkta, ostroktnym wierzchokiem

do tyu i dou skierowanego, o boku przednim, 20 mm dugim, idcym od góry i zewntrz

do dou i wewntrz, boku górnym, 80 mm dugim, ukowato wypukym, który podobnie jak

i taki sam bok dolny skierowany jest od przodu ku tyowi. Powierzchnia ta sioclowato

w kierunku od przodu do tylu wypuka, suy do poczenia z o. metacarpale II Po-

wierzchnia górna wewntrzna przypomina postaci te o. metacarpale II, jest jednak odpo-

wiednio wiksza i posiada kt tylny i wewntrzny wicej zaokrglone. W kierunku poprze-

cznym siodowato wklsa, ma w wymiarze przednio-tylnym 50 mm, w poprzecznym 55 mm
(cyrklem) i suy do poczenia z o. carpale tertium.

Powierzchnia stawowa górna zewntrzna przednia, ma ksztat trójkta, tpym wierz-

chokiem ku tyowi skierowanego i biegnie od góry i wewntrz do dou i zewntrz, oraz

od przodu co tyu. Krawd jej przednia, 26 mm duga, idzie od góry i wewntrz ku doowi

i zewntrz, krawd wewntrzna, 36 mm duga, ukowato w kierunku strzakowym wypuka,

idzie od przodu do tyu; krawd zewntrzna tylko bardzo nieznacznie idzie od przodu i ze-

wntrz do tyu i wewntrz. Powierzchnia ta suy do poczenia z zewntrzn czci o. car-

pale IV.

Powierzchnia stawowa górno-zewntrzno-tylna, ksztatu owalnego, 21 mm duga, 15 mm
szeroka, oddzielona jest od poprzedniej i nastpnej rowkiem, na 10 mm szerokim, a czy si

ze samym szczytem powierzchni poprzedniej za porednictwem wziutkiej krawdzi zewntrz-

nej powierzchni stawowej wewntrzno-górnej. Drobna ta powierzchnia stawowa idzie w kie-

runku od tyu do przodu i od góry i wewntrz do dou i zewntrz a czy si z tylno-we-

wntrzn powierzchni stawow o. metacarpale IV.

Z powierzchni przednio - górno - zewntrzn cina si prawie pod ktem prostym po-

wierzchnia stawowa zewntrzna epifyzy górnej, suca do poczenia z o. metacarpale IV.

Powierzchnia ta trójktna, ostrym wierzchokiem, ku tyowi mocno zaokrglonym, w dó
skierowana, jest okoo 40 mm duga i 17 mm wysoka, paska. Diafyza, silnie spaszczona,

rozszerza si zwolna od góry ku doowi. Dugo jej od przodu pomidzy krawdziami

powierzchni stawowych obu epiiyz wynosi 135 mm, od tyu 125 mm. Powierzchnia prze-

dnia diafyzy jest bardzo gadka, oba; powierzchnia tylna wzdu rodka lekko wklsa, gadka,

po bokach szorstka. Powierzchnia stawowa epifyzy dolnej jest w czci swej przedniej gadka,

lekko walcowato zaokrglona, o krawdzi górnej ukowato (wypukoci do góry) przebiegaj-

cej. Cz tylna tej powierzchni ma trzy grzebieniaste wyniosoci, dwie boczne i jedn rod-

kow, wskutek czego powstaj midzy niemi dwa rowkowate wgbienia. Krawd tylna górna

powierzchni stawowej idzie nieco skonie od dou i zewntrz do góry i wewntrz i okazuje

w miejscach, odpowiadajcych rowkowatym wgbieniom powierzchni stawowej, odpowiedne

wygicie.

Ko ta czy si zatem powierzchniami stawowemi epifyzy górnej z nastpujcemi

komi: od wewntrz z o. metacarpale II, od góry i zewntrz z o. carpale III, od góry

i wewntrz z o. carpale IV, od zewntrz oraz od góry i zewntrz z o. metacarpale IV;

epiryza dolna czy si z falang pierwsz redniego palca, a od tyu z trzesz-

cz kam i.
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Wymiary kostki os metacarpi medium (w mm):

Dugo cakowita

Wysoko epifyzy dolnej

Wymiar poprzeczny górnej epifyzy ....
» przednio-tylny » » ....
» poprzeczny trzonu w porodku dug.

» przednio-tylny » » »

» poprzeczny epifyzy dolnej ....
» powierzchni stawowej

» przednio-tylny dolnej epifyzy . . .

Szeroko pow. staw. wewntrznej epif. doi.

» » » zewntrznej » »

Wymiar poprzeczny powierzchni stawowej

dla o. carpale terthim

dla o. carpale uartum

Okaz ze Staruni

200

40

75

55

60

30

71

61

55

25

26

55

26

z Gebra

180

65

52

25

56

42

22

z Egeln z Quedlinburg'a

160—170 155-173

60-65 64—72

48—64 51-54

25 30 24-26

50—53 52-55

41-42 40—45

25-30 26—30

Os metacarpi externum = quartum.

Tab. XXV. Ryc. 118, 119. Tab. XXVI. Ryc. 122, 125. Tab. XXVII. Ryc. 132, 133, 134.

Ko ta jest silnie ukowato wygita ku stronie zewntrznej (wkls stron ku ze-

wntrz, wypuk ku wewntrz zwrócona), a przytem strona jej wewntrzna jest bardzo silnie

spaszczona tak, e diafyza w przekroju nie jest ksztatu eliptycznego jak w koci poprzedniej

lecz raczej trójktnego.

Epif y za górna jej ma cztery powierzchnie stawowe. Powierzchnia wewntrzna

przednia, liczca 40 mm w wymiarze przednio - tylnym, 17 mm w strzakowym, ma ksztat

trójkta, bardzo ostrym wierzchokiem ku tyowi skierowanego. Przebiega ona od zewntrz i góry

do wewntrz i dou, oraz od przodu do tyu, a suy do poczenia z metacarpus medius.

Powierzchnia wewntrzna tylna, prawie kolista, o 20 mm rednicy, paska, oddzielona od po-

przedzajcej rowkiem na 3 mm szerokim, idzie od tyu i góry do dou i przodu a od przodu

i wewntrz do tyu i zewntrz i suy do poczenia z powierzchni stawow górno-ze-

wntrzno-tyln kostki metacarpus medius.

Powierzchnia stawowa górna ma ksztat nieregularnego trójkta, podstaw do przodu,

wierzchokiem do tyu i wewntrz skierowanego. Krawd przednia tej powierzchni wynosi

50 mm, zewntrzna 60 mm, wewntrzna 50 mm. Powierzchnia ta ukada si prawie poziomo;

rodkiem jej od przodu i zewntrz do tyu i wewntrz idzie rowkowate zagbienie, szersze

od przodu a wsze od tyu. Powierzchnia ta suy do zestawienia z os carpale IV.

Ostatni wreszcie powierzchni stawow górnej epifyzy jest paszczyzna, majca w wy-

miarze przednio-tylnym 30 mm, w poprzecznym 15 mm, wyduona i ostrym wierzchokiem

do tyu skierowana, suca co poczenia z os accessorium hamatum. Do tego, co wyej

mówiono o diafyzie, mona jeszcze doda, e gdy przednio - zewntrzna jej cz jest oba,
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to wewntrzna jest paska a tylna wklsa. Na stronie wewntrznej, powyej poowy dugoci,

znajduje si wynioso o powierzchni nierównej, suca do poczenia z metacarpus medius.

Epifyza dolna jest w tej koci podobnie zbudowana, jak w metacarpus intemus,

tylko odwrotnie t. zn., e powierzchnia stawowa wewntrzna, jest wsza ni zewntrzna

a wgbienie po stronie bocznej epifyzy, ley od wewntrz a nie od zewntrz (na meta-

carpus medius, po obu stronach epifyzy dolnej znajduj si wypukoci, wchodzce w te

zagbienia). Nadto grzebie, oddzielajcy owe powierzchnie stawowe, jest wyszy i ostrzejszy

ni u metacarpus intemus, a rowek zewntrzny znacznie gbszy (6 mm), ni u tego we-

wntrzny (4 mm).

Zewntrzna ko ródrcza (o. metacarpi externum) czy si od przodu i wewntrz,

oraz od wewntrz i tyu z metacarpus medius, od góry z os carpale uartum i z os

accessorium hamatum.

Wymiary kostki os metacarpi externum (w mm):

Okaz ze Staruni Okaz z Gebra

162

30

60

51

45

26

50

46

18

25

150

165

47 (tylko powierzchni dla carpus)

50 (tylko powierzchni dla carpus)

45

40

Wymiar poprzeczny górnej epifyzy

» poprzeczny diafyzy

Szeroko pow. staw. wewntrznej dolnej epifyzy

» » » zewntrznej » »

Palec wewntrzny.

Czonek pierwszy (Phalanx prima).

Tab. XXV. Ryc. 118. Tab. XXVI. Ryc. 128, 129. Tab. XXVIII. Ryc. 136, 139, 148.

Kostka ta ma ksztat czworociennego graniastosupa, którego ciana zewntrzna, skutkiem

zetknicia si z odpowiedni kostk palca rodkowego spaszczona, nierówna, od powierzchni

stawowej epifyzy dolnej oddzielona jest rowkiem. ciana górna zlewa si z wewntrzn, spa-

dajc ku doowi. ciana dolna ma w czci swej tylnej poprzeczne waowate zgrubienie,

w czci za przedniej przed krawdzi powierzchni stawowej rowkowat wklso. Powierzch-

nia stawowa tylna (górna), suca do poczenia z metacarpus, jest prawie kolista, talerzy-

kowato wgbiona (silniej nieco w kierunku strzakowym) i biegnie od góry i przodu do dou

i tyu, oraz nieco od przodu i zewntrz do tyu i wewntrz. Wymiar jej strzakowy wynosi

35 mm, poprzeczny 38 mm. Powierzchnia stawowa przednia, suca do poczenia z dru-
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gim czonkiem, ma ksztat nieregularnego romboidu, o kcie dolnym wewntrznym, silniej do
wewntrz wycignitym. Krawd jej dolna ma 35 mm, wewntrzna 30 mm, górna 27 mm,
zewntrzna 28 mm. Sama powierzchnia stawowa jest lekko siodekowata, gdy krawd ze-

wntrzna i wewntrzna s nieco wzniesione.

Wymiary czonka pierwszego palca wewntrznego (w mm):

Dugo cakowita 54

Najwikszy wymiar poprzeczny 45

Wymiar przednio-tyny w czci przedniej . 25

» » » tylnej . . 45

Czonek pierwszy palca redniego (Phalanx prima digiti medii).

Tab. XXV. Ryc. 118. Tab. XXVII. Ryc. 130, 131, 135. Tab. XXVIII. Ryc. 138, 147.

Kostka la jest do symetrycznie zbudowana i tylko bardzo nieznacznie wygita ku

wewntrz. Powierzchnia jej stawowa tylna, suca do poczenia z metacarpus, eliptyczna,

po stronie wewntrznej nieco rozszerzona, po stronie dolnej spaszczona, wklsa w kierunku

strzakowym, ma 55 mm w wymiarze poprzecznym a 34 mm w wymiarze strzakowym. Po-

wierzchnia stawowa przednia, suca do poczenia z czonkiem drugim, jest mniej wicej

prostoktna, o naroach zaokrglonych i krawdzi górnej ukowato wypukej, dolnej ukowato

wklsej a krawdzi wewntrznej nieco duszej ni zewntrznej. Sama powierzchnia, 55 mm
szeroka i 25 mm (w porodku szerokoci) wysoka, jest wypuk w kierunku strzakowym.

Powierzchnia górna (przednia) tej kostki jest ksztatu trapezowatego, w porodku dugoci ma
szerokie poprzeczne zagbienie a wymiar jej poprzeczny w poowie oddalenia obu powierzchni

stawowych wynosi 31 mm. Powierzchnia dolna (tylna) ma podobne wgbienie poprzeczne jak

ciana przednia ale przesunite wicej ku przodowi i o wiele silniejsze. Po stronie zewntrz-

nej i wewntrznej od linii rodkowej le po 4 foramina nutritwa. Powierzchnia kostki ze-

wntrzna jest lekko wypuka, powierzchnia wewntrzna nieco wklsa.

Wymiary cz. pierwszego palca redniego (w mm):

Dugo najwiksza 43

Szeroko najwiksza 61

Wymiar przednio-tyny przy przednim kocu . . 30

» » » tylnym » . . 45

Czonek pierwszy palca zewntrznego (Phalanx prima digiti externi)

Tab. XXV. Ryc. 118. Tab. XXVII. Ryc. 132, 133, 134. Tab. XXVIII. Ryc. 137, 146.

jest wycignity nieco w kierunku do tyu i zewntrz i z tego powodu asymetryczny.

Powierzchnia stawowa tylna, suca do poczenia z metacarpus, kolista, miseczkowato wg-
biona, o rednicy 34 mm, biegnie skonie od góry i przodu do tyu i dou.

Powierzchnia stawowa przednia, czworoboczna, o ktach górnych zaokrglonych, jest

w czci dolnej zewntrznej wycignita ku tyowi, w czci za górnej przechodzi na górn

powierzchni falangi, ograniczona ukowato wypuk krawdzi. Wymiar poprzeczny tej po-

wierzchni stawowej wynosi 40 mm, strzakowy 20 mm. Sama powierzchnia za jest sio-
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dekowat, t. zn. wypuk w kierunku strzakowym, wkls w kierunku poprzecznym. Po-

wierzchnia jej górna (przednia) podobnie jest uksztatowana jak w palcu rodkowym, tylko za-

gbienie poprzeczne urywa si po stronie wewntrznej i jest znacznie pytsze. Powierzchnia

dolna (tylna) w czci swej przedniej ma pytkie rowkowate wgbienie poprzeczne, szersze

w czci wewntrznej, wsze w czci zewntrznej, przebite porodku dwoma foramina

nutritwa. Powierzchnia wewntrzna, paska i szorstka, w porodku jest nieco wzniesiona

Powierzchnia zewntrzna, oba, przechodzi bez widocznej zmiany w powierzchni górn.

Wymiary cz. pierwszego palca zewntrznego (w mm):

Dugo najwiksza 40

Szeroko najwiksza 45

Wymiar przednio-tylny przy przednim kocu . . 30

» » » tylnym » . . 41

Czonek drugi palca wewntrznego (Phalanx secunda digiti interni).

Tab. XXV. Ryc. 118. Tab. XXVI. Ryc. 128, 129. Tab. XXVIII. Ryc. 136, 142, 151.

Kostka ta jest wycignita w kierunku poprzecznym na wewntrz i z tego powodu

asymetrycznie zbudowana. Powierzchnia stawowa tylna, suca do poczenia z czonkiem

pierwszym, ksztatu nieregularnie nerkowatego, lekko wklsa w kierunku strzakowym, idzie

nieco od tyu i zewntrz do przodu i wewntrz; w wymiarze poprzecznym ma 45 mm
a 25 mm w strzakowym. Powierzchnia stawowa przednia, suca do poczenia z trzeci

falang, jest w czci swej tylnej wewntrznej silnie wycignita i z tego powodu krawd
tyma jest na 35 mm duga, gdy przednia ma zaledwie 25 mm. Krawd jej wewntrzna idzie

mocno skonie od dou i wewntrz do góry i zewntrz. Powierzchnia ta jest siodekowat, t. zn.

wypuk w wymiarze strzakowym, wkls za (4 mm) w kierunku od przodu i góry do tyu

i dou. ciana górna (przednia) midzy krawdziami górnej i dolnej powierzchni stawowej na

17 mm duga, spada od zewntrz ku wewntrz, zagbiajc si dosy znacznie od poowy

szerokoci. ciana dolna (tylna), 19 mm duga, jest w poowie czci przedniej wgnieciona.

ciana zewntrzna jest w czci swej górnej silnie wypuka, w dolnej za nieco przypaszczona.

ciana wewntrzna lekko oba, zlewa si ze cian wewntrzn.

Wymiary cz. drugiego palca wewntrznego (w mm):

Dugo najwiksza 37

Szeroko najwiksza 45

Wymiar przednio-tylny najwikszy . . 34

Czonek drugi palca redniego (Phalanx secunda digiti medii).

Tab. XXV. Ryc. 118. Tab. XXVII. Ryc. 130, 131, 135. Tab. XXVIII. Ryc. 141, 150.

Przypomina sw postaci czonek pierwszy, ale w czci przedniej jest od niego szerszy

i wicej paski. Powierzchnia stawowa tylna, suca do poczenia z czonkiem pierw-

szym, ksztatu eliptycznego, jest w wymiarze strzakowym 26 mm, w poprzecznym 55 mm
duga a w kierunku strzakowym wklsa. Powierzchnia stawowa przednia (dolna), mocno
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wyduona, ksztatu eliptycznego, o krawdzi dolnej ukowato wklsej, jest w kierunku strza-

kowym wypuk. Wymiar jej poprzeczny wynosi 64 mm, strzakowy 22 mm. Powierzchnia

górna, pomidzy powierzchniami stawowemi przedni i tyln na 22 mm duga, ma w po-

rodku poprzeczne rowkowate wgbienie. Powierzchnia dolna (tylna) posiada wgbienie pyt-

sze, ni odpowiednia powierzchnia czonka pierwszego. Powierzchnie boczne, zewntrzna

i wewntrzna, s wicej wypuke, ni w czonku pierwszym.

Wymiary cz. drugiego palca redniego (w mm):

Dugo najwiksza 35

Szeroko najwiksza 64

Wymiar przednio-tylny przy przednim kocu . . 22

» » » tylnym » . . 31

Czonek drugi palca zewntrznego (Phalanx secunda digiti externi).

Tab. XXV, Ryc. 118. Tab. XXVII. Rye. 132, 133, 134. Tab. XXVIII. Ryc. 140, 143.

Czonek drugi jest szerszy ni pierwszy a przytem wycignity w czci zewntrznej

do tyu i zewntrz i z tego powodu asymetryczny. Powierzchnia stawowa tylna, dla pocze-

nia z czonkiem pierwszym, jest ksztatu nieregularnego trapezu, podstaw dusz do

góry (przodu) skierowanego, w kierunku strzakowym lekko wklsa. Wymiar jej najwikszy

poprzeczny wynosi 40 mm, strzakowy 28 mm. Powierzchnia stawowa przednia, suca do

poczenia z czonkiem trzecim, wydua si silnie w swej zewntrznej, tylnej czci do tyu

i zewntrz i liczy w wymiarze poprzecznym 48 mm, w strzakowym 22 mm (cyrklem).

Powierzchnia ta jest siodowat, t. j. wkls w wymiarze poprzecznym, wypuk w strzako-

wym. Powierzchnia górna, rowkowato wklsa (gbiej po stronie zewntrznej), jest 15 mm
duga (midzy krawdziami powierzchni stawowych). Powierzchnia zewntrzna 14 mm duga,

oba, w rodku jest wypuka. Powierzchnia wewntrzna stroma, ucita, 17 mm duga, w po-

rodku dugoci jest równie wypuka.

Wymiary cz. drugiego palca zewntrznego (w mm):

Dugo najwiksza 35

Szeroko najwiksza 46

Wymiar przednio-tylny przy przednim kocu . . 26

» » » tylnym » . . 31

Czonek trzeci palca wewntrznego (Phalanx tertia digiti interni).

Tab. XXV. Ryb. 118. Tab. XXVI. Ryc. 128, 129. Tab. XXVIII. Ryc. 136, 145.

Kostka ta, mocno skrócona, rozszerza si na wewntrz poza powierzchnie stawowe

w postaci paskiej i cienkiej, blaszki. Z tego powodu cz zewntrzna kostki jest wielekro

grubsza ni wewntrzna. ciana tylna (górna), w 3

/i swe
i
zewntrznej czci zajta przez

powierzchnie stawowe (dla drugiego czonka), jajowato wyduona, majca 41 mm w wymiarze

poprzecznym, 21 mm strzakowym, jest wszym kocem na zewntrz skierowana, podczas

gdy 74
wewntrzn ciany tworzy tylko wazka krawd, na 2 mm szeroka. ciana przednia

ma ksztat mocno na wewntrz wyduonego trójkta, 15 mm wysokiego, o podstawie 70 mm
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dugiej. Powierzchnia ta jest szorstka i zagina si w swej czci wewntrznej ku tyowi.

ciana górna (przednia), ksztatu mniej wicej romboidalnego, w czci swej tylnej, wewntrznej

nieco na wewntrz wycignita, ma okoo poowy swej szerokoci (w wymiarze poprzecznym),

pókoliste wcicie, odpowiadajce powyej opisanej powierzchni stawowej. Krawd zewntrzna

tej ciany jest 32 mm duga, krawd wewntrzna, nieregularnie przebiegajca, 25 mm; sama

powierzchnia ciany jest nierówna. ciana dolna, szorstka, nierówna, w czci swej zewntrznej

jest wysza ni w czci wewntrznej, nieregularnie wgbionej.

Wymiary cz. trzeciego palca wewntrznego (w mm):

Dugo najwiksza 35

Szeroko » 70

Wymiar przednio-tylny po stronie zewntrznej . . 25

» > » wewntrznej .2—

4

Czonek trzeci palca redniego (Phalanx tertia digiti medii).

Tab. XXV. Ryc. 118. Tab. XXVII. Ryc. 130, 131, 135. Tab. XXVIII. Ryc. 144.

Ksztatem przypomina ta kostka zupenie eberko pomaraczy. ciana jej przednia,

34 mm w porodku wysoka a 86 mm (w wymiarze poprzecznym) duga, nierówna, w po-

rodku dugoci jest podunie nieregularnie rowkowana. cian tyln podobnie jak i poprze-

dni, póeliptycznego ksztatu, 20 mm wysok a 86 mm dug, zajmuje w czci rodkowej

65 mm duga, 20 mm wysoka, eliptyczna powierzchnia stawowa, po bokach wicej zag-

biona ni w porodku. ciana dolna tego ksztatu jak poprzednia, 86 mm duga, 30 mm
wysoka, ma powierzchni nierówn.

Wymiary cz. trzeciego palca redniego (w mm):

Dugo najwiksza .... 30

Szeroko » .... 86

Wymiar przednio-tylny . . 26

Czonek trzeci palca zewntrznego (Phalanx tertia digiti externi)

Tab. XXV. Ryc. 118, Tab. XXVI. Ryc. 132, 133, 134. Tab. XXVIII. Ryc. 143.

podobny jest do tego palca wewntrznego, ale duszy i wyduony na zewntrz.

ciana jego przednia, mniej wicej trójktna, nierówna, wypuklona w kierunku poprzecznym,

75 mm duga (w wymiarze poprzecznym), w rodku na 25 mm wysoka, ma krawd górn

ukowato wycit. ciana tylna w swych 3

/4 wewntrznych dugoci ma powierzchni stawow,

44 mm dug, 22 mm wysok, wkls, rozdzielon w porodku lekk wyniosoci. Cz
ciany zewntrzna przechodzi w wazk krawd. ciana dolna, nierówna, w czci swej ze-

wntrznej wgbiona, jest w rodku na 20 mm szeroka.

Wymiary cz. trzeciego palca zewntrznego (w mm):

Dugo najwiksza .... 35

Szeroko » .... 75

Wymiar przednio-tylny . . 20
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Trzeszczki koci ródrcza wewntrznej (Ossa sesamoidea metacarpi intemi).

Trzeszczka wewntrzna (Os sesamoideum internum)

Tab. XXVIII. Ryc. 158, 159.

posiada ksztat bobu, cieszym kocem zwróconego ku górze. Na jej przedniej po-

wierzchni znajduje si, 26 mm duga i 20 mm szeroka, siodekowata powierzchnia stawowa
dla metacarpus. Cz tyln tej kostki ograniczaj cztery powierzchnie, z których tylna ze-

wntrzna i najszersza, ma ksztat trójktny.

Wymiary trzeszczki wewntrznej (w mm):

Najwiksza dugo .... 40

» szeroko ... 22

Wymiar przednio-tylny , . '6

Trzeszczka zewntrzna (Os sesamoideum externum)

Tab. XXVIII. Ryc. 156, 157.

podobna jest do wewntrznej, ale obie tylne jej powierzchnie, schodzc si ze sob,

tworz silny na wewntrz pochylony grzebie, którego nie ma na kostce wewntrznej. ciana

tylno-zewntrzna tej kostki jest wypuk, ciana tylno-wewntrzna wklsa. ciana zewntrzna

jest lekko wypuka, ciana wewntrzna paska, podobnie jak na kostce poprzedniej. Powierzchnia

stawowa eliptyczna, 31 mm duga, 15 mm szeroka, jest wicej paska, ni kostki wewntrznej

Wymiary trzeszczki zewntrznej (w mm):

Najwiksza dugo .... 38

» szeroko ... 20

Wymiar przednio-tylny . . 23

Trzeszczki koci ródrcza redniej (Ossa sesamoidea metacarpi medii).

Trzeszczka wewntrzna (Os sesamoideum internum).

Tab. XXVIII. Ryc. 160, 161.

Postaci swoj zblia si ta kostka do teje palca wewntrznego, krawd jej tylko we-

wntrzna wznosi si w postaci trójktnego, do tyu i wewntrz skierowanego i z obu stron

pytkim rowkiem ograniczonego grzebienia. Powierzchnia jej stawowa podunie jajowata,

ostrym kocem do góry skierowana, jest 36 mm duga i 23 mm szeroka, przy brzegu ze-

wntrznym do tyu zagita tak, e dzieli si na dwie czci, wewntrzn szerok i ze-

wntrzn wsz.

Wymiary trzeszczki wewntrznej (w mm):

Najwiksza dugo .... 45

» szeroko ... 25

Wymiar przednio-tylny . . 20
WYKOPALISKA STARUSKIE 33
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Trzeszczka zewntrzna (Os sesamoideum externum)

Tab. XXVIII. Ryc. 154, 155.

nie róni si postaci i wymiarami od wewntrznej, grzebie tylko jej jest troch

niszy i nie koczy si tak ostrym ktem.

Trzeszczki koci ródrcza zewntrznej (Ossa sesamoidea metacarpi externi).

Trzeszczka wewntrzna (Os sesamoideum internum)

Tab. XXVIII. Ryc. 162, 163.

podobna do trzeszczki palca wewntrznego, posiada tylko grzebie zewntrzny, nieco

niszy; powierzchnia jej stawowa jest 30 mm duga a 18 mm szeroka.

Wymiary trzeszczki wewntrznej (w mm):

Najwiksza dugo .... 36

Wymiar poprzeczny ... 20

» przednio-tylny . • . 20

Trzeszczka zewntrzna (Os sesamoideum externum).

Tab. XXVIII. Ryc. 152, 153.

Powierzchnia jej tylna jest w porodku ku doowi silnie wypuklona, nie tworzy jednak

grzebienia.

Wymiary trzeszczki zewntrznej (w mm):

Najwiksza dugo .... 37

» szeroko ... 21

Wymiar przednio-tylny . . 20

Trzeszczka midzy czonkiem drugim i trzecim

z palca wewntrznego zgubiona.

W palcu rednim (Tab. XXVII. Ryc. 135) przedstawia ta trzeszczka malek, eli-

psoidalnie wyduon kostk, u góry i od przodu pask, z tyu opatrzon szeregiem fora-

mina mitritwa. Ley ona w samym rodku midzy czonkiem trzecim, z którym si ze-

stawia krawdzi przedni a czonkiem drugim, z którym czy si powierzchni górn. Po-

dobne trzeszczki znalaz F. Brandt na koczynach tylnych (»Monographie der Ticho-

rhinen...« p. 41. Tal IX. Fig. 13).

Wymiary trzeszczki midzy czonkiem drugim a trzecim (w mm):

Dugo w wymiarze poprzecznym .... 23

» » » przednio-tylnym . . 7

» » » strzakowym ... 5

Trzeszczka ta w palcu zewntrznym (Tab. XXVII. Ryc. 134) przedstawia ma,
trójgraniast, ostro zakoczon kosteczk.
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Wymiary trzezczki palca zewntrznego (w mm):

Dugo w wymiarze poprzecznym .... 34

» » » przednio-tylnym . . 5

» .
» » strzakowym ... 5

Co do uoenia palców wzgldem koci ródrcza, to stoj one do nich pod ktem
okoo 120° wynoszcym. Nadto w palcu zewntrznym czonek trzeci skrcony jest wzgldem

czonka drugiego o 45° na zewntrz i do dou, wskutek czego wyduona cz jego ze-

wntrzna sterczy silnie ku doowi. W palcu wewntrznym czonek trzeci wobec drugiego

równie jest skrcony o 40° na wewntrz i do dou. W ten sposób midzy palcem we-

wntrznym i zewntrznym pozostaje u dou wolna przestrze, jak na koczynie okrytej cz-

ciami mikkiemi spotykamy.

Giebel posiada siedem okazów czonka pierwszego i drugiego palca wewntrznego

i zewntrznego z Gebra, Egeln i Quedlinburga, które porówna z tymi nosoroca jawaskiego

i czarnego.

DODATEK.

W pokadach, w których znajdowa si nosoroec Staruski, znaleziono równie kilka

krgów, oraz jedno ebro nosoroca wochatego. Poniewa koci te leay lunie i pozbawione

byy cakowicie czci mikkich, przeto mona tylko przypuszcza, e naleay do tego sa-

mego osobnika, pewnoci jednak zupenej mie nie mona. Z tego te powodu ich opis za-

mieszczamy dodatkowo tu na kocu.

Krg szyjny szósty.

Tab. XXIX. Ryc. 168, 169. Tab. XXX. Ryc. 170, 171.

Krg ten mona uwaa za szósty ze wzgldu na posta trzonu i pooenie otworów

poprzecznych, oraz stosunek redniego rozszerzenia co dolnego zwenia krgu, jakkolwiek

stosunek wymiarów poszczególnych czci nie we wszystkiem zgadza si z tymi, podanymi

przez Czerskiego z nad Wilui *). Stan zachowania tego krgu nie jest zbyt dobry, bo wyrostek

ocisty i koce wyrostków poprzecznych s odamane a take przednia i tylna cz trzonu

nie utrzymay si w caoci.

Trzon.

Powierzchnia przednia trzonu, silnie wypuka, ksztatu trapezowatego, wyduona w kie-

runku pionowym, 75 mm wysoka, jest w górnej swej czci na 41 mm, w dolnej na 62 mm

') J. D. Czerski. Wissenschaf tli che Resultate der von der k. Akademie der

Wissenschaften zur Ertorschung des Janalandes und der Neusibirischen Inseln

in den Jahren 1885 und 1886 ausgesandten Expedition. (Memoires de 1'Academie imp. des

sciences de St. Petersbourg. VII. Serie. T. XL. 1892).
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szeroka. Powierzchnia tylna trzonu, w czci swej górnej zaokrglona, w dolnej ucita, caa

wklsa, jest nierówna z powodu oderwania si epifyzy. Wysoko ciany tylnej wynosi

80 mm, szeroko 85 mm. Powierzchnia górna trzonu (do przewodu rdzeniowego zwrócona)

jest prawie paska, 40 mm duga i tyle szeroka. Powierzchnia dolna trzonu, 40 mm duga,

wklsa, w porodku jest przedzielona grzebienist wyniosoci na dwie poowy.

Wyrostki stawowe przednie s ustawione skonie a ich powierzchnie stawowe

skierowane s od zewntrz i dou do wewntrz i góry; ksztat tych powierzchni jest eli-

ptyczny; dugo ich wynosi 50 mm przy szerokoci 35 mm. Wyrostki stawowe tylne,

sabiej rozwinite, maj powierzchnie stawowe skierowane od przodu i dou ku tyowi i górze,

oraz od dou i wewntrz ku górze i zewntrz. Powierzchnia ich, ksztatu podunie jajowa-

tego, szerszym kocem skierowana do góry, jest 60 mm duga i 30 mm szeroka.

Otwór rdzeniowy (foramen vertebralej, kopulasto wysklepiony, jest 38 mm wy-

soki a 40 mm u podstawy szeroki. Rowek midzykrgowy (sulcus intewertebralis), po stro-

nie tylnej jest na 15 mm szeroki. Otwór poprzeczny (foramen transversum), ksztatu elipty-

cznego, jest niezupenie pionowo ustawiony; wysoko jego wynosi 26 mm, szeroko 16 mm;

ciana jego zewntrzna jest w osi krgosupa na 16 mm, w wymiarze poprzecznym na 7 mm
szeroka, a u dou ku tyowi przechodzi w trójgraniasty wyrostek, do ostry, wierzchokiem

ku tyowi, górze i na zewntrz skierowany.

Wymiary krgu szyjnego szóstego (w mm):

Dugo trzonu (zachowanej czci) w porodku . 50

Oddalenie rodków krawdzi górnych przednich wyrostków stawowych 135

» » » dolnych » » » 61

» » górnych tylnych » » 105

» » » dolnych » » » 76

» kolców po zewntrznej stronie otworu poprzecznego (foramen transversum) . . 140

» rodka wierzchoków wyrostków stawowych przednich i tylnych 76

Wymiary krgu szyjnego szóstego (wedug wzoru Czerskiego) (w mm):

1. Dugo górnej powierzchni trzonu krgowego (zachowanej czci) 50

2. » dolnej » » » » » 45

3. Najwiksza wysoko przedniej powierzchni stawowej trzonu 75

4. Wymiar poprzeczny » » » » 51

5. Najwiksza wysoko tylnej powierzchni stawowej trzonu 80

6. Wymiar poprzeczny » » » » 75

7. Najmniejsza szeroko krgu pomidzy wyrostkami poprzecznymi i stawowymi 100

8. Najwiksza szeroko uku w okolicy przednich wyrostków stawowych 160

9. » » » » tylnych » » 111

10. Najmniejsza szeroko górnego uku 100

11. Dugo uku w linii rodkowej od góry 50

12. Najwiksza dugo górnej powierzchni uku 90

13. Najmniejsza odlego pomidzy krawdziami dolnemi powierzchni staw. przednich wyrostków . 60

14. Najwiksza odlego pomidzy górnemi krawdziami przednich wyrostków 136

15. Najmniejsza odlego pomidzy dolnemi krawdziami powierzchni staw. tylnych wyrostków . . 65

16. Najwiksza grubo przednich wyrostków stawowych 31

17. Gboko wycicia midzy tylnymi wyrostkami stawowymi 32
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18. Najmniejsza dugo nasady uku (od przodu do tyu) 35
19. Najwiksza grubo » » » » 20
20. Najmniejsza szeroko zewntrznej ciany otworu poprzecznego (foramen transversum) ... 16

21. Najwiksza grubo tej ciany jq

22. Wymiar poduny otw. poprzecznego (foramen transversum) 32
23. » poprzeczny » » » Ig

24. Dugo górnego wyrostka poprzecz. od krawdzi otw. poprzecznego (foramen transverstim) . 28

25. Szeroko tego wyrostka w poowie dugoci 18

26. Najwiksze oddalenie pomidzy kocami górnych wyrostków poprzecznych 140

27. Najmniejsza szeroko krgu z tyu pod górnymi wyrostkami poprzecznymi 100

28. Oddalenie pomidzy dolnym brzegiem ujcia przedniego otw. poprzecznego (foramen trans-

terswn) a przednim brzegiem uku w okolicy dolnego koca powierzchni stawowej przednich

wyrostków stawowych
, 75

29. Wymiarów od 29—35 nie byo mona wykona z powodu uszkodzonego krgu.

36. Wysoko przewodu rdzeniowego od przodu 38

37. Szeroko » » » '.44

Pierwszy krg piersiowy.

Tab. XXX. Ryc. 172, 173.

W krgu tym wyrostek ocisty jest w 1

/3 górnej odamany, a z czci przedni trzonu

zronita jest tylna cz trzonu krgu 7 szyjnego, mieszczca na sobie owaln powierzchni

stawow dla gówki pierwszego ebra, 35 mm dug a 30 mm szerok,. Natomiast brakuje

tylnej czci trzonu, która widocznie zrosa si i pozostaa przy trzonie nastpnego krgu.

Trzon.

Trzon tego krgu jest owalny, wyduony w kierunku poprzecznym. Powierzchnia jego

górna, do przewodu rdzeniowego skierowana, jest prawie paska, od przodu i tyu ograniczona

wystajcemi krawdziami. ciana dolna krgu jest ksztatu trapezowatego. od przodu wsza
(50 mm) z powodu cicia przez powierzchnie stawowe dla gówki ebra, od tyu szersza

(100 mm). Powierzchnia jej zagbiona, od przodu i tyu ograniczona jest wystajcemi krawdziami,

a podzielona na dwie poowy podunym grzebieniem, biegncym w osi krgosupa i rozdzie-

lajcym si w czci tylnej na dwa guzki, rowkiem oddzielone od siebie a stojce na brzegu

krawdzi tylnej. Powierzchnia stawowa dla gówki, nerkowata, wyciciem ku przodowi skie-

rowana, jest na 88 mm duga a 25 mm szeroka, w rodku za okoo 14 mm gboka.

Wyrostki poprzeczne, 38 mm dugie, 50 mm (w osi krgosupa) szerokie, s
skierowane od przodu i dou ku tyowi i górze. Na ich dolnej powierzchni, znajduje si po-

wierzchnia stawowa 34 mm duga, 24 mm szeroka, owalna, lekko zagbiona dla tubercu-

luni costae.

Wyrostki stawowe przednie (przednie zygapofyzy), silnie rozwinite, skierowane

s od tyu, wewntrz i dou ku górze, zewntrz i przodowi. Wymiar ich poprzeczny wynosi

25 mm, przednio-tylny 40 mm, a ksztat ich przypomina trójcienny pryzmat. Powierzchnie

stawowe tych wyrostków, nieregularnego ksztatu, do góry wewntrz i przodu skierowane,

w czci swej dolnej wewntrznej zawijaj si kracem swym na 10— 15 mm do góry ku

wyrostkowi ocistemu. rednica ich wynosi okoo 45 mm, a oddalenie krawdzi górnych ze-

wntrznych od siebie wynosi 95 mm, wewntrznych dolnych 25 mm.
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Wyrostki stawowe tylne, sabo rozwinite, zaledwie górn czci wystaj ponad

nasad wyrostka ocistego. Powierzchnie ich stawowe, ksztatu jajowatego, wszym kocem
ku doowi i zewntrz skierowane, s 50 mm dugie a 33 mm szerokie. Oddalenie ich kra-

wdzi wewntrznych od siebie wynosi '7 mm, zewntrznych 71 mm. Powierzchnie te sta-

wowe id od tyu, góry i wewntrz do dou, przodu i zewntrz, a s oddzielone do gbo-
kim rowkiem.

Otwór rdzeniowy (foramen verebrale) jest kopulasty o szczycie zaokrglonym;

wyrostek ocisty, potny, paski, GO mm szeroki.

Wymiary pierwszego krgu piersiowego (w mm):

Dugo trzonu w osi krgosupa 57

Oddalenie zewntrznych punktów wyrostków poprzecznych , 170

Wymiar poprzeczny przewodu rdzeniowego 36

» » przednich wyrostków stawowych 120

» » tylnych » » 60

Odlego rodków powierzchni stawowych tylnych wyrostków 50

Wymiar poprzeczny midzy punktem, lecym midzy przednimi wyrostkami stawowymi a kocem
wyrostków poprzecznych , 100

Wymiar poprzeczny powierzchni stawowej tylnej trzonu 100

» » » » przedniej » 98

Dugo zachowanej czci wyrostka ocistego 270

Szeroko wyrostka ocistego w poowie tej dugoci 60

Grubo (w wymiarze poprzecznym) 20

Wysoko przewodu rdzeniowego • 30

Wysoko przedniej powierzchni stawowej trzonu 60

» tylnej » » » 80

Drugi krg piersiowy.

Z drugiego krgu piersiowego zachowaa si tylko nasada (240 mm duga i 30 mm
szeroka) wyrostka ocistego wraz z tylnymi wyrostkami stawowymi o powierzchni stawo-

wej, 56 mm dugiej, 30 mm szerokiej i górn poow przednich wyrostków stawowych.

Nadto razem z poprzednimi krgami . znaleziono równie i jeden z ostatnich krgów

piersiowych (Tab. XXX. Ryc. 174, 175.) lecz tak uszkodzony, i mona byo na nim wyko-

na tylko nastpujce wymiary:

Wysoko powierzchni stawowej przedniej trzonu 55

Szeroko 60

Wysoko powierzchni stawowej tylnej trzonu 60

Szeroko w górze 110

Szeroko przewodu rdzeniowego spaszczonego 35

Wysoko » » » 23

Dugo powierzchni stawowej przednich wyrostków stawowych . 46

Szeroko 35
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ebro pierwsze.

Tab. XXX. Ryc. 176.

ebro to w stosunku do swej dugoci jest bardzo szerokie i paskie.

Gówka ebra (capitulum costaej, trójktna, dosy dua, oddzielona jest do
gbokiem, okoo 30 mm szerokiem wyciciem od guzka ebrowego (ttiberculum co-

staej, lecego niewiele co niej od niej.

Guzek ebrowy (ttiberculum costaej, owalnego ksztatu, jest trzykro mniejszy od

gówki; o jego dusza biegnie ukonie nieco od przodu i wewntrz, do tyu i zewntrz.

Trzon ebra, w czci nasadowej ukowaty, ku doowi w czci swej kocowej staje

si cakiem prostym a sam koniec jego jest bardzo silnie rozszerzony. W poowie dugoci

ebra, na krawdzi jego przedniej, znajduje si szerokie, ukonie od dou i wewntrz do góry

i zewntrz idce wgniecenie. Krawd ebra tylna w górze jest ostrzejsz ni przednia.

Wymiary ebra pierwszego (w mm):

Dugo cakowita 380

Ciciwa uku ebra 370

Dugo gówki 40

Oddalenie pomidzy najdalej wysunitymi na zewntrz punktami gówki i guzka ebrowego , ... 110

Dugo najwiksza guzka ebrowego 20

Szeroko » » » 30

Wymiar poprzeczny szyjki 17

» » gówki ,...'. 30

» strzakowy szyjki 45

Szeroko ebra w porodku dugoci • 40

» » na kocu 65

Grubo ebra w porodku dugoci 20

» » przy kocu 20

Oddalenie gówki od guzka ebrowego 30

UWAGI OGÓLNE.

Nosoroec wochaty by nieodstpnym towarzyszem mamuta, tak pod wzgldem czasu

jako te i miejsca wystpowania. Rozprzestrzenienie jego. siga % podobnie, jak mamuta ocl

Ameryki pónocnej przez ca pónocn i rodkow Azy oraz rodkow i pónocn Europ

(z wyjtkiem Skandynawii). Co do centrum powstania tego gatunku zdania s podzielone, bo

gdy np. Brandt uwaa za nie Azy to M. Pawów w swej pracy »E tu des sur 1'Histoire

Paleontologi u e des on gul es VI «, mniema, e gatunek ten powsta w Europie.

Na caej tej olbrzymiej przestrzeni, któr niegdy nosoroec wochaty zamieszkiwa, by-

waj znajdowane jego koci i nie nale wcale co rzadkoci. Na ziemiach Polski koci jego

x
) J. F. Brandt 1. c; Giebel E. 1. c; M. Pawów 1. c; Hermann von Meyer: Die diluvialen Rhi-

noceros-Arten. (Palaeontographica. II. Bd. 1864. 5 Lig.).



— 264 —

bywaj równie do czsto, cho stosunkowo rzadziej ni mamutowe wykrywane 1

), czego

przyczyny, zdaje si, naley szuka w mniejszej ich wielkoci, z którego to powodu atwiej

uchodz uwagi i atwiej mogy uledz zniszczeniu, ni potne koci mamuta.

Wszystkie wiksze muzea europejskie zawieraj pojedyncze koci, zby lub cae nawet

czaszki (najczciej bez szczki dolnej) nosoroca wochatego a najbogatsze z tego wzgldu

zbiory posiadaj muzea rosyjskie. F.Brandt w monografiach »Observationes ad Rhino-

cerontis tichorhini historiam spectantes« i »Versuch einer Monographie
der Tichorhinen Nashórner«. opar swe badania na czterech czaszkach ze szczkami

dolnemi i 27 czaszkach bez szczk dolnych, znajdujcych si w muzeach rosyjskich, a M. Pa-

wów w swojej wyej przytoczonej pracy wymienia a 70 czaszek.

Jednake i w innych krajach Europy, spotykaem w muzeach do bogate zbiory koci

i czaszek nosoroca wochatego. Tak np. w Muzeum narodowem w Budapeszcie widziaem

pi czaszek, w Zakadzie Geologicznym tame trzy; w Hofmuseum w Wiedniu sze;
w Zakadzie paleontologicznym we Wrocawiu trzy; w Muzeum ces. Fryderyka w Poznaniu

trzy; w Zakadzie Geologicznym w Berlinie cztery, w Muzeum fur Katurkunde tame,

równie cztery; w Museum of natural history w Londynie osiem (cztery syberyjskie i cztery

angielskie). Zakad geologiczny Uniwersytetu Jagielloskiego posiada równie dwie czaszki

a nawet przy wejciu do katedry na Wawelu, wisi od niepamitnych czasów do acucha
przymocowana czaszka nosoroca wochatego w towarzystwie szczki dolnej wieloryba i koci

udowej mamuta. W Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie, oprócz okazu Staruskiego, znaj-

duje si jeszcze pi czaszek, pochodzcych ze wschodniej i rodkowej Galicyi.

O wiele rzadziej napotyka si w zbiorach cae, jakkolwiek nigdy, zupene szkielety.

Do takich zaliczy mona dwa szkielety, znajdujce si w Brukseli i najlepiej stosunkowo

zachowany okaz, znajdujcy si w zbiorach Akademii w Monachium (Tab. XXXI. Byc. XXXI).

Znaleziono go, jak napis przy nim wiadczy w r. 1869, w torfowisku dyluwialnem, »ausserhalb

einer diluvialen Gletscher - Morane in einer 12 Fuss machtigen Torfeinlagerung in Loss von

Kronberger Hof bei Aschau im Innthal, unfern Kraiburg«. I ten okaz nie jest zupenym 2
).

Podobnie jak ciaa mamutów, tak samo te i nosoroców przechoway si a do na-

szych czasów w zamarzej ziemi Syberyi pónocnej. Najczciej stosunkowo bywaj znajdowane

tame pojedyncze rogi nosoroców, z których Brandt opisa dziewi, znajdujcych si w Mu-

zeum Akademii nauk w Petersburgu. Cztery z nich tylko byy cakowite, inne natomiast

z boków jak gdyby ociosane. Brandt sdzi, e rogi te uszkodzone zostay przez mieszka-

ców Syberyi. Jednak, o ile z rycin przez niego podanych mona wnosi, uszkodzenia owe

x
) A. lósarski 1. c; prace liczne G. Ossowskiego; E. Niezabitowski 1. c; Dr. Rudolf Hermann:

Die Rhinocerosarten des westpreussischen Diluviums (Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Dan-

zig. Nr. XIII. Bd. 3 und 4 Heft. 1913).
2
) Brakuje mu koci krzyowej, wszystkich krgów ogonowych, ebra 2, 16, 18-go strony pra-

wej, 2, 5, 7, 8, 9-go strony lewej, z koczyny przedniej prawej: opatki, oleeranon, os atrpale I, II, czonka

2-go palca wewntrznego, czonka I-go palca rodkowego i zewntrznego, z koczyny przedniej lewej:

opatki, oleeranon i dolnej czci koci okciowej, os centrale, carpale II, wszystkich czonków palca

zewntrznego, czonka 1, 3 palca rodkowego, cz. 1, 2, 3 palca wewntrznego, dalej czci biodrowej

miednicy; z koczyny tylnej prawej: patelli, wszystkich koci stopy i palców, z wyjtkiem czci calcanens

oraz os metacarpi internum i ejeternum; z koczyny tylnej lewej brakuje: femur, patella, os car-

pale III i IV -\-V, oraz wszystkich czonków palców.
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nie zostay dokonane rk ludzk, lecz spowodowane odpadniciem (w nastpstwie zmacerowa-
nia) warstw krótszych bocznych wókien rogu, taksamo jak na rogach nosoroca Staruskiego

i jak to miaem sposobno widzie take na okazie rogu, okoo 80 cm dugiego, pocho-

dzcego ze Syberyi a znajdujcego si w »Museum fur Naturkunde« w Berlinie, z tej samej

przyczyny paskiego jak deska.

Równie i cae ciaa nosoroców byy ju wielokrotnie znajdowane w Syberyi, ale

z dwu zaledwie dostay si czci do zbiorów Akademii nauk w Petersburgu, gdzie do dzi
dnia si mieszcz. Pierwszy z nich zosta wymyty przez fale ze stromego piaszczystego

brzegu rzeki Wilui, powyej miejscowoci »Werchnoje Wiljujskoe Zimowje«, gdzie go w grudniu

r. 1771 znaleli Jakuci. Z ciaa tego nosoroca odcito gow (bez rogów) i trzy odnóa,

z czego gow oraz nog przedni i tyln zawióz naczelnik okrgu jakuckiego J. Argunow

do gubernialnego urzdu w Irkucku, drug za nog tyln odesano do kancelaryi pre-

fektury jakuckiej. Okazy, dostawione do gubernialnego urzdu, poleci ówczesny gubernator,

A. de Bril, odda bawicemu tame podówczas Pallasowi. Szcztki te byy mocno nadgnie,

wic Pallas, chcc je wysuszy, woy je do gorcego pieca, przyczem spalia si przednia

noga. Gow i pozosta nog opisa Pallas pokrótce (Novorum commentariorum
vol. XVII) i odesa do Petersburga, gdzie, przechowane w Muzeum Akademii nauk, posu-

yy w kilkadziesit lat póniej F. Brandtowi do szczegóowego opisu. Do tego Muzeum

dostaa si póniej i druga tylna noga, gdzie podzidzie znajduj si razem wszystkie te

trzy okazy.

W przeszo sto lat póniej, bo w r. 1877, znaleziono w Syberyi pod 68'5° p. sz.,

nad rzek Chalbui, prawym dopywem rzeki Bytantai, wpadajcej z lewej strony do rzeki

Jany, zwoki nosoroca, okryte jeszcze skór a po czci i sierci. Równie i z tego okazu

odcito take tylko gow i nog (która póniej gdzie si zapodziaa) i odesano do Irkucka.

Gow t, jako nalec do modego nosoroca wochatego, opisa J. D. Czerski w »Izwiest

wostoczno-sibirsk. Otd. imp. Russk. Geogr. Obszcz. T. IX. No 5— 6, 31. dec. 1878 «. W rok

potem dostaa si ta gowa do Muzeum Akademii nauk w Petersburgu i tam opisa j
Dr. Leopold v. Schrenck, jako przynalen do Rh. Merckii Jaeg., w pracy »Der erste Fund
einer Leiche von Rh. Merckii Jaeg.« (Memoires de 1' Academie imp. des sc. de St. Pe-

tersbourg VII. Serie T. XXVII N. 7. 1880). J. D. Czerski jednak w swej pracy, ogoszonej na-

stpnie w r. 1892, »Wissenschaf tliche Resultate der von der K. Ak. der Wiss.

zur Erforschung des Janalandes und der Neusibirischen Inseln in den

Jahren 1885 und 1886 ausgesandten Expedition. Ab. IV«, (Memoires de F Acade-

mie imp. des sc. de St. Petersbourg, VII. Serie, T. XL, N. 1), na podstawie uksztatowania

symfyzy dolnej szczki, stosunku processus pterygopalatinus do canalis vidianus a po

czci i postaci zbów, o ile je przy uyciu sztucznego owietlenia widzie byo mona, obstaje

przy poprzedniem swem twierdzeniu, e to jest gowa nosoroca wochatego a nie nosoroca

Mercka, jak twierdzi Schrenck. Poniewa Czerski nie poda dokadnych rysunków w swej

pracy, przeto trudno t spraw ostatecznie rozstrzygn. O ile jednak opis podany przez

Schrencka jest dokadny, gowa nosoroca z nad Jany, jak to zaznaczylimy na pocztku,

róni si wybitnie od gowy równie bardzo modego nosoroca Staruskiego pod wielu wzgl-

dami, a midzy innymi take ksztatem maowiny usznej.

Trzeciego wreszcie i najdoskonalej zachowanego okazu dostarczya Starania. To osta-

WVK0PAUSKA STARUSKIE 34
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tnie wykopalisko jest niejako uzupenieniem poprzednich, tak pod wzgldem postaci ze-

wntrznej jako te i wewntrznej. Gdy bowiem okaz z nad Wilui dostarczy gowy bez ro-

gów, uszu i warg, oraz nogi tylnej a okaz z nad Jany gowy równie bez rogów, to okaz

Staruski posiada cakowit niemal gow a skór prawie z caego jednego boku. W ten

sposób, na podstawie dotychczasowych wykopalisk, mona ju odtworzy sobie posta caego

zwierzcia, gdy z caego ciaa tylko ogon pozosta jeszcze nieznany. Równie i wiadomoci

nasze o szkielecie i uzbieniu nosoroca wochatego zostay uzupenione, gdy niektóre zby
i koci do tej pory nie byy jeszcze opisane.

Posta zewntrzn nosoroca wochatego mona scharakteryzowa zatem pokrótce

w sposób nastpujcy:

Gowa silnie wyduona, z boków ciniona, z czoem silnie spada-

jcem, okolicami oczów i koci policzkowych silnie wystajcemi. Pysk
w czci swej górnej szeroki, w dolnej wszy, o wardze górnej równo
ucitej, bez ladu jakiegokolwiek wyrostka, krótko rozcity tak, e kt
ust siga zaledwie tak daleko, jak tylny brzeg romboidalnego otworu
nosowego. Oczy mae, skonie ustawione. Uszy dugie, wazki e, ostro za-

koczone. Róg nosowy dugi, jajowatego ksztatu w podstawie; róg. czo-

owy od nosowego krótszy, o podstawie ksztatu romboidalnego. Szyja

krótka, z boków ciniona. Na karku w poowie jego dugoci niewielka

guzowata wynioso, nie bdca w zwizku z wyrostkami ocistymi kr-
gów. Ponad opatkami dosy silnygarb, utworzony przez wyrostki ociste
pierwszych krgów piersiowych. Ciao ogrubne. Odnóa stosunkowo krót-

kie, w o k o 1 i cy metacarpus i metatarsus silnie zwone. Skóra zupenie gadka,
niepodzielona na tarcze, tworzca naokoo oczów nieliczne, drobne fady.

Z poród nosoroców dzi yjcych, nosoroec Staruski najwicej przypomina po-

staci i wielkoci nosoroca biaego (At. simus), jak to miaem sposobno stwierdzi

na okazach, znajdujcych si w zbiorach w Wiedniu, Berlinie, Stuttgarcie i Londynie. Oby-

dwom wspólne s nastpujce zewntrzne cechy:

Silnie wyduona gowa, równa, wyrostkiem nieopatrzona warga,

kt ust sigajcy zaledwie tak daleko, jak tylna krawd nozdrzy, ksztat
oka, silnie wystajca okolica oczów i koci policzkowych, may garb na

karku (opisany u nosoroca biaego pora pierwszy przez T. Roosevelta) i posta oraz

dugo odnóy. Od nosoroca biaego za róni si nosoroec Staruski przedewszyst-

kiem: wszym pyskiem, dugiemi wzkiemi uszami, oraz uwosieniem.
Podobiestwo zewntrzne obu tych nosoroców jest w zwizku nietyle z ich rze-

czywistem pokrewiestwem, jak raczej z podobnymi warunkami zewntrznymi, wród jakich

yy. Nosoroec wochaty bowiem, podobnie jak obecnie i nosoroec biay, zamieszkiwa roz-

lege równiny, a pokarm jego stanowiy trawy i nisze roliny. Gowa nosoroca Staruskiego

jest wprawdzie podobna do gowy nosoroca z nad Wilui, róni si jednak od niej do zna-

cznie, zwaszcza ksztatem uszu (o ile opis Schrencka jest dokadny!), od gowy nosoroca

z nad Jany. Przytem gowa nosoroca Staruskiego, jakkolwiek naley do osobnika bardzo

modego, jest znacznie wiksz (najwiksza jej dugo wynosi 800 mm) ni nosoroca z nad
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Wilui (698 mm) i Jany (710 mm), co moe naley odnie do waciwoci rasowych lub, co

prawclopodobniejsza, do rónic pciowych.

Wielko. Wielkoci nosoroca Staruskiego, nie posiadajc cakowitego jego ciaa,

nie moemy wprost wymierzy. Jeeli jednak uwzgldnimy szkielet, znajdujcy si w Mona-
chium, to obaczymy, i stosunek dugoci caego ciaa (bez ogona) do dugoci czaszki

przedstawia si: 300 : 78 = 3-8. Poniewa dugo czaszki staruskiej wynosi 80 cm, przeto

80 x 3-8 = 304 cm, czyli, dugo szkieletu staruskiego wynosiaby okoo 3 m. Odnonie
za do wysokoci zwierzcia, to w okazie Monachijskim wynosi ona 156 cm, czyli dwa
razy wicej ni dugo czaszki. Z tego wynikaoby, e wysoko szkieletu ze Staruni wyno-

siaby 2 x 80 = 160 cm, co byoby zupenie zgodnem z dugoci nogi przedniej okazu Sta-

ruskiego, wynoszcej 157 cm, a przy uwzgldnieniu zgicia kolanowego 146 cm. Jeeli te-

raz do tych wymiarów szkieletu dodamy jeszcze odpowiedni poprawk ze wzgldu na czci
mikkie, to za dugo cakowit naszego zwierzcia przyj moemy okoo 335 cm, za wy-

soko za okoo 170 cm. Odpowiadaoby to wic mniej wicej stosunkowi wymiarów u At.

simus, którego dugo wedug Smitha wynosi 12'1", wysoko 5'7".

Nosoroec Staruski, jakkolwiek bardzo mody, dochodzi wic ju bardzo imponujcych

rozmiarów i gdyby si nie by utopi, z pewnoci dorównaby albo nawet przewyszy naj-

wiksze okazy gatunku At. simus, których dugo bywa podawan na 366—400 cm, wy-

soko za na 180—195 cm.

Nosoroec wochaty i Mercka, nalece do V-tej linii Atelodinae (Phylogeny of

the Rhinoceroses of Europ by H. F. Osborn); 1

), tworz poród niej ograniczon

grup, która w pleistocenie silnie si rozwina i pod koniec jego równoczenie z mamutem

wygina.

Ze nosoroec wochaty, podobnie jak mamut, y jeszcze wspóczenie z czowiekiem,

wiadcz o tern liczne wykopaliska a nawet rysunki na cianach pieczar (które zreszt mog
si te odnosi i do nosoroca Mercka) rk przedhistorycznego czowieka wykonane. Co za
do przyczyny wyginicia tego gatunku, to zastosowa mona do niego to wszystko, co powie-

dziano o przyczynach wyginicia mamuta i w ogóle innych gatunków zwierzt kopalnych

(ob. str. 174).

x
) Bulletin of the American Museum of Natural History. Vol. XIII. 1900.





C) CZCI MIKKIE GOWY NOSOROCA
I SKÓRA MAMUTA

opracowa

Prof. Dr. H. Hoyer.

Wstp.

Ze zwierzt zaginionych zachowuj si przewanie tylko czci twarde, jak zby, koci,

rogi, skorupy i t. p. twory. Odnalezienie czci mikkich naley do rzadkich i wyjtkowych

przypadków, tem ciekawszych, e daj wyobraenie o organizacyi, a przedewszystkiem o ze-

wntrznym wygldzie osobników, nieraz zupenie bdnie przez badaczy rekonstruowanych.

Stosunkowo najwicej materyaów z czci mikkich zwierzt kopalnych dostarczya Syberya,

gdzie wród lodów i zamarznitej ziemi przechoway si szcztki najrozmaitszych zwierzt,

pomidzy któremi najwicej rozgosu nabray nosoroce i mamuty.

Wykaz znalezionych resztek, odnoszcych si do czci mikkich nosoroców i ma-

mutów podaje Baer (3) i MiddendorH (42). Wedug obliczenia Zalenskiego (65) zna-

nych byo 21 okazów mamutów syberyjskich, które przechoway si a do naszych czasów bd
to w caoci, bd tylko w niektórych czciach swego ciaa, mniejszych lub wikszych.

W roku 1908 Nasonow (45) poda opis szcztków jeszcze jednego mamuta; zatem ogólna

ilo mamutów, które zachoway si z mikkiemi czciami, wynosi 22.

W roku 1771 znaleziono nad rzek Wilui cae ciao nosoroca. Obcito mu gow
i dwie nogi i przesano je do Irkucka, gdzie bawicy tam wanie Pallas (55, 56) je ode-

bra i dalej niemi si zaopiekowa. Celem uchronienia od dalszego psucia si postanowiono

szcztki te zasuszy, przyczem przednia noga i górny odcinek tylnej ulegy zwgleniu. Reszt

wysa Pallas wraz z krótkim opisem do Petersburga, gdzie Brandt (9) w r. 1849 zaj si

opracowaniem tych czci. W r. 1877 znaleziono nad Jana pod 68-5° póa szer. cae ciao

innego nosoroca, z którego równie tylko gow i jedn nog przesano do Irkucka. W r. 1879

opisa te czci jako pierwszy Czerski (18), zaliczajc je do osobnika gatunku Rhinoceros

tichorhinus. W rok póniej t sam gow (noga tymczasem zagina) opisa Schrenck (68)

jako przynalen do gatunku Rh. Merckii. Pohlig (59) oznaczy j jako Rh. tichorhinus.

Prócz tego znalaz Czerski (18) na stokach gór Sajaskich (pod 54°25' pón. szer.) w jaskini
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Nine-Udinskiej kawaek skóry, który oznaczy po wosach pczkami ustawionych, jako przy-

naleny do nosoroca. Dalej opisuje midzy komi, znalezionemi na wyspach Ljachowskich,

take i koci nosoroca, na których zachoway si jeszcze, jak np. na koci goleniowej, cigna

i wizada, które czyy ko goleniow z ydkow.

Nie s to jednak jedyne dyluwialne zwierzta, które przechoway si do naszych cza-

sów wraz z czciami mikkiemi, ho znalazy si jeszcze resztki innych zwierzt. Bunge
podaje 1

), e w pobliu Jany pod 70° pón. szer. okoo r. 1878 znaleziono w zamarznitej

ziemi, w podobnych warunkach jak jednego z mamutów, cae ciao konia, którego sier,

grzywa i ogon miay by biae. Na najwikszej wyspie Ljachowskiej miano znale take ca-

kowite ciao wou pimowego (Ovibos moschatus). Zarówno z konia jak i wou nie-

stety nic si nie zachowao.

W powyej wspomnianej jaskini Nine - Udinskiej znalaz Czerski jeszcze resztki lisa

(Vulpes lagopas) z dzisem koo zbów, dalej leminga (Lemmus obensis), u którego

twarzowa cz czaszki pokryta bya skór. Na niej mona byo rozpozna jeszcze wargi, nos

i oczodoy. Na kawaku skóry wisiay oba odnóa przednie, równie pokryte skór. W kocu
znalaz Czerski take czaszk suhaka (Antilope saiga), w której znajdowaa si skóra na

koci czoowej. Doda naley, e ziemia w jaskini, z której wykopano wymienione czci, bya

zamarznita, a zwierzta te pochodz ju z epoki postplioceskiej.

Jeli w tych wszystkich przypadkach nizka temperatura przyczynia si do zachowania

czci mikkich, to w innych razach byy czynne wrcz przeciwne wpywy zewntrzne, jak

susza i wysoka temperatura. W ten sposób tómaczy Osborn (51) zakonserwowanie si Tra-

chodona, gada z mozozoicznych warstw Ameryki pónocnej, który zachowa si jako zasuszona

mumia kopalna. W podobnych warunkach znaleziono (48) take skóry z Glossotherkim i Ono-

hippidiiim w jaskini fiordu Ultima Speranza w Patagonii, które zachoway si dziki suchemu

i przewiewnemu pooeniu jaskini. W innych wreszcie wypadkach znaleziono w warstwach

starszych zwierzta, u których cae ciao jak i skóra byy zupenie skamieniae. Jakie czyn-

niki zoyy si na ten sposób zachowania si zwierzt w caoci, na to trudno odpowiedzie.

Próby wyjanienia tych procesów, jak i liczne przykady zachowania si zwierzt, podaje

Abel (1) w swem niedawno wydanem dziele.

Z niezwykym i dotd zupenie nieznanym sposobem konserwacyi zwierzt zaginionych

zaznajomiy nas dopiero wykopaliska w Staruni, gdzie czci mikkie i twarde byy zupenie

przepojone rop naftow i zachoway si w tym stanie znakomicie do czasów dzisiejszych,

jak to uwidocznia rycina 1 na tab. LVII, przedstawiajca czci mikkie gowy bez skóry.

Prawie równoczenie z tern odkryciem w Staruni znaleziono take rozmaite szkie-

lety w stawku, otoczonym asfaltem, w poudniowej Kalifornii. Wedug opisu Merriama (40)

zwierzta, dce do wody, grzzy w asfalcie i giny, jak to si take jeszcze podzidzie

zdarza. W tym stawku znaleziono przy dokadniejszem badaniu liczne koci pojedynczo roz-

rzucone i znaczne czci szkieletów prawie cakowitych zwierzt z czwartorzdu, których

niema ju obecnie w Kalifornii i wogóle w Ameryce, jak: sonia, mylodona, s mil o don a

i wielbda. Prócz zwierzt sscych znaleziono tam take liczne koci ptaków i owady.

Sposoby konserwacyi zwierzt w Kalifornii i Staruni s do siebie bardzo zblione. Rónica

') Cytat wedug Czerskiego, poniewa oryginalna jego praca nie bya mi dostpn.
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polega tylko na tern, e w Kalifornii znaleziono tylko same szkielety, w Staruni za take

wraz z czciami mikkiemi. Wedug przypuszczenia omnickiego (36, 37) istniay przy

potoku ukawcu Wielkim bagniska, wród których wydobywaa si miejscami ropa naftowa, two-

rzca tame (jak i dzi jeszcze) naturalne wycieki. Potok osadza w tych bagnach za kadem
wikszem wezbraniem wód namuy wraz z szcztkami rolin i zwierzt, a nadto wpaday do

tych bagnisk owady i giny wiksze zwierzta, które, szukajc wody do ugaszenia pragnienia,

ugrzzy, nie zdoajc mimo wysików wydoby si ze zdradliwej toni ropnej. Z czasem ciao

ich przepoio si na wskro rop naftow i woskiem ziemnym i zachowao si tym sposobem

do naszych czasów. W samej wodzie, jak w Kalifornii, czci mikkie zachowa si nie mo-

gy, konieczn bya obecno ropy, która wnikna we wszystkie wgbienia i otwory ciaa

i w zupenoci je przepoia.

Moe i obnienie temperatury miao jaki wpyw korzystny na przebieg ' tego procesu,

chocia z tego, co podaje omnicki, wynikaoby, e rednia temperatura roczna bya wów-

czas ta sama jeli nie wysza, ni w dobie dzisiejszej. Rzucam t myl tylko dlatego, ponie-

wa, o ile dotychczas wiadomo, najkorzystniejszym stosunkowo konserwacyjnym czynnikiem

tkanek jest nizka temperatura. W stanie zamroonym tkanki mog przetrwa wieki, zacho-

wujc sw wieo. W takich te warunkach zachoway si nosoroce i mamuty w Syberyi.

Gdyby byo moliwem, ciaa zwierzt zamroonych albo ich czci bezporednio po wykopa-

niu przenie odrazu do rodków konserwacyjnych, stan zachowania tkanek byby dosko-

nay. Byo to jednak rzecz niemoliw. Wiadomoci bowiem o znalezieniu zwierzcia na

ziemiach syberyjskich dochodz do uczonych dopiero wówczas, gdy cz zwierzcia wynu-

rzya si z zamarzej ziemi i zostaa wystawiona na dziaanie powietrza i soca. Zanim

wiec do miejsc, zazwyczaj do odlegych, wyruszy ekspedycya i zajmie si konserwacy

szcztków, upywa duo czasu, w cigu którego tkanki raz odkryte ulegaj rycho zepsuciu.

Wyjtkowo tylko czci, gbiej w zamroonym gruncie i niegach tkwice, zachowa si mo-

gy lepiej pod wzgldem histologicznym. To te korzyci naukowe z bada histologicznych

s na ogó mae. Badania ograniczaj si przewanie do stwierdzenia faktycznego stanu kon-

serwacyi niektórych tkanek. Tak postpili Brandt, Schrenck i Zalenski, którzy dostar-

czyli cennych przyczynków co znajomoci wygldu tych zwierzt. Takie badania, jakote

badania nad rodzajem poywienia zwierzt, które s wedug zdania Baera (3) i Zalew-

skiego (65) w tych przypadkach jeszcze waniejsze, daj dopiero wyobraenie o ich wygl-

dzie, tudzie o warunkach i rodowisku, w którem przebyway.

Materyay staruskie znajdoway si w stosunkowo lepszych warunkach ni syberyjskie,

poniewa przepojone rop naftow nie zmieniy si ju po wydobyciu ze szybu. Inna sprawa,

czy zwierzta, a przedewszystkiem nosoroec zanurzy si w ropie odrazu czy te powoli?

Powa barwa sierci nosoroca kae przypuszcza, e ciao jego byo przez jaki czas wystawione

na dziaanie powietrza i soca, zanim zanurzyo si w ropie. Poniewa w bardzo dobrym sta-

nie zachoway si niektóre czci gowy i nawet bardzo delikatne tkanki, które w zwykych

warunkach gnij i ulegaj szybkiemu rozkadowi i zniszczeniu, trzeba dalej przypuci, e
ów nosoroec zgin w porze zimowej. Nie jest przecie wykluczonem, e nosoroec ten zna-

laz si nad bagnem w zimie, czciowo si zapad, zamarz i w tym stanie zanurza si

zwolna coraz gbiej. Wszystkie mniejsze zwierzta, jak owady, limaki, aba i ptak, znalezione

w tym samym szybie, dostay si do ropy i zatony niewtpliwie w innej porze roku.
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Obok tkanek dobrze zakonserwowanych natrafia si jednak take na miejsca, w któ-

rych zaszy takie zmiany w budowie, i prawie niepodobna rozpozna, z jak tkank ma si

do czynienia. W rozmaitych tkankach wytworzyy si mianowicie drobne igiekowate kry-

sztaki, promienisto uoone, które zacieraj w zupenoci waciw budow tkanek. Krysztaki

te tworz mniejsze lub wiksze gniazda, gsto obok siebie uoone. Dokadniejsze badania

wykazuj, e skadaj si one z pocze kwasów tuszczowych i wapnia. Do tego wniosku

doszedem na podstawie swoistej reakcyi, podanej przez Bend (6), zabarwiajcej ogniska

martwicy, zoonej z krysztaków tuszczowych i zogów wapiennych na kolor zielony. Barwa

ta wystpowaa bardzo wyranie w preparatach z pochewki nerwu wzrokowego nosoroca

Staruskiego, mimo e prócz krysztaków nie byo w nich wida wyranych zogów wapien-

nych. Krysztaki, w preparacie na szkieku w pomieniu ogrzane, znikaj chwilowo, aby po osty-

gniciu znowu si pojawi. Jeli si doda do preparatu rozcieczonego kwasu siarkowego i pre-

parat nastpnie ogrzewa, to igiekowate krysztaki znikaj, a pojawiaj si po ostygniciu kry-

sztaki, które prof. Morozewicz uprzejmie oznaczy jako niewtpliwe krysztaki gipsu.

Przegldajc skrawki z rozmaitych tkanek, wielokrotnie natrafiaem na tak samo wy-

gldajce kpki krysztaków iglastych, zwaszcza w okolicach, w których znajdowaa si tkanka

tuszczowa w wikszej iloci. Niewtpliwie wic w tkankach, obfitujcych w protoplazm

i tuszcz, zachodzi z czasem zmiana na zwizki kwasów tuszczowych i wapnia. W zmianach

patologicznych, jak wykazuje Ben da, tego rodzaju zwizki powstaj ju za ycia osobników.

Z czasem i pod pewnymi warunkami take cae zwoki podlegaj podobnym zmianom, które

znane s pod nazw tuszczowosku. W kopalnym tuszczowosku z bawou amerykaskiego

(Bison americanus) Wet herill (73) znalaz 89 -5°/ kwasów tuszczowych i 10'5% wapnia.

e kwasy tuszczowe mog si wytworzy take z cia biakowatych, wykazuj ba-

dania Schmidta (67), który na podstawie rozbiorów chemicznych mumii egipskich do-

szed do wniosku, e z cia biakowatych wytwarzaj si pierwotnie stae kwasy tuszczowe,

a z nich póniej lotne; w modszych mumiach koptyjskich bowiem znalaz on tylko stae

kwasy tuszczowe, w najstarszych mumiach XXI dynastyi, a wic okoo 6000 lat majcych,

prawie wycznie tylko lotne kwasy tuszczowe. W mumiach zatem, doskonale zabezpieczo-

nych i w najsuchszym klimacie przechowanych, nastpowaa zwolna zmiana w tkankach na

kwasy tuszczowe, których w najstarszym materyale byo okoo 30°/ -

Czy i o ile zachoway si w materyale staruskim substancye biakowate, tego nie ba-

daem chemicznie, poniewa miao to by przedmiotem osobnych bada. O ile jednak sdzi
mona z obrazów histologicznych, zwaszcza z zachowania si tkanek wzgldem zwykle w te-

chnice uywanych odczynników i barwików, ciaa biakowate utrzymay si przynajmniej

miejscami zupenie dobrze. Ju ta sama okoliczno, e szcztki nosoroca w Staruni wyko-

pane byy pierwotnie zupenie mikkie i podatne, a dopiero po duszym pobycie w forma-

linie stay si sztywne i twarde, przemawia za tem, e zawieray ciaa biakowate.

Badania histologiczne.

Badania histologiczne komórek wykazay, e zachoway si przewanie tylko te ko-

mórki, których protoplazma doznaa ju przemiany na substancye rogow. Komórki te zacho-

way zarówno swój ksztat waciwy jak i jdro, co zauway ju Brandt (9) na okazie
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z nad Wilui. Co do innych komórek, to stan ich zachowania jest mniej dobry. Tylko w nie-

wielu przypadkach udao mi si zabarwi jdra komórek. W wikszoci komórek pozostao

tylko miejsce dla jdra, które samo zgino, jak to wykazuje take Zalenski (66) w swych

badaniach nad tkankami mamuta.

Aby da dokadny obraz stanu zachowania tkanek, przejdziemy je kolejno.

1. Nabonki.

Wspomniaem ju wyej, e nabonek, zwaszcza zrogowaciay, zachowa si miejscami

bardzo dobrze. W niektórych miejscach skóry, lepiej ochronionych, wida kilka warstw ko-

mórek, które zatrzymay swój ksztat i jdro. Najwyraniej wystpuj komórki w torebkach

wosowych i w rogach. Cakowit warstw komórek nabonkowych znalazem take w jednem

miejscu bony luzowej, wycielajcej jam pyskow (tab. LVII, ryc. 2 i 3). Komórki warstw

najgbszych s due, lecz rozlunione i nie zna w nich jdra, w powierzchownych natomiast

warstwach pozostay komórki w zwizku i posiadaj swój waciwy ksztat i jdro. Doka-

dniejszy opis tych komórek nabonkowych podaj poniej w rozdziale o podniebieniu.

W innych miejscach nie natrafiem ju na komórki nabonkowe. Widocznie nabonek

stokowaty i migawkowy jest tak mao odporny, i uleg zupenemu zniszczeniu.

2. Tkanka czna.

Ze wszystkich tkanek zachowaa si najlepiej tkanka czna. cigna, rozcigna, po-

wiezie, wizada, okostna i tkanka czna luna znajduj si w tak dobrym stanie, jak w pre-

paratach anatomicznych, przechowanych w spirytusie lub na sucho. To samo zauway
Gleb o w (28) i Zalenski (65) u mamuta a Brandt (9) u nosoroca. Tene podaje po-

miary i rycin wókien tkanki cznej ze cigien. Zwyka reakcya z kwasem octowym daje

tak, jak z wie lub zasuszon tkank czn, wynik dodatni, t. j. wókna pod wpywem
kwasu pczniej i rozpuszczaj si. Gotowane w wodzie kurcz si i mikn. Przy stosowaniu

mieszaniny Van Giesona otrzymuje si w skrawkach bardzo wyrane i charakterystyczne za-

barwienie tkanki cznej fuksyn na czerwono. Tkanka czna, barwiona hematoksylin Dela-

helda albo Ehrlicha, okazuje jak zwykle odcie brudno-hokowy. W jednem miejscu, miano-

wicie w skrawkach skóry z warg i nozdrzy, udao mi si zabarwi hematoksylin take jdra

komórek tkanki cznej podskórnej. Okazyway one, jak w zwykych warunkach, ksztaty w-
ykowate, znamienne dla jder tkanki cznej.

Wókna spryste. Wród wókien klejodajnych znajdoway si take, jak w nor-

malnych warunkach, wókna spryste. Pod wpywem kwasu octowego nie zmieniaj si one,

a zabarwiaj si lekko hematoksylin, wyraniej orcein, najlepiej jednak mieszanin Weigerta,

w której przyjmuj wybitn barw granatow.

Tkanka tuszczowa. O komórkach tuszczowych bya ju powyej mowa. Doda

tutaj jeszcze naley, e po rozpuszczeniu igiekowatych krysztaków, znajdujcych si we wn-

trzu kadej komórki tuszczowej, które jednak nie zawsze rozpuszczaj si w zupenoci, wi-

da wyrane ogrodzenie komórki, gdzieniegdzie nawet ze ladami jdra. cianki komórek za-

barwiaj si, zwaszcza mieszanin Van Giesona, bardzo wyranie.

Chrzstka. W doskonaym stanie zachoway si wszystkie chrzstki, majce zwyky

mleczno-szklisty wygld. Mianowicie zachowaa si chrzstka w stawach koci pocljzykowej,

WKOPAUSKA STARUSKIE 35
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w przegrodzie nosowej jak i w innych czciach jamy nosowej, w przewodzie suchowym ze-

wntrznym, w krtani i tchawicy. Suhstancya podstawowa chrzstki róni si od wieej tylko

tern, e nie daje metachromatycznego zabarwienia odpowiednimi barwikami, jak tionin i in.

Gdzieniegdzie zachoway si jdra nieco skurczone z wyranem jderkiem, utraciy jednak

zdolno do zabarwienia si. W przegrodzie nosowej chrzstka wyglda jak chrzstka wó-

kienkowata, a wic daje obraz podobny do tego, jaki otrzymujemy po duszem traktowaniu

chrzstki szklistej nadmanganianem potasu.

W chrzstce sprystej ucha udao mi si mieszanin Weigerta zabarwi wyranie

wókna spryste, które podobnie jak u konia odznaczaj si gruboci. Kada komórka oto-

czona jest prawie jednolit warstw grubych wókien, od których odgaziaj si nieco cie-

sze, spajajce te okookomórkowe warstwy midzy sob (tab. LVII, ryc. 4). Chrzstka nale-

aaby wic do drugiego, przez H er t wig a (30) wyrónionego, typu chrzstek sprystych.

Ko. Midzy budow koci nosoroca i innych zwierzt nie znalazem adnych wy-

bitniejszych rónic; zaznaczam tylko, e koci nosoroca staruskiego zachoway si, dziki

przepojeniu rop, doskonale. Z otaczajcej okostnej mona koci z atwoci wyuszczy i ró-

wnie atwo oddziela si chrzstka stawowa od koci. Po rozpuszczeniu ropy i wysuszeniu

maj wygld koci dobrze zmacerowanych o jednostajnej barwie jasno-brunatnej.

3. Minie.

Pomijajc nabonki, które ulegaj zazwyczaj szybkiemu zniszczeniu, stwierdzono ju
wielokrotnie na zwokach ludzkich jak i dowiadczalnie na zwierztach, e twory czno-

tkankowe s na ogó odporniejsze i przechowuj si duej ni inne tkanki. Potwierdzaj to

take badania makro- i mikroskopowe tkanek mamuta, znalezionego w roku 1901 nad Bere-

zówk. Inaczej rzecz si ma z miniami i nerwami, które, na ogó biorc, ulegaj szybszemu

zniszczeniu. W pewnych warunkach zachowuj si jednak i te tkanki tak dobrze, e mona
je przynajmniej makroskopowo preparowa. O niektórych miniach w gowie nosoroca z nad

Wilui wspomina ju Pallas (56). Nieco dokadniej zbada je Brandt (9), który znalaz prócz

resztek mini podskórnych, jak m. orbicularis oris, depressor anguli oris i innych, jeszcze

dobrze zachowany misie skroniowy, wacz i skrzydlasty. U mamuta z nad Berezówki mi-

nie byy przedmiotem bada szczegóowych. Bównie dobrze zachoway si niektóre minie
nosoroca ze Staruni, zupenie rop przepojone. Spreparowania ich szczegóowego zaniechaem

jednak, poniewa byoby zbyt mozolne i wobec opracowania szczegóowego przez B e d d a r d a (4)

z gowy gatunku Rh. simiatrensis, zbyteczne. Drobne rónice w pooeniu i rozmiarach

mini nosoroca ze Staruni i Sumatry, które okazayby si ewentualnie, nie stayby w a-
dnym stosunku do nakadu pracy, a najciekawsze minie okolicy nosowej i pyskowej, w któ-

rych niewtpliwie byyby rónice midzy nosorocem ze Staruni i Sumatry, nie mona byo

podda szczegóowym badaniom tak z powodu czciowego uszkodzenia tych okolic, jak i ze

wzgldu na inne czci, których spreparowanie okazao si potrzebnem. Ograniczam si wic
tylko do stwierdzenia obecnoci mini i do opisu ich stanu zachowania histologicznego.

Gleb o w (28) zdoa wprawdzie rozpozna minie goem okiem, opis ich budowy

mikroskopowej jednak nasuwa pewne wtpliwoci, czy widzia on rzeczywicie minie.

Brandt (9) wyranie zaznacza, e wókna mini, które bada, nie okazyway ladu prko-
wania, przypisujc tak dalece idce zmiany w budowie mini wpywowi wysokiej temperatury,
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na któr wystawione byy w celu zakonserwowania. Czci mikkie wraz z miniami mamuta
z nad Berezówki doszy do Petersburga w stanie zamroonym, mogy wic by badane w wa-
runkach bardzo korzystnych. Mimo to Zalenski (66) nie zdoa wykaza prkowania, a na
rysunku, który podaje, wida tylko wókna, skadajce si z jednorodnej, lecz na kawaki po-

rozamywanej substancyi.

Przy okolicznociowem badaniu mini jzyka nosoroca staruskiego okazay si lady
prkowania, na podstawie czego przypuszczaem pierwotnie, e minie zachoway si na
ogó dobrze. Wielkokrotnie dokonane badania mini z rozmaitych okolic gowy doprowadziy
mnie jednak do przekonania, e wikszo wókien misnych zmienia si tak dalece, e tru-

dno je rozpozna w preparatach mikroskopowych, a tylko wyjtkowo zachowaa si ich cecha

najwaniejsza, mianowicie prkowanie. Na podstawie obrazów mikroskopowych monaby roz-

róni trzy stopnie konserwacyi mini: w przypadkach najskrajniejszych wókna byy jeszcze

widoczne, jednak silnie pokurczone albo te poamane na mae kawaki; w tych wóknach
niema ju ladu jder lub prkowania. Drugi stopie zaniku byby znamienny tern, e wókna
s utworzone z substancyi jednostajnie bardzo drobno ziarnistej, w której zna jdra, nie za
prkowanie; nareszcie w trzeciej kategoryi umieci mona te nieliczne przypadki wókien,

w których zachowao si prkowanie i jdra. Prkowanie nie róni si wielce od prko-
wania, jakie znamy z preparatów w stanie wieym badanych. Prki s co najwyej wicej

rozsunite, jak to widzimy na tab. LVII, ryc. 5, co zreszt zdarza si miejscami take w pre-

paratach wieych lub ustalonych.

Zastanawiajc si nad powodami tak rozmaitego zachowania si mini, doszedem do

przekonania, e lepiej utrzymane minie znajduj si w miejscach wicej ochronionych i g-
biej pooonych, gdzie tkanki tworz zbit mas; minie za, lece bardziej na powierzchni,

ulegy natomiast atwiej rozpadowi. W konserwacyi mini odgrywa take wan rol osadze-

nie si soli wapiennych, jak to przypuszcza Reis (61).

4. Nerwy.

W resztkach mózgu mamuta Gleb o w (28) znalaz prócz zogów ziarnistych i mas

bezksztatnych jeszcze komórki i wókna nerwowe. Brandt (9) opisuje i rysuje gazki ner-

wów, które zdoa wyosobni z gowy nosoroca z nad Wilui. O wiele lepszy by stan zacho-

wania nerwów mamuta z nad Berezówki, poniewa udao si u niego wypreparowa lece
midzy miniami wiksze pnie nerwowe. Zalenski (56) sam bada tylko resztki mózgu

tego okazu, nie dopatrzy si jednak adnych morfologicznych czstek.

Ju z pierwszych wicej oryentacyjnych bada gowy nosoroca ze Staruni okazao

si, e substancya nerwowa zachowaa si tak le, i trudno rozpozna, z jak tkank ma
si do czynienia. Zrobiwszy przekrój poprzeczny przez nerw wzrokowy, którego kawaek wraz

z bardzo uszkoczonemi resztkami oka otrzymaem do zbadania, przekonaem si, e sam

nerw by zniszczony a pochewka jego ulega zmianie, o której wyej ju bya mowa i któr

monaby porówna ze zmianami tuszczo-woskowemi. W tych wanie preparatach wystpo-

waa reakcya barwikowa Bendy (6), a w promienisto uoonych krysztakach igiekowatych

mona byo prócz kwasów tuszczowych wykaza istnienie soli wapiennych. Dla porównania

zbadaem jeszcze nerw po doczo doowy (n. infraorbitalis), poniewa jako lepiej ochro-

niony i przepojony zupenie rop, wydawa mi si do bada najodpowiedniejszy. Równie
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i w nim byy krysztaki igiekowate, miejscami w bardzo wielkiej iloci nagromadzone, które

utrudniay niezmiernie wykonanie skrawków mikrotomowych odpowiedniej gruboci. W miej-

scach, gdzie ich byo mniej, wida na przekrojach poprzecznych, jak na tab. LVII, ryc. 6, wy-

rane pczki wókien, które niewtpliwie byy nerwowemi. Kady z pczków jest ogrodzony wy-

ran warstw tkanki cznej, tworzcej perineiirhim externiim. Z niej wnikaj do wntrza

pczka przegródki, ze sob si czce, które stanowi perineurium internum. Wród tego

mieszcz si wókna nerwowe, na preparatach zabarwionych mieszanin Van Giesona, otoczone

wyran obwódk czerwon. We wntrzu kadej takiej obwódki wida zupenie bezbarwn

substancy jednorodn, w której dopiero przy zastosowaniu silniejszych powiksze zaznacza

si w rodku gdzieniegdzie jaka masa ziarnista, z której skonie lub podunie przeprowa-

dzone przekroje nie daj równie adnych wyrazistszych obrazów. Nie moe to by nic in-

nego, jak ostatni lad zachowanego wókna osiowego.

W miejscach zatem ochronionych i rop dobrze przepojonych, zachoway si podobnie

jak u mamuta zamarznitego nerwy, które monaby równie jak i minie z wielkim trudem

wypreparowa.

Naczynia krwionone. Z narzdów, napotykanych zwykle na skrawkach mikro-

skopowych, zbadaem nieco dokadniej naczynia krwionone. Brandt znalaz równie drobne

naczynia, które pokrótce opisuje i rysuje. Nadto zauwaa on w niektórych z nich zogi cie-

mno zabarwione, podobne do wysuszonej krwi. U mamuta z nad Berezówki naczynia byy

jeszcze tak dobrze zachowane, e wiksze ich pnie day si nastrzyka. We krwi mamuta,

która bya nagromadzona w wikszej iloci w jamie piersiowej i brzusznej, Friedenthal

i Zalenski (65) znaleli jeszcze dobrze zachowane ciaka krwi, które byy nieco mniej-

sze od ciaek sonia indyjskiego. Ze skrzepów krwi mona byo wytworzy nie tylko krysztaki

heminy, lecz Friedenthalowi udao si wywoa wielokrotnie swoist reakcy precipity-

now wzgldem krwi sonia.

Z naczy krwiononych, które badaem u nosoroca staruskiego, ttnice byy lepiej

zachowane, ni yy. Podczas gdy drobniejsze yy trudno byo na skrawkach rozpozna,

ttnice nawet bardzo mae wyróniay si z tkanki je otaczajcej, poniewa w cianach ich,

zwaszcza na przekrojach podunych, widoczny jest okrny ukad jder mini gadkich.

Granic samych komórek miniowych niepodobna rozróni; natomiast resztki substancyi j-

drowej pozostay i zabarwiy si w jednym preparacie nawet bardzo wyranie. Posiadaj one

jak zwykle ksztat podunych prcików. Lepiej ni inne tkanki zachowaa si w naczyniach

tkanka czna a przedewszystkiem wókna i blaszki spryste. W preparatach, mieszanin Wei-

gerta zabarwionych, wida w yach nawet najdrobniejsze wókienka spryste, a w ttnicach

prócz drobnych wókienek w meclii i aclventitii zupenie wyran bon spryst wewntrzn

i zewntrzn.

W jednym z przekrojów przez skór natrafiem na przekrój skony przez y, która

zawieraa zbit mas ziarnist, przypominajc skrzep krwi. Na niezabarwionym preparacie

mona byo z ksztatów poszczególnych ciaek przypuci, e byy to ciaka krwi. Po zabar-

wieniu ciaka te przyjy barw tak, jak jdra w tkance, otaczajcej naczynie. Nie sdz
wic, e mamy tu do czynienia z krwi, lecz prawdopodobnie z jdrami zniszczonych ko-

mórek ródbonkowych, które nagromadziy si przypadkiem w tej yle w wikszej iloci.
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Z powyszego opisu histologicznego tkanek wynika, e stan zachowania ich by stosun-

kowo bardzo dobry. Pomijajc dziaanie pasoytów zwierzcych, które niszcz ciaa zwierzt
w bardzo szybkim czasie, rozkad zwok odbywa si w zwykych warunkach take do szybko.

Jak wykazuje Verger (80) nisza temperatura wstrzymuje rozkad tak, e tkanki królika

zakopane na 60 cm w ziemi, w szczelnie zamknitych pudach, przy temperaturze okoo 0°,

zachoway jeszcze przez 4 miesice zdolno do elektywnego barwienia. Najszybciej ulegaj

zniszczeniu jelita, a nastpnie narzdy parenchymatyczne, jak wtroba. Najodporniejsze oka-

zuj si twory czno-tkankowe. Pod pewnymi warunkami, jeli zwoki znajduj si duszy
czas w wodzie lub miejscach bardzo wilgotnych, albo jeli nagromadzone s w wielkiej iloci

w jednem miejscu, nastpuj zazwyczaj inne zmiany, a mianowicie zmydlenie tkanek czyli

przemiana na tuszczowosk. W maym stopniu zaszy podobne zmiany take w tkankach

nosoroca, jak wyej opisaem. Potne ciao nosoroca zawierao widocznie tyle wilgoci, e
i w niem móg miejscami, gdzie nagromadzony by tuszcz i ciaa biakowate, nastpi proces

podobny, który poci wzgldem histologicznym na zwokach ludzkich zosta dokadnie opisany

przez Sieradzkiego (73). Na zakonserwowanie ciaa nosoroca staruskiego miaa wpyw
istniejca wówczas prawdopodobnie nizka temperatura i ropa, która uchronia je przed paso-

rzytami zwierzcymi i wstrzymaa nadmierny rozwój bakteryi gnilnych.

Z szcztków nosoroca, w Staruni wykopanych, odpreparowano skór i wyuszczono

nastpnie koci. Trzeba byo przy tern czci mikkie, pokrywajce gow, rozci na kilka

kawaków, które byy nastpnie przechowane w sabym rozczynie formaliny. Cicia byy pro-

wadzone w ten sposób, e po wyniszczeniu czaszki pozostay 4 paty czci mikkich: mia-

nowicie strona prawa i lewa gowy i jej cz górna i dolna. Te wanie resztki otrzymaem

do opracowania. Przy badaniu okazao si jednak rzecz konieczn poszczególne narzdy od-

dzieli od tych wielkich patów, na których tylko z trudem mona byo odpowiednie prepa-

racye wykona. Tak oddzielono podniebienie, jzyk wraz z koci podjzykow, gardziel

i krtani od patu prawej strony, a odpowiednie czci warg i jamy nosowej od obustronnych

patów. Dopiero w ten sposób mona byo rozpatrzy poszczególne narzdy dokadniej, których

szczegóowy opis poniej nastpuje.

Ko podjzykow (os hyoideum).

Opisu koci podjzykowej nosoroców kopalnych w literaturze nie znalazem, a opisy

autorów, odnoszce si do koci podjzykowej nosoroców obecnie yjcych, s bardzo krótkie

i ograniczaj si przewanie do ogólnikowych porówna z koci podjzykow konia [Cu-

vier(17), ckhard (19), Giebel i Leche (27), Flower (22), Gaupp (25), Weber (81)].

Rysunek koci podjzykowej nosoroca indyjskiego, w dodatku niecakowity, znalazem tylko

w pracy Mayera (38). Wedug tego rysunku ko podjzykow nosoroca indyjskiego róni-

aby si ksztatem bardzo znacznie od teje nosoroca staruskiego. Przeto wskazanem jest,

by na tem miejscu poda opis zupenie szczegóowy, tembarclziej, e ko podjzykow noso-

roca ze Staruni jest tak znakomicie zachowana (tab. LVIII, ry. 7) jak mao która nawet

z okazów dzi yjcych. Zachoway si bowiem nie tylko wszystkie czci kostne, lecz take

chrzestne i wizada. A wic widzimy tu trzon z wyrostkiem jzykowym, czyli posugujc si
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terminologi Flowera (22) i Gauppa (25), basihyale z dugiem glossohyale, rogi tylne

czyli thyreohyalia s. cornua hranchialia (posteriora) i rogi przednie czyli cornua

hyalia (anteriora). Te ostatnie skadaj si z hypohyale i stylohyale. Z tych stylohyale

prawe jest poamane na trzy czci prawie równej dugoci, które jednak daj si zoy do-

skonale, pomimo braku dwóch maych uamków po swej przyrodkowej i grzbietnej stronie;

lewe za jest zamane na przednim kocu, w rodku i na kocu tylnym, w którym po stro-

nie brzusznej i tylnej brak do znacznych kawaków. Lecz i ko lewa da si zupenie do-

brze zoy i atwo wedug wzoru koci prawej uzupeni. Odcinki tylne prawego i lewego

stylohyale znaleziono przy czaszce, reszt koci podjzykowych wyuszczono z okostnej do-

piero przy preparowaniu jzyka. Chrzstki, czce stylohyale z tympanohyale zatracone

zostay podczas preparowania czaszki. S to wic jedyne brakujce czci koci podjzyko-

wej nosoroca staruskiego.

Trzon koci podjzykowej (basihyale) wraz z wyrostkiem jzykowym i ro-

gami tylnymi ma ksztat ostrogi. Wyrostek jzykowy i rogi wznosz si lekkim ukiem ku

grzbietowi. To wygicie uwidocznia si wyranie, gdy ko podjzykow uoymy na równej

paszczynie. Wtedy bowiem dolny brzeg koca wyrostka jzykowego (bez chrzstki) wznosi

si na 21 mm nad poziom, a dolny brzeg koca rogów tylnych (bez chrzstki) na 22 mm.

Patrzc na trzon i rogi z boku ma si wraenie, jakoby sam trzon by take ukowato wy-

gity, t. zn. e jego powierzchnia brzuszna jest wypuk, grzbietna za wkls. Wraenie

zgicia jest wywoane tern, e trzon znacznie grubieje ku przodowi w kierunku wyrostka

i bocznie w kierunku nasady rogów tylnych, w linii rodkowej za ku tyowi cieczeje. Tylny

brzeg cieszy z boku nie jest widoczny. Brzeg ten jest w kierunku poprzecznym ukowato

wycity i zaokrglony.

Czci boczne trzonu s zwrócone w ty i maj przekrój eliptyczny (w nasadzie rogów

tylnych). Poniewa rogi oddzieliy si podczas preparowania od trzonu, opis ksztatu powierzchni

granicznych i ich wymiary s moliwe. rednica duga ley prawie poziomo i ma 23 mm
dugoci, rednica krótsza," do niej prostopadle stojca, wynosi 20 mm. Powierzchnia nasady

rogów jest prostopada do kierunku czci bocznych trzonu. Brzeg jej, nieco wystajcy, po

stronie grzbietnej i tylnej trzonu, jest wyranie widoczny po stronie prawej, a po stronie le-

wej, gdzie jest pokryty jeszcze okostn i wizadami, dobrze da si wyczu. Biegnie on od

rodka i tyu ku bokom i przodowi wprost na rodek paszczyzny stawowej, w której zesta-

wia si trzon z rogami przednimi. Linia zygzakowata oznacza po stronie brzusznej granic

midzy trzonem i prawym rogiem, po stronie lewej mieci si midzy temi komi jeszcze na

3 mm gruba chrzstka. Powierzchnia, w której koci si stykaj, jest chropowata i po stronie

prawej jeszcze w zupenoci, po lewej tylko od strony przyrodkowej pokryta chrzstk. Wobec

tego trzeba przypuci, e proces kostnienia rozpocz si ju po stronie lewej. Proces ten

postpujc dalej, prowadzi do zupenego zrostu trzonu i rogów tylnych, jak to widzimy take

u koci podjzykowej konia dorosego.

Na odcinkach bocznych trzonu znajduj si po stronie przedniej paszczyzny stawowe

dla rogów przednich. S one mniej wicej czworoboczne z zaokrglonymi ktami. Paszczyzny

duszemi rednicami swemi zbiegaj si ku przodowi. Dostosowujc si do zaokrglenia koci,

s one wypuke ku przodowi. Najwiksza ich dugo, cyrklem mierzona, wynosi 20 mm,

a najwiksza szeroko 8 mm. Swym tylnym odcinkiem (lewa prawie do poowy) spoczywaj
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one, jak to opisuje Cu vi er (17) take u nosoroca indyjskiego, na przednim kocu rogów

tylnych, s jednak zupenie jednolitemi paszczyznami, nie okazujcemi na powierzchni ani

ladu rozdziau na paszczyzn przynalen do trzonu i do rogów. Ich przedni odcinek, na

trzonie spoczywajcy, wznosi si o 2 mm ponad przedni zaokrglony brzeg jego i wystaje

z niego.

Processiis lingualis s. glossohyae, bdcy przedueniem trzonu ku przodowi, two-

rzy silny wyrostek kostny, opatrzony w okazie staruskim jeszcze nasadk chrzestn. Jeli

przyjmiemy, e dugo trzonu wraz z wyrostkiem wynosi 74 mm i odejmiemy od tej liczby

29 mm, przypadajce na szeroko czci bocznych trzonu, otrzymamy 43 mm, które wyo-

braayby dugo samego wyrostka. W inny sposób dugoci jego wymierzy nie mona, po-

niewa czy si on szerok podstaw z trzonem. Wobec tak silnie rozwinitego trzonu i wy-

rostka jzykowego nosoroca staruskiego, trzon koci podjzykowej nosoroca indyjskiego,

opatrzony tylko guzem zamiast wyrostka jzykowego, jak to wynika z ryciny, podanej przez

Mayera (38), wydaje si dziwnie wysmuky. Na wyrostku jzykowym mona wyróni po-

wierzchni brzuszn i dwie powierzchnie boczne. Powierzchnie boczne zbiegaj si po stronie

grzbietnej ze sob pod ktem ostrym, tworzc na przednim jego kocu nizki i 1"5 mm sze-

roki grzebie. Brzeg górny wyrostka zaokrgla i rozszerza si ku tyowi coraz bardziej i prze-

dua si bezporednio w trzon. Wyranie wyksztacona, ku bokom i ku przodowi zagita po-

wierzchnia brzuszna wyrostka, zwa si ku przodowi. Szeroko jej wynosi w rodku wy-

rostka 13 mm, w kocu za 9 mm. Powierzchnie boczne cz si z ni pod ktem wpraw-

dzie zaokrglonym, lecz wyranym.

Porównujc grubo wyrostka, która przy nasadzie wynosi 15'5 mm, w rodku 15 -

5,

a na kocu 11 mm, z jego szerokoci, która, jak podalimy, ma w rodku 13 mm, a na

kocu 9 mm, wynika, e jest on grubszy ni szerszy. Jest to stosunek przeciwny temu, jaki

podaje Eckhard (19) dla wyrostka jzykowego Rh. sumatrensis, który opisuje jako spa-

szczony w kierunku grzbieto-brzusznym.

Przedni koniec wyrostka jest do kierunku jego ukowatego przebiegu poprzecznie city

i tpy, ku tyowi przedua si na 13 mm w grzebie, lecy midzy powierzchniami bocznemi.

Na tym kocu mieci si jeszcze chrzstka na 5 mm gruba, która zaokrgla koniec koci

i przedua si na grzebie ku tyowi.

Rogi tylne (cornua branchialia s. posteriora) s do duemi, w naszym okazie

jeszcze odosobnionemi kostkami, których najwiksza dugo bez nasady chrzestnej wynosi

74 mm. Z boku widziane s one w kierunku brzusznym lekko ukowato wygite i zwaj
si w kierunku od nasady o rednicy 21*5 mm, ku kocowi tylnemu, który jest nieco zgru-

biay. Poniewa kostki s w kierunku poprzecznym zwone, przeto rednica grzbieto-brzuszna

przewysza poprzeczn w rodku kostek o 5 mm.

Midzy nasad kostek a trzonem istnieje, jak wyej wspomniano, po stronie prawej

do znaczna warstwa chrzstki, po stronie lewej mniejsza. Po stronie grzbietnej nasady ro-

gów tylnych znajduje si mae zagbienie, w którem mieci si cz chrzstki, tworzcej

staw z rogami przednimi. Po stronie przyrodkowej tego zagbienia, wzgldnie tego stawu'

istnieje drugie takie zagbienie, które, zwajc si, siga na trzon (tab. LVIII, ryc. 7). Brzeg

przyrodkowy i przedni tego zagbienia jest zaokrglony, boczny prosty przylega do chrzstki

stawowej.
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Odcinek przedni nasadowy kadego rogu tylnego jest prawie oby, dalsze czci rogu,

zwaszcza wolny jego koniec jest z boków ciniony. Skutkiem tego wytwarza si po stronie

brzusznej w rodkowym odcinku rogu, po stronie grzbietnej w jego odcinku kocowym, do
ostra krawd, odgradzajca od siebie powierzchni przyrodkow i boczn rogów. Wolny ko-

niec, nieco zgrubiay, jest skonie ku przodowi city. Jego chropowata powierzchnia przedua
si cokolwiek na krawd grzbietn. Koniec ten opatrzony jest jeszcze chrzstk o ksztacie

stokowatym, z kocem medialnie wygitym. Podstaw sw czy si chrzstka z rogiem tyl-

nym w owej paszczynie chropowatej. Nieco wypuka powierzchnia boczna i przyrodkow

czy si w krawdzi, obiegajcej chrzstk od przodu i góry ku tyowi i doowi. Koce
chrzstek s do siebie zwrócone.

Rogi przednie (cormia hyalia s. anteriora). Hypohyale jest kostk wzgldnie

krótk, majc 58 mm dugoci, która poczona jest stawami z trzonem i stylohyale. Jej re-

dnica poprzeczna, od boków mierzona, wynosi w rodku koci 10 mm, a rednica w kierunku

grzbieto-brzusznym w tem samem miejscu 15 mm. Jest wic ona równie jak i rogi tylne

z boków zwona. Dorodkowe ku sobie zwrócone powierzchnie koci tworz prawie proste

paszczyzny, ogrodzone od tyu oslrym brzegiem. Brzeg przedni koci jest zaokrglony, po-

dobnie jak i caa powierzchnia boczna. Koniec dolny, czcy si stawem z trzonem, jest

zgrubiay i nadto ku przodowi i doowi wyduony. To te paszczyzna stawowa, mao wklsa,

ma pooenie skone do osi koci; przebiega ona mianowicie od przodu i dou ku tyowi

i górze. Warstwa chrzstki stawowej ma od strony przedniej i bocznej do 5 mm gruboci,

od strony za dorodkowej jest tak cienk, e ko przez ni przewieca. Prawdopodobnie

chrzstka popkaa tutaj skutkiem wyschnicia na maych przestrzeniach, odpowiadajcych

sobie w obu kostkach. Paszczyzna stawowa ma ksztat owalny, jej rednica duga wynosi

18 mm, krótka (poprzeczna) 11 mm. Drugi koniec koci, czcy si z stylohyale, jest w sto-

sunku do koca przeciwnego bardzo mao zgrubiay, may i zaokrglony. Midzy pask po-

wierzchni przyrodkow koci i zaokrglon boczn wytwarza si na gówce górnej hypo-

hyale po stronie przedniej wyrana krawd. Po stronie tyo-bocznej gówki mieci si na jej

pochyoci nieco wystajca paszczyzna stawowa, cokolwiek wypuka, o ksztacie owalnym.

Prawa mierzy 9'5 mm, lewa 10'5 na dugo, a obie 11 mm na szeroko. Paszczyzna

przebiega od przodu i góry ku tyowi i bokom.

Stylohyale tworzy, jak w ogólnoci u nieparzysto-kopytnych, odcinek najduszy koci

podjzykowej. Jego dugo wynosi 293 mm. Jest to ko ksztatu blaszki, ukowato nieco

wygitej, której wypuko zwrócona jest na zewntrz. Prócz tego przedni koniec jest jeszcze

wygity w stron grzbietn, a dolny odcinek koca tylnego na zewntrz.

Powierzchnia zewntrzna stylohyale jest prawie zupenie równ. Z niej wychyla si

w odcinku przednim mao wyrazista krawd, która rozdziela powierzchni zewntrzn na

paszczyzn skonie ku górze i na paszczyzn skonie ku duowi zwrócon. W rozszerzonym

kocu tylnym stylohyale wytwarza si bezporednio pod zgrubiaym brzegiem grzbietnym

koci zagbienie, wprawdzie pytkie lecz do wielkie, w którem blaszka kostna cienczeje do

tego stopnia, e ko, do wiata trzymana, przewieca.

Powierzchnia wewntrzna stylohyale jest w swym odcinku przednim i tylnym prawie

równa. Tylko w odcinku rodkowym wytwarza si mniej wicej na polowie szerokoci koci

zgrubienie, zanikajce ku odcinkom kocowym koci, a pod którem mieci si podune za-
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gbienie. Brzeg górny, w którym zbiegaj si obie paszczyzny boczne, jest w przednim od-

cinku ostry, stpia si za ku tyowi. Jeszcze ostrzejszy jest brzeg dolny w swym odcinku

przednim i tylnym koci, w rodkowym brzeg za jest zaokrglony.

Koniec przedni stylohyale jest w kierunku grzbieto - brzusznym bardzo mao, w kie-

runku za poprzecznym do znacznie rozszerzony, tworzc ma gówk, która w czci

kostnej jest skonie od przodu i góry ku tyowi i doowi cita. W ten sposób powstajca

powierzchnia jest owalna, o wymiarach 115 x 8 mm, zwrócona pochyo ku doowi i nieco

ku rodkowi. Z t chropowat powierzchni kostn czy si chrzstka ksztatu klinowatego,

na której mieci si paszczyzna stawowa dla hypohyale. Grubo chrzstki wynosi po stronie

grzbietnej 7 mm, a po stronie brzusznej 2 mm. Chrzstka ta wypenia wic w zupenoci

kt, który wytwarza si midzy hypo- i stylohyale. Wynosi on mniej wicej 40°. Paszczyzna

stawowa jest owalna, prawie kolista, o wymiarach 10 x 7*5 mm na lewej i 7
-

5 x 65 mm
na prawej. O duga paszczyzny ley w kierunku osi caej i jest zwrócona ku doowi i na

wewntrz. Chrzstka ksztatu klinowatego zamienia si w wieku póniejszym z wyjtkiem

paszczyzny stawowej niewtpliwie w ko, która stanowiaby przeduony przedni koniec

stylohyale. Nie mona jej uwaa za zawizek jakiej odrbnej koci, t. j. keratohgale, które

istnieje u koni i tapirów, gdy w takim razie powinnaby lee jako chrzstka odrbna midzy

stawami. Tymczasem nie ma ani ladu takiej chrzstki, co dowodzi, e nosoroec Staruski

nie posiada keratohyale. Koniec tylny stylohyale, rozszerzajc si w kierunku grzbieto-

brzusznym do 75 mm, koczy si ukowato wygitym szorstkim brzegiem, z którym czy
si za porednictwem chrzstki tympanohyale. Po stronie grzbietnej brzeg ten jest 14 mm
gruby, ku doowi zwa si do 3 mm i rozszerza znowu na swym kocu brzusznym do 6 mm.

Jama pyskowa.

A) Wargi (labia).

Wedug opisów Pall as a (56) i Brandta (9) okolica pyska nosoroca z nad Wilui

bya bardzo uszkodzona. Z resztek warg, jakie si zachoway, wnioskuje Brandt, e byy one

insignia et incrassata et verisimiliter magis evoluta uam in pluribiis Rhinoceron-

tum speciebus adhuc viventibus, a dalej opisuje, e labium inferius superiore multo

brevius et angustius fuisse. Rozpatrujc budow warg bardziej szczegóowo, znajduje Brandt

na brzegu ich otworki, z których stercz wosy na 1

/2
do 7* cala dugoci i twierdzi, e

caput totum ad labia et nares uscpie pilis satis densis rigidiusculis fuisse obtectum,

in ipsis labiis autem pilos sparsos, parvos antrorsum spectantes magisue solita-

rios fuisse.

Wedug Schrencka (68) gowa nosoroca z nad Jany zachowaa si o wiele lepiej.

Z opisu jego wynika, e ten okaz posiada w stosunku do wielkich rozmiarów gowy, bardzo

may, lecz szeroki pysk, ogrodzony grubemi i prosto citemi wargami. Pysk tego nosoroca

by na ogó bardzo podobny do pyska koskiego. Mimo zmian, którym ulegy wargi podczas

zasuszenia, ksztat ich i ustawienie dao si dobrze odtworzy. Od podstawy rogu nosowego

warga górna spada w ksztacie trapezu prostopadle ku doowi. Szeroko dolnego brzegu wargi,

który ogradza pysk od przodu, wynosi 177 mm. Brzeg ten nie wykazuje ani ladu wyrostka

palczastego, któryby siga ponad warg doln. Przedni brzeg wargi przedua si po bo-
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kach pyska pod ktem prostym zaokrglonym na brzegi boczne. Warga górna ma 45 mm
gruboci.

Warga dolna jest we wszystkich rozmiarach mniejsza od górnej. Brzeg przedni two-

rzy z brzegami bocznymi równie zaokrglony kt prosty. Warga górna zwiesza si swymi

brzegami zaokrglonymi, z boków citymi, ponad warg doln.

Jak gowa w ogólnoci tak i wargi prawie a do samego brzegu byy pokryte wo-

sami w pczkach ustawionymi. Otworki dla wosów s najwiksze na wargach lecz równie

jak i okoo nozdrzy rzadziej rozlawione. Gdzie wos na wargach jeszcze istnia, by na 5 mm
dugi, nieco sztywny lecz nie szczecinowaty i ku doowi skierowany. Wosy na gowie noso-

roca z nad Jany miay na ogó barw ótawo - brunatn, okoo nozdrzy za i na wargach

ciemno-brunatn.

Opis warg okazów syberyjskich trzeba byo uwzgldni dokadniej, poniewa stosuje

si on prawie w zupenoci do okazu Staruskiego. Niezabitowski (47) podaje, e górna

warga jego po lewej stronie gowy jest bardzo znieksztacona, a dolna warga prawie w zu-

penoci oderwana. Górna warga zwiesza si wedug Niezabitowskiego od miejsca na-

sady rogu nosowego prawie pionowo w dó do pyska, jest gruba i misista i ma ksztat tra-

pezu. Poniewa dolna warga bya mniejsza, pysk w dole by wszy ni w górze, a sama

szpara pyskowa szeroka i krótka.

W czciach mikkich gowy, które otrzymaem do opracowania, pozostaa, jak si

okazao przy dokadniejszem ich zbadaniu, jeszcze cz brzegu przedniego i bocznego wargi

górnej strony lewej i may kawaek wargi górnej strony prawej. Wiksza cz wargi dolnej,

a mianowicie cay jej przód jest zupenie zniszczony. Z bocznych jej czci zachowa si po

stronie prawej sam kt, po stronie lewej za kawaek na 37 mm dugi, przylegajcy do kta.

Uwaa naley za szczliw okoliczno, e te czci warg pozostay przy czciach mik-

kich, poniewa dokadne ich zbadanie uzupenia w niektórych punktach stosunki opisane

przez Niezabitowskiego.

Przypatrujc si tym wargom, a zwaszcza wardze górnej strony lewej (tab. LIX, ryc. 8),

widzimy na ich powierzchni ju goem okiem brózdy, które przebiegaj w kierunku skonym

od zewntrz do wewntrz, a take mae zagbienia, które w pewnem oddaleniu od siebie

mieszcz si w brózdach samych jak i midzy niemi. Przez lup wida tkwice w zag-

bieniach wosy, które miejscami jak np. w ktach pyska wystaj po nad powierzchni na jaki

centymetr. Brózdy i zagbienia z wosami sigaj po stronie wewntrznej warg do linii do
wyranie si zaznaczajcej, która biegnie równolegle do szpary pyskowej. Po za t lini po-

wierzchnia warg jest gadka. W ktach pyska brzegi wargi górnej i dolnej cile do siebie

przylegaj i s spaszczone. Ich szeroko wynosi po stronie prawej 43 mm, po stronie le-

wej 32 mm. Powierzchnie stykajce si s równie i tutaj opatrzone zagbieniami i wosami,

które sigaj do kta wewntrznego szpary pyskowej. Od tego kta rozpoczyna si gadka bona

luzowa. Z tego wynika, e wargi u okazu Staruskiego byy sztucznie do wewntrz wywró-

cone, zwaszcza po stronie lewej i od przodu gowy, w mniejszym za stopniu po stronie

prawej. Naley sobie zatem w wyobrani wargi wywróci tak, aby wewntrzna powierzchnia

gadka sigaa do samego brzegu warg, a wosami pokryte czci byy odwrócone na zewntrz.

Uzupeniajc sobie czci warg, przy skórze pozostae, czciami wyej opisanemi, otrzymamy

zgodnie z twierdzeniem Brandta (9) wargi bardzo zgrubiae i waeczkowate.
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Przednia cz wargi górnej jest wprawdzie znieksztacona, ale prawie w caoci za-

chowana. Jest ona, tak jak w ktach pyska, zupenie spaszczona i w kierunku przodo-tylnym

rozszerzona. Jak i w bocznych czciach warg tak i tutaj atwo mona ustali granic mi-
dzy zewntrzn a wewntrzn stron warg po istniejcych na powierzchni zagbieniach.

Jakiegokolwiek ladu wyrostka palczastego, zwieszajcego si z przedniego koca wargi

górnej, jaki rysuje Brandt (11) w rekonstrukcyi nosoroca wochatego (Rh. tichorhimis)

i jaki jest znamienny dla wszystkich nosoroców wspóczesnych prócz gatunku Rh. simus,

nie znalazem. Równie nie znalaz go Schrenck (68) u nosoroca z nad Jany. Gdyby

istnia cho may wyrostek, powinien by zachowa si lad jego wanie w czci rozszerzonej

i spaszczonej przedniego koca wargi górnej.

Pod wzgldem ksztatu pyska zbliaj si nosoroce kopalne, zwaszcza okaz opisany

przez Schrenck a (68), najwicej do nosoroca biaego (Rh. simus), poniewa bardzo

szeroka przednia cz wargi górnej pod ktem prostym przedua si w czci boczne o po

ow krótsze, podobnie jak u Rh. simus, nazwanego susznie take »square mouthed rhi-

noceros«. Wedug Schrenck a (68) wynosi dugo przedniej czci wargi górnej 177 mm,

a bocznej 82 mm. Jeeli wemiemy dugo bocznej czci wargi górnej dwa razy i doli-

czymy do wymiaru pierwszego, otrzymamy cakowit dugo wargi górnej. Wynosi ona b-
dzie 1774-824-82 = 341 mm. Warga dolna jest wedug Schrencka wprawdzie mniejsza,

lecz ma w zasadzie ten sam ksztat, co górna. Przedni jej brzeg ma 126 mm dugoci,

a z nim czy si pod ktem prostym brzeg boczny, 74 mm dugi, czyli e dugo wargi

dolnej wynosiaby 1264-744-74= 274 mm.

Gowa nosoroca Staruskiego bya z boków zgnieciona, skutkiem tego okolica py-

skowa, uwzgldniajc jeszcze wywrócenie warg do wewntrz, przybraa nieco inny wygld od

tego, który miaa za ycia zwierzcia. Przy wypychaniu nosoroca trzymano si odlewu

gowy, wykonanego zaraz po odkopaniu zwierzcia. To te pysk ma ksztat raczej zaokr-

glony, ni prostoktny. Zachowaa si tylko, jak si zdaje, w granicach zupenie normalnych

cakowita dugo pyska, która wedug Niezabitowskiego (47) wynosi 300 mm dla wargi

górnej i okoo 260 mm dla wargi dolnej. Liczby te zgadzaj si mniej wicej z liczbami wyej

podanemi dla nosoroca, opisanego przez Schrencka.

Przyjmujc dla nosoroca Staruskiego ksztat pyska prostoktny i uwzgldniajc przy

tem grubo jego warg, dochodzimy do wniosku, e nie róni si pod tym wzgldem wielce

od wspóczesnego Rh. simus. Opisy autorów, dotyczce warg tego gatunku, s zbyt krótkie,

aby z nich mona korzysta. Braki te uzupeniaj jednak dobrze ryciny, do opisów przydane,

znajdujce^si w pracy Sclatera (72), Coryndona (15), Ray Lankestra (60), Trou-

es sar ta (79) i Rooswelta (63). Na wszystkich rycinach wida wargi silnie zgrubiae, wa-

kowate (»rubber-like« wedug Coryndona), doskonale przystosowane do ywienia si traw.

Minie silnie w nich rozwinite, przemawiaj za dostateczn ich ruchomoci. Stan zachowa-

nia warg, przepojonych rop umoliwi zbadanie niektórych szczegóów ich budowy w sposób

dokadniejszy, ni to byo moliwe w zasuszonych okazach syberyjskich. Brandt (9) opisuje

na wargach nosoroca z nad Wilui brodawki, majce 1

/i do 1 linii rednicy, i zagbienia

z wosami, lecz wzajemny stosunek brodawek i zagbie ani z opisu jego, ani z rysunków

nie jest dostatecznie zrozumiaym. Dalej twierdzi Brandt, e wosy na wargach s pojedy-
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czo rozsiane, Schrenck(G8) natomiast znajduje na wargach nosoroca z Jany wosy pcz-

kami ustawione.

Wargi nosoroca Staruskiego s jeszcze tu i owdzie pokryte naskórkiem, jak np.

w brózdach sztucznie wytworzonych, w zagbieniach wosów i w ktach pyska. W tych miej-

scach powierzchnia ma wygld drobno ziarnisty. W innych miejscach, w których naskórek si

zuszczy, widoczne s brodawki, które nadaj powierzchni wygld kosmaty. Brodawki s
o wiele mniejsze, ni podaje Brandt, i tylko przez mikroskop widzialne. Maj one ksztat

stoków na kocu zaokrglonych. Podstawami swemi stykaj si ze sob, a dugo ich prze-

wysza rednic podstawy dwukrotnie. Powierzchnia skóry waciwej, na której stoj brodawki,

przy dokadniejszem badaniu jest niezupenie równa, lecz opatrzona pytkiemi zagbieniami,

poodzielanemi od siebie tylko wzkiemi listewkami. Skutkiem tego powierzchnia skóry wa-

ciwej ma wygld kratkowany. Brodawki s umieszczone, jak si zdaje, tylko na bocznych

ciankach listewek i na ich krawdzi, nie za w samem zagbieniu.

Zarówno naskórek jak i brodawki s zniszczone w pewnych miejscach warg. Tutaj

te widoczn jest gadka powierzchnia skóry waciwej, w której mieszcz si tylko otworki

dla wosów. Te nieco uszkodzone miejsca nadaj si najlepiej do zbadania uoenia i kszta-

tów zagbie wosowych na wargach. Zdanie Brandta i Schrencka, e zagbienia wo-

sowe na wargach s rzadziej rozsiane ni w skórze, jest o tyle suszne, i ustawione s one

na wargach przecitnie w odlegoci 2 mm od siebie, podczas gdy w skórze zbliaj si do

siebie przecitnie na odlego 1

/2 mm. Bónice w rozmiarach zagbie tych miejsc s ró-

wnie znaczne, a mianowicie zagbienia na wargach s przecitnie wiksze ni na skórze.

Trudno jest wymierzy dokadnie rednic zagbie, poniewa ich brzegi z powodu starcia

naskórka s uszkodzone, a same zagbienia z powodu pofadowania si skóry znieksztacone.

S one w kadym razie na ogó dusze ni na 1 mm. Bozmiary tych zagbie byyby zreszt

rzecz do obojtn, gdyby nie czya si z ni kwestya uwosienia, rozpatrywana poniej.

Wszystkie zagbienia nie prowadz w gb prostopadle do powierzchni, lecz skonie

od przodu ku tyowi. Skutkiem tego ogrodzenie tylne otworków jest zawsze wyrane, podczas

gdy przednie zlewa si zupenie z powierzchni skóry. Ilo zagbie, jest zmienna, miejscami

jest tylko jeden otwór, miejscami za kilka obok siebie skupionych. Jeli jest widoczny tylko

jeden otwór, to jest on zazwyczaj bardzo duy, jeli jest ich kilka, to s one rozmaitej wiel-

koci, ale zawsze mniejsze od pojedynczego otworu. W miejscach, gdzie wargi s jeszcze po-

kryte brodawkami i naskórkiem, stosunki s te same, ale mniej wyrane. W zagbieniach,

lecych w odsonitych czciach warg, znajduj si jeszcze wosy, które po wikszej cz-

ci mao tylko z nich wystaj. Jedynie w rowkach midzy fadami i w ktach pyska zacho-

way si odygi, dochodzce centymetra dugoci.

O stosunkach uwosienia warg nosoroca Staruskiego pouczaj nas najlepiej skrawki

z warg w kierunku podunym i prostopadym do przebiegu wosów. Ze skrawków okazuje

si, e wosy s osadzone w wargach, tak jak Schrenck twierdzi, t. j. pczkami (tab. LXII,

ryc. 19), i to prawdziwymi pczkami wedug mianowictwa de Meijera (39). Wyjtkowo tylko

znale mona byo pojedynczy wos, który wyrónia si od zwykych wiksz gruboci

(64), gbszem osadzeniem i barw prawie czarn. By to prawdopodobnie wos dotykowy

czyli zatokowy, chocia trudno byo dopatrzy si zatoki jako takiej, z powodu silnego ci-

nienia skóry. Brandt zauway prawdopodobnie te wosy, skoro twierdzi, e stoj pojedynczo
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Ilo wosów, poczonych w jeden pczek, wynosi wedug moich bada przecitnie

5 do 8; rzadko tylko trafia si cokolwiek wicej wosów. Kady wos mieci si w wasnej
torebce, sigajcej pod powierzchni skóry. Tu dopiero zlewaj si wszystkie torebki w je-

dn wspóln, obejmujc cay pczek. Grubo wosów jest rozmaita. Rzadko trafiaj si w je-

dnym pczku wosy o jednakiej gruboci, zazwyczaj widzi si jeden lub dwa grubsze wosy
(na 40 \J-) poród cieszych, których rednica dochodzi do 32 K Przewana ilo wosów
w poszczególnych pczkach ma budow zupenie jednorodn, w której nie mona rozróni
ani skórki, ani kory, ani rdzenia. Rdze widoczny jest tylko w grubszych wosach, lecz

i w nich jest bardzo cienki. Jednorodny wygld wosów przemawia wedug mego zdania za

tern, i osobnik, posiadajcy te wosy, by jeszcze mody, u którego wos by mao zróni-

cowany. W skórze nosoroca opisanego przez Brandta (9), a nieco starszego od Staru-

skiego, wosy miay ju wyrany rdze i nie róniy si zdaniem autora sw budow od

wosów innych zwierzt.

Podczas gdy odygi wosów nosoroca Staruskiego s dobrze zachowane, korze i ce-

bulka s zawsze uszkodzone, prawdopodobnie dlatego, e zawieray wicej istoty protoplazma-

tycznej, ni rogowej. Komórki pochewki wosowej zewntrznej i wewntrznej le zupenie

luno okoo wosa, równie jak i komórki podstawy cebulki. Wszdzie wytworzyy si prze-

strzenie wolne okoo korzenia. Rozpatrujc skrawki podune, ma si wraenie, i wystarczy-

oby lekkie pocignicie, aby wos z torebki wyj. Obrazy te tómacz nam, dlaczego zacho-

wao si tak mao wosów i dlaczego utrzymay si w miejscach ochronionych, jak np. w k-
tach pyska. Doda tu naley, e wos sam jest niezmiernie amliwy, co równie przyczynio

si do zniszczenia uwosienia.

Na skrawkach widoczne jest koo szyjki torebki wosowej miejsce, w którem mie-

ci si gruczo ojowy. Komórki same, wypeniajce wntrze gruczou ulegy zanikowi, pozo-

stao tylko ogrodzenie z tkanki cznej, które uwydatnia ksztat gruczoów. Byyby to otwory

w ksztacie prostych torebek nierozgazionych, zaginajcych i zwajcych si do szyjki to-

rebki wosowej. O wiele lepiej zachoway si gruczoy potne, chocia granice komórek, wy-

cielajcych cewki, zatary si a jdra ich zaniky. Pozostao równie i tutaj tylko ogrodzenie

cznotkankowe, do którego przylega od wewntrz warstwa substancyi bezksztatnej, wytworzo-

nej z istniejcych kiedy komórek. Na wewntrz tej warstwy pozostao wszdzie jeszcze wiato

cewki gruczoowej. Przewód rozpoczyna si w gbi otworku wspólnego dla caego pczka

wosów i biegnie nastpnie wzdu pczka, a przeduajc si w cewk, tworzy pod cebul-

kami wosów kbek, rozpocierajcy si na znacznej przestrzeni pod pczkiem wosów. Przy-

pomina to zupenie stosunki, które w skórze konia opisa midzy innymi Chodakowski (14)

i Bonnet (S). Z mini prostujcych wosy (m. arrecoresj nie zauwayem adnego ladu,

nie mog wic powiedzie, czy zaginy, czy w ogólnoci nie istniay.

Skrawki mikroskopowe, wykonane z warg nosoroca, okazay jeszcze kilka szczegóów,

które zasuguj na uwag. Mianowicie w skrawkach tych zabarwiy si hematoksylin jdra

komórek zarówno tkanki cznej jak te naskórka i pochewek wosowych. Na pierwszy rzut

oka preparaty te nie róniy si od preparatów z wieego materyau wykonanych. Przy do-

kadniejszem dopiero zbadaniu mona byo zauway powyej ju wymienione braki, jak znie-

ksztacenie i rozlunienie komórek nabonkowych, do czego naley jeszcze doda zupeny

brak tkanki nerwowej. Natomiast uwydatniaj si bardzo piknie naczynia krwionone. T-
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tnice, wyróniajce si od innych naczy krótkiemi prkami, prostopadle do osi naczynia

uoonemi, wstpuj z gbi skóry waciwej ku jej powierzchni, gdzie rozdzielaj si na

grube gazki, dce do gruczoów potnych i podstawy pczków wosów, tudzie do warstwy

brodawkowej skóry. yy s mniej wyranie widoczne. Tylko w kilku miejscach zdoaem roz-

pozna naczynie ylne w przekroju poprzecznym i skonym, poniewa rednica jego byo bar-

dzo dua, a w wietle znajdywaa si masa ziarnista, podobna do skrzepu krwi.

Wewntrzna strona warg nie dostarczya adnych ciekawszych szczegóów. Bona lu-

zowa jest zupenie gadka jak w innych okolicach jamy pyskowej. Nabonek jest zupenie

zniszczony a z nim zaginy take drobne brodaweczki. Tylko tu i owdzie wida jeszcze

may otwór wyranie ogrodzony, który by prawdopodobnie ujciem gruczou luzowego.

B) Podniebienie (palatum).

Mikkie czci podniebienia znajdoway si jeszcze w zwizku z innemi mikkiemi

czciami prawej poowy gowy. Po odpreparowaniu i oczyszczeniu z ropy naftowej podnie-

bienie ma wygld kawaka skóry o barwie brudno-brunatnej, w tylnym odcinku z odcieniem

oliwkowym. Podniebienie okazuje do znaczne znieksztacenia (tab. LIX, ryc. 9), które utrudniaj

nieco jego badanie. Na przestrzeni, odpowiadajcej podniebieniu twardemu, biegnie prawie

rodkiem fad poduny, dzielcy podniebienie na nierówne poowy, praw wsz i lew szer-

sz. Nadto strona prawa jest wypuklona ku stronie grzbietnej, lewa za ku stronie brzusznej.

Midzy czwart par zbów przedtrzonowych podniebienie jest przedziurawione, nadto

znajduje si brózda poprzeczna, w której podniebienie atwo si zgina. Od tego miejsca bie-

gnie brózda poduna ku tyowi, znieksztacajca podniebienie mikkie, którego koniec wolny

jest wykrzywiony w stron lew. Na brzegach podniebienia wida wycicia, które odpowia-

daj zbom przedtrzonowym i trzonowym. Poza podniebieniem mikkiem znajduje si jeszcze

cz powoki wysania gardzieli. Na bokach podniebienia mikkiego zwieszaj si strzpy

cigien, a nawet mini. Pominwszy znieksztacenia rozmaite, stan zachowania podniebienia

jest na ogól stosunkowo bardzo dobry tak, e z preparatu mona odtworzy sobie do do-

kadny obraz jego budowy anatomicznej.

Dugo caego podniebienia wynosi 398 mm, z czego przypada 255 na podniebienie

twarde, a 143 na podniebienie mikkie. Szeroko zupenie na pask uoonego podniebienia

wynosi na przednim kocu 43 mm, przed pierwszym zbem przedtrzonowym 100 mm, na

kocu podniebienia twardego 88 mm, w najszerszem za miejscu podniebienia mikkiego

105 mm. Grubo podniebienia twardego wynosi 3 mm, mikkiego 12 mm.

Biorc pod uwag ksztat podniebienia kostnego w czaszce, widzimy, e nie jest ono

paskie lecz sklepione, czyli e tworzy na przekroju uk. Stosunek dugoci ciciwy do uku

wynosi przed pierwszym zbem przedtrzonowym mniej wicej 4 : 5. Naley wic sobie wyo-

brazi, e brzegi podniebienia w rzeczywistoci s wygite ku stronie brzusznej, podczas gdy

w wypreparowanem obecnie podniebieniu brzeg lewy jest wygity ku stronie grzbietnej. Na

podniebieniu twardem w czaszce znajdujemy nastpnie w linii rodkowej nizkie wzniesienie,

odpowiadajce szwu podniebiennemu. W preparacie podniebienia widocznem jest dobrze to

wzniesienie od strony grzbietnej, ale nie posiada takich rozmiarów, jak wyej wspomniany

fad po stronie brzusznej podniebienia, który byby zatem wytworem sztucznym.

Otwory sieczne (foramina inciswa). Bezporednio, bo 4 mm poza brzegiem
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przednim podniebienia, le symetrycznie do linii rodkowej dwa otwory sieczne (tab. LIX,

ryc. 9). Ich brzegi wewntrzne s na 135 mm od siebie oddalone, otwory za same maj
w rednicy 3 mm. Otwór prawy znajduje si na grzbietnej stronie podniebienia w tern sa-

mem miejscu, co na brzusznej, lewy za prowadzi do przewodu, którego ujcie jest po stro-

nie grzbietnej przesunite o 3 mm na zewntrz; a dalej widocznem jest nadcite, 4 mm du-
gie przeduenie przewodu, zwracajcego si ku tyowi.

Beddard i Treves (4 i 5) rysuj otwory sieczne w podniebieniu Rh. sumatrensis

i sonclaicus. nie opisujc ich jednak wcale. Bezporednio poza otworami siecznymi znajduje

si wspomniany fad, który w pierwszym swym odcinku, 38 mm dugim i 13 mm szerokim,

jest paski i mao tylko ponad powierzchni podniebienia wystaje. T cz fadu uwaam
równie za wytwór sztuczny, poniewa mieci si cakiem w otworze podniebienia kost-

nego. Otwór ten nazywaj róni autorowie rozmaicie. Meyer (41) nazywa go otworem
midzyszczkowym (Zioischenkieferloch), Brandt (11) foramina inciswa, inni fo-

ramen palatinum anterius *). Ogrodzenie tego otworu uwydatnia si wyranie po stronie

grzbietnej odpreparowanego podniebienia w ksztacie trójkta równoramiennego, którego pod-

stawa nad otworami siecznymi ma 35 mm, a jego wysoko 65 mm dugoci, co odpowia-

daoby liczbom, podanym przez Meyera (41) dla apertura palat. (mianowicie 33 i 71 mm).

Listewki podniebienne (rugae s. plicae palati) zachoway si w preparacie bardzo

dobrze (tab. LIK, ryc. 9) i róni si co do iloci, ukadu i ksztatu do znacznie od tyche

u gatunków nosoroców obecnie yjcych. Na znaczenie listewek anatomowie zwrócili uwag do-

piero w nowszym czasie. S one, jak z piknego dziea B e t z i u s a (62) wynika, dla kadego

gatunku zwierzt w sposób charakterystyczny uoone. Betzius nie bada nosoroca, nato-

miast Garrod (24), Beddard i Treves (4 i 5) uwzgldnili listewki u Rh. sumatrensis

i Rh. sonclaicus. Ilo listewek wedug tych autorów wynosi u Rh. sumatrensis po kadej

stronie 11, u Rh. sonclaicus 13, podczas gdy u Staruskiego nosoroca jest ich tylko 8.

U tamtych gatunków listewki maj ksztat waeczkowaty, u staruskiego natomiast istniej

prawdziwe listewki, ukowato wygite, z brzegiem wystajcym i w ty zwróconym. W przednim

odcinku podniebienia listewki s uoone asymetrycznie i nie zbiegaj si w linii rodkowej,

jak to zaznacza Garrod dla Rh. sumatrensis i jak to wynika z ryciny listewek Rh. son-

claicus. Asymetrya listewek pierwszych istnieje nietylko u nosoroców, lecz take, jak wyka-

zuje Betzius, u konia i osa i wogóle wikszoci zwierzt sscych. W dalszych odcinkach

podniebienia listewki obu stron cz si ze sob w linii rodkowej, albo zbiegaj si pod k-
tem rozwartym ku przodowi. Z powodu znieksztacenia podniebienia i obecnoci fadu rod-

kowego u nosoroca Staruskiego, listewki nie stykaj si wprawdzie w linii rodkowej, s je-

dnak na ogó symetrycznie uoone. Pierwsza listewka strony prawej oddalona jest od naj-

bardziej wystajcego punktu podniebienia w linii rodkowej o 27 mm, II od I o 24 mm,

a III od II o 12 mm. Dalsze listewki s od siebie oddalone rednio o 16 mm. Po stronie

lewej pierwsza listewka znajduje si w odlegoci 25 mm od przodu, druga od pierwszej

x
) Poniewa otwór ten u nosoroca kopalnego odpowiada otworowi /. incisivnm -f fissura naso-

palatina s. Stensonis, nazwa f. palatinum anterius jest lepsz, ni inne; ze wzgldu jednak na jego

znaczenie odmienne od otworów podniebie nych tylnych (f. palat. post) proponowabym za-

chowa dla tyche nazw otworów podniebie nych (f. palatina), a przedni otwór nazwa aper-

tura palatina.
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16 mm, a w tej samej mniej wicej odlegoci uoone s i dalsze, z wyjtkiem ostatnich,

które s nieco bardziej do siebie zblione. Podczas gdy pierwsze i 3 ostatnie listewki s sto-

sunkowo mao rozwinite i mao wystajce, to II, III, IV i V wychylaj si wyranie z po-

wierzchni podniebienia.

Naskórek na wszystkich listewkach jest zniszczony; jeli jednak uzupenimy sobie

w myli listewki jeszcze warstw naskórka przynajmniej na 1 mm grub, otrzymamy wtedy

obraz wyrany rzeby podniebienia.

Odcinek dalszy podniebienia, poza listewkami pooony, ma powierzchni gadk i nie

ma adnych szczegóów ze wzgldów anatomicznych ciekawych.

Podniebienie mikkie (palatum molle). Pominwszy pomiary gruboci, wedug
których atwo rozróni podniebienie twarde od mikkiego, rozpoznajemy granic midzy niemi

wyranie po stronie grzbietnej preparatu. Bona luzowa, pozbawiona nabonka, utrzymawszy

si i tutaj, pokrywa tylny brzeg choan i lemiesza, oddajc w zupenoci pooenie i ksztat

tych czci szkieletowych. Podniebienie mikkie ma 143 mm dugoci, 105 mm szerokoci

i 12 mm gruboci. Pomiary szerokoci i gruboci odnosz si tylko co przedniej czci pod-

niebienia mikkiego, tylna jego cz, majca 45 mm dugoci i zwieszajca si ku krtani, jest

nieco wsza i tylko na 1 mm gruba. Czci boczne podniebienia przeduaj si bezpore-

dnio w uki podniebienno-gardzielowe. Brzeg tylny, lecy midzy podstaw jzyka i nagoni
jest ukowato wycity (tab. LIX, ryc. 9). Ciciwa tego uku wynosi 44 mm. Powierzchnia podnie-

bienia mikkiego w jego odcinku przednim misistym ma drobne wgbienia i wyniosoci, ku

tyowi za na odcinku wolnym cienkim, jak i na caej zreszt powierzchni grzbietnej, wygadza

si. Bozpatrujc powierzchni podniebienia mikkiego lup, widzimy na niej liczne drobne

otworki, które przebiegaj w kierunku prostym lub skonym od powierzchni w gb. S to

niewtpliwie ujcia gruczoów luzowych, które znajduj si na podniebieniu w wielkiej obfi-

toci. Owen (53) podaje, e gruczoy tworz w podniebieniu mikkiem nos. Eh. indicus war-

stw na 73
cala (^ 8 mm) grub, a Gar rod (24) opisuje, e przednia cz podniebienia

mikkiego nos. Rh. sumatrensis, gruba na 3

/4 cala (=19 mm), obfituje w gruczoy.

Prócz tego wida na powierzchni gdzieniegdzie wiksze otwory, które wedug podo-

biestwa ich ksztatu do otworów na korzeniu jzyka i migdakach naley uwaa jako to-

rebki limfatyczne.

Obraz mikroskopowy bony luzowej podniebienia twardego. Opis

podniebienia twardego i mikkiego, wyej podany, odnosi si do bony luzowej, pozbawionej

naskórka. Dokadniejsze badania lup dokonane, wskazuj jednak na istnienie warstwy na-

skórka w pewnych miejscach podniebienia twardego, wyróniajcego si barw ciemniejsz

od otoczenia. Takie miejsca, o rozmiarach [wikszych lub mniejszych, znajduj si rozsiane

w tylnych odcinkach podniebienia twardego, gdzie cieniutka warstwa nabonkowa da si od-

chyli lub odskroba, nastpnie znajdujemy nabonek gdzieniegdzie pod listewkami podnie-

biennemi, a nareszcie na przednim kocu podniebienia przed otworami siecznymi w pamie na

13 mm dugiem a 3 mm szerokiem. Z tegoto miejsca wycito may kawaek w celu mikrosko-

powego zbadania na skrawkach. Jedn cz tych skrawków zabarwiem hematoksylin i eozyn,

drug cz mieszanin Van Giesona, a trzeci cz na wókna spryste mieszanin Wei-

gerta. Skrawki pierwszym i drugim sposobem zabarwione (tab. LVII, ryc. 2) wykazyway bar-

dzo wybitne zrónicowanie si naskórka i tkanki cznej: naskórek zabarwia si hematoksy-
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lin na kolor fiokowy, mieszanin za Van Giesona na kolor óty, tkanka czna w pierw-

szym przypadku na kolor róowy, w drugim na jaskrawo czerwony, jak w preparatach

z wieych tkanek. Mieszanin Weigerta zabarwione skrawki nie wykazyway wprawdzie tak

wybitnych rónic midzy naskórkiem i tkank czn, uwydatniay natomiast wyranie war-

stw komórek silniej zrogowaciaych i ich granice, tudzie wókna spryste w wysmukych
brodawkach czno-tkankowych.

Obecnoci jder nie dao si barwikami wykaza; pozostay z nich tylko lady w po-

staci ciaek o nieokrelonych rozmiarach i ksztatach, widoczne zwaszcza w tych komórkach,

które mieszcz si na granicy warstwy twórczej i rogowej naskórka.

Stan zachowania tkanek w ogólnoci nie jest bez zarzutu. Naskórek jest popkany
i tworzy w swych gbszych warstwach prawie jednolit mas ze zlanych ze sob komórek,

pokurczon do znacznie. Wykowaty przebieg wókien tkanki cznej w brodawkach, a na-

stpnie przestrze szczelinowata, wytworzon midzy nabonkiem i tkank czn, dowodz,

e tkanki ulegy znacznemu skurczeniu.

W szczególnoci przedstawia si obraz bony luzowej w przekroju mikroskopowym

w nastpujcy sposób (tab. LVII, ryc. 3): Grubo warstwy naskórka wynosi 09 mm, z czego

przypada 02 mm na warstw powierzchown zupenie zrogowacia, jak to wykazuje zabarwie-

nie óte mieszanin Van Giesona i zabarwienie granic komórek mieszanin Weigerta. Komórki

maj ksztat usek mniej lub wicej spaszczonych o granicach nierównych. W ich wntrzu

znajduje si istota jednorodna (homogen), sabo si barwica. Jder lub ich resztek nie wida.

Komórki zachoway swój ksztat niewtpliwie dziki zrogowaceniu, podobnie jak komórki rogu

nosowego tego nosoroca, co prawda jeszcze silniej zrogowaciae. W gbszych warstwach gra-

nic komórek zabarwieniem nie mona wykaza. Wród istoty prawie jednorodnej i nie bar-

wicej si, daj si gdzieniegdzie wyróni drobne luki, okalajce bryk tej istoty, majcej

mniej wicej wielko komórki. Otó te luki monaby uwaa jako granice komórki zwaszcza

wówczas, jeli w tej bryce widoczny jest lad jdra. Zreszt jakichbd innych szczegóów

histologicznych w gbszych warstwach naskórka wykaza nie mona.

Brodawki czno-tkankowe s stosunkowo bardzo dugie i sigaj do 02 mm pod po-

wierzchni naskórka (tab. LVII, ryc. 2). S one, jak to wida przez lup, miejscami na po-

wierzchni podniebienia, pozbawionego naskórka, nitkowato wyduone o maczugowato zgru-

biaym kocu. Wikszo brodawek rozszczepia si bezporednio tu nad podstaw albo nieco

wyej na 3—4 wtórne brodawki, pooddzielane od siebie jednorodn istot komórkow naskórka.

Wókna klejodajne brodawek jak i wókna spryste, zabarwione metod Weigerta, przebiega-

jce przewanie na obwodzie brodawek, okazuj przebieg wykowaty. W warstwie gbszej

oba rodzaje wókien, przeplatajc si jak zwykle, ukadaj si równolegle do powierzchni bony

luzowej. Zauway tu mona gdzieniegdzie przekroje naczy krwiononych, zwaszcza ttnic,

w których cianie zachowaa si wyranie jeszcze tylko tkanka czna i sprysta.

C) Jzyk (lingua).

Jzyk znajdowa si jeszcze w zwizku z czciami mikkiemi prawej strony gowy, od

której trzeba byo go oddzieli dla dokadniejszego zbadania. Jest on w ogólnoci bardzo znie-

ksztacony, poniewa mieci si do poowy na zbach trzonowych prawej poowy szczki dol-

nej, jak o tem wiadcz gbokie odciski zbów na dolnej jego stronie. Skutkiem tego poo-

WYKOPALISKA STARIJSKIE. 37
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eni przedni koniec jzyka jest po prawej stronie spaszczony, misz za jego przesunity

zupenie na stron lew, na której wytworzya si powierzchnia boczna na 50 mm szeroka,

ustawiona pod ktem prostym do powierzchni podniebiennej jzyka. Przedni koniec wolny

jzyka jest zniszczony (tab. LIX, ryc. 10). Po za kocem jzyka znajduje si po prawej

stronie preparatu (tab. LIX, ryc. 10) wyranie ograniczone i nieco wystajce pole, na 38 m
dugie i 15 mm szerokie, przez które przebiegaj skonie listewki, poodgraniczane 12 brózdami

Na listewkach mona wyróni drobne, miejscami naskórkiem pokryte brodawki nitkowate.

Poniewa powierzchnia jzyka w otoczeniu tego pola jest wicej równa i gadka, ni w nor-

malnych warunkach, zachodzi pytanie, która z tych czci odpowiada rzeczywistoci? U noso-

roców obecnie yjcych podaj autorowie obecno brodawek nitkowatych w bonie luzowej

i te rzeczywicie istniej na polu wyej wymienionem. Widoczne na niem listewki i brózdy

naley uwaa za wytwory sztuczne, za odciski przedmiotu, który znajdowa si w jamie py-

skowej. Równie sztucznem byoby wygadzenie powierzchni jzyka, jakie wida w otoczeniu

owego odcisku.

Pod zniszczonym kocem wolnym jzyka zachowao si jego wizadeko (freniilum),

które pozostao jeszcze w cznoci z bon luzow, wycielajc dno jamy pyskowej.

Stosunkowo dobrze zachowa si tylny odcinek jzyka, z którym pozostay w zwizku

migdaki, uk podniebienno-gardzielowy, nagonia i w ogólnoci krta.

Dugo jzyka, od przedniej ciany nagoni do wizadeka mierzona, wynosi 307 mm.

Jeli rozprostujemy jeszcze strzpy, znajdujce si na przednim kocu jzyka, otrzymamy

332 mm, jako ca dugo jzyka. Z doln powierzchni jzyka i z jego wizadekiem pozo-

staa w zwizku bona luzowa, pokrywajca przedni koniec szczki dolnej. W bonie tej za-

znacza si bardzo wyranie miejsce, w którem owija si ona okoo przedniego brzegu szczki

i czy si z wargami. Poniewa dugo tego odcinka bony luzowej od wizadeka do brzegu

szczki dolnej wynosi 68 mm, naley przypuci, e wolny koniec jzyka mia tak sam
dugo. Do wyej podanej istotnej dugoci jzyka, wynoszcej 332 mm, trzeba doda jeszcze

jakie 35 mm. Koniec wolny jzyka byby zatem na 60 mm, a cay jzyk na 367 mm dugi.

W stosunku do dugoci gowy jzyk byby za krótki. Owen (53) podaje dla jzyka

samca Rh. indicus 2 stopy i 3 cale — 686 -

2 mm, a dla jzyka samicy tego samego gatunku

19 cali = 482 mm dugoci. Wedug Mayera (38) wynosi dugo jzyka samca tego sa-

mego gatunku 10 cali i 3 linie = 269 mm. Gar rod (24) znalaz u samicy gatunku Rh.su-

matrensis dugo jzyka na 17
3

/4 cali = 450 mm. Podczas gdy Owen i Garrod wyra-

nie podaj sposób, w jaki wymiary zostay dokonane, mianowicie od przedniej ciany nagoni

do przedniego koca jzyka, Mayer sposobu mierzenia nie podaje; i tem to tómaczy si

wielka rónica, jaka zachodzi midzy pomiarami jego a Owena. W porównaniu z liczbami,

otrzymanemi przez Owena i Gar rod a, nawet dla dugoci jzyka samicy, dugo jzyka

nosoroca staruskiego jest maa.

Najwiksza szeroko jzyka, znajdujca si na wysokoci brodawek okolonych, wynosi

80 mm. Od tego miejsca jzyk zwa si ku przodowi i ku tyowi, gdzie na linii migdaków

posiada ju tylko 65 mm. W wysokoci 100 mm ocl przypuszczalnego koca wynosi jego

szeroko mniej wicej 50 mm. Pomiar ten nie jest dokadny, poniewa jest wzity z czci

znieksztaconej jzyka.

Wedug Mayera (38) szeroko jzyka Rh. indicus wynosiaby w tyle 3 cale
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i 3 linie = 88 mm, a na przodzie 2 cale i 4 linie = 65 mm, wedug Garroda (24) za sze-

roko jzyka Eh. sumatrensis w tyle 4.y,' cala = 114-3 mm, a na przodzie 2
3

/4 cala =
= 69 mm. Z podanych liczb, które oznaczaj rzeczywiste wymiary, trudno wyobrazi sobie

waciwy stosunek dugoci jzyka do jego szerokoci. Dla osignicia tego celu korzystniej jest

posugiwa si wskanikami, które oblicza si z liczb najwikszej dugoci i szerokoci jzyka.

Wskanik jzyka Rh. indicus wynosiby .... 32'7

» » Rh. sumatrensis 25 -4
» » nosoroca staruskiego . . . . 21'8

Z liczb tych wynika, e jeli dla Eh. sumatrensis przypucimy dugo jzyka równa-

jc si 100, to szeroko jego wynosiaby 254, czyli innemi sowy: najwiksza szeroko

jzyka Eh. sumatrensis wynosiaby jedn czwart cz dugoci jego. Podobny stosunek

istniaby wedug wskanika take u nosoroca staruskiego; szeroko jzyka jego wynosiaby

jedn pit lub jedn czwart dugoci. U nosoroca indyjskiego natomiast jzyk byby tylko

trzy razy duszy od jego szerokoci, co wydaje si mao prawdopodobnem i wiadczy za

tem, e dugo jzyka bya niedokadnie podana. Ze wskanikiem, obliczonym dla Eh. su-

matrensis, nie zgadzaj si równie wymiary samej ryciny, podanej przez Garroda (24),

poniewa jzyk byby w stosunku do jego znacznej szerokoci, za krótki. Porównujc wska-

niki jzyka nosoroca z Sumatry i ze Staruni widzimy, e prawie zgadzaj si ze sob. Jest

to zarazem pewien dowód, e przyjta przeze mnie dugo jzyka odpowiada rzeczywistoci.

Co do ksztatu, jzyk nosoroca staruskiego róni si wybitnie od jzyka opisanego przez

Garroda. Podczas gdy ten jest najszerszy przy swoim korzeniu i zwa si ku przedniemu

kocowi, to u staruskiego najwiksza jego szeroko znajduje si przed korzeniem w obr-

bie brodawek okolonych, z którego to miejsca zwa si ku przodowi i tyowi. Poniewa ko-

rze jzyka nie jest znieksztacony, szeroko podana na 65 mm zgadzaaby si z rzeczy-

wistoci. Ku przodowi przed rzdem brodawek okolonych jzyk zwa si do 74 mm,

a jeszcze dalej ku przodowi do 50 mm. Jest to liczba moe cokolwiek za wysoka, bo nie zga-

dza si z szerokoci przedniej czci podniebienia, wynoszc 43 mm.

Wolny koniec jzyka jest stosunkowo krótki, bo wedug mojego obliczenia miaby na

dugo tylko 60 mm. Mae rozmiary koca wolnego jzyka s jednak prawdopodobnie cech

znamienn dla wszystkich nosoroców, jak to wynika z uwagi Owena (54), który porównujc

jzyk konia z jzykiem nosoroców, mówi: »The horse has a relatively longer and

narrower tongue, with a greater extent of free tip, with much and various

motion and prehensil power«. Wolny koniec jzyka konia miaby wedug mojego po-

miaru 120 mm dugoci. Przedni koniec jzyka nosoroca byby mao ruchomy i do chwy-

tania pokarmu mao zdatny; t czynno obejmuj wedug Mayera (38) wargi, zwaszcza

górna warga chwytna, istniejca u wikszoci nososoroców wspóczesnych. U nosoroca sta-

ruskiego, który nie mia wargi chwytnej, czynne byy obie wargi.

Powierzchnia jzyka nie jest zupenie równa. Przez rodek jego przebiega w linii rod-

kowej pytka brózda, dzielca powierzchni symetrycznie na poow lew i praw. Prócz tego

widoczne s na jego powierzchni liczne zagbienia i wyniosoci, a po bokach mniejsze lub

wiksze brózdy. U obecnie yjcych nosoroców znajduj si wedug opisu Owena (53), Ma-

yera (38) i Garroda (24) liczne brodawki nitkowate (papittae filiformes). Niewtpliwie
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istniay one take u nosoroca staruskiego w wielkiej iloci na caej powierzchni jzyka, za-

choway si jednak tylko na jego przednim kocu w bardzo nieznacznej iloci i na wyej

opisanem polu odcinitem po prawej stronic jzyka. Ustawione one byy szeregami w wysta-

jcych listewkach. Na kocu jzyka s bardzo nizkie, na owem polu za wysze. Brodawek

grzybkowatych (p. fungiformes) na jzyku nosoroca Staruskiego nie znalazem. Po-

jawiaj si one u nosoroców, jak si zdaje, w ogóle bardzo rzadko. Gar rod (24) nie zna-

laz ich wcale na jzyku Rh, sumatrensis, u Rh. indicus istniej wedug Mayera (38)

tylko w tylnych czciach jzyka. Równie i brodawek listkowatych (p. foliatae) nie

znalazem na jzyku staruskiego okazu, które u adnego z nosoroców widocznie nie istniej.

Natomiast dobrze rozwinite s u wszystkich brodawki okolone (p. vallatae), które za-

choway si take doskonale w okazie staruskim (tab. LIX, ryc. 10). Zajmuj one pas

szeroki na 50 mm w najszerszej czci jzyka. Prawie wszystkie brodawki mieszcz si

na ramionach kta ostrego, ku przodowi otwartego. Ostatnie brodawki kadego szeregu s
115—120 mm oddalone od przedniej ciany nagoni a o 10 mm od linii rodkowej jzyka,

przednie za kadego szeregu 165—170 i 20—25 mm. Ukad ich po obu poowach jzyka

nie jest zupenie symetryczny, jakote liczba ich nie jest po obu stronach równa: po prawej

wynosi 19, po lewej za 16. Uoeniem swem brodawki róni si do znacznie od tyche

na jzyku Rh. indicus i sumatrensis, co do których Owen i Gar rod podaj, i groma-

dz si obok linii rodkowej w cile ograniczonych maych okrgach. Ilo ich wynosi

u Rh. indicus wedug Owena 10— 12, wedug Mayera po prawej stronie 15, po lewej

12, a u Rh. sumatrensis wedug Garroda 33 i 26.

Ostatnie (tylne) brodawki s wiksze ni przednie, co podaje take Gar rod. S one

nie koliste, lecz owalne, sw rednic dusz równolegle do osi jzyka uoone. Najwiksza

ich dugo waha si midzy 5 a 2 mm, najwiksza szeroko midzy 35 mm a 1 mm.

Wedug Mayera rednica ich wynosi u Rh. indicus 2 linie = 6
-4 mm, wedug Garroda

u Rh. sumatrensis 1

/6
cala = 4 -2 mm.

Poza ostatniemi brodawkami okolonemi opada poziom powierzchni jzyka w linii rod-

kowej tylko agodnie, silniej za po bokach, gdzie rozpoczynaj si w wysokoci migdaków

t. zw. fauces (tab. LIX, ryc. 10). Midzy korzeniem jzyka i nasad ku górze sterczcej

nagoni wystaje w linii rodkowej znaczne wzniesienie, którego powierzchnia grzbietna jest

spaszczona, w przedniej czci 16 mm szeroka; ku tyowi rozszerza si to wzniesienie do

30 mm przeszo. Z ni cz si pod ktem prostym powierzchnie boczne, tworzce przyrod-

kowe ogrodzenie zagbie jzykowo-nagoniowych. Wzniesienie to w swym przednim odcinku

odpowiada fadowi jzyków o-n agoniowemu (plica glotto-epiglotticaj, który u konia

jest krótki i zaokrglony. W nim przebiegaj minie jzykowo-nagoniowe, które wedug zda-

nia Owena (53) i Mayera (38) u nosoroca indyjskiego s silnie rozwinite, a i u noso-

roca staruskiego s okazae. Za podstaw dla tylnej czci rozszerzonej tego fadu suy
trzon nagoni, który rozpatrzymy szczegóowo przy omawianiu krtani. Bona luzowa, pokry-

wajca korze jzyka, jest na ogó gadka; czy bya tak za ycia zwierzcia, trudno osdzi.

Przypuci jednak naley, e bya pokryta gsto rozsianemi brodawkami wiotkiemi ksztatu

kosmków, jakie rysuje Owen na jzyku nosoroca indyjskiego i jakie istniej prawie u wszyst-

kich zwierzt sscych w tej okolicy jzyka. Na korzeniu jzyka nosoroca staruskiego wi-

doczne s tylko jeszcze mae otworki, umieszczone przewanie po bokach jzyka. Istniej
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one jednak na wysokoci migdaków i na nich samych w zagbieniach jzykowo -na-
go ni o wy eh (vallemlae glosso-piglofficae) i na fadzie jezykowo-nagoniowym. S to

otworki mieszków limfatycznych (folliculi linguales), które wedug rysunku Owena
znajduj si take na korzeniu jzyka nosoroca indyjskiego pomidzy wiotkiemi brodawkami.

Strona brzuszna jzyka, jak zaznaczyem na pocztku, jest zupenie znieksztacona,

poniewa misz jzyka jest przesunity na bok jego lewy. Po stronie lewej jzyka jak i na
jego spodzie zaznaczaj si wyranie odciski zbów. Bona luzowa, pokrywajca jzyk od
spodu, jest gadka ale pozbawiona warstwy naskórka. Lyssy, która wedug Owena (53 i 54)

ma istnie u nosoroców, w okazie staruskim nie znalazem.

Gardziel (pharynx).

Przy czciach mikkich zachoway si jeszcze, jak dokadniejsze badanie wykazao,
ogrodzenie gardzieli, wprawdzie niezupene ale dostateczne, aby z niego odtworzy cao.
Mianowicie zachowaa si przy podniebieniu lewa ciana gardzieli, wzmocniona jeszcze strzp-

kami mini, nastpnie odcinek ciany tylnej i górnej z ujciami trbek suchowych
i cz uku podniebienno-gardzielowego; druga cz jego jak i pocztek przeyku

pozostaa przy jzyku.

Dugo gardzieli mierzona wedug Riickerta (64) od tylnego brzegu koci skrzy-

dlastej (który tkwi jeszcze w czciach mikkich jzyka po stronie prawej) do dolnego i tyl-

nego brzegu chrzstki piercieniowatej krtani wynosi u nosoroca 190 mm, która to miara

moe by tylko w przyblieniu dokadn. R ii c k e r t bowiem dokona tego pomiaru na zamro-

onych gowach, przecitych w linii rodkowej. Pomiar ten jednak nie odbiega zbyt daleko od

rzeczywistoci, jeli si go porówna z dugoci jamy pyskowej, mierzonej od przedniego koca pod-

niebienia do tylnego brzegu koci skrzydlastej. U konia wynosi dugo jamy pyskowej 340 mm
a gardzieli 170 mm, u nosoroca 380 mm, wzgldnie 190 mm, a stosunek dugoci gardzieli

do dugoci jamy pyskowej u konia 0'4, a u nosoroca tak samo jak u wini 0"5.

Wysokoci gardzieli nie podobna byo wymierzy, natomiast szeroko jej poprzeczna

wynosi w poziomie krtani 70 mm.

Przestrze, mieszczc si po za tyln powierzchni jzyka uwaa Riickert za ve-

stibulum pharyngis. Przestrze ta nie jest oddzielona, tak jak u czowieka, od cavum oris,

poniewa u zwierzt ze cian bocznych nie wychylaj si uki podniebienno-jzykowe
(arcus palato-glossi), tworzce t. zw. cienin (isthmns faucium ant.).

U nosoroca przestrze, nazwana przedsionkiem (vestibulmn pharyngis), jest

bardzo znaczna, poniewa ma 68 mm dugoci, liczc od korzenia jzyka do przedniej ciany

nagoni. Na cianach bocznych przedsionka, które s wprawdzie przecite, lecz dadz si do-

brze do siebie dostosowa, niema ladu uków podniebienno-jzykowych, ani nawet ladu fa-

dów bony luzowej, zastpujcych u niektórych zwierzt w tern miejscu uki. Staoby to

w sprzecznoci z opisem, podanym przez Owena (53) dla nosoroca indyjskiego; zauwaa

on mianowicie fady cienkie i ostre, które tworz isthmus faucium. Prawdopodobnie fady te

s tak mao wyrane, i zatary si u nosoroca staruskiego, jeli u niego wogóle istniay.

Spód przedsionka przedziela w kierunku podunym facl jzykowo-nagoniowy, w któ-

rym mieci si misie tej samej nazwy i trzon nagoni. Po bokach jego znajduj si g-
bokie lecz wzkie rowki, wiodce do gardzieli. Te rowki, odpowiadajce sinus (valleculae)
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glosso-epiglottici, tworzyyby sta komunikacy midzy gardziel i przedsionkiem i stano-

wiyby waciwe fauces. Bona luzowa, pokrywajca korze jzyka, wyciela tak samo ciany

boczne jak i spód przedsionka.

Jak zaznaczono przy opisie jzyka, bona luzowa bya pokryta prawdopodobnie wiot-

kimi kosmkami tak, jak u wspóczesnych nosoroców i zawieraa liczne torebki limfatyczne,

które s teraz widoczne jako gsto rozsiane otworki. Otworki te przeduaj si take na

ciany boczne do miejsc, w których zazwyczaj le migdaki. Owen (53) uwaa u noso-

roca indyjskiego kosmki, lece po bokach podniebienia mikkiego, mylnie za migdaki,

a zagbienia za woreczki luzodajne (muciparous follicles). Wedug Mayera (38)

poduna i wystajca nieco gromadka jamek luzowych tworzy migdaki, a Garrod (24)

twierdzi, e u sumatrzaskiego nosoroca stanowi migdaki jedynie gromada gruczoów o zna-

cznych rozmiarach, lecych po kadej stronie gardzieli.

Jak u kopytowych wogóle, tak i u nosoroców migdaki nie uwydatniaj si zbytnio

na cianach bocznych i nie róni si od torebek limfatycznych, mieszczcych si w bonie

luzowej caej okolicy. U nosoroca staruskiego otworki, prowadzce do torebek limfatycznych,

które opisalimy na korzeniu jzyka, przeduaj si bez przerwy take i na boczne ciany

przedsionka. W miejscach, gdzie zazwyczaj mieszcz si migdaki, ciany przedsionka wypu-

klaj si w ksztacie guza do wewntrz, zacieniajc zatoki jzykowo-nagoniowe
(sinus glosso-epiglottici). Otó te guzowate wypuklenia s, jak wykazuje rycina 10 na

tab. LIX, migda kami (tonsillae).

Podniebienie mikkie, dotykajce swem ukowatem wciciem przedniej ciany na-

goni, odgranicza od tyu wraz z nagoni i ukami podniebienno-gardzielowymi przedsionek

od gardzieli.

W gardzieli ssawców moemy wedug Ruckerta (64) odróni drog oddechow

i odywcz. Pierwsz od drugiej oddzielaj uki podniebienno-gardzielowe, które u wikszoci

ssawców s doskonale rozwinite. O tych ukach Owen (53) nie wspomina, natomiast widzia

je Mayer (38). który pisze: »Vom Velum palatinum zieht sich eine siark Falte

gegen die hi n ter Wand des Pharynx he run ter, welche in der Mitte durch

einen halbmondf órmigen Einschnitt die Schnepf enknorpelteile (c. aryte-

noicleae ref.) des Larynoc aufnimmt«.

U nosoroca staruskiego fady te, zwaszcza fad po strome lewej, s bardzo wyrane

(tab. LIK, ryc. 10) i wystaj w rodku krtani na 20 mm ze ciany bocznej gardzieli ku

górze i rodkowi, zakrywajc swym brzegiem ostrym podstaw chrzstek nalewkowych. Przy

cianie tylnej gardzieli s te fady take jeszcze na 18 mm szerokie i cz si w linii rod-

kowej nad wejciem do przeyku. Patrzc na fady obustronne od strony górnej, ma si wra-

enie, jakoby one stanowiy przeduenie podniebienia mikkiego, posiadajcego w rodku

otwór. Susznie nazwano je te diaphragma pharyngeum, które tworzyoby isthmus pha-

ryngo-nasalis. Otwór, midzy fadami lecy, ma ksztat wyduonego owalu, którego rednica

duga miaaby mniej wicej 108 mm dugoci, rednica krótka za 48 mm szerokoci. Z tego

otworu sterczy nagonia i chrzstki nalewkowe do cammi pharyngo-nasale. Wedug opisu

Garroda (24) ju Flower zwróci uwag na to, e nagonia u nosoroca wystaje do

cavum pharyngo-nasale, a Garrod podnosi jeszcze z naciskiem, e stosunek jest tu taki

sam jak u konia i wielu innych zwierzt. Bona luzowa, wycielajca gardziel i fady, jest
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w ogóle gadka, dopiero w czci tylnej, gdzie rozpoczyna si pod fadem przeyk, bona lu-
zowa grubiejc, ukada si w drobne fady.

Wejcie do przeyku przypada na dolny koniec tylny chrzstki piercieniowatej. Wej-

cie jak i ciany przeyku s zacienione i zawieraj bardzo liczne fady. Z samego przeyku
zachowa si may, zaledwo na 15 mm dugi, bardzo postrzpiony kawaek, w którym na
skrawkach pod mikroskopem tylko z trudnoci mona jeszcze rozpozna poszczególne ska-

dniki tkankowe.

Z górnego odcinka gardzieli, mianowicie z camim pharyngo - nasale niewiele pozo-

stao. Zachowaa si powierzchnia grzbietna podniebienia mikkiego a do nozdrzy tylnych,

cz ciany lewej, wycielajcej t przestrze, i cz ciany górnej i tylnej. Poniewa wszyst-

kie wymienione czci stoj ze sob w poczeniu, mona w przyblieniu zmierzy cian
górn od brzegu nozdrzy tylnych do miejsca przyczepu ciany tylnej co podstawy czaszki.

Miejsce to atwo oznaczy, poniewa bona luzowa, wycielajca przestrze przedni jest

cienk, w tyle za tak znacznie grubieje, e rodzaj waka poprzecznego tworzy granic mi-
dzy bon, przylegajc do czaszki a bon, przylegajc co krgosupa, wzgldnie do mini
tame uoonych. Otó dugo tej przestrzeni wynosi 215 mm. Od tego miejsca ciana gar-

dzieli pochyla si ku doowi i tyowi, a pokrywajca j bona luzowa grubieje i staje si

szorstk.

Trbka suchowa (tuba auditiva).

Bezporednio, bo tylko 8 mm przed wakiem, odgraniczajcym cian górn od tylnej

gardzieli, znajduj si ujcia trbek suchowych Eustach iego (ostia pharyngea tu-

bae miditwae), z których prawe jest nieco uszkodzone, lewe za cakowite. Od brzegu

nozdrzy tylnych s one o 200 mm oddalone, a wewntrzne ich brzegi s na 50 mm od

siebie oddalone. Dugo ujcia lewego wynosi 9 mm. Ujcia te s ustawione skonie od

zewntrz i od tyu ku wewntrz i przodowi. ciana dolna jest wystajca i ukowato wygita,

górna za gadka i w cian gardzieli bezporednio si przedua. Jak u nosoroca, którego

bada Zuckerkandl (84), górny kt szczelinowatego ujcia jest nieco rozszerzony, a zacho-

wujc stale swe wiato, tworzy rodzaj rurki bezpieczestwa.

Dugo trbki, o ile zachowaa si, wynosi 150 mm, podczas gdy Zuckerkandl

u 14-letniej samicy nosoroca wspóczesnego, bliej jednak nieoznaczonego, podaje 89 mm
jako jej cakowit dugo. Szczelinowaty otwór, 9 mm dugi przy ujciu, skraca si w tylnych

odcinkach trbki i wynosi w rodku jej dugoci 3 mm, w tylnym za kocu 2-5 mm. Równo-

czenie rozszerza si wiato jej w kierunku poprzecznym stopniowo w odcinkach tylnych co

1-5 mm. Na przekrojach widzi si obraz podobny do tego, jaki rysuje i opisuje Zucker-

kandl (84) z t jednak rónic, e trbka na caym obwodzie jest otoczona chrzstk wó-

knist, mieci si zatem w rurce chrzestnej, a nie jest tylko od góry i od strony przyrodko-

wej chrzstk otoczona. Blaszka przyrodkowa tej rurki posiada znaczniejsz grubo, ni

boczna. Dopiero przy kocu tylnym trbki powstaj w ciance bocznej midzy chrzstk luki,

wypenione tkank czn. Nie ma tu te tak jednolitej warstwy chrzstki szklistej, jak to

rysuje Zuckerkandl. Przy odpowiedniem zabarwieniu swoistem, które tu ju nie jest mo-

liwe, monaby si moe gdzieniegdzie dopatrzy wysepek chrzstki szklistej. Na niezabar

wionych skrawkach tych wysepek nie wida, natomiast widoczna jest tkanka niezmiernie zbita
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przypominajca swym wygldem miejscami ko, miejscami za chrzstk wóknist. Swoiste

zabarwienie na chrzstk spryst nie dao adnych dodatnich wyników. Z bony luzowej,

wycielajcej wntrze trbki, zachowaa si tylko cz podstawowa, pozbawiona nabonka.

Camim pharyngo - nosale czy si za porednictwem nozdrzy tylnych z jam no-

sow. Bliszego opisu tego poczenia jednak poda nie mona, gdy bona luzowa, wy-

cielajca pocztek jamy nosowej, jest zupenie postrzpiona.

Krta (larynx).

Krta bya poczona z jzykiem i koci podjzykow, od których zostaa odprepa-

rowan. Jest ona doskonale zachowana i mao tylko znieksztacona. Patrzc na ni od przodu

albo od tyu, widzimy, i górny i dolny jej koniec jest od paszczyzny strzakowej odgity

na stron praw. Skutkiem tego rodek prawego boku krtani jest nieco zaklnity, lewy za
wypuky. Znieksztacenie odbija si gównie na chrzstce tarczowa tej i piercienio-

wa t e j. Wszystkie chrzstki utrzymay si w cakowitym ze sob zwizku. cz si one mi-

dzy sob wiezadami i resztkami mini, a wewntrz s wysane bon luzow. Dla uwido-

cznienia ksztatów poszczególnych chrzstek odpreparowano je tylko od strony lewej.

Literatura, dotyczca krtani nosoroców, jest nader uboga. Bardzo krótk wzmiank

o tym przedmiocie znajdujemy w dziele Cuviera (17), a nieco obszerniejszy opis i rysunki

w pracach Owena (53) i Mayera (38).

Chrzstka tarczowata (cartilago thyreoidea) skada si wedug Owena (53)

u nosoroca indyjskiego z dwóch skrzyde, które cz si ze sob pod ktem mao stpio-

nym (»slightly obtuse angle«). U nosoroca staruskiego nie mona natomiast nawet

mówi o kcie, poniewa skrzyda (laminae thyreoideae) cz si ze sob ukowato

(tab. LX, ryc. 12), tworzc wypuke nie (prominentla laryngea) ku stronie brzusznej.

W obrbie tego wypuklenia nie ma ladu odrbnego trzonu, który nawet u modych koni

istnieje w stanie skostniaym. Pod wypukleniem znajduje si w linii rodkowej trójktne wcicie,

o którem wspomina take Owen. Brzegi wcicia s grube, waeczkowate. Waki te przedu-

aj si ponad wciciem do poowy wysokoci chrzstki tarczowatej, pozostawiajc midzy

sob pytk brózd. Bezporednio nad wakami rozpoczyna si wyej wspomniane wypuklenie.

Obie blaszki boczne nie s paskie (tab. LX, ryc. 11 i 12), lecz jak Mayer (38)

opisuje u nosoroca indyjskiego, ukowato wygite, nadto przechylaj si ich brzegi grzbietne ku

linii rodkowej. Skutkiem tego przypada najwiksza rednica poprzeczna mniej wicej na ro-

dek dolnego brzegu blaszek i wynosi 94 mm. Ku tyowi zwa si uk chrzstek po stronie

grzbietnej do 80 mm, po stronie brzusznej za nad stawem tarczowo-piercieniowym do 64 mm.

Dugo blaszek wynosi wedug Mayera u nosoroca indyjskiego 2 cale i 3 linie = 61 mm,

u staruskiego za 110 mm, wysoko ich w linii rodkowej 65, w rodku czci bocznych

46 mm, a wzdu ich brzegu tylnego 69 mm. Brzeg tylny przeduajc si ku stronie brzu-

sznej, tworzy wyrostek fcornu aborale s. inferius), na 30 mm dugi, 16 mm szeroki

i 9 mm gruby, opatrzony na kocu paszczyzn stawow.

Brzeg grzbietny chrzstki tarczowatej przebiega od przodu i góry skonie ku tyowi

i doowi i jest tylko nad jej wypukleniem prze dniem (prominentia laryngea) na

7 mm gruby; dalsze jego czci s cienkie, a nawet ostre. Kontur brzegu wznosi si i zagbia
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dwa razy, ma wic przebieg falisty. Pierwsze wzniesienie jest sabe, poza niem nastpujce
zagbienie, które znajduje si mniej wicej w poowie brzegu grzbietnego, jest wyrane. Za
niem wznosi si brzeg powtórnie, tworzc uk wystajcy, lecz krótki. Drugie poza niem wi-

doczne zagbienie wytwarza si w ten sposób, e brzeg przechyla si silniej w kierunku

przyrodkowym i faduje si. Kontur dalszy brzegu przebiega prosto ku tyowi i doowi i zao-

krglajc si, przedua si na brzeg tylny chrzstki tarczowatej.

Brzeg brzuszny chrzstki tarczowatej ma w ogólnych zarysach kontur lecego S.

W ogrodzeniu wcicia przedniego jest cienki, grubieje jednak silnie ku bokom i dochodzi

w miejscu najwikszej szerokoci poprzecznej chrzstki tarczowatej do 15 mm, tworzc listw

wystajc, która jest od spodu prosta, a od góry lekko wyobiona. Dalej ku tyowi brzeg

dolny chrzstki znowu cienczeje, zaginajc si za na wyrostek stawowy, zaokrgla si i grubieje.

Powierzchnia zewntrzna chrzstki tarczowatej jest na ogó nierówna i szorstka, we-

wntrzna za gadka. Na szczególn uwag zasuguje na powierzchni bocznej otwór (fora-

men thyreoideum) dla nerwu krtaniowego wyszego (n. laryngeus superior)

(tab. LX, ryc. 11). rednica otworu wynosi 8 mm. W otworze tkwi jeszcze wókno, jako

resztka nerwu. Od otworu tego przedua si brózda skonie ku brzegowi grzbietnemu u-

kowato przebiegajca, koczca si w miejscu drugiego wyej opisanego zagbienia brzegu.

W miejscu brózdy chrzstka nie zostaa wyobiona lecz pofadowana. Fad ten wystaje wy-

ranie z powierzchni wewntrznej chrzstki tarczowatej, a poniewa znajduje si w ten sam

sposób uksztatowany symetrycznie po obu stronach krtani, nie mona przypuci, aeby wy-

tworzy si sztucznie pod wpywem ucisku ze strony otaczajcych go tkanek.

Bezporednio przed brózd i w prostej linii ponad otworem znajduje si wyej opi-

sane znaczne wzniesienie brzegu chrzstki tarczowatej. W tern miejscu czy si krta za po-

rednictwem krótkich lecz silnych wizade z rogiem tylnym koci podjzykowej
(cornu posterius s. thyreohyale). Osobnego wic wyrostka chrzestnego, t. zw. cornu

superius cartilaginis thyreoideae nie ma. Na wzniesionym brzegu nie wida take ani

ladu wizada, poniewa chrzstka tarczowata zostaa cakowicie wyuszczona z otaczajcej

j tkanki cznej.

Wyrostek stawowy, czyli cormi posterius cartilaginis thyreoideae, wytwarza

si na dolnym kocu blaszek bocznych, z którego przedua si pod ktem prostym w kie-

runku brzusznym. Jego koniec dolny rozszerza si w kierunku gowowym, tworzc podstaw

na 18 mm dug i ku przodowi wystajc. Po jej stronie wewntrznej znajduje si skonie

ustawiona i wypuklona paszczyzna stawowa o ksztacie owalnym, której rednica duga (go-

wowo-ogonowa) wynosi 14 mm, a do niej prostopadle stojca rednica krótka 7 '5 mm.

Chrzstka piercieni 6wata (cartilago cricoidea), przewyszajca rozmiarami

swymi znacznie chrzstk tarczowata, stanowi najsilniej rozwinit cz chrzestn krtani

(tab. LX, ryc. 11). W przyblieniu chrzstka piercieniowata przedstawia si jako odcinek

walca, od góry zwonego i od boków spaszczonego, na którym spoczywaj od góry chrzstki

nalewkowe i tarczowata, a w który od dou wpuszczona jest tchawica.

Najwiksza rednica otworu górnego chrzstki piercieniowatej (w kierunku gowowo-

ogonowym) wynosi 91 mm, otworu za dolnego 122 mm; najwiksza rednica poprzeczna

górnego otworu 68 mm, dolnego 62 mm; wysoko ciany na przodzie 37"5 mm, w rodku

czci bocznych 56 mm, w tyle 76 mm. Pomiary rednic nie s zupenie dokadne, poniewa
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chrzstka piercieniowata, jak wyej zaznaczyem, jest cokolwiek znieksztacona, a mianowicie

jej ciana lewa stoi niej od prawej.

ciana boczna chrzstki piercieniowatej jest prawie jednostajnie równa. Tylko w prze-

dniej jej poowie wystaj z paszczyzny dwie skonie przebiegajce wyniosoci, które su
jako przyczepy dla mini. Trzecia taka wynioso znajduje si w rodku dugoci ciany

bocznej, 19 mm nad jej brzegiem dolnym. Na niej spoczywa cz paszczyzny stawowej,

która wiksz czci mieci si na cianie chrzstki piercieniowatej. Paszczyzna ta jest

mao wklsa. Jej rednica gowowo - ogonowa wynosi 13 mm, do niej prostopadle stojca

rednica krótka 11 mm.

Boczne ciany chrzstki piercieniowatej cz si po stronie przedniej (gowowej), two-

rzc uk, a po stronie tylnej (ogonowej) wytwarza si w linii rodkowej brzeg wystajcy.

Górny brzeg chrzstki piercieniowatej jest na przodzie 6 mm gruby, w tyle za, wy-

wijajc si ponad ciany boczne, wystaje ponad nie o 10 mm. Jeszcze dalej ku tyowi ten

brzeg wystajcy spaszcza si w okolicy pod wyrostkiem stawowym chrzstki tarczowatej,

wytwarzajc na 20 mm dug i 1 1 mm szerok paszczyzn stawow dla chrzstki
nalewkowej (facies articularis arytaenoidea). Bezporednio poza t paszczyzn brzeg,

wznoszc si, tworzy kopulaste wzniesienie. Obustronne wzniesienia poczone s w linii rod-

kowej gadk, ale nieco zagbion blaszk chrzestn.

Brzeg dolny chrzstki piercieniowatej jest na caym swym obwodzie ostry i zakrela

prawie równomierny owal. Tylko po stronie przedniej i tylnej, gdzie cz si ciany boczne

chrzstki piercieniowatej, brzeg wygina si w kierunku grzbietnym, wytwarzajc skutkiem

tego midzy cianami z przodu wycicie pytsze, w tyle za gbsze.

Powierzchnia wewntrzna chrzstki piercieniowatej jest równ i gadk, o ile to mona
byo stwierdzi bez znaczniejszego uszkodzenia chrzstki samej jak i innych czci krtani.

Chrzstki nalewkowe (cartilagines arytaenoideae) s u nosoroców stosun-

kowo wielkie, jak to ju zaznacza Owen (53). Maj one ksztat blaszek pókolistych (tab. LXI,

ryc. 13), opatrzonych wyrostkiem wystajcym z brzegu prostego (ciciwy), którymto brzegiem

spoczywaj na chrzstce piercieniowatej, a brzegiem pókolistym s zwrócone ku grzbietowi

i pochylone ku sobie, ogradzajc zarazem wejcie do krtani (alitus laryngis).

Chrzstki te s w kierunku gowowo-ogonowym na 68 mm dugie, w rodku na 42 mm
wysokie i 4 mm grube. Powierzchnia ich zewntrzna jest cokolwiek wypuka, wewntrzna

wklsa, zreszt po obu stronach gadka. Z brzegu dolnego czyli podstawy chrzstek, któr

wyobraalimy sobie jako ciciw pókola, wystaje w odcinku tylnym ku bokowi i tyowi silny

wyrostek, t. zw. wyrostek miniowy (processus muscularis). Jest on na 27 mm dugi,

18 mm szeroki, na przednim brzegu 10 mm, na tylnym 5 mm gruby i na swym kocu dol-

nym zaokrglony. Przedni brzeg wyrostka stanowi najgrubsz cz chrzstki nalewkowej. Po

stronie zewntrznej wyrostka wytwarza si w jego odcinku kocowym paszczyzna szorstka

o 13 mm rednicy, do której przyczepia si misie piercie iowato- nalewkowy
(m. crico - arytaenoideus), istniejcy w krtani nosoroca Staruskiego w szcztkach po jej

stronie prawej. Na nasadzie wyrostka miniowego po jego stronie wewntrznej widoczne jest

wakowate wzniesienie, oddzielajce tene wyrostek od wewntrznej, zreszt zupenie równej

powierzchni chrzstki nalewkowej. Poza wzniesieniem zajmuje powierzchni wewntrzn wy-

rostka paszczyzna stawowa, ksztatu trójkta z zaokrglonymi ktami, którego podstawa zwró-
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eona jest ku tyowi, wierzchoek za ku przodowi. Szeroko podstawy paszczyzny wynosi
14 mm, a dugo jej 19 mm. Paszczyzna stawowa chrzstki nalewkowej byaby wic o 3 mm
wsza od teje chrzstki piercieniowatej, co tómaczy si skurczeniem paszczyzny stawowej
chrzstki piercieniowatej, uwidoczniajcem si na jej powierzchni obecnoci podunych fa-

dów. Poniewa paszczyzna stawowa na chrzstce piercieniowatej jest w ogóle wklsa, a pa^
szczyzna stawowa na wyrostku miniowym chrzstki nalewkowej jest w ogóle wypuka, przeto

wytwarza si midzy chrzstkami rodzaj stawu siodekowatego.

Brzeg grzbietny chrzstek nalewkowych, majcy w ogóle zarys ukowaty, jest w swym
przednim odcinku silniej wygity, ni w tylnym. Ku przodowi brzeg przedua si w koniec

nieco zgrubiay i ku linii rodkowej wychylony. Jest to wyrostek gosowy (processus

nocalis), o którym wspomina take Mayer (38) przy opisie krtani nosoroca indyjskiego.

Wyrostkowi gosowemu odpowiada na tylnym kocu chrzstki nalewkowej wyrostek cienki

i wicej wyduony, spoczywajcy na tylnym brzegu grzbietnym chrzstki piercieniowatej.

Nagonia (cartilago epiglottis). Cu vi er, Owen i Mayer wspominaj tylko

krótko o ksztacie wystajcej blaszki nagoni, porównujc j z nagoni konia. Blaszka ta,

sterczca ponad wejciem do krtani, nie przedstawia istotnie nic osobliwego (tab. LIX, ryc. 10,

i tab. LX, ryc. 12), natomiast gbsze jej czci, ukryte pod bon luzow i miniami, s
ciekawsze. Ksztatem swym przypomina (tab. LX, ryc. 11) cakowita nagonia saneczki, któ-

rych przód wzniesiony tworzyaby blaszka wystajca. Blaszka ta, o ile jest widoczna ponad

krtani, ma ksztat trójkta. Najwiksza jej szeroko wynosi 41 mm, ku górze zwa si do

7 mm. Sam koniec jest jeszcze wszy, ale w preparacie w lew stron wygity i zawinity.

Ku doowi blaszka zwa si do 35 mm. Powierzchnia przednia (oralna) jest wklsa, tylna

(aboralna) tylko w jej odcinku górnym wypuka, w gbi za take wklsa, poniewa brzegi

boczne blaszki wystaj znacznie ku tyowi. Z blaszk t, posiadajc u wikszoci ssawców

mniej wicej ten sam ksztat, czy si u nosoroca silny trzon, bdcy podstaw nagoni.

Trzon, wytworzony z chrzstki bardzo grubej, uoony jest poziomo w linii rodkowej.

Stanowi on podstaw fadu jzykowo - nagoniowego, opisanego ju przy jzyku. Dugo
trzonu wynosi 50 mm, a jeli doliczymy jeszcze grubo wystajcej blaszki nagoni, po-
czonej bezporednio z trzonem, otrzymamy jako dugo jego ca QQ mm.

Na trzonie odróni mona jego cz rodkow i dwie ku gbi skierowane czci

boczne. Cz rodkowa przedua si ku tyowi bezporednio w wkls cz rodkow

blaszki nagoni. Ku przodowi trzon przedua si w skonie wzniesion krótk blaszk

chrzestn. Brzegi boczne trzonu, bdce równoczenie brzegami górnymi czci bocznych,

s nieco wystajce. Skutkiem tego uksztatowania wytwarza si po stronie grzbietnej czci

rodkowej trzonu pytka rynienka, na 36 mm duga i 20 mm szeroka, ogrodzona bocznie wy-

stajcymi brzegami, od przodu blaszk skon, a od tyu blaszk nagoni. Nierówne i szor-

stkie dno rynienki suy jako miejsce przyczepu dla silnych mini jzykowo - nagoniowych.

W preparacie staruskim minie te byy bardzo dobrze zachowane; prawy misie pozosta

na swojem miejscu, lewy za zosta dla zbadania ksztatu chrzstki usunity.

Czci boczne czyli blaszki boczne cz si z trzonem pod ktem prostym i s na

27 mm wysokie. Ku przodowi cz si z kocem trzonu, ku tyowi przeduaj si w wy-

stajce ku tyowi brzegi blaszki nagoni. Bynienka. w ten sposób pod trzonem wytworzona,

jest w przednim jego kocu najwsza, rozszerza si ku tyowi i jest najszersz w zagbieniu
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blaszki nagoni (tab. LX, ryc. 12). Rynienka ta w caej swej dugoci w rzeczywistoci nie

istnieje, poniewa bona luzowa, pokrywajca nagoni, zawija si na dolnym jej kocu na

chrzstk piercieniowat i nalewkowe, oddzielajc tym sposobem odcinek tylny rynienki ca-

kowicie od przedniego, w którym mieszcz si minie i tkanka czna. Aby nie uszkodzi

bony luzowej, odpreparowano tylko przedni odcinek rynienki.

Jakichkolwiek chrzstek nadliczbowych, jak np. chrzstki wstawkowej midzy miniami

nalewkowymi poprzecznymi i skonymi, któr opisuje Owen (53) u nosoroca indyjskiego, tu-

dzie odosobnionych chrzstek Santoriniego i Wrisberga, nie znalazem. Zachodzi tylko pytanie,

czy nie naleaoby szuka w myl pracy Gópperta (29) chrzstek klinowatych Wrisberga

w podstawowych czciach nagoni? Odpowied na to pytanie mogyby da tylko badania, spe-

cyalnie w tym kierunku na wikszym materyale krtani zwierzt nieparzystokopytnych wykonane.

W poczeniu z krtani pozosta jeszcze górny odcinek tchawicy. Rozpoczyna si ona

nie jak u wikszoci ssawców na dolnym kocu krtani w przedueniu chrzstki piercienio-

watej, lecz wewntrz niej, zagbiajc si w ni na jakie dwie trzecie jej dugoci. Podobny

stosunek istnieje take u nosoroca indyjskiego, u którego Mayer (38) to wyranie zaznacza

i w rycinie przedstawia. Przestrze midzy tchawic i chrzstk piercieniowat wypeniaj

minie i tkanka czna. Jakie to s minie i w jaki sposób s one uoone, nie mona byo

zbada bez naruszenia chrzstek krtani. Tchawica jest z boków cinita i na praw stron

wygita. Poszczególne piercienie s midzy sob jeszcze poczone, nie s jednak zamknite

od strony grzbietnej, poniewa misie spajajcy ich koce jest zniszczony. Cakowita dugo
piercienia chrzestnego wynosi 170 mm, a jego szeroko 12 mm. Dwa pierwsze piercienie

zrosy si ze sob na caej dugoci, tworzc piercie na 25 mm szeroki, na którym ju nie

zna ladu zrostu. Ten tak rozszerzony piercie czy si jeszcze z nastpnym, t. j. trzecim

piercieniem. Zrost midzy nimi jest ju zupeny w linii rodkowej po stronie brzusznej, po

bokach za widoczn jest jeszcze brózda, gboko si wrzynajca, a wiadczca o pierwotnym

rozdziale piercieni. Zachowany odcinek tchawicy skadaby si wic z 6-ciu piercieni, z któ-

rych 1-szy zrós si z 2-gim zupenie w jedn cao, a 2-gi i 3-ci znajdowayby si wanie

dopiero w stadyum zrastania si. Skonno do czenia si piercieni w górnym odcinku tcha-

wicy wcale nie jest objawem odosobnionym, lecz czsto ju zwaszcza u czowieka stwierdzonym.

Bona luzowa krtani. Bona luzowa, wycielajca gardziel, powleka take te

czci krtani, które stercz do gardzieli, mianowicie: nagoni, chrzstki nalewkowe a czciowo

take chrzstk tarczowat i piercieniowat. Z wystajc blaszk nagoni, jakote z brze-

gami grzbietnymi chrzstek nalewkowych, bona luzowa jest nadzwyczaj silnie zronita. Dla

odsonicia chrzstek trzeba byo bon luzow w tych miejscach, a mianowicie na brzegach

chrzstek nalewkowych wprost od chrzstki odci, podczas gdy reszta chrzstek daa si

z bony luzowej atwo wyuszczy. Na brzegach grzbietnych chrzstek nalewkowych, ograni-

czajcych wejcie do krtani (aclitus laryngis), bona luzowa znacznie grubieje, tworzc

wargi waeczkowate (tab. LIX, ryc. 10 i tab. LX, ryc. 12), na 12 mm szerokie. Wargi te zw-
aj si ku kocowi przedniemu i tylnemu chrzstek nalewkowych. Wejcie do krtani przed-

stawia si jako szczelina, w uku 82 mm duga i 4 mm szeroka, z zaokrglonymi kocami.

Przedni odcinek szczeliny siga do koca zagbienia w nagoni i ukrywa si pod ni.

Z brzegów bocznych nagoni przedua si na boki chrzstek nalewkowych fad bony

luzowej, który w oddaleniu 45 mm od tylnego koca szczeliny koczy si po bokach warg.



— 301

Jest to niewtpliwie fad nalewkowo-nagoniowy (plica aryepiglottica), u noso-

roców stosunkowo sabo rozwinity. Fady te przyczyniaj si do ukrycia przedniego od-

cinka wejcia do krtani.

Wntrze krtani, wysane cakowicie bon luzow, jest bardzo obszerne. Patrzc w nie

ocl strony wejcia, widzimy w tyle szerok przestrze (glottis respiratoria), która przedua
si od górnego koca krtani do dolnego, a nawet do tchawicy, nie zmieniajc swych rozmia-

rów. Ku przodowi zwa si ta przestrze i rozdziela si na wysokoci wystajcych nieco

strun gosowych na odcinek górny, mniejszy, i dolny wikszy, obszerniejszy. Granica midzy
górnym i dolnym odcinkiem krtani staje si jeszcze wyraniejsz, jeli uwzgldnimy wygld
bony luzowej. Nad strunami gosowemi jest ona zupenie gadka, pod niemi za jest uoona
w liczne drobne fady podune, tak jak to rysuje Owen (53)

i Mayer (38) w krtani nosoroca indyjskiego.

Szczegóowego opisu wymagaj jeszcze struny go-

sowe i najblisze ich otoczenie. Wobec przestronnoci wntrza

krtani zwenie jej przednie, tworzce waciw szpar go-
sow (glottis vocalisJ, jest niezwykle mae, poniewa jest

tylko na 12 mm dugie, równa si wic 1

/1
rednicy wntrza

na wysokoci podstaw chrzstek nalewkowych. Struny go-

sowe, ogradzajce szpar, stanowi zaokrglone fady, które

w kierunku gowowym cz si ze sob, w kierunku za
przeciwnym, zachodzc na ciany boczne krtani, wygadzaj

si. W cianie przedniej krtani nad strunami gosowemi znaj-

duj si dwa póksiycowate zagbienia, które sw wypu-

koci s do siebie zwrócone. Oddziela je od siebie wazki

pas bony luzowej, pokrywajcej nagoni i przeduajcy

si w struny gosowe. Ku górze zagbienia staj si pytsze

i przechodz w rowki, które mieszcz si w bonie, czcej

nagoni z chrzstkami nalewkowemi czyli w fadzie nalewkowo - nagoniowym. Odcinek

dolny zagbie póksiycowatych biegnie równolegle do strun gosowych. Te zagbienia

stanowi ujcia kieszonek Morganiego (ventriculi laryngis Morganii). Wedug

Owena (53) i Mayera (38) istniej te same stosunki w krtani nosoroca indyjskiego, lecz

wielko otworów, prowadzcych do kieszonek, wydaje si na rycinach, przez tych autorów

podanych, wiksza, prawdopodobnie dla tego, poniewa rozcito krta po stronie tylnej i roz-

oono j na boki.

Otwory, mieszczce si w póksiycowatem zagbieniu, prowadz do kieszonek na

9 mm szerokich, które jednak nie zagbiaj si w kierunku ku bokom, lecz popod trzon na-

goni, a wic w kierunku gowowym. Dugoci kieszonek, wynoszcej w przyblieniu 40 mm,

nie mona byo dokadnie wymierzy, poniewa ich koniec podczas preparowania nagoni

uszkodzono. Owen znalaz równie do obszern kieszonk, »which communicates

anteriorly with a crescentic fossa under the base of the epiglottis«. We-

dug Mayera (38) ventriculus Morganii jest na cal dugi, w tyle zwony, z przodu za

nieco szerszy, prowadzcy do woreczka »von der Weite eines Fingers«.

Nad zagbieniami póksiycowatemi bona luzowa nie tworzy wyranie wystajcych

vlm
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gr

RYC. A.:

WNTRZE KRTANI, UWIDOCZNIONE

PRZEZ ROZSZERZENIE WEJCIA
(w naturalnych rozmiarach).

e nagonia, vlm ujcia kieszonek Mor-

ganiego, l wargi, gv szpara gosowa,

lv struny gosowe, gr szpara oddechowa.
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fadów, które zasugiwayby na miano strun gosowych rzekomych. Owen (53) wprawdzie

wspomina o nich jako o tworach istniejcych w krtani nosoroca indyjskiego. Wedug mojego

zdania staj si one dopiero wówczas widoczne, gdy napniemy bon luzow wycielajc

krta, co zawsze si dzieje, jeli si krta w tyle rozetnie i rozoy. Brzeg górny póksiy-

cowatego zagbienia napina si wówczas i wystaje, co wywouje wraenie struny gosowej.

Porównujc poszczególne czci krtani nosoroca staruskiego z odpowiedniemi cz-

ciami krtani nosoroców wspóczenie yjcych i wogólnoci zwierzt nieparzystokopytnych,

jak np. konia, stwierdzamy, e zachodz do znaczne rónice w ksztatach tych czci i tern

samem take w ksztacie caej krtani. Uderzajce s niezwyke i znaczne rozmiary chrzstki

piercieniowatej, przewyszajcej wielkoci wszystkie dotychczas opisane chrzstki piercienio-

wate tej grupy ssawców. Skutkiem tego chrzstka tarczowata co do rozmiarów schodzi na

drugi plan, podczas gdy zwykle stosunek wielkoci midzy obiema chrzstkami jest przeciwny.

W zwizku z znacznym rozwojem chrzstki piercieniowatej jest niewtpliwie pooenie tcha-

wicy, wnikajcej gboko co wntrza chrzstki piercieniowatej.

Niezmiernie prostymi ksztatami wyróniaj si chrzstki nalewkowe od tyche innych

ssawców. Najwicej jednak odbiega od zwykego ksztatu nagonia nosoroca staruskiego, po-

niewa wytwarza si w niej dugi i silnie zbudowany trzon, który blaszk wystajc nagoni

odsuwa daleko od przedniej ciany chrzstki tarczowatej i korzenia jzyka. Znamienn cech

opisanej krtani s sabo rozwinite struny gosowe, nie sigajce jak u innych zwierzt do

chrzstki tarczowatej, lecz do nagoni, i kieszonki krtaniowe, umieszczone pod nagoni.

Jama nosowa (cavum nasi).

Czci mikkie, otaczajce jam nosow, zachoway si w porównaniu z innemi cz-

ciami gowy w ogólnoci lepiej. Dokadne zbadanie i opis jamy nosowej przedstawiay jednak

do znaczne trudnoci z tego powodu, poniewa trzeba byo odtwarza j z czterech czci,

na które zostaa rozdzielon celem wyuszczenia czaszki; osobno zatem otrzymaem poow
praw i lew, a nadto obie czci boczne, w których mieciy si skrzyda nosa wraz z od-

cinkiem muszli. Przy tern preparowaniu zostay rozcite take chrzstki nosa, które trzeba byo

znowu z poszczególnych czci wypreparowa i zlepi, aby otrzyma cao do opisu zdatn.

Dobrze zachowao si cae wysanie jamy nosowej czyli bona luzowa bez nabonka, co umo-

liwio dokadny opis jamy, a czemu powiciem nieco wicej miejsca, poniewa w dostpnej

mi literaturze nie spotkaem opisu bardziej szczegóowego jamy nosowej ani wspóczesnych,

ani kopalnych nosoroców. Wszystkie znane mi opisy odnosz si prawie wycznie tylko do

czci kostnych jamy nosowej, jak np. opisy obszerne Brandta (9) i Zuckerkandla (83).

Inni autorowie podaj tylko krótkie wzmianki o budowie jamy i jej czci skadowych, jak

Pallas (56), Camper (12), Czerski (18), Schrenck (68) i Beddard (4). Odwoujc
si do opisu ogrodzenia kostnego jamy nosowej, nalecego do opisu ogólnego czaszki, ogra-

niczam si na tern miejscu tylko do czci chrzestnych i czci mikkich, okrytych bon
luzow.

Czci najwaniejsz jamy nosowej, szczególnie u nosoroców kopalnych, jest prze-

groda nosowa, w okazie staruskim z przodu skostniaa, w dalszych czciach za chrzestna.
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A) Przegroda nosowa (septum narium).

Przegroda nosowa nosoroców bya przedmiotem licznych bada. Obecno lub nie-

obecno jej stanowia jedn z najgówniejszych znamion dla odrónienia gatunków, jak to

autorowie starali si wyrazi w samych nazwach: Rh. tichorhinus, leptorhinus, hemitoechus
i in. O ile cakowita przegroda kostna istniaa albo nie istniaa, sprawa oznaczenia bya ua-
twiona, jeli jednak istniay tylko czci lub szcztki przegrody, oznaczenie odpowiedniej

czaszki trafiao na znaczne trudnoci. Te same trudnoci, a nawet wiksze jeszcze nastrczaj

si przy oznaczeniu czaszki staruskiej, pochodzcej z okazu bardzo modego. Nie wdajc si

na razie w t spraw, rozpatrzymy si naprzód w tem, co wiemy ju z innych opisów

o przegrodzie nosowej okazów syberyjskich, tudzie jak jest przegroda w okazie staruskim,

pozostawiajc dalsze rozwaania na koniec tego rozdziau.

Pallas (56), a nastpnie Brandt (9) wyranie zaznaczaj, e u nosoroca z nad

Wilui przedni odcinek przegrody nosowej nie by zronity z koci nosow i mictzyszczkow.

Skutkiem tego mona byo przesuwa przegrod ku przodowi i tyowi. Cakowita przegroda

RYC. B.: KOPIA RYCINY BRANDTA, PRZEDSTAWIAJCA PRZEGROD NOSOW NOSOROCA Z NAD WELUI.

ma wedug Brandta ksztat poduny, a raczej czworokta wyduonego (elongato - tetra-

gona), przyczem przednia jej cz jest wysza od tylnej. Cz rodkowa przegrody jest u mo-

dych osobników pionowa, równa, warstwowana i gadka, u starych za szorstka. Czci rod-

kowe przegrody s zawsze ciesze od obwodowych. Poniewa w tylnym odcinku przegrody

nosoroca z nad Wilui bya luka, opis tej czci przytaczam dosownie: »Posterius enim

ejus dimidium (m") in medio aream (a', a', a) minime iractura ortam, fere

falcatam, antice (a' a') latiorem, postice (a) angustiorem, substantia ossea

haud impletam praebet. Ipsa area a processu superiore infra arcuato et

postice emarginato, latiore et breviore (b) et inferiore (c) longiore oblonge

tetragono, postice parum exciso terminatur. Processuum margines aream

(a, a', a') terminantes rotundati et subgranulati apparent, uales in ossi-

bus, uibus cartilagines affiguntur, invenimus. Area commemorata igitur

sine dubio in animali vivente cartilagine erat expleta, quae in individuis

septo osseo completo instructis in substantiam osseam commutata reperi-

tur. Exinde vero apparet, septi ossei anteriorem partem parte media et

posteriore citius .ossificatam Juisse marginem.ue superiorem et inlerio-

rem parte centrali tenuiore citius substantiam osseam excepisse; cleinde
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vero etiam e factis commemoratis concludi posse vi de tur, vomerem pro-

prium citius quam reliuae partes septi narium Rhinocerotis tichorhini

evolutum fuisse, quum in Rhinocerotis capite Wiluiensi vomer osseus

a septo narium sejunctus non inveniatur«.

Czerski (18), który da pierwszy opis gowy nosoroca z Jany, zaznacza w pracy

swej, niedostpnej mi niestety, tylko przez Schrencka (68) cytowanej, e przegroda i tego

okazu nie bya cakowicie skostnia, co przypisuje modocianemu wiekowi tego nosoroca.

Schrenck (68), który oznaczy okaz ten jako Rh. Merkii, przegrody wcale nie uwzgl-

dnia, zaznaczajc tylko, i uwaa jego gow za przynalen do osobnika modego.

Przegroda nosowa nosoroca staruskiego bya jeszcze poczona z czciami mik-

kiemi prawej strony gowy (tab. LXI, ryc. 14), od których j dopiero odpreparowaem. Nie

jest ona zupen, gdy brak jej koca przedniego i tylnego, które pozostay przy czaszce.

Cz przegrody, odpreparowanej przeze mnie, stanowi blaszka chrzestna, na 280 mm duga,

o 132 mm najwikszej szerokoci. Grubo blaszki jest na obwodzie znaczniejsza ni w rodku,

co bdzie opisane jeszcze wicej szczegóowo. Ksztatem swym zblia si ona do podunego

czworoboku. Oba brzegi, górny i dolny w tylnym odcinku biegn prawie równolegle, zbiegajc si

lekko ukowato ku przodowi. W przednim kocu przegroda chrzestna przedua si w cz
kostn, w górze za rozdwaja si ku bokom, tworzc tak zwane wyrostki boczne (car-

tilagines parietales s. laterales s. processus laterales septi). Z tymi wyrostkami cz
si z przodu chrzstki skrzydlaste (cartilagines alares). Powierzchnie przegrody s
w ogóle równe i gadkie, z wyjtkiem dwóch nastpujcych zgrubie:

Jedno z tych zgrubie znajduje si w odlegoci 32 mm od dolnego brzegu w tylnym

odcinku i z boku widziane przedstawia si jako paski guz, majcy 16 mm szerokoci i wy-

puklajcy przegrod obustronnie, a przeduajcy si prawdopodobnie jeszcze ku tyowi. Przed

tym guzem ku przodowi spotykamy na przestrzeni 50 mm jeszcze kilka guzów mniejszych,

sabiej uwydatnionych. Na powierzchni tych guzów jak i wzdu brzegu dolnego przegrody

widoczne s drobne i ciemne kropki, które nie s niczem innem, jak przekrojami naczy

krwiononych, wnikajcych od strony bony luzowej do wntrza chrzstki. Na przekrojach

mikroskopowych wida, e kade takie naczyko otoczone jest beleczkami kostnemi, cz-
cemi si ze sob, ale nie przeduajcemi si dalej w chrzstk.

Drugie zgrubienie mieci si pod górnym brzegiem przegrody nosowej, mniej wicej

w jej rodku a popod rogiem czoowym. Jest ono obustronne w ksztacie równoramiennego

trójkta, którego podstawa, 125 mm duga, zwrócona jest do górnego brzegu i schodzi si

z nim, szczyt za, na 38 mm od podstawy oddalony, skierowany jest ku doowi. Powierzch-

nia tego zgrubienia jak i cay brzeg górny przegrody w jej odcinku przednim jest równie

pokryta drobnymi otworkami dla naczy krwiononych i skutkiem tego mniej gadka, ni

reszta powierzchni. Obraz mikroskopowy kawaka wycitego ze rodka trójkta jest taki sam,

jak obraz przekroju guzowatego zgrubienia dolnego.

Majc tylko cz przegrody chrzestnej przed sob, pragnem uzupeni czci braku-

jce, aby otrzyma miar caej dugoci jamy nosowej. Na podstawie pomiarów dwóch czaszek

nosoroców, wypoyczonych mi uprzejmie przez profesora Szajnoch z gabinetu geologicznego

i na podstawie wymiarów bony luzowej, pokrywajcej przegrod okazu staruskiego, dosze-

dem do nastpujcych liczb: na odcinek kostny przegrody przypadaoby 80 mm, a na bra-
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kujc cz kocow 126 mm, co razem z czci chrzestn stanowioby 486 mm. Liczba
ta zgadza si prawie w zupenoci z istotn dugoci przegrody 490 mm, któr to miar
przesa mi na moje yczenie prof. omnicki. W czaszkach nosoroców kopalnych zbiegaj
si brzegi górne i dolne przegrody w stron stosunkowo nizkiej koci sitowej, tworzc w przy-

blieniu kt, rozwarty ku przodowi. Jeli zwaymy, e w istniejcym kawaku przegrody

chrzestnej w jej odcinku tylnym brzegi biegy jeszcze równolegle, to brakuje jej wanie tego

odcinka, w którym brzegi si zbiegaj i który miaby 126 mm, wzgldnie 130 mm dugoci.
Aby zoryentowa si naleycie w ksztacie, rozmiarach i gruboci przegrody nosowej,

podaj jeszcze opis jej na przekrojach, które uwaa naley raczej za szematy ni za obrazy

rzeczywiste, poniewa prócz pierwszego, który ju istnia, zostay wykonane wiernie wedug
pomiarów.

W odlegoci mniej wicej 126 mm od koci sitowej przegroda nosowa przedstawia

si na przekroju w nastpujcej formie (ryc. C 1): Blaszka chrzestna jest w swym dolnym

EYC. C: SZEMATY PRZEKROJÓW PRZEZ PRZEGROD NOSOWA.

brzegu na 14 mm rozszerzona. Tem rozszerzeniem wchodzi ona w odpowiedni rowek le-

miesza i zwa si ku górze do nagle do 7 mm. Na 32 mm nad brzegiem dolnym znaj-

duje si zgrubienie o przekroju owalnym, zawierajce w rodku jdro, równie owalne,

ciemno zabarwione, o nierównych brzegach. To zgrubienie ley na wysokoci wyej opisa-

nego guzkowatego zgrubienia. Prawdopodobnie zgrubienie to jak i czciowo take niej poo-

ona cz przegrody wchodzi w skad zatoki klinowej. Brandt (9) mianowicie opisuje, e
u dorosych nosoroców istniej w tylnym odcinku przegrody dwa zagbienia puste, jedno

nad drugiem, które rozszerzaj zatok klinow ku przodowi. Chocia w przegrodzie nosowej

nosoroca staruskiego zagbienia jeszcze niema, lecz tylko naczynia krwionone, pooenie

ich i ksztat zgrubienia wskazuje na przemiany, które w tem miejscu si odbywaj.

Powracajc znowu do obrazu przekroju przegrody widzimy, e ta w kierunku ku

grzbietowi, powyej zgrubienia coraz wicej cienczejc, ostatecznie leciwie do 1*5 mm gruboci

dochodzi. Pod samem sklepieniem czaszki blaszka rozdwaja si, tworzc cieniutkie, do skle-

pienia przylegajce blaszki, ku bokom sterczce.

WYKOPALISKA STARUSKIE 39
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Posuwajc si od tego przekroju ku przodowi przegrody widzimy nastpujce zmiany

w jej ksztacie. Przegroda grubieje i skraca si nieco, a do sklepienia przylegajce blaszki

rozszerzaj si stopniowo. Ostatecznie otrzymujemy obraz przekroju przegrody, jaki nam przed-

stawia rycina C 2. Przekrój ten przypada na miejsce, w którem na dnie jamy nosowej czy
si odcinek kostny przegrody z chrzestnym, czyli e znajduje si mniej wicej na poowie

dugoci otworu nosowego kostnego.

W porównaniu z przekrojem poprzednim przegroda ma ju zupenie inny ksztat. Wy-

soko jej wynosi 106 mm, brzeg dolny jest tej samej gruboci jak poprzednio i prosty. Ku

górze przegroda cienczeje a dopiero w miejscu rozdwojenia znowu grubieje. Czci boczne,

wystajce z przegrody, maj t sam grubo co przegroda i sigaj na 58 mm ku bokom,

tworzc z przegrod kt tpy. Na kocach zawijaj si one nieco. W pewnem oddaleniu od

tych koców mieszcz si chrzstki skrzydlaste nosa, uwidocznione na rycinie w przekroju.

U spodu przegrody ley chrzestny przewód Stensona i Jakobsona, z którego wystaje chrzstka

esowata. Nie s one uwydatnione na rycinie.

Dalej ku przodowi w obrbie otworu siecznego (apertura inciswaj zmieniaj

si stosunki zupenie. Przegroda nosowa jest tu ju cakiem skostniaa. Na przekroju ma

ksztat trójkta z zaokrglonymi ktami, odwróconego szczytem ku doowi (ryc. C 3). Wyso-

ko przegrody wynosi 88 mm, grubo jej w dolnym kocu mniej wicej 20 mm, w górnym

za okoo 60 mm. Pomiary te wzite s z czci mikkich, pokrywajcych koci, a jako ta-

kie nie mog by dokadne.

Zaokrglone brzegi przegrody kostnej przeduaj si bezporednio w wyrostki boczne

przegrody chrzestnej, które w tern miejscu s znacznie krótsze, ni w poprzednim przekroju.

Wyrostki te s tylko na 20 mm dugie i stercz skonie ku górze; skróciy si wic o ca
grubo odcinka kostnego przegrody. Z nimi cz si pod ktem ostrym bezporednio chrzstki

skrzydlaste, które na poprzednim przekroju byy jeszcze odosobnione, a na wewntrzn stron

chrzstek skrzydlastych zachodzi muszla (maxillo-tur>inale), która w czaszce staruskiej

jest jeszcze chrzestn.

Omówiwszy pooenie i ksztat przegrody chrzestnej, pozostaje nam jeszcze do uwzgl-

dnienia jej brzeg przedni, który czy si z odcinkiem kostnym przegrody. Kontur przedniego

brzegu przegrody chrzestnej (ryc. E 1, str. 317) wychyla si u góry ukowato ku przodowi, a dalej

tworzy dwa po sobie nastpujce wklnicia, z których przednie i górne jest wiksze, a dru-

gie niej pooone mniejsze. Nastpnie linia konturu opada skonie ku tyowi. Koniec dolny

brzegu przedniego przegrody ley dalej ku tyowi, ni górny. Brzeg ten jest w caym swym

przebiegu rowkowao wyobiony. W ten rowek wchodzi odpowiednio wypuklony brzeg odcinka

kostnego przegrody. Rowek ten jest w górnym swym kocu przynajmniej 29 mm szeroki;

dokadnej miary z powodu uszkodzonej lewej jego strony trudno byo otrzyma. W rodku

wysokoci przegrody szeroko jego wynosi 18 mm, a w dolnym kocu 16 mm. W najszer-

szym odcinku górnym rowka wychyla si z jego rodka poduna, 6 mm szeroka wynioso,

przedzielajca rowek na 2 czci boczne. Dalej ku doowi wynioso ta niknie, a rowki bo-

czne zlewaj si w jeden, który w dalszym swym przebiegu wyabia chrzstk do gboko.

Tylko midzy dwoma wyej opisanemi wklniciami rowek jest przecity znacznym, poprze-

cznie uoonym grzebieniem, oddzielajcym jego odcinek górny od dolnego.

Powierzchnia rowka pokryta jest brunatn, ziarnist i tward substancy, tak sam
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jak chrzstka stawowa na granicy chrzstki i koci, jak to zauwaaem w stawach midzy
kostkami koci podjzykowej. S to zogi wapienne i resztki substancyi kostnej, która ode-
rwaa si od koci, co stwierdziem na skrawkach mikroskopowych. Na tych samych skraw-
kach mona byo dalej stwierdzi, e warstewka koci koczya si w tem miejscu, poza któ-

rem niema ani ladu dalej posuwajcego si procesu kostnienia, bo nie widzimy ani bele-

czek kostnych, przeduajcych si w gb chrzstki, ani te rzdami ustawionych komórek
chrzestnych. Co najwyej wida w gb chrzstki wnikajce naczynia krwionone, otoczone

warstewk substancyi kostnej.

B) Chrzstki skrzydlaste (cartilagines alares).

W bezporedniem poczeniu z przegrod nosow, a w szczególnoci z jej wyrostkami

bocznymi s, jak zaznaczylimy, chrzstki skrzydlaste. Przestrze, w której chrzstki

s poczone, jest do znaczna, wynosi bowiem w uku po prawej stronie 130 mm, po

lewej za tylko 62 mm. Tak cise poczenie midzy przegrod i chrzstkami skrzydlastemi

jest niezwyke, poniewa owe chrzstki u innych zwierzt s spojone z przegrod albo wiza-

dami, albo te wyjtkowo, jak np. u konia, stawem (C. F. Muller 44). Przeszo dwa razy

dusze poczenie po prawej ni po lewej stronie u nosoroca staruskiego wskazuje, e
i tutaj poczenie to podlega wielkim wahaniom. Na rycinie 15, tab. LXI, uwydatniajcej lew
chrzstk, poczenie to przypadoby na jej brzeg górny, w przednim swym odcinku nierówny

i zakoczony maem wciciem.

Chrzstka skrzydlasta ma na ogó ksztat czworoktnej blaszki ukowato zgitej (tab. LXI,

ryc. 15) Brzeg jej górny i dolny tworz do siebie prawie równolegle uoone uki, ku grzbie-

towi wypuklone, z których górny jest znacznie wikszy od dolnego, gdy tymczasem przedni

brzeg tej chrzstki, ku doowi skierowany, jest falisty, tylny za, pochylony take cokolwiek ku

doowi, jest prosty. Prócz górnego brzegu, który na przestrzeni, gdzie czy si z przegrod,

jest nierówny, wszystkie inne brzegi s zupenie równe, czciowo nawet jak przedni i dolny

zaokrglone i zgrubiae, a co jest dowodem, e chrzstka nie przedua si poza te brzegi.

Chrzstka skrzydlasta nie jest zupenie paska i równa, lecz wygina si. Wychodzc od prze-

dniego falistego brzegu, widzimy sabe wypuklenie powierzchni na zewntrz, co powoduje wg-
bienie si okolicy brzenej górnej i dolnej. Znacznie silniejsze wypuklenie, a raczej fad ukiem

przebiegajcy znajduje si w tylnym odcinku chrzstki, oddzielajcy mniejszy odcinek tylny,

w przyblieniu trójktny, od wikszego przedniego.

Cay brzeg dolny i cz brzegu przedniego mieci si w nozdrzach przednich jako

ich podpora. Tylny odcinek trójktny mieci si w czciach mikkich, pooonych poza i nad

nozdrzami, penic zadanie ju wicej podrzdne, co te uwydatnia si jego sabszym rozwo-

jem i cienkoci blaszki chrzestnej. Tak prosta budowa chrzstki skrzydlastej jest niezwyka.

Zwykle bowiem ma ona ksztat uku, którego ramiona tworz podpor dla otworu nosowego

i utrzymuj go w stanie rozwartym. U nosoroca, którego koci nosowe sigaj daleko ku

przodowi i nadto s wzmocnione znacznie rozszerzon przegrod nosow, zadanie chrzstek

skrzydlastych, potrzebnych do podtrzymywania fadu skórnego nozdrzy, jest uproszczone.

Chrzstki skrzydlaste tworz tylko ogrodzenie zewntrzne nozdrzy, a koci, na których si

one wspieraj, tworz ju stae ogrodzenie wewntrzne. Z porównania tych chrzstek noso-

roca z takiemi u konia okazuje si, e pierwsze odpowiadaj tylko górnej rozszerzonej



— 308 —

czci chrzstki skrzydlastej u konia, reszta za, mianowicie ukowato zakrzywiona cz
chrzstki koskiej, jest dla nosoroca zbyteczn i zanika, poniewa dolne ogrodzenie nozdrzy

nosoroca tworzy ko midzyszczkowa i szczkowa. Dla sprawdzenia tego przypuszczenia

trzebaby jeszcze dokadnie zbada uoenie i przyczepy mini, co w okazie staruskim nie

byo moliwem.

cise poczenie chrzstek skrzydlastych z przegrod nosow byoby jednym dowodem

wicej, e pochodz one z przegrody, wzgldnie z jej wyrostków bocznych (processus

laterale septi cartilaginei dorsales), jak to Spurgat (74) stara si wykaza w swej

pracy nad chrzstkami nosowemi.

C) Chrzstki podstawowe boczne (cartilagines basales narium).

Bocznie koo brzegu dolnego przegrody nosowej le dalsze chrzstki, które u noso-

roca dotychczas nie byy opisane. Z tego, co podaj anatomowie: Muller (44), Frank (23),

Leisering (34) w podrcznikach anatomii zwierzt domowych, wynika, e u konia istnieje

obok brzegu dolnego chrzstka rurkowata, w której mieci si przewód Stensona i Jakobsona.

Dokadniejszy opis podaje Ellenberger i Baum (21), wedug których wyrostki boczne

przegrody nosowej po stronie wentralnej przegrody wysyaj z kadej strony wyrostki,

przykrywajce otwory podniebienne (fissurae palatinae) i czce si z chrzstk
nosowo-lemieszow Jakobsona (cartilago nomeronasalis). Ductus nasopalatinus,

do którego otwiera si przewód Jakobsona. nie ma pokrycia chrzestnego. Jako zupenie osobn

blaszk chrzestn, podpierajc przedni koniec muszli nosowej, autorowie opisuj chrzstk eso-

wat lub sigmoidaln. Spurgat (74), który bada porównawczo chrzstki nosowe konia i roz-

maitych innych ssawców, znalaz chrzstki wyej wymienione w tern samem pooeniu, ale

nazywa je inaczej. Odpowiednio do wyrostków bocznych przegrody górnej (proc. later. septi

cartil. dorsales) rozrónia on wyrostki boczne dolne jako processus later. septi cartil. ven-

trales, z których odgaziaj si cartilagines basales narium, mianowicie cartil. medialis

i lateralis i cartil. ductus nasopalatini. Cartilago basalis nar. med. okazuje u wszyst-

kich badanych przez niego zwierzt do stae formy i otacza narzd Jakobsona. Spurgat (74)

nazywa t chrzstk take cartil. paraseptalis. Cartil. bas. nar. lateralis jest blaszk cie-

niutk, przebiegajc wzdu ciany bocznej nosa. Kocem tylnym czy si ta blaszka z czó-

en kowat chrzstk (cartil. namcidaris), pozostajc w lunym zwizku z muszl
(maxilloturbinale); przednim za kocem cartil. bas. nar. lateralis czy si beleczk

chrzestn nad tylnym brzegiem otworu poclniebiennego (incisura palatina) z chrzstk pa-

raseptaln, pod któr przebiega ductus nasopalatinus. W tem miejscu przewód nosowo-

podniebienny ma ogrodzenie chrzestne od strony przyrodkowej, górnej i bocznej, ku tyowi

czy si z bon luzow nosa, ku przodowi przenika przez incisura palatina i koczc
si lepo, tworzy blaszk chrzestn, zakrywajc reszt otworów podniebiennych.

U nosoroca staruskiego chrzstki te s w podobny sposób jak u konia uoone
i uksztatowane, z t tylko rónic, e nie cz si bezporednio z przegrod nosow; nie

mona ich wic nazwa wyrostkami przegrody nosowej. U osobników modych, jakim jest

wanie nosoroec staruski, cartil. parasepttalis i cartil. ductus nasopalatini tworz na

pewnej przestrzeni jedn cao, z której odgazia si blaszka cartil. lateralis, podobnie jak
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u zwierzt przeuwajcych (tab. LXI, ryc. 16). U koni dorosych ccirtil lateralis jest od-

dzielona od chrzstek Jakobsona i Stensona, te za cz si z przegrod. Moe i u noso-

roców w póniejszym wieku przyczaj si te chrzstki cilej do przegrody, chrzstka bo-

czna jednak pozostaje z niemi w zwizku.

U nosoroca staruskiego chrzstki te maj nastpujce pooenie. Wzdu brzegu dol-

nego przegrody, ale o 5 mm poniej niej, biegnie po obu stronach chrzstka, ksztatu rurki,

przedzielona od przegrody do znaczn warstw tkanki cznej. Dolna powierzchnia rurki,

przylegajca co blaszek podniebiennych koci szczkowych, jest spaszczona i mieci si

w pytkich rowkach kostnych, znajdujcych si po obu bokach zagbienia, dla przegrody

wzgldnie dla lemiesza przeznaczonego. Sama rurka ma mniej wicej 72—100 mm dugoci

i koczy si lepo. Dokadnej dugoci tej rurki poda nie mona, gdy jest w przednim

kocu ucita. Spaszczona podstawa tej rurki przedua si jednak dalej ku tyowi na 90 mm,

cienczejc i zwajc si równoczenie. W niej to mieci si narzd nosowo-lemieszowy
czyli Jakobsona (organon nasovomerale s. Jakobsoni), t. zn. e byaby to cartil. pa-

raseptalis, albo wedug mianownictwa Spurgata (74) cartil. bas. nar. medialis.

W przednim odcinku rurka narzdu Jakobsona grubieje do znacznie, poniewa zlewa

si z drug chrzstk rurkowat, pooon na zewntrz i nieco ku górze wzgldem niej,

otaczajcej przewód nosowo - podniebienny Stensona. W przednim odcinku jamy nosowej wi-

dzimy zatem chrzstk, na 15 mm grub i 12 mm wysok, w której mieszcz si te dwa

przewody obok siebie. Drugi przewód jest tylko na krótkiej przestrzeni otoczony chrzstk,

dalej ku tyowi jest on pokryty tylko od strony przyrodkowej chrzstk i uchodzi nastpnie

do jamy nosowej. Caa dugo tego przewodu wynosi 30—60 mm.

Trzecia chrzstka, która z poprzedniemi jest w poczeniu i wychyla si jako do
duga blaszka na zewntrz, odpowiadaaby wedug Spurgata chrzstce cartil. bas. nar.

lateralis. Chrzstka ta odgazia si ze sklepienia drugiej rurki chrzestnej na przestrzeni,

9 mm dugiej, bezporednio za zawinit ku doowi blaszk koci midzyszczkowej; dalej

tworzy cienk blaszk, na 30 mm szerok, która biegnie równolegle do wewntrznego brzegu

szczki górnej, ogradzajcego przedni odcinek jamy nosowej. Dugo tej blaszki chrzestnej

wynosi 155 mm; zajmuje ona zatem prawe ca widzialn cz jamy nosowej w otwo-

rach nosowych kostnych. Chrzstka ta, wystajc do znacznie ku górze, tworzy podstaw

dla przedniego koca muszli nosowej. U konia chrzstka ta równie podpiera przedni ko-

niec muszli, nie czy si jednak z rurkowatemi chrzstkami obok przegrody i jest w pod-

rcznikach anatomii zwierzt domowych, jak wyej zaznaczono, zawsze osobno traktowana.

Poniewa pooenie jej u nosoroca jest takie same jak u konia, niema wic wtpliwoci, i

twory te u konia i nosoroca s homologiczne. Rónica polega tylko na tem, e u konia

oddziela si chrzstka boczna prawdopodobnie ju wczenie oc chrzstek rurkowatych, u no-

soroca za pozostaje z niemi w poczeniu.

Przedniego koca chrzstki, ogradzajcej narzd Jakobsona i przewód Stensona w pre-

paracie niema. Prawdopodobnie przewody te czyy si w przednich ich odcinkach, jak

u wielu zwierzt po kadej stronie midzy sob, wytwarzajc canalis inciswtis, który od-

powiednimi otworami kostnymi uchodzi do jamy pyskowej i koczy si maymi otworkami

(foramina inciswa), które poznalimy przy opisie podniebienia.
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D) Muszle nosowe (maxillo-turbinalia).

Przechodzc do opisu muszli nosowej (maxillo-tnrbinale), zaznaczy musz, e
wiadomoci nasze o jej budowie u nosoroców s bardzo skpe. Brandt (9) zajmuje si

muszlami nosowemi tylko pobienie. Z opisu Zuckerkandla (83), dotyczcego muszli

bliej nieoznaczonego gatunku nosoroca wspóczesnego, dowiadujemy si tylko tyle, e twór

ten w szkielecie jest defektowny. Tylna jego cz jest cakowita, przedni za uzupenia za

ycia chrzstka.

B e d d a r d i T r e v e s (4) podaj rycin bez objanie, która oddaje wprawdzie ksztat

caego waka wchowego i obraz jego przekroju podunego, nie uwidacznia jednak kszta-

tów muszli.

W okazie staruskim muszle s jeszcze zupenie chrzestne i w stosunku clo waków,

w których si mieszcz, bardzo mae. Tworz one blaszk chrzestn na 104 mm dug i 40 mm
szerok, podwójnie pofadowan. Jeden fad przebiega skonie przez blaszk od góry i tyu

ku przodowi i doowi i jest wypuklony do wewntrz. W przednim kocu blaszka faduje si

powtórnie do wewntrz, a koniec przedni blaszki zawija si popod fad drugi. Na kocu

przednim drugiego fadu mieci si mae od tyu i góry dostpne zagbienie.

Podczas gdy dolny brzeg muszli jest do gruby i zaokrglony, w przednim swym

odcinku nawet do znacznie rozszerzony, wszystkie inne brzegi s ostro zakoczone. Tyl-

nym brzegiem zaostrzonym czy si muszla w póniejszym wieku zwierzcia z koci szcz-

kow. Muszla uwidoczniona jest na rycinach 17 i 18 (tab. LXII), z których mona ksztat

jej lepiej pozna ni z opisu.

E) Wntrze jamy nosowej (partes interiores nasi).

Znajc obecnie czci szkieletowe chrzestne i majc do dyspozycyi bon luzow, wy-

cielajc jam nosow, oraz przylegajce clo niej i do tworów szkieletowych czci mikkie,

moemy sobie wytworzy cakowity obraz jamy nosowej.

Wedug Brandta (9) nozdrza zewntrzne, o ile zachoway si w okazie z nad Wilui,

miay ksztat szczelin, ku doowi zwróconych, z ktami tylnymi nieco wyszymi. W okazie

z nad Jany nozdrza s cakowicie zachowane, zwaszcza po stronie prawej, jednakowo z po-

wodu zasuszonej skóry zbyt s silnie rozszerzone. Wedug opisu Niezabitowskiego (47)

nozdrza zewntrzne nosoroca staruskiego maj ksztat romboidalny na 82 mm ') dugi

i 21 mm szeroki.

Sdzc z resztek nozdrzy, które po odciciu skóry pozostay przy czciach mikkich,

nozdrza biegy na ogó równolegle do brzegu warg, a tylko tylna ich cz bya, jak zazna-

czaj autorowie, nieco wzniesiona. Co do ksztatu i pooenia przypominaj nozdrza stosunki,

jakie istniej u gatunku Bhinoceros simus.

Otwory te prowadz do przedsionka nosa (vestibulum nasi), majcego do
znaczne rozmiary, a powikszonego jeszcze podobnie jak u konia przedueniem, lepo si

koczcem, znanem pod nazw trbki nosowej (clwerticulum nasi). Podczas gdy przed-

sionek nosa rozprzestrzenia si gównie w kierunku grzbietnym i ku przodowi, to przeduenie

l
) Przez omyk podana jest dugo na 28 mm.
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jego, uwaane za trbk, skierowane jest ku tyowi ponad brzegiem nozdrzy. Trbka przedu-

aaby si wic poza tylny kt nozdrzy jeszcze o 46 mm, a najwiksza dugo przedsionka

wraz z trbk wynosiaby 135 mm. Te przeduenia uwaam za twór homologiczny z trbk
nosow konia z tego wzgldu, poniewa mieci si pod skór, tworzy zauek na 46 mm g-
boki, na 35 mm wysoki i tylko na kilka milimetrów szeroki, nie majcy na caej przestrzeni

46 mm adnego innego poczenia z jam nosow jak przez przedsionek, a wreszcie i dla

tego, poniewa jest wysana jak i sam przedsionek skór zewntrzn, w której tkwi poje-

dyncze ciemne woski. W porównaniu z kosk trbk, która ma 50—60 mm dugoci, trbka

nosoroca byaby nieco krótsza, a nadto otwór, do niej prowadzcy, nie byby od zewntrz

widoczny, lecz mieciby si pod nozdrzami, co pozostaje w zwizku z silniejszym rozwojem

chrzstek skrzycllastych u nosoroca.

Przedsionek w swym przednim odcinku jest do obszerny, mniej wicej 20 mm sze-

roki i ku przodowi i górze rozwinity. Od tyu zacienia go przedni koniec waka muszlo-

wego. Jeli za przedsionek uwaa si t cz jamy nosowej, wysanej skór zewntrzn,

to wedug zdania Kormanna (32), który bada bon luzow nosa zwierzt domowych,

zwaszcza konia, ustanowienie granicy midzy skór i bon luzow jest moliwe tylko na

wieym lub dobrze ustalonym materyale zapomoc skrawków mikroskopowych, przyczem

okazuje si. e granica midzy skór i bon luzow przebiega bardzo nieregularnie. Po-

niewa nabonek w okazie staruskim jest zniszczony, badania histologiczne byyby zbyt

utrudnione tak, i mona kierowa si jedynie tylko obecnoci wosów, istniejcych w skó-

rze, nie za w bonie luzowej. Wosy te widoczne s take przy dokadnem rozpatrzeniu bony
przez lup bez uszkodzenia bony luzowej. Z tego wynika, e granica przedsionka po cianie

bocznej i przyrodkowej jamy nosowej siga clo poziomu waka muszlowego, w zwonym
za i ku przodowi wysunitym odcinku znacznie wyej, mianowicie prawie a do miejsca,

gdzie chrzstka skrzydlasta oddziela si od wyrostków bocznych przegrody nosowej. Cae wy-

sanie jamy nosowej ponad poziomem waka i poza jej przedni czci zwon jest utwo-

rzone przez bon luzow. Od tych miejsc rozpoczyna si wic dopiero waciwa jama no-

sowa. Zarówno bona o charakterze skóry, jak i bona luzowa jest z podoem silnie zro-

nita i wyciela jam nosow, wszystkie do wntrza jej wystajce wyniosoci i na zewntrz

wysunite zagbienia zupenie równo bez jakichkolwiek fadów.

Chcc opisa budow wntrza jamy nosowej, musimy rozróni w niej cian: przy-

rodkow, górn, doln i boczn. Przyrodkowa i boczne ciany zbiegaj si na przodzie pod

ktem ostrym, który tworzy uk, rozpoczynajcy si od przedniego kta nozdrzy zewntrznych

i biegncy ku górze, gdzie, rozszerzajc si, przedua si w cian górn. W tyle jama nosowa

ograniczona jest koci sitow i blaszkami (ethmoturbinalia), z niej wystajcemi. Poniewa

bona luzowa, wycielajca t cz jamy, nie jest cakowicie zachowana, niepodobna poda
szczegóowego jej opisu bez uwzgldnienia czaszki. ciana przyrodkowa jamy nosowej jest na

przestrzeni chrzestnej przegrody nosowej prawie zupenie paska i równa. Dopiero w przednim

swym odcinku, gdzie czy si z przegrod kostn, wygina si na zewntrz, odpowiednio do

coraz wicej ku przodowi grubiejcej przegrody nosowej kostnej. Brzegi przednie ciany przy-

rodkowej schodz si zupenie z brzegami kostnymi otworu nosowego (kostnego) w czaszce.

Na linii, przedzielajcej otwór nosowy kostny na poow przedni i tyln, rozpoczyna si w od-

legoci 33 mm od górnej ciany nosowej ze ciany przyrodkowej wychyla fad, ukowato
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ku tyowi i doowi przebiegajcy, na 63 mm dugi, który nastpnie znowu ginie. Wypuklenie

tego fadu jest skierowane ku górze i tyowi. Brzeg jego dolny jest do ostry i wystaje na

5 mm z bony luzowej. Na powierzchni chrzstki przegrody nie ma ladu jakiegokolwiek

zgrubienia pod fadem, który zatem utworzony jest z samej bony luzowej. Znaczenia tego

fadu na razie nie mona sobie wytómaczy. Nie jest on przypadkowym, wytworzonym pod

wpywem cinienia, poniewa wystpuje zupenie symetrycznie po obu stronach przegrody

w tym samym stopniu rozwoju.

Reszta bony luzowej jest cakiem gadka. Po stronie lewej preparatu jest ona od-

dzielona od przegrody. Gdy pat ten przewietlimy, widzimy na jego tle ciemnem rozoon
jasn siatk naczy, zbiegajcych si w kierunku tylnego i dolnego koca przegrody. S to

niewtpliwie naczynia ylne, które u konia w tern miejscu tak samo s rozwinite i które

zbiegaj si do yy nosowej tylnej (v. nasalis post.), uchodzcej do v. sphenopalatina.

Górna ciana jamy nosowej w przednim swym odcinku zwona, rozszerza si ku tyowi

do 35 mm, a nawet i moe wicej, co nie dao si dokadnie stwierdzi, poniewa bona

luzowa nie zachowaa si w caoci.

Dolna ciana czyli dno jamy nosowej jest w przednim odcinku midzy wakiem mu-

szlowym a przegrod nosow na szeroko palca (mniej wicej 18 mm) cieniona. W odle-

goci 77 mm od przedniego koca waka muszlowego poziom dna obnia si nagle, gdy

w tern miejscu znajduje si szeroko rozwarte ujcie przewodu noso-podniebiennego

(cluctus nasopalatinus). Nastpnie ciana dolna, rozszerzajc si, przebiega na podniebieniu

twardem a do nozdrzy tylnych zupenie równo.

Najciekawsz czci jamy nosowej jest ciana boczna, poniewa z niej wystaje do we-

wntrz waek muszlowy i walki wchowe i w niej to znajduje si ujcie do zatoki szczkowej.

Zasadnicza ilo waków wchowych u ssawców wynosi wedug Blumenbacha
i Schwalbego 5, do których doda trzeba jeszcze waek muszlowy (maxillotnrbinale),

nie majcy nic wspólnego z wchem. Pierwszy z waków wchowych, nasoturbinale, jest

najsilniej rozwinity i dochodzi zazwyczaj do przedniego koca jamy nosowej, inne s mniej

rozwinite i mieszcz si gównie po stronie przyrodkowej jamy nosowej. Prócz tych zasa-

dniczych waków znalaz Zuckerkandl (83) jeszcze dalsze, wystajce z bocznej czci

koci sitowej, tak, e ogólna ilo ich jest zmienna. Dla konia, tapira i nosoroca podaje

Zuckerkandl 8 waków, z których 3—4 ostatnich mieszcz si w zatoce klinowej.

Brandt (9) widzia w czaszkach Rh. tichorhinus waki wchowe i podaje ich rysunek; ilo

ich oznacza jako »numerosissimae«. Prócz tego opisuje w czaszce po kadej stronie

dwie muszle, które s dusze ni u Rh. javanicus. Poniewa dokadniejszego opisu ich

i przyczepu nie podaje, przypuci naley, i rozchodzi si o naso- i ma-xillotiirbinale.

U nosoroca staruskiego pozostay w bonie luzowej nosa, wycielajcej jej odcinek

tylny, palczaste wypuklenia. w których tkwiy blaszki kostne ethmoturbinaliów. Ponie-

wa ta cz bony, jak wyej zaznaczyem, jest niezupena, trudno wic z tych szcztków

wywnioskowa, jaka bya ilo waków wchowych. Pokrycie pierwszego z nich zachowao

si prawie w zupenoci. Tylny jego odcinek, widocznie skostniay, pozosta przy czaszce wraz

z ma czci bony luzowej. O ile mona sdzi z ukadu bony wiotkiej, pokrywaa ona

waek, lecy pod samem sklepieniem jamy nosowej i wystajcy ku doowi. Mniej wicej

w poowie dugoci jamy nosowej podstawa kostna waka przedua si dalej ku przodowi
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ju tylko jako cieniutka blaszka chrzestna, nie dajca si skalpelem wypreparowa. Szeroko
waka po stronie dorodkowej wynosi 22 mm. Od strony bocznej waek ten ma pierwotnie

t sam szeroko, ku przodowi jednak staje si coraz wszym i mniejszym. Koniec waka
znajduje si na linii, stojcej prostopadle do kierunku nozdrzy zewntrznych i przebiegajcej

przez tylny ich kt. W czaszce nosoroców wida zazwyczaj tylko gra, wystajc z we-

wntrznej strony koci nosowych i wiadczc o istnieniu tam muszli nosowej (naso-

turbinale), która jako cienka i amliwa blaszka kostna atwo ulega zniszczeniu. Jak z rysunku

Brandta (9) wynika, jest ona ku doowi i na zewntrz zawinita. W okazie staruskim jest

ona, jak z powyszego opisu wynika, jeszcze chrzestna i prosta i wzdu dolnego brzegu

tylko nieco zgrubiaa. Z niej albo si ma dopiero rozwin blaszka zwinita, albo ju bya

zawinita, lecz zostaa sztucznie spaszczona. Poniewa takie proste blaszki znajduj si sy-

metrycznie po obu stronach jamy nosowej, prawdopodobniejszem wydaje mi si tómaczenie,

e mamy przed sob dopiero rozwijajc si muszl nosow (nasoturbinale) . Czci szkie-

letowe, tworzce podstaw waka muszlowego (concha inferior), poznalimy ju po-

wyej. Jest to w tym razie jeszcze chrzestna muszla (maacilloturbinale), a z przodu

blaszka boczna chrzstki pa raseptaln ej

(cartilago bas. nar. lateralis). Chrzstki te nie {f~~\ l Jf\\ U
s powleczone sam tylko bon luzow, lecz [

]

take grub warstw tkanki cznej, zawierajcej \-S

liczne naczynia krwionone, które uwidoczniaj

si jako drobne otworki na przekrojach. Skutkiem

tego waek ma rozmiary znacznie wiksze, ni

przypuszczaby naleao z rozmiarów chrzstek. EYc. d. szematyczne przekroje przez waek
Waek ten zajmuje te ca cian boczn jamy muszlowy.

nosowej, mianowicie jest na 242 mm dugi,

a w najszerszem miejscu na 60 mm wysoki i 40 mm szeroki. Jego przedni koniec zgrubiay

koczy si prawie na wysokoci przedniego kta nozdrzy zewntrznych. Ksztatem przypo-

mina maczug z boków spaszczon. Zewntrzn stron spaszczon waek ten jest zronity

z boczn cian jamy nosowej, a nawet ze znacznym odcinkiem chrzstek skrzydlastyeh,

mianowicie z ich dolnym brzegiem ukowato wycitym. Dalej ku tyowi, a to na wysokoci

tylnego obramowania otworu nosowego kostnego, zmniejsza si maczugowate zgrubienie, mia-

nowicie waek wydua si i spaszcza, majc tylko 23 mm wysokoci a 5 mm gruboci. Da-

lej waek ten biegnie równolegle do paszczyzny dna jamy nosowej ku tyowi, a w kocu

rozszerza i gubi si w cianie bocznej. W caej swej dugoci jest on poczony ze cian

boczn. Poczenie to nie znajduje si w samym rodku szerokoci waka, lecz bliej jego

brzegu dolnego, skutkiem czego wytwarza si midzy wakiem a cian boczn od strony

grzbietnej rowek gbszy, ni od strony brzusznej. W miejscu, gdzie zgrubiay koniec przedni

przedua si w cz tyln, prosto biegnc^ rowek grzbietny wygina si na zewntrz, two-

rzc poza wygiciem do obszerne, z góry otwarte zagbienie, w swej czci gbszej za

przedua si w kierunku prostym ku przodowi i wnika na dugo ostatniego czona palca

w gb maczugowatego koca waka. Gdybymy wykonali przekroje poprzeczne przez waek

muszlowy, otrzymalibymy, patrzc od przodu do jamy nosowej strony prawej, szereg prze-

krojów, któreby szematycznie w nastpujcy sposób si przedstawiay: 1-szy byby przekrojem
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przez sam koniec wystajcy waka, 2-gi przez koniec maczugowaty, 3-ci przez dwa zag-

bienia i 4-ty przez prosty odcinek waka.

Pod przednim maczugowatym kocem waka w miejscu, gdzie pokrywajca go bona

luzowa zawija si ku doowi (w kierunku przedsionka), znajduje si ujcie przewodu zowego,

który w preparacie istnieje w caej swej dugoci. Podwójne otwory zowe w czaszce przy

oczodole cz si w jeden przewód, który dostawszy si do jamy nosowej, biegnie po jej

stronie bocznej równolegle do waka muszlowego i uchodzi na jego kocu otworem na 4 mm
szerokim, pokrytym zwieszajcym si fadem bony luzowej.

Ujcie zatoki szczkowej mieci si na tylnym kocu waka muszlowego tam, gdzie

cz wystajca waka zlewa si ze cian boczn jamy nosowej. Znajduje si ono miano-

wicie na kocu rowka grzbietnego midzy cian a wakiem i przedstawia szpar na 20 mm
szerok, skonie ustawion. Szpara ta byaby wic od strony przyrodkowej przykryta wa-

kiem. Dokadniejszego opisu tego otworu poda nie mona, gdy bona luzowa w tern

miejscu po obu stronach bya rozerwana.

Uwagi nad przegrod nosow.

Jak z powyszego opisu wynika, przegroda nosowa nosoroca Staruskiego bya z wy-

jtkiem przedniego tylko odcinka kostnego zupenie chrzestn. Poniewa jako przegrody, mia-

nowicie czy ta przegroda jest kostn, czy chrzestn, uwaa si jako jedna z najwaniejszych

cech systematycznych, przeto zajmiemy si obszerniej t spraw

Dotychczas nie posiadamy adnej pewnoci co do chwili, w której przegroda u noso-

roca wochatego (Rh. antiuitatis) kostnieje. Dlatego w tym wzgldzie mona opie-

ra si tylko na przypuszczeniach i porównaniach z czaszkami innemi, a w pierwszym rz-

dzie z czaszk nosoroca z nad Wilui, opisanego przez Brandta. Jak Pallas (55, 56)

i Brandt (9) zaznaczaj, zwierz to byo mode, gdy szwy na czaszce s jeszcze dobrze

widoczne, a podstawowe czci korony ostatnich zbów trzonowych górnych, mao startych,

tkwi jeszcze w zbodoach. Z drugiej strony wielko nosoroca dowodzi, e byo to zwierz

ju dorose. Przegroda nosowa, jak Pallas i Brandt wyranie zaznaczaj, jest jeszcze

ruchoma, co uwaam za okoliczno bardzo wan, wiadczc równie o stosunkowo mo-

dym wieku tego osobnika. Czci boczne przedniego koca przegrody, cho byy w czaszce

nosoroca z nad Wilui skostniae, nie zrosy si jednak jeszcze z komi nosowemi, jak to

widzimy u osobników starszych. Za wiekiem modszym przemawia w kocu niezupene

skostnienie samej przegrody.

Drugi okaz syberyjski, pochodzcy z nad rzeki Jany, by wedug zdania Czer-

skiego (18) i Schrencka (68) take stosunkowo modym. Czerski opiera swoje twier-

dzenie równie na niezupenie skostniaej przegrodzie w tylnej czci, a Schrenck na ba-

daniu sabo rozwinitych podstaw kostnych rogów i mao startych koron zbów. Nosoroec

z nad Jany równaby si wedug Schrencka wiekiem nosorocowi z nad Wilui. Mimo to

nie moemy tego osobnika tutaj uwzgldnia, poniewa nie zbadano wcale poszczególnych

koci jego czaszki.

Dla lepszego zoryentowania si w ukadzie badanych przezemnie czci mikkich i ich

stosunku do czaszki, wypoyczyem z gabinetu geologicznego tutejszego Uniwersytetu dwie

czaszki dyluwialnych nosoroców. Jedna, znajdujca si ju od dawna w gabinecie, pochodzi
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z Woli Przemykowskiej koo Radowa, druga przechowana tame dopiero od lat kilku, pochodzi

z okolic Buczacza. Obie te czaszki s bardzo dobrze zachowane, brak im tylko dolnej szczki

Obie byy nazwane Rh. Merckii. Co do drugiej z nich nie ulega adnej wtpliwoci, e naley

do gatunku Rh. antiquitatis, bo ma zupenie skostnia przegrod i zby o budowie dla tego

gatunku charakterystycznej. Poniewa szwy s niewidoczne a zby mocno starte, naleaa ta

czaszka niewtpliwie do osobnika starszego. Co do pierwszej czaszki, to oznaczenie jej tym-

czasowe jako Rh. Merckii mogoby by usprawiedliwione, poniewa przegroda nosowa kostna

istnieje tylko z przodu czaszki pod kocami koci nosowych, a caa czaszka ma rozmiary od

drugiej znacznie wiksze (dugo jej wynosi 770 mm), a przytem o wiele jest modsz od

niej, czego dowodz niezronite szwy, zby stosunkowo mao starte i wykluwajcy si do-

piero ostatni zb trzonowy. Nadto kostny kawaek przegrody jest jeszcze zupenie ruchomy.

Z t czaszk mogem przypadkowo porówna inn, znajdujc si w zbiorach hr. Bra-

nickich z Fraskati w Warszawie a pochodzc z nad brzegu rzeki Rosi pod Biaocerkwi

w gub. kijowskiej. Otó ta czaszka co do wieku zgadza si najzupeniej z czaszk z Woli

Przemykowskiej, poniewa w niej wszystkie szwy s cakiem wyrane a ostatni zb trzonowy

szczki górnej znajduje si dopiero w okresie wykucia. Otó ta czaszka miaa przegrod

nosow w caej swej dugoci ju zupenie skostnia i nieruchom, a tylko szczelina, znaj-

dujca si midzy bocznemi czciami przegrody a komi nosowemi, wiadczya, e zrost

midzy temi komi nie by jeszcze cakowity. Z tych wic czaszek najstarsz jest czaszka

nosoroca z Buczacza; do modszych osobników naley czaszka z nad Wilui i ewentualnie

take z nad Jany, cokolwiek modsze za s czaszki z Biaocerkwi i Woli, a najmodsza

z nich jest czaszka staruska, poniewa zachoway si w niej jeszcze zby mleczne, a ko-

rona ostatniego zba trzonowego górnego tkwi jeszcze w zbodole. Prawdopodobnie zbyt

wielka rónica wieku chyba nie zachodzi pomidzy czaszkami z nad Wilui, Biaocerkwi, Woli

i Staruni, zwaszcza za pomidzy trzema ostatniemi, a jednak widzimy ju tak znaczne

rónice w budowie przegrody nosowej u tych czaszek! Przedewszystkiem zastanowi musi

kadego istnienie przegrody kostnej u nosoroca z Biaocerkwi a brak jej w czaszce noso-

roca z Woli, chocia obie s równego wieku.

Pierwszem pytaniem, które si wobec tych rónic nasuwa, byoby: czy nie nale te

czaszki do rónych gatunków, a mianowicie czy czaszka z Woli i ze Staruni nie odnosi

si. do gatunku Rh. Merckii? Prócz wielu innych cech, rónicych Rh. antiuitatis od

Rh. Merckii, podawanych przez rónych badaczów, jedn z najwaniejszych jest budowa zbów.

Otó czaszka z Woli Przemykowskiej ma zby odmiennie zbudowane ni typowe okazy ga-

tunku Rh. Merckii. To ul a (77), który zbada przesane mu odlewy tych zbów, wyraa si

o tej czaszce w sposób nastpujcy: »Ich m o eh te nach allem den Schadelrest von

Przemykowska trotz der Kleinheit der Zahne ais zu Rhinoceros antiuitatis

gehórig betrachten, vielleicht wird dabei an eine gewisse Variation z u

denken sein«. Wynikaoby z tego, e nie wszystkie osobniki gatunku Rh. antiuitatis

posiaday przegrod zupenie skostnia i e wród nich mogy istnie take odmiany, u których

tylko przednia cz przegrody bya skostnia, reszta jej za chrzestn. W kadym razie istnie-

nie lub nieistnienie cakowitej przegrody skostniaej nie rozstrzyga pytania, czy dany okaz ma

by zaliczony do gatunku Rh. antiuitatis, czy do Rh. Merckii? To te Schroeder (70)

przy oznaczeniu wykopanych czaszek nosoroców gówny nacisk kadzie na ksztat zbów.
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bez wzgldu na jako przegrody. ile w czaszce kopalnej istnieje przegroda albo czciowo

kostna, albo wcale jej niema, to Schroeder skania si uwaa t czaszk jako przyna-

len do osobnika modego. Jest w tem pewna racya, poniewa z tego, co wiemy o wzrocie

nosoroców wspóczesnych, przypuszcza naley, e i u form kopalnych wzrost trwa do
dugo. Brehm (12) mianowicie podaje, i nosoroce w pierwszych miesicach do szybko

rosn, a to w cigu miesica przecitnie o 130 mm na wysoko a 150 mm na dugo. Pó-

niej wzrastanie postpuje wolniej. W 8-ym roku ycia nosoroec jest redniego wzrostu, ale

ronie jeszcze dalej do 13-go roku, jako kresu swego wzrostu. Zaobserwowano to u noso-

roców, trzymanych w niewoli w Europie do 20 i 30 lat, a w Indyach nawet do 45 lat.

Wedug Brehm a nosoroec yje do 80—100 lat.

Skoro wic wzrost u nosoroców wspóczesnych odbywa si w tak powolnem tem-

pie (np. w porównaniu z koniem), to dla kopalnych wobec potniejszych ich rozmiarów

trzeba przypuci przynajmniej taki sam, jeli nie wikszy okres wzrastania. Monaby wic

czciej wród jednego i tego samego gatunku z przegrod nosow, w póniejszym wieku zu-

penie skostnia, natrafi na okazy, znajdujce si jeszcze w okresie wzrostu i posiadajce

przegrod niezupenie skostnia. Wród tych niezliczonych czaszek nosoroców wochatych,

które z biegiem czasu wykopano i które znajduj si w kadym niemal zbiorze, powinnyby

byy znale si czaszki z przegrod w rozmaitym stopniu skostnia. Tymczasem tak nie

jest; spotyka si tylko czaszki albo z przegrod zupenie skostnia, albo z przegrod chrze-

stn, a do rzadkich wyjtków naley czaszka tego rodzaju jak czaszka z nad Wilui, w której

cz tylna przegrody bya jeszcze chrzestna.

Brandt (9) twierdzi, e kostnienie przegrody postpuje od przodu ku tyowi, Schroe-

der (69) natomiast jest nieco innego zdania; wedug niego kostnienie rozchodzio si z jednego

lub kilku orodków w przegrodzie, które dopiero póniej zrastaj si z komi nosowemi

i podniebieniem; w przednim odcinku przegrody wedug niego kostnienie wystpowao w ka-

dym razie wczeniej i intenzywniej, ni w reszcie przegrody. Jeli wic jaki nosoroec ko-

palny nie posiada przegrody (Schroeder opiera si na jednym z okazów przez niego bada-

nych), to mona sobie brak przegrody wytómaczy tem, e kostnienie, rozprzestrzeniajce si

z orodków kostnienia wród przegrody, nie dosigo jeszcze koci nosowych.

Na poparcie tego twierdzenia Schroedera niema dotd dostatecznych dowodów.

W czaszce z nad Wilui znajduje si luka mniej wicej w rodku tylnego odcinka, nie wy-

peniona koci, reszta za przegrody jest zupenie skostniaa. Mimoto przegroda ta jest ru-

choma. Gdyby w przegrodzie czaszki staruskiej wyej opisane dwa miejsca szorstkie, za-

wierajce naczynia krwionone i beleczki kostne, uznano jako orodki kostnienia, za jakie ich

nie uwaam, to przegroda w tych miejscach, zwaszcza w górnem, znacznych rozmiarów,

lecem przy samym brzegu, powinna by spojona ze sklepieniem czaszki prowizoryczn

koci. Tymczasem niema tu ani ladu takiego spojenia. Brzeg górny przegrody jest gadki,

utworzony z chrzstki wcale niezmienionej i od sklepienia oddzielony do znaczn warstw

tkanki cznej. Poniewa w okazie staruskim nie wida take na granicy przegrody chrzest-

nej i kostnej adnych ladów kostnienia, wic trudno przypuci, aby cz chrzestna prze-

grody w ogólnoci podlegaa skostnieniu. Skostnienie przegrody u form, u których zazwyczaj

jest ona chrzestna, wystpuje tylko w bardzo pónym wieku, nawet u nosoroców wspó-

czesnych, jak np. u Rh. sumatrensis wedug bada To uli (75). Majc przed sob czaszki
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kopalne, w których albo niema zupenie przegrody, albo w których jest ona niezupenie

skostnia, nie moemy braku skostnienia przypisa jedynie modemu ich wiekowi, zwaszcza

jeli porównujemy ze sob czaszki z Woli i Biaocerkwi. Zachodz tu zapewne jeszcze inne

okolicznoci, na które chciabym zwróci uwag.

Brzeg przedni przegrody chrzestnej nosoroca staruskiego, jak wyej opisaem, jest

opatrzony rowkiem, którego przebieg uwidocznia ryc. E 1. W rowek ten wchodzi odpowie-

dnio wypuklony brzeg tylny kostnego odcinka przegrody, jak to wynika z ryciny czaszki,

podanej przez Niezabitowskiego. W czaszkach z zupenie kostn przegrod nosow, jak

np. w czaszce z Biaocerkwi, niema w tern miejscu najmniejszego ladu zrostu odcinka

kostnego z chrzestnym. Prawie zupenie taki sam kontur brzegu tylnego odcinka kostnego

przegrody, jak w okazie staruskim, znaj-

duje si take w czaszce z Woli (ryc. E 2).

Jeli zestawimy kontur brzegu przedniego

przegrody chrzestnej czaszki staruskiej

z brzegiem tylnym odcinka kostnego

czaszki z Woli, widzimy, e wprawdzie

nie schodz si dokadnie, e jednak

w zasadzie maj ten sam przebieg. Nadto

znajdujemy w górnym odcinku zaokr-

glonego brzegu tylnego w czaszce z Woli

w rodku rowek, który najzupeniej od-

powiada wzniesieniu rodkowemu, wysta-

jcemu ze rodka rowka na przednim

i górnym brzegu przegrody chrzestnej

czaszki staruskiej. Zreszt zna na ca-

ym brzegu tylnym odcinka kostnego

czaszki z Woli dokadnie granic, do któ-

rej dochodzia chrzstka chrzestnej cz-

ci przegrody. Do tej granicy brzeg koci

jest chropowaty i ma wygld koci gb-

czastej, poza t za granic ko jest gadka.

Nie wchodzc bynajmniej w spraw systematycznej przynalenoci nosoroca Sta-

ruskiego, której nie mog si podj, nie majc czaszki przed sob, a co zreszt do mnie

nie naley, pragn tylko zaznaczy, e trzeba przy oznaczeniu nosoroca ze Staruni liczy

si z ogromnymi rozmiarami czaszki i z budow przegrody nosowej. Po gruntownych bada-

niach Mayera (41), Brandta (11), Touli (75, 76, 78) i Schroedera (70) okazao si,

e w dyluwium europejskiem istniao tylko 5 gatunków nosoroców, mianowicie Rh. Merckii,

Rh. etruscus, Rh. hundsheimensis, Rh. kronstadtensis i Rh. antiuitatis i e wszyst-

kie inne dawniej opisywane gatunki, jak Rh. leptorhinus, Rh. megarhinus, Rh. hemiteu-

chus i inne nale do jednego z tych 5 wymienionych. Wród tych gatunków Rh. anti-

uitatis, etrtiscus, hundsheimensis miay przegrod nosow zupenie skostnia (z gatunku

Rh. kronstadtensis znane s tylko zby i niektóre koci), Rh. Merckii za tylko czciowo,

mianowicie w tym samym stopniu, w jakim widzimy w czaszce z Woli i ze Staruni.

RYC. E. 1. KONTUR BEZEGU PRZEDNIEGO PRZEGRODY

NOSOWEJ CHRZESTNEJ NOSOROCA ZE STARUNI.

2. KONTUR BRZEGU TYLNEGO PRZEGRODY NOSOWEJ
KOSTNEJ CZASZKI Z WOLI PRZEMYKOWSKIEJ.
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Tymczasem pojawiaj si jeszcze i w nowszych czasach opisy czaszek, które z po-

wodu braku zupenego lub czciowego przegrody oznaczane bywaj jedn z dawniejszych

nazw jako osobny gatunek, nie dajcy si na razie pod tamte podcign. Tak oznaczya

Mary a Pawowa (57) dwie czaszki jako przynalene do gatunku Rh. leptorhinus, ponie-

wa nie posiaday wcale przegrody nosowej. Jedna z nich pochodzi z Moskwy i ma jeszcze

widoczne szwy, druga z Kijowa, której szwy s zupenie zatarte. Schroeder (70), który

czaszki te zna z fotografii, sdzi, e mimo braku przegrody nale do gatunku Rh. anti-

uitatis, opiera (69) te przypuszczenia na badaniach czaszki z Póssneck w Turyngii,

nalecej niewtpliwie do Rh. antiguitatis, poniewa zby maj charakterystyczn dla tego

gatunku budow i to osobnika modego, gdy ostatni zb trzonowy nie jest wcale nadtarty.

Czaszka ta byaby w równym wieku z czaszk z Woli. W czaszce z Póssneck brak koci

midzyszczkowych, zachoway si natomiast koci nosowe i z niemi poczona cz prze-

grody nosowej, która jest kostna. Przegroda jest ruchoma i odpada zupenie, gdy Schroe-

der przepiowa koniec koci nosowych. Twierdzi on, e to, czego dokona sztucznie, mia-

nowicie przemiany czaszki gatunku Rh. tichorhinus na Rh. leptorhinus, moe si take

zdarza w przyrodzie, mianowicie przegroda niezronita z komi nosowemi moe si wy-

kruszy. W ten sposób mogy powsta Rh. leptorhini, które opisaa Pawowa. O ile z ryciny

Schroedera (69) wida, kawaek przegrody, który w czaszce z Póssneck jeszcze si utrzy-

ma, jest tylko uamkiem istniejcej dawniej cakowitej przegrody kostnej. Uamek ten jest sto-

sunkowo duy o brzegach nierównych, nie zosLa dokadniej opisany przez Schroedera. Czaszka

ta róniaby si zatem od czaszki z Woli i Staruni, a byaby podobn do czaszki z nad Wilui.

Równie oznaczy S eh we der (71) czaszk, pochodzc z Muromu nad Ok jako

przynalen do gatunku Rh. leptorhinus, poniewa nie posiadaa skostniaej przegrody no-

sowej i naleaa do najwikszych, dotychczas znanych czaszek kopalnych nosoroców. Mimo

to Pohlig i Schroeder (69), którzy widzieli fotografi tej czaszki, sdz, e czaszka ta

naley do modego osobnika gatunku Rh. tichorhinus.

Z powyszego krótkiego zestawienia wynika, e materya porównawczy, o ile zosta!

opisany i dobrze oznaczony, jest do szczupy. Mamy tylko czaszki gatunku Rh. Merckii,

w których kostna cz przegrody ma takie same ksztaty i nawet taki sam brzeg tylny zao-

krglony, jak czaszka ze Staruni i Woli, i jeszcze czaszki bez przegrody, które jak moskiew-

ska, kijowska i muromska s oznaczone jako przynalene do Rh. leptorhinus. W czaszce

kijowskiej przegroda nosowa, jak podaje Pawowa, nawet w ladach nie daa si wykaza,

pomimo e szwy w czaszce byy zatarte, a zatem bya starsz. wiadczyoby to o bardzo

lunem poczeniu przegrody z komi czaszki, które dla Rh. tichorhinus nawet i we wcze-

snym wieku jest niezwyke. Nie jest jednak wykluczone, e wanie te czaszki bez przegrody

miay tylko przegrod kostn od przodu, która ze zniszczeniem koci midzyszczkowych lub

po uszkodzeniu koci nosowych odpada.

Poniewa tylny brzeg odcinka kostnego przegrody w czaszkach ze Staruni i Woli

tak samo si zachowuje jak w czaszkach Rh. Merckii, sdz, e naley czaszk ze Staruni

i Woli wyróni i uzna je jako przynalene do osobników, u których przegroda niecako-

wicie kostnieje. W tern mniemaniu utrwalio mnie jeszcze jedno spostrzeenie, które uczyni-

em przygodnie na lemieszu fvomerJ.



— 319 —

Nie mogc sobie zda sprawy z pooenia przegrody nosowej u nosoroca staruskiego,

prosiem listownie o wyjanienie, jaki ma ksztat lemiesz. W odpowiedzi przesa mi prof. o-
mnicki uprzejmie lemiesz okazu staruskiego, który odrazu spraw wyjani. Porównujc ten

lemiesz z lemieszem gatunku Rh. tichorhinus, wida pewne rónice w jego pooeniu i kszta-

cie. Lemiesz staruski jest w swym odcinku tylnym utworzony z cienkiej blaszki kostnej, ry-

nienkowato zgitej jak u nosoroca wochatego, w przednim za spaszcza si i grubieje. Od-

cinek rynienkowaty tworzy ze spaszczonym kt tpy. Spaszczonym kocem przednim przy-

lega do podniebienia twardego. Od strony górnej nie zna tego ktowego zgicia, dno rynienki

biegnie lekko ukowato zgite ku przodowi, tak jak i brzeg dolny przegrody chrzestnej.

W czaszce Rh. tichorhinus z Buczacza dolny brzeg przegrody jak i do niej przylegajce

resztki lemiesza biegn w prostym kierunku ku przodowi, wskutek czego tworzyyby z pod-

niebieniem kt ostry, gdyby ze nie wystawa do znaczny grzebie, podpierajcy lemiesz

i przegrod. Taki podpierajcy grzebie kostny nie mógby si wytworzy pod lemieszem sta-

ruskim nawet w póniejszym wieku, poniewa szerok podstaw przylega do podniebienia.

Nawiasem dodaj, e lemiesz staruski da si prawie zupenie dokadnie dostosowa do czaszki

z Woli. Gdyby lemiesz nie by kostk tak czsto ginc, to mógby suy jako wana ce-

cha, przydatna do odrónienia czaszek. Otó i to zachowanie si lemiesza skania mnie do

odrónienia czaszki ze Staruni i Woli od typowego Rh. antiuitatis.

Skóra, wosy i rogi (integumentum, pili et cornua).

Z nosoroca zachowaa si, jak to ju omnicki (36) pokrótce opisa, skóra, po-

krywajca gow, dalej skóra caej lewej nogi przedniej i na 250 cm dugi pat z lewego

boku ciaa. Wosów w skórze nie byo.

Opis ten uzupenia Niezabitowski (47), dodajc, e skóra ma wygld szagryno-

wany, a to dziki obecnoci woreczkowatych zagbie, rzdami uoonych, z których wiksze

posiadaj 1 mm, mniejsze za 03—05 mm rednicy. S to zagbienia dla pczków wosów,

z których nie pozosta aden lad, ani w skórze, ani w jej otoczeniu.

Na pierwszy rzut oka skóra wypchana i zakonserwowana ma wygld taki, jaki po-

daj powysze opisy. Dopiero dokadniejsze zbadanie wykazao, e nie wszystkie jej czci

zachowuj si jednako. Miejscami jest skóra zupenie gadka bez ladu zagbie, w innych

miejscach zagbienia s lekko zaznaczone, a w innych jeszcze (tab. LXII, ryc. 22) s one

niezmiernie wyrane. W dokach tych wanie miejsc tkwi jeszcze pczki wosów, które s
przewanie przy samem ujciu doka uamane. Niema , mojem zdaniem , wtpliwoci , i
w miejscach, gdzie wosy wypady, delikatna rzeba powierzchni zatara si albo zupenie,

albo prawie zupenie, a zachowaa si tylko w tych miejscach, w których utrzymay si

jeszcze wosy. Do wygadzenia skóry w niektórych miejscach przyczyniy si prawdopodobnie

jeszcze warunki zewntrzne, jak sprasowanie skóry pod wpywem cinienia ziemi i rozmaite

ze skór wykonane zabiegi, poczwszy od wydobycia jej ze szybu a do jej wypchania i za-

konserwowania.

Opis powierzchni skóry, który podaj, opiera si gównie na kawaku, wycitym z gowy

w okolicy prawego policzka. W tern wanie miejscu zagbienia byy najwyraniejsze i za-

wieray pczki wosów. Ta cz skóry odpowiada wygldem swym najzupeniej opisom i ry-
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cinom, podanym w pracach Pal las a (56) '), Brandta (9) i Schrencka (68). Zwaszcza

rycina w pracy Schrencka, wykonana drog fotograficzn, pozwala dokadnie rozpozna

zagbienia w skórze, ich rozmieszczenie i uoenie.

W porównaniu ze skór mamuta, która jest prawie gadka, powierzchnia skóry noso-

roca ma wygld chropowaty, przypominajcy stolarsk raszpl. Ju Brandt (9) zauway,

e skór pokrywaj mae wzniesienia, midzy któremi znajduj si zagbienia. Bzut oka

na skór (tab. LXII, ryc. 22) poucza nas, e wzniesienia powstaj w ten sposób, i doki

nie zagbiaj si w skór prostopadle do jej powierzchni, lecz pod ktem ostrym, przewanie

w kierunku brzuszno - grzbietnym. Skutkiem tego ciana zewntrzna czyli grzbietna kadego

zagbienia wznosi si cokolwiek ponad powierzchni skóry, tworzc nad samym dokiem

brzeg ukowato zawieszony. Zagbienia s uoone miejscami w bardzo regularnych szeregach

w ten sposób, e zagbienie jednego szeregu przypada ponad dwoma zagbieniami nast-

pnego szeregu.

Otwory doków s od siebie oddalone przecitnie o
x

/2
mm. S one, jak to ju zau-

waa Schrenck, rozmaitej wielkoci nietylko w rozmaitych okolicach, lecz take w jednej

i tej samej okolicy skóry; nadto wydaje si Schrenckowi, jakoby najwiksze zagbienia mie-

ciy si na wargach i na skórze midzy ramionami szczki dolnej. Bónice w wymiarach s
istotnie bardzo znaczne i wahaj si wedug bada Niezabitowskiego (47), które w zupe-

noci potwierdzam, midzy 1— 0'3 mm, a na wargach s wiksze i wicej od siebie oddalone

Aby mie pojcie o gstoci uoenia zagbie, staraem si na kawaku skóry z po-

liczka obliczy, ile ich przypada na 1 centymetr kwadratowy. Wyniki tych oblicze, z powodu

niezupenie równej powierzchni skóry, wahay si w pewnych granicach; przecitnie przypa-

dao 50— 60 zagbie na 1 cm.

W miejscach ogooconych z wosów zagbienia wydaj si zupenie pytkie, ale na

przekrojach pod mikroskopem wida, e przeduaj si jeszcze dalej wgb w ksztacie zu-

penie zacinitego przewodu na 2—3 mm dugiego, przebiegajcego w tym samym skonym

kierunku, co doek. W miejscach, gdzie zachoway si jeszcze wosy, wypeniaj one doek

i jego przeduenie, skutkiem tego rozszerzone.

Powyszy opis powierzchni skóry odnosi si do skóry, pozbawionej naskórka, z któ-

rego, z wyjtkiem warg, nigdzie nie pozostao ani ladu. Gdyby naskórek istnia, otworki do-

ków byyby prawdopodobnie nieco zacienione, ale natomiast wyraniejsze.

U nosoroca z nad Wilui znalaz Brandt (9) naskórek cienki, zoony z komórek,

których granice i jdro dopiero po wielokrotnych usiowaniach udao mu si uwidoczni.

W zasuszonym kawaku skóry nosoroca z nad Jany wymierzyem jego grubo na 48—80 v-.

Nie jest jednak wykluczonem, e zuszczyy si warstwy powierzchniowe. Na przekrojach

skóry z zewntrznej strony warg nosoroca staruskiego, gdzie zachowa si jeszcze naskórek,

wida wyranie, e skada si z wikszej iloci warstw komórek nabonkowych, których gra-

nice s zupenie wyrane. Gbsze komórki s nieco wysze, powierzchowne za spaszczone,

a we wszystkich widoczne jest miejsce janiejsze, wyranie odgraniczone, które odpowiada

istniejcemu tam niegdy jdru.

x
) Praca Pallasa nie bya mi dostpn; znam j tylko z wycigów, które wygotowa dla mnie

p. A. Mierzejewski w Petersburgu, za co mu serdecznie dzikuj.
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Budowa skóry waciwej nie przedstawia nic osobliwego. Warstwa brodawkowa jest

przewanie uszkodzona, tylko na wargach widoczne byy stokowate brodawki, wychylajce

si w stron naskórka. Warstwa siateczkowata skada si z grubych wókien klejodajnych,

przewanie równolegle do powierzchni skóry przebiegajcych. Tu i owdzie wida rozgazia-

jc si ttnic i yy. Janiejsze, dobrze ograniczone miejsca wród tkanki, przypominaj

jdra. Grubo skóry waciwej wynosi przecitnie 6—7 mm.

O skórze waciwej okazu z nad Wilui podaje Pallas (56), e »corium substan-

tiae est tenacissimae fi

b

rosa e, corio arte calceamentorum soleis durato

similis«, a Brandt (9) pisze, e skóra bya miejscami do spoista i elastyczna, a na

przekrojach mikroskopowych widoczne byy krzyujce si wókna tkanki cznej, komórki

tuszczowe i naczynia.

Prócz wyej wymienionych zasuszonych kawaków skóry i skóry, pokrywajcej wargi,

miaem jeszcze do dyspozycyi i do porównania skór, wycielajc otwór nosowy i przewód

uszny. Naskórek by w tych miejscach zniszczony, a skóra waciwa miaa najwyej poow
gruboci skóry, pokrywajcej ciao. Jak na ogó w skórze, tak i w skórze nosa i ucha istniej

zagbienia, które jednak s bardzo mae. Mimo to s one widoczne goem okiem, poniewa

powierzchnia skóry w tych miejscach jest zupenie gadka. S one na 2 mm od siebie od-

dalone, a wic rzadziej rozstawione, ni w skórze. Na przekrojach mikroskopowych wida, e
z kadego zagbienia wystaje jeden bardzo may wos, znikajcy prawie zupenie wród ma-

ych woreczków gruczoowych, które uchodz do szyjki torebki wosowej. Zaznaczy jeszcze

naley, e wosy w tych miejscach stoj prawie prostopadle do powierzchni skóry.

Wosy. Woski, które przy dokadniejszem badaniu znalazy si w wargach, w skórze

przedsionka nosa i w przewodzie ucha zewntrznego, nie dozwalay jeszcze na wyprowadzenie

jakichkolwiek wniosków co do ogólnego uwosienia nosoroca staruskiego, poniewa byy

bardzo nieliczne, drobne i rozmaitej barwy. Odnalezienie wosów w samej skórze usuwa do-

piero te wtpliwoci i daje nam pojcie o zewntrznym wygldzie nosoroca.

Ju Pallas (56) wspomina, e wosy u nosoroca z nad Wilui, miejscami bardzo

liczne, wystpoway pczkami ze skóry (fasclculatim nascentes) , a Brandt (9) podaje, e
wosy s ustawione grupami, zoonemi z 20 i wicej wosów, z których dusze znajduj

si w rodku, krótsze za na obwodzie. Grupy te mieszcz si w maych woreczkach, bez

porzdku po skórze rozsianych. Ustawienie wosów w pczkach uwaa Brandt (10) za tak

wane, e przezwa nosoroca wochatego »buschelhaariges Nashorn«. S c h r e n c k (6 8)

stwierdzi obecno pczków równie u nosoroca z nad Jany, u którego skadaj si one

z 30 do 40 wosów, bardzo blizko siebie stojcych. Wosy, mieszczce si na obwodzie ka-

dego pczka, s skrcone i ze sob popltane. Czerski (18) podkrela równie, e wosy

tego nosoroca byy pczkami ustawione, co jest wedug niego cech znamienn dla noso-

roca kopalnego.

Wedug de Meijerea (39) wosy nosoroca z nad Wilui tworzyyby »prawdziwe

pczki«, pod którto nazw rozumie on te przypadki, w których kilka wosów wystaje z je-

dnego wspólnego otworku skóry. Same pczki byyby u tego gatunku »bez porzdku po

skórze rozsiane*.

Jeli si bada skór nosoroca staruskiego goem okiem, wtedy obecno zagbie

w skórze wskazuje na istnienie pczków wosów, albowiem wosy s przy samej skórze ua-
WYKOPALISKA STARUSKIE 41
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mane tak, e wcale ju ich nie wida, albo co najwyej widzie mona tylko pojedyncze,

z zagbie wystajce woski. Dopiero badanie skrawków mikroskopowych, przeprowadzonych

przez skór równolegle i prostopadle do kierunku wosów, daj nam wyobraenie o obfitoci

wosów.

Na przekrojach podunych (tab. LXIII, ryc. 23) wida szereg pczków ksztatu ma-

ych trójktów, skonie zapuszczonych w skór do gbokoci 4 mm. Wosy ciesze sigaj

mniej wicej do poowy zagbienia trójktnego, dusze za do jego koca. Przytem ciesze

i krótsze wosy zajmuj pooenie wicej obwodowe, grubsze i dusze za rodkowe. Jest to

widoczne na przekrojach prostopadych do kierunku wosów (tab. LXIII, ryc. 24), w których

kóeczka mniejsze, oznaczajce granic torebki wosowej, mieszcz si przewanie na obwo-

dzie, wiksze za w rodku. Skóra waciwa wdziera si midzy wosy i rozdziela je na dwie

prawie symetrycznie do duych rodkowych wosów uoone grupy. Naley to w ten sposób

rozumie, e istnieje brodawka dla wszystkich wosów wspólna, najgrubsze wosy wytwarzaj

si najgbiej w jej rodku, a ciesze powierzchowniej na jej obwodzie na wtórnych brodaweczkach.

Ilo wosów, znajdujcych si w jednym pczku, wynosi 24— 32, z których 2 albo 8

s grubsze, reszta za ciesze. Grubsze byyby wedug de Meijere'a gównymi (Stamm-

haare), ciesze pobocznymi. Prawie zupenie te same stosunki znalazem w skórze

nosoroca z nad Jany, któr otrzymaem od p. Stolcmana. Jedyna rónica polega w tern, e
ilo wosów w jednym pczku skóry nosoroca z nad Jany jest wiksza i dochodzi do 50

i e torebki wosowe s lepiej zachowane. Nie wiadomo tylko, z której czci ciaa ten ka-

waek skóry pochodzi; mimo to mona jednak przypuci, e ilo wosów w pczkach jest

rozmaita w poszczególnych okolicach ciaa.

Co do budowy i stanu zachowania pojedynczej torebki wosowej i cebulki wosa za-

chodz w skórze zupenie te same stosunki, jak na wargach. Wszystkie te czci zachoway

si jednak na ogó w skórze o wiele gorzej. Na przekrojach wida tylko granice czno-

tkankowe torebki wosowej, a w niej wos wród zogów bezksztatnych. Bezporednio koo

ujcia torebek wosowych do wspólnego zagbienia zaznaczay si w niektórych preparatach

kontury gruczoów ojowych w ksztacie krótkich, na kocu nieco rozdtych woreczków. Wy-

ranych gruczoów potnych w skórze nie dostrzegem, a jeli istniej, to s w kadym razie

o wiele sabiej rozwinite, ni okoo wosów na wargach.

Wosy nosoroca z nad Wilui miay by wedug Pallas a (56) szare (griseo-cinerei)

z domieszk czarnych. Brandt (9), który bada wosy tego samego okazu w 78 lat póniej,

twierdzi, e zmieniy si pod wpywem wiata i powietrza tak, e »de animalis viventis

colore nunc uidem vix aliuid certi ex iis perivari posse videtur«. Wosy
byy blado-brunatno-ótawe (brunneo-flavicantes), albo tylko u podstawy brunatno-ótawe

albo biaawe, na kocach za óte albo czarne, albo te byy rudo-brunatne albo brunatne.

Wszystkie ciesze wosy byy ótawe. Dugo wosów waciwych dochodzia wedug

Brandta co 40 mm, grubo najduszych i najgrubszych wahaa si wedug niego midzy

720 i V3o '*mi Paryskiej
x

), czyli 75— 112i-\ a grubo cieszych wahaa si okoo 37 i*.

Skóra gowy nosoroca z nad Jany, którego bada Schrenck (59), pokryta bya po

') W liczbach podanych przez Brandta zasza niewtpliwie pomyka, bo Brandt podaje grubo
ich nie na 1

jao
—1

jso lecz 1
I 2
— 1

IS0 linii paryskich.
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jednej stronie jeszcze prawie zupenie wosami. Otó jak Schrenck opisuje, wosy te staj

si, od przodu ku tyowi gowy idc, coraz dusze. Na wargach miay 5 mm dugoci, koo

ucha 30—35 mm, a na karku 40, 45 i 60 mm. Schrenck wspomina, e Czerski zna-

laz koo ucha wosy na 72 mm dugie. Gruboci wosów Schrenck nie podaje, brak ten

mog jednak zastpi wymiarami, które wykonaem na kawaku skóry, otrzymanej od p. Stolc-

mana. rednica 2— 3 grubszych wosów, wród pczka lecych, waha si od 72—104 i\ pod-

czas gdy rednica reszty wosów od 40— 64 \k Zaznaczy jednak pragn, i odrazu uderzya

mnie mikko tych wosów, albowiem wyobraaem sobie, e wosy nosoroca wochatego

s o wiele twardsze.

Wosy te posiadaj wyran kutikul i komórki kory, które wypeniaj cae wntrze

wosa. Barwa jednostajnie óta, jak posiadaj wosy cae i komórki korowe, pochodzi od

jasnych ziarenek barwika, które w tyche komórkach si gromadz. W adnym natomiast

wosie, chociaby najgrubszym, nie znalazem mimo wielokrotnych bada rdzenia. Brak

rdzenia jak i mikko wosów s dowodem, e zwierz tym wosem pokryte byo jeszcze

mode. Potwierdzaj to te wzmianki Czerskiego i Schrenck a, którzy znaleli, i prze-

groda nosowa nie bya jeszcze zupenie skostnia. Barw zasadnicz wosów oznacza

Schrenck jako rudo-brunatn. Na rozmaitych czciach gowy barwa staje si janiejsz lub

ciemniejsz. Najwyraniejsz barw rudo-brunatn okazyway wosy na czole i ciemieniu, ku

przodowi i bokom gowy wosy przyjmoway stopniowo barw janiejsz, mianowicie ólto-

brunatn, ku tyowi za ciemniejsz, mianowicie czarno - brunatn. Schrenck przypuszcza,

e i barwa wosów tuowia i odnóy po stronie grzbietnej i zewntrznej bya rudo - brunatna

z odcieniem czarnym, na stronie brzusznej za i wewntrznej odnóy raczej óto - brunatna.

Oznaczenie barwy przez S c h r e n c k a jest trafne. Na tym kawaku skóry, który mam
z tego nosoroca, maj wosy istotnie barw rudo - brunatn i zbliaj si bardzo do numeru

10 próbek barw wosowych E. Fischera; s jednak cokolwiek ciemniejsze z odcieniem zielon-

kawym. Najgrubsze wosy kadego pczka wyróniaj si od reszty barw ciemniejsz.

Ze szybu w Staruni wydobyto bryy iu, w których tkwiy wosy. Jedne bryy zawie-

ray tylko czarne wosy, inne tylko jasne, o czem przekonaem si po usuniciu ziemi i na-

leytem oczyszczeniu wosów. Czarne wosy s grubsze i przewanie równolegle do siebie

uoone. Janiejsze s znacznie ciesze i tworz drobne pczki, które s w rozmaitych kie-

runkach popltane. Zachodzi wic pytanie, do jakiego zwierzcia wosy te nale? W szybie

staruskim znalazy si prócz skóry i prawie caego szkieletu mamuta i gowy, nogi, skóry

i koci nosoroca tylko pojedyncze koci innych zwierzt sscych, które poniej wymienia

Dr. Kiernik w odpowiednim rozdziale niniejszego dziea. Jest rzecz bardzo nieprawdopodobn,

aby wosy naleay do któregokolwiek z tych zwierzt, z których zachoway si tylko po-

jedyncze koci w caoci lub fragmentach; przypuci raczej naley, e wosy pochodz

z tych zwierzt, z których zachowaa si take skóra. Pfizenmayer (58) opisujc stan

zachowania ciaa mamuta z nad Berezówki stwierdzi, e wosy tkwiy w skórze tylko tych

czci ciaa, które byy pokryte ziemi, jak np. na brzuchu i nogach. Z reszty skóry wosy

powypaday i pokryway ziemi dokoa ciaa na kilka metrów w promieniu.

Podobne stosunki zachodz take w Staruni. W skórze zachoway si tylko krótkie

wosy w miejscach lepiej ochronionych zarówno u mamuta jak i u nosoroca, ale i te wosy

tkwi bardzo luno w skórze, reszta za zostaa ze skóry wydarta, prawdopodobnie podczas
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Jakiego przesunicia si zwierzt w ile ropnym i podczas wydobywania ich ze szybu. Zwaszcza

ze skór powierzchowniej znalezionego mamuta robotnicy przez niewiadomo obchodzili si

bardzo nieostronie. Ale i skóry nosoroca nie mona byo wydoby z tak ostronoci, aby

sabo ju w niej tkwice wosy mogy si zachowa. Wobec tego wosy luno znalezione

mog nalee tylko do mamuta i nosoroca. Z wosami tymi mogem porówna wosy z warg

i skóry nosoroca tudzie wosy, tkwice w skórze mamuta. Z porównania tego okazao si,

e wosy czarne nale do mamuta, jak postaram si udowodni to póniej, a wosy jasne

do nosoroca.

Podobnie jak na wargach maj wosy w skórze nosoroca tkwice budow zupenie

jednorodn. W przewanej iloci wosów nie mona rozróni ani skórki, ani kory, ani rdze-

nia. Barwa wszystkich wosów nawet najgrubszych jest powo-oliwkowa, a przekrój ich zupe-

nie kolisty. rednica wosów pobocznych w pczku waha si midzy 16 a 32 y-, najczciej

spotyka si wosy o rednicy 24 v-\ rednica za wosów gównych pczka wynosi 40—48 \>..

Wosy lune tworz zwój na pierwszy rzut oka o barwie zupenie jednostajnie powo-

oliwkowej. W dotyku s one mikkie i wydaj si równomiernie cienkimi. Rozpatrujc je pod

lup, widzi si jednak do znaczne rónice w ich barwie, gruboci i dugoci. Co do barwy

nie zgadzaj si z adnym z odcieni próbek wosowych E. Fischera, poniewa maj kolor

ciemniejszy od numeru 24 z wyranym odcieniem matowo-oliwkowym. Wród przewaajcej

loci cienkich wosów zdarzaj si take grubsze o barwie jeszcze ciemniejszej, mianowicie

oliwkowo-brunatnej, a bardzo rzadko nawet i zupenie czarne. W pojedynczych wosach roz-

pozna mona tylko gdzieniegdzie warstw skóreczki, zoonej ze stosunkowo duych na siebie

zachodzcych komórek. Cae wntrze wosa jest zupenie jednorodne a przewietlone okazuje

barw ótaw. Rdzenia ani ziarenek barwikowych nie wida; tylko w ciemniejszych i grub-

szych wosach zaznacza si w niektórych miejscach cieniutki paseczek rdzenia i obecno
drobnych ziarenek barwikowych w warstwie korowej. Ciesze wosy posiadaj rednic, wa-

hajc si midzy 20 a 40 H-, grubsze za dochodz do 96 i^ rednicy. Poniewa wosy s
kruche i amliwe, przeto pomiary ich dugoci s bardzo niepewne. Z cieszych wosów udao

mi si jeszcze kilka wyosobni i zmierzy; dugo ich dochodzia do 90 mm. Grubsze nato-

miast wosy kruszyy si tak atwo, e niepodobna byo ich bez poamania wycign.
Dla lepszego przegldu zestawiam w nastpujcej tabliczce rednic gruboci wosów

okazów syberyjskich i nosoroca Staruskiego.

Wosy nosoroca: z nad Wilui z nad Jany
ze Staruni

na wargach w skórze wosy lune

cienkie ....
grube ....

37

75—112

40—64

72—104

do 32

do 40

16—32

40—48

20-40

72-96

Z zestawienia tego wynika, e grubo wosów u nosoroca staruskiego jest na war-

gach i w skórze ta sama, podczas gdy wosy w Staruni luno znalezione s przecitnie

grubsze. Okazy syberyjskie maj na ogó wosy grubsze. Wahania, jakie zachodz midzy

liczbami, podanemi dla okazów syberyjskich, pochodz prawdopodobnie std, e wosy badane

nie byy wzite z tego samego miejsca ciaa zwierzcia. Wosy przez Brandta (9) badane
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pochodziy niewtpliwie z gowy, poniewa znaleziono je w ziemi przylegajcej do gowy. Na-

tomiast nic nie wiadomo, z jakiej okolicy ciaa pochodz wosy nosoroca z nad Jany. Przy-

puci jednak naley, e pochodz one nie z gowy lecz z innej okolicy poza gow,
w których to miejscach wedug Schrencka wos by na ogó duszy a, co za tem idzie,

take odpowiednio grubszy. Ta sama uwaga odnosi si prawdopodobnie take do wosów
luno znalezionych; i w tym wypadku nic nie wiemy, z której okolicy ciaa one pochodz,

jednak z ich dugoci i znaczniejszej gruboci mona wywnioskowa, i nie pochodz z prze-

dniej czci gowy, lecz raczej z tylnej, albo nawet z czci ciaa lecych poza gow. Drobne

rónice w gruboci wosów, istniejce pomidzy okazami syberyjskimi a staruskim, mog
by spowodowane take rónym wiekiem zwierzt. Nosoroec staruski, który ma przecitnie

wosy najciesze, jest jeszcze bardzo mody, podczas gdy tamte s starsze i maj wosy nieco

grubsze. Naley take o tem pamita, e i pora roku nie jest bez wpywu na uwosienie.

Z wyjtkiem pracy Schwalbego nad uwosieniem gronostaja i Toldta jun. nad uwo-

sieniem lisa niema niestety dotychczas systematycznie wykonanych prac, tyczcych si

uwosienia na rozmaitych czciach ciaa zwierzt i w rozmaitych porach roku.

Pozostaje nam jeszcze do omówienia kwestya zabarwienia wosów. Rozpatrujc pod

mikroskopem wosy w skórze tkwice z wosami luno znalezionymi, nie widzi si adnej ró-

nicy w zabarwieniu. W jednych i drugich barwa jest jednostajnie ótawa z odcieniem oliw-

kowym, a tylko w grubszych wosach zauway mona gdzieniegdzie drobne ziarenka cie-

mniejszego barwika. Poniewa wosy w skórze tkwice zgadzaj si w budowie, rozmiarach

i barwie z wosami luno znalezionymi, uwaam te ostatnie za przynalene do nosoroca.

Zachodzi tylko jeszcze pytanie, czy barwa powo oliwkowa, któr te wosy w wikszem sku-

pieniu okazuj, jest ich barw waciw, któr zwierz miao za ycia, czy te barw wtórn,

która z czasem powstaa z tamtej pierwotnej? Krótko mówic, czy wosy nie wypowiay?

Opis uwosienia nosoroca z nad Jany, podany przez Schrencka (68), wyjania nam

do pewnego stopnia spraw barwy wosów nosoroca staruskiego. U nosoroca z nad Jany

wosy w odpowiadajcych sobie miejscach strony lewej i prawej gowy miay rón barw.

Podczas gdy wos w niektórych miejscach strony lewej mia kolor ywo rudo-brunatny, wos

w odpowiednich miejscach strony prawej mia barw óto-szaraw. Z tego Schrenck wy-

prowadza wniosek, e gowa leaa lew stron w ziemi, na co wskazuj tu i owdzie do

wosów lewej strony przylepione bryki ziemi, a prawa bya przez duszy czas wystawiona

na dziaanie wiata. Zasadnicza barwa wosów bya wic wedug niego rudo - brunatna,

w przedniej czci gowy nieco janiejsza, w tylnej i na wargach jakote koo nozdrzy i ucha

ciemniejsza, nawet bez odcienia rudego.

U nosoroca z nad Wilui widzia Pallas (56) jeszcze wosy tkwice w 'skórze, które

oznacza jako »griseo-cinerei«, a w innem miejscu pracy jako »sordide cinereo-

pallescentes«. Ostatnie zwaszcza orzeczenie wskazuje, e wos tego nosoroca ju wów-

czas by wypowiay, a potwierdza to opis Brandta (9), wedug którego wosy byy »ex

parte pallide brunneo-flavicantes, ex parte basi tantum brunneo-flavi-

cantes vel albicantes, apice autem fus ci vel nigri vel toti rufo brunnei
vel brunnei, minor es coclarium simulantes, vero omnes pallidissime f 1 a v i-

.cantes«. Z opisu tego wnosi mona, e wosy nosoroca z nad Wilui byy na ogó równie

rudo-brunatne z odcieniami janiejszymi i ciemniejszymi, dochodzcymi do koloru czarnego
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a e wszystkie inne przez Brandta wymienione odcienia, jak sam twierdzi, powstay dopiero

wtórnie pod wpywem warunków zewntrznych, mianowicie wiata.

Wosy nosoroca staruskiego z sw barw powo - oliwkow bez poysku czyni wra-

enie, jakoby byy take mocno wypowiae, w czem utwierdza nas jeszcze ich obraz mikro-

skopowy, mianowicie brak wikszej iloci ziarenek barwikowych w komórkach korowych i brak

ladu barwika pynnego. Przy tem jednak uwzgldni naley, i nosoroec staruski by

jeszcze mody i nie posiada zupenie rozwinitych wosów, poniewa w wikszoci ich nie ma
rdzenia. Wiadomo, i zwierzta mode maj zwykle inn barw anieli dorose, a barwa ta

jest zalena od obecnoci wikszej lub mniejszej iloci ziarenek pigmentu, który moe by
janiejszy lub ciemniejszy i od obecnoci barwika pynnego. Skoro wic we wosach nosoroca

staruskiego tych barwików, zwaszcza ziarnistego, prawie zupenie niema, to trzeba przypu-

ci, e odbarwi si albo zanik, a zachowa si tylko gdzieniegdzie we wosach grubszych,

które byy pierwotnie ciemniej zabarwione, gdy wiksz ilo jego zawieray. Zreszt znan jest

rzecz, e janiejsze barwiki, zwaszcza rucie, które zwykle s pynne, we wosach i skórze

zwierzt w stosunkowo krótkim nawet czasie gin, t. j. pod wpywem wiata powiej. Temu

samemu procesowi ulegy take, mojem zdaniem, wosy nosoroca staruskiego, których kolor

obecny nie jest pierwotnym, lecz wtórnym. Modociany wos nosoroca zawiera prawdo-

podobnie atwo rozkadajcy si i gincy barwik rudo - brunatny, po wypowieniu którego

wos ten podobnie jak wosy prawej strony gowy nosoroca z nad Jany przyj barw óto-

szaraw czyli powo - oliwkow x

). Tylko wosy lepiej ochronione, mieszczce si na wargach

w silnie zacinitych ktach pyska posiadaj, jak to wyej zaznaczono, barw ciemno-brunatn,

dochodzc prawie do czarnej. W tem wanie miejscu nosoroec z nad Jany mia wedug

Schrencka wosy ciemno-brunatne bez odcienia rudego. Poniewa znalazem wród zwoju

lunych wosów take kilka zupenie ciemnych, przypuszczam, e te ciemne wosy, podobnie

jak ciemne wosy mamuta, jako najtrwalsze, zachoway swoj waciw barw, która zga-

dzaaby si najzupeniej z rudo-brunatn reszt uwosienia, a która tworzy pewien kontrast

do wosów barwy powo-oliwkowej.

Z opisów autorów wnoszc, mam wraenie, e oba okazy syberyjskie miay wosy

brunatne, chocia Brandt rysuje gow nosoroca z nad Wilui z wosem szaro - popielatym.

Prawdopodobnie wypowiaa w wikszoci wosów u niego barwa ruda, o której wspomina,

a pozostaa przewanie czarna, która jest najtrwalsza. Prawdopodobnie wic nosoroec z nad

Wilui mia wos ciemno - rudo - brunatny, nosoroec z nad Jany nieco janiejszy, a nosoroec

staruski najjaniejszy, rudo-brunatny.

Rogi. Otrzymaem do zbadania take kawaek rogu, odupanego z warstw obwodo-

wych jednego z dwóch rogów nosoroca staruskiego. Substancya rogowa jest niezmiernie

krucha i amliwa. Pojedyncze wókna rogowe, które s uoone równolegle do siebie, od-

uszczaj si bardzo atwo. Nic te dziwnego, e z obu rogów zachowa si tylko sam ro-

dek, podczas gdy warstwy obwodowe ulegy prawie zupenemu zniszczeniu. Przy okazach

*) Zaznaczyem powyej, e wszystkie wosy rudo-brunatne nosoroca z nad Jany, zwaszcza

wosy grube zawieraj ziarenka brunatnego barwika. Dziki temu wosy z lewej strony gowy zachoway

sw pierwotn barw. Nizka temperatura i pooenie gowy na lewej stronie wpyno widocznie korzy-

stnie na konserwacy tego barwika. Wosy nosoroca staruskiego musiay by przez duszy czas wy-

stawione na dziaanie wiata, skoro nie utrzyma si w nich barwik.
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syberyjskich, wyej omawianych rogów nie znaleziono, to te Brandt, nie majc do dyspo-

zycyi rogów tego samego okazu, zniewolony by zbada rogi inne, w zbiorach petersburskich

si znajdujce, zarówno kopalnych jak i wspóczesnych nosoroców. Opis ksztatu rogów i ich

budowy, podany przez Brandta (9), jest tak dokadny i wyczerpujcy, e trudno jest doda
co nowego. Ograniczam si przeto do podania ryciny przekroju poprzecznego (tab. LXII,

ryc. 21) i podunego (tab. XLII, ryc. 20) rogu, wykonanego z kawaka mi przesanego.

Oczy (oculi).

W oczodoach nosoroca Staruskiego tkwiy jeszcze resztki oczów, jak okazao si

po zdjciu skóry i wyniszczeniu czci mikkich z czaszki.

. p. Racica Dworu H. Kadyi, który bra ywy udzia w zakonserwowaniu wykopalisk

staruskich, a szczególnie w zestawieniu poamanej czaszki nosoroca, zarezerwowa sobie

lewe oko nosoroca do opracowania. Z waciw mu wytrwaoci i sumiennoci wyprepa-

rowa wszystkie minie i liczne naczynia krwionone, z których zdoa nastrzyka ttnic

z jej najgrubszemi rozgazieniami. Z odpreparowanego ju oka wykona zdjcie fotograficzne

(tab. LXIII, ryc. 27), przedstawiajce oko od przodu. Bya to jego ostatnia praca naukowa,

z której nie zdoa ju pozostawi ladu pimiennego, zaskoczony mierci przedwczesn.

Opracowujc czci mikkie tego nosoroca, chtnie wziem na siebie obowizek

opisania tego przez Kadyi'ego ju zupenie przygotowanego preparatu, aby tym krótkim przy-

czynkiem uczci pami znakomitego badacza i zawsze yczliwego kolegi.

Z oka prawego pozostay tylko w wysokim stopniu zniszczone resztki tkanek, wype-

niajcych oczodó. W nich mona byo rozpozna tylko strzpy mini, may kawaek twar-

dówki, patki przypominajce gruczo (prawdopodobnie zowy) i na 5 cm dugi kawaek nerwu

wzrokowego, otoczonego grub pochewk. Ju we wstpie zaznaczyem, e wókna nerwowe

s zupenie zniszczone, a w pochewce mieszcz si skupione krysztaki igiekowate, które

powstay z pocze kwasów tuszczowych i wapnia. Prócz tego wida w pochewce na prze-

krojach poprzecznych jeszcze tylko przekroje drobnych naczy krwiononych, w których za-

choway si jedynie tylko wókna spryste.

Lewe oko zachowao si o wiele lepiej ni prawe, ale take tylko czciowo. Patrzc

na lewe oko od przodu, jak to przedstawia rycina 27, widzimy w rodku resztki biaawej

twardówki, otoczone grub warstw tkanki cznej, odcitej od powiek, które pozostay przy

skórze. Po lewej (wewntrznej) stronie u dou wystaje z tej tkanki pczek wókien, które

oznaczy Kadyi na fotografii jako musculus oblimis inferior ze znakiem zapytania. Jest

to istotnie ten misie w swym odcinku dorodkowym, nie znajdujcy si w swem prawi-

dowem pooeniu, lecz ku przodowi wycignity.

Rozpatrujc czci poza zgrubieniem przedniem lece, widzimy odpreparowane przez

Kadyiego wszystkie inne minie, z których najwicej powierzchownie le m. levator pal-

pebrae superioris i m. depressor palpebrae inferioris. Ostatni wykaza ju Owen (53)

u nosoroca indyjskiego. Oba minie kocz si, rozszerzajc si znacznie, w tkance otacza-

jcej gak. Dalej rozróni mona cztery proste, których dolny (m. rectus ventralis)

jest najsilniej rozwinity. Nastpnie wida jeszcze przedni koniec minia skonego gór-

nego (m. obliuus superior), który tak jak u konia, podchodzc pod misie prosty górny,
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przyczepia si do gaki midzy nim a miniem prostym zewntrznym. Najgbiej popod

wszystkimi miniami mieci si wreszcie m. retractor bulbi, który jak Cu vi er (17) su-

sznie zaznacza, u nosoroca rozdziela si na dwa minie, z których jeden ley bezporednio

nad — drugi pod nerwem wzrokowym.

Prof. Kadyi znalaz ttnice w tak dobrym stanie, e nastrzyka je, aby je tem lepiej

uwydatni. Wypeniy si oczywicie tylko pnie grubsze, a z cieszych gównie tylko gazki,

towarzyszce nerwowi wzrokowemu w jego pochwie. Mimo ostronej i mozolnej preparacyi

gazek cieszych, nawet w ich kocach obwodowych nienastrzykanych, nie udao si prof.

Kadyiemu uwydatni ich do tego stopnia, aby mona je oznaczy, co przypisa naley zemu

stanowi zakonserwowania gaki ocznej. Poniewa szczegóowe opisy przebiegu naczy ocznych

nosoroca nie istniej, mogem je tylko porówna z naczyniami ocznemi konia wedug pracy

Bacha (7). Gównym pniem ttniczym, przebiegajcym tak jak u konia na zewntrz od

nerwu wzrokowego, jest ttnica oczna zewntrzna (a. ophthalmica ext.). Od niego

odgazia si, troch odmiennie jak u konia, pie wspólny dla ttnicy zo we
j

(a. lacry-

malis) i ttnic, dochodzcych do mini i gaki ocznej po stronie zewntrznej. Dokadne ich

oznaczenie jest niemoliwe. Ttnica oczna zewntrzna przedua si u konia po oddaniu tam-

tych gazek w ttnic sitow (a. ethmoidalis), u nosoroca za wnika do gbi i roz-

dziela si na trzy gazki, z których najwiksza biegnie na stron dorodkow i stanowi

prawdopodobnie ttnic sitow. Druga urywa si, dochodzia jednak prawdopodobnie do gaki

ocznej od strony wewntrznej. Trzecia gazka nareszcie biegnie w pochewce nerwu wzroko-

wego ku przodowi. Tyle tylko mona byo stwierdzi co do rozgazienia ttnic. Z y i ner-

wów oczodoowych zachoway si tylko niektóre bliej nieoznaczalne gazki postrzpione.

Nerw wzrokowy zachowa si na przestrzeni 10 cm i jest otoczony pochewk, która,

jak opisuj autorowie, u wielkich zwierzt (sonia i wieloryba) ma ogromne rozmiary. U noso-

roca staruskiego pochewka jest równie bardzo znaczna. Jest ona z boków zwona. Jej

rednica duga (pionowa) wynosi w rodku dugoci nerwu wzrokowego 11 mm, rednica za
krótka (pozioma) tylko 6 mm. Nerw wzrokowy, lecy w tej pochewce na wewntrz i ku

górze, a wic ekscentrycznie, ma przekrój zupenie kolisty o rednicy 3 mm. Wedug zdania

Leuckarta (35) grubieje tylko zewntrzna warstwa pochewki, zoona z podunych wó-

kien czno -tkankowych, wewntrzna warstwa, utworzona z okrnie przebiegajcych wókien

czno - tkankowych, przylega cile do nerwu. Zdaje si, e tak jest istotnie, czego jednak

dokadnie stwierdzi nie mogem, gdy stan zachowania tych czci jest niedostateczny. Prócz

kilku drobnych ttnic, które nastrzykay si w pochewce, mieci si w niej tkanka prawdo-

podobnie tuszczowa, której budowy z powodu nagromadzonych krysztaków igiekowatyt h

rozpozna nie mona.

Wedug opisu autorów w pochewce oka sonia maj si mieci bardzo znaczne na-

czynia limfatyczne, a u zwierzt w wodzie yjcych, jak u wieloryba, sploty naczy krwio-

nonych. Sam nerw jest otoczony grub pochewk wewntrzn, od której do jego wntrza

odgaziaj si czce si ze sob przegródki, pomidzy któremi przebiegaj pczki wókien

nerwowych. Te pczki s w preparacie tak dalece zniszczone, e wida tylko rusztowanie

przegródek, w którem mieszcz si gniazda krysztaków igiekowatych.

Gaka oczna jest prawie zupenie zniszczona, pozostaa z niej tylko tylna cz twar-

dówki. Brak zupenie caej przedniej czci gaki, przedewszystkiem rogówki. Twardówka jest
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postrzpiona i do wntrza oka wtoczona. To, co wida na rycinie w miejscu gaki ocznej,

jest cian górn i doln twardówki, przylegajce we wntrzu oka prawie zupenie do siebie,

podczas gdy ich przednie odcinki zagite s w tyle na zewntrz, a dalej ku przodowi znowu

do wewntrz. Oko jest wic tak znieksztacone, i nie mona wyobrazi sobie ani jego

ksztatu ani rozmiarów.

Wszyscy autorowie, poczwszy od Campera (13), twierdz, e oczy nosoroców s
na ogó mae. a Camper nadto podaje, e s kuliste jak u sonia. Sómmering, którego

praca nie bya mi dostpna w oryginale, twierdzi, e oko sonia i nosoroca jest bezwzgl-

dnie mniejszem od oka konia. Sdzc po rednicy nerwu wzrokowego i dugoci szpary ocznej,

nosoroec staruski musia mie istotnie oczy take w stosunku do swej wielkoci bardzo mae.

Wskutek zgniecenia gaki ocznej zachoway si w fadach twardówki resztki naczy-

niówki, która rozpatrywana pod mikroskopem okazuje charakterystyczny swój wygld. Wielo-

ksztatne komórki tej bony rozpozna mona po uoeniu ciemno-brunatnych ziarenek bar-

wika, nadajcego te dnu oka waciw mu barw. Ma ona odcie ótawy i jest ciemniejsz

od tej, któr podaje Johnson (31) dla oka nosoroca indyjskiego. Barwa oka zaley wedug

Johnsona od barwy komórek naczyniówki. Trzeba wic przypuci, e kolor dna oka noso-

roca staruskiego by brunatny. Prawdopodobnie nie byo te u niego zarówno jak u noso-

roca indyjskiego naczy centralnych siatkówki a doeczek rodkowy (fovea centralis)

by jak u tego biay.

Uwagi nad rekonstrukcy nosoroca.

Nosoroec staruski róni si wprawdzie od okazów syberyjskich swymi ogromnymi

rozmiarami i prawie zupenie chrzestn przegrod nosow, mimo to istnieje tyle cech dla

wszystkich tych trzech okazów wspólnych, i trudno przypuci, aby nosoroec staruski

ogólnym swym wygldem i ksztatem zewntrznym znacznie od nich odbiega. Chcc wic

odtworzy jego wygld zewntrzny, trzeba z koniecznoci oprze si na okazach syberyjskich,

które dotychczas suyy jako wzory w usiowaniach rekonstrukcyi nosoroca wochatego.

Okazy syberyjskie nie zachoway si jednak tak kompletnie, aby mogy suy do od-

tworzenia caoci we wszystkich szczegóach. Z nosoroca z nad Wilui znaleziono mianowicie

tylko gow bez rogów i uszów, jedn nog przedni i jedn tyln. Noga przednia i górna

cz nogi tylnej spalia si podczas wysuszania ich w piecu tak, e z tego nosoroca po-

zostaa tylko gowa i dolny odcinek lewej nogi tylnej. W muzeum Akademii Petersburskiej

znalaz si póniej jeszcze dolny odcinek prawej nogi tylnej, który by nawet lepiej zacho-

wany ni taki sam odcinek lewej nogi. Wedug zdania Brandta (9) odcinek ten pocho-

dzi równie z okazu z nad Wilui, dosta si jednak póniej do Petersburga, ni gowa

i lewa noga. -

Z nosoroca znalezionego nad Jana odcito z ciaa, zreszt doskonale zachowanego,

gow i jedn nog. Ciao uniosa wezbrana rzeka, gow wysano do Petersburga, noga za

spalia si prawdopodobnie podczas poaru Irkucka. Gowie tej brakowao równie rogów,

natomiast zachoway si czciowo uszy, mianowicie prawe tylko w swej czci podstawowej,

lewe za prawie w zupenoei.

Nosoroec staruski uzupenia niektóre braki u tamtych istniejce, poniewa znalazy
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si rogi, cae lewe ucho i caa lewa noga przednia, a nadto jeszcze duy pat skóry z lewej

strony ciaa.

Krótkie opisy tych czci pióra omnickiego i Niezabitowskiego nawet przy

uwzgldnieniu rycin, podanych przez ostatniego, nie wystarczaj do odtworzenia sobie do-

kadnego obrazu caoci zwierzcia. To te model nosoroca wochatego, wykonany przez

Ko ni g a (33) (tab. LXIII, ryc. 28), z uwzgldnieniem okazu staruskiego i rekonstrukcya

nosoroca staruskiego, wykonana przez Abla (2) (tab. LXIV, ryc. 29) nie s zadowalnia-

jce, poniewa nie mona byo w nich uwzgldni pewnych szczegóów, które dopiero po

opracowaniu caego materyau na jaw wyszy.

Mae niedokadnoci zauwaa mona take w dawniejszych rekonstrukcyach noso-

roca wochatego, opierajcych si wycznie na okazach syberyjskich. Wymieniam jedynie

dostpne mi rekonstrukcye, wykonane przez Brandta (11) (tab. LXIV, ryc. 30) i Knighta

(50) (tab. LXIV, ryc. 31), które omówi poniej wraz z poprzedniemi.

Wszyscy autorowie, którzy wzorowali si bd to na okazach syberyjskich, bd na

staruskim, susznie uzupeniali swe zrekonstruowane zwierzta ciaem w tych miejscach,

gdzie skóra na znalezionych okazach bya nadmiernie zapadnita lub zaamana, a przeto wy-

stpoway zbyt ostre linie i kty, spowodowane brakiem tkanki tuszczowej. Jak Pallas opi-

suje, tuszcz z gowy i nóg nosoroca z nad Wilui wytopi si w cigu wysychania tych

czci w piecu. Badajc czci mikkie nosoroca ze Staruni, nie natrafiem nigdzie na nie-

naruszon tkank tuszczow, poniewa w niej tuszczu albo wcale nie byo, albo znajdowa

si w zwizku z solami wapniowemi. Tkanka tuszczowa u tego okazu istniaa niewtpliwie

w znacznej iloci, lecz przewana cz tuszczu rozpucia si z czasem w ropie. Std to

pochodzi owa dysproporcya midzy gruboci ciaa, nogi i gowy, jak widzimy na rycinie

pracy Niezabitowskiego. Z resztkami wydobytemi z szybu obchodzono si z nadzwyczajn

starannoci i zwierz o ile monoci zostao tak wiernie odtworzone, jak byo w szybie znale-

zione. To te do rekonstrukcyi bezporednio suy nie moe, poniewa trzeba w niektórych

miejscach gowy i nogi doda jeszcze podciók tuszczow, aby formy byy zaokrglone

i utrzymane w proporcyi. Dokona tego ju Ko ni g (33) w modelu nosoroca wochatego

i Abel w rekonstrukcyi nos. staruskiego, rozszerzajc w znacznym stopniu podgardle i nogi.

Jak wida na rycinie okazu wypchanego nosoroca staruskiego, znajduje si poza

gow na karku nizki garb, w którym kryje si kb. Ten garb istnia ju w skórze niewy-

prawionej. Sdzc pierwotnie, e zosta on sztucznie wywoany, starano si skór w tern

miejscu wyprostowa. Wszelkie starania byy jednak daremne. Garb ten wic uwaa naley

za twór normalny, jaki istnieje w tern samem miejscu take u wspóczesnego gatunku

Rh. simus. Garb ten by u nosoroca staruskiego prawdopodobnie wypeniony za ycia

tkank tuszczow, która sigajc dalej ku tyowi pokrywaa kb. Skutkiem tego kb przy

zwykej postawie zwierzcia jest niewidoczny i kryje si w tylnym odcinku garbu. Wynioso
kbu uwydatnia si dopiero wówczas, gdy zwierz pochyli gow ku ziemi. Taki sam garb,

wznoszcy si na karku midzy gow i kbem posiaday prawdopodobnie take okazy sy-

beryjskie. To te rekonstrukcye nosoroca wochatego, które daj Brandt i Knight, nie s
dokadne, poniewa w nich jest uwydatniony tylko kb, ale nie garb karkowy. Ta sama

uwaga odnosi si take do modelu nosoroca wochatego, wykonanego przez K ó n i g a, w któ-
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rym kb nadmiernie wystaje. Abel natomiast, opierajc si na fotografii nosoroca staru-

skiego, uwzgldnia garb w swej rekonstrukcyi.

Linia profilu grzbietu od garbu karkowego, jako najwyszego punktu, opada do na-

gle, lecz wznosi si potem znowu ku tyowi, poniewa krzye nosoroca w szkielecie mieszcz
si w tym samym poziomie, co górny brzeg opatki. Nie rozumiem wic, dlaczego Abel
w swej rekonstrukcyi obniy tak znacznie linie profilu, a nadto skróci jeszcze tylne nogi.

O wiele odpowiedniejsze s w tym wzgldzie rekonstrukcye Brandta i Koniga a take
Knighta, chocia ten ostatni nada zwierzciu tak pozycy, e trudno osdzi, czy krzye
zwierzcia znajduj si we waciwej wysokoci. Gdyby w tych rekonstrukcyach przesunito

wynioso, znajdujc si mylnie nad kbem kostnym ku przodowi na kark, grzbiet zwierzt

miaby wygld normalny. W rysunku Abla trzebaby podwyszy krzy i wyduy tylne nogi.

Takie zmiany sprowadziyby take zmian w kierunku linii profilu brzucha, która

u nosoroca przebiegaa chyba podobnie jak u wspóczesnego Rh. simus, mianowicie mniej

lub wicej równolegle do linii profilu grzbietu, a nie zbienie ku tyowi, jak to rysuje

Knight i Abel. W tym wzgldzie Kónig oddaje ksztat brzucha w swym modelu wierniej

ni inni.

Osadzenie i ksztat ucha nosoroca s u Koniga i Abla wzorowane na okazie sta-

ruskim. Chocia w gowie nosoroca z nad Jany ucho istniao, to jednak na rycinie, któr

daje Schrenck (68), trudno je rozpozna, a tem mniej mie wyobraenie o jego ksztacie

W zupenie niewaciwem miejscu znajduj si uszy w rekonstrukcyi Brandta, chocia

ksztat ich jest odpowiedni. W rysunku Knighta natomiast uszy s naleycie osadzone, lecz

znów za dugie i szerokie.

Co si tyczy rogów, to w Staruni zachoway si z nich tylko czci rodkowe, jako

najtwardsze, prócz tego za wycinite na skórze miejsca, oznaczajce dokadnie rozmiary

podstawy rogów. Dugo rogów pozostaa, jak si zdaje, ta sama, jaka bya za ycia zwie-

rzcia, tylko grubo ich zarówno od boków jak od przodu i tyu zmniejszya si znacznie

zwaszcza w ich odcinkach podstawowych, które wytworzywszy si o wiele póniej, ni szczyty

rogów, s czciami najmikszemi, ulegajcemi najatwiej zniszczeniu. Niezabitowski (47),

chcc uwidoczni na fotografii rozmiary podstawy rogów, pocign kreski prawie proste od

jej brzegów po pod szczyt rogów. Za Niezabitowskim poszed Abel, nadajc rogom rozmiary,

zakrelone przez niego.

Sdzc po rycinach rogów nosowych nosoroców kopalnych, wykonanych przez

Brandta, i uwzgldniajc ksztat rogów nosowych gatunków tegoczesnych, jestem tego zda-

nia, e rogi nosowe maj ksztat wysmuky i s tylko przy samej podstawie znacznie roz-

szerzone. Naleaoby wic rogowi nada ksztat wysmuklejszy, jak to zrobili inni autorowie

w swych rekonstrukcyach.

Drugi róg (czoowy), znacznie niszy od poprzedniego, ma podstaw jeszcze wiksz,

tworzc rodzaj piramidy spaszczonej. Tylko u starszych zwierzt dochodzi ten róg do wi-

kszej wysokoci, jednak nie dosiga chyba takiej dugoci, jak rysuj Brandt i Knight.

Wargi s w rekonstrukcyach rozmaicie odtworzone. Brandt (11) rysuje w rodku

wargi górnej krótki palczasty wyrostek. Rycina z obrazu Knighta wypada bardzo niewy-

ranie tak, e nie mona sobie z niej wyobrazi ksztatu pyska. W modelu Koniga wargi s
w ksztacie wystajcych waków moe cokolwiek za silnie uwydatnione. Zbyt wyduony pysk
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z wargami równemi nada Abel zwierzciu zrekonstruowanemu. Wedug moich bada wargi

nosoroca staruskiego, chocia s uszkodzone i znieksztacone, najwicej si zbliaj do warg

tegoczesnego gatunku Rh. simus. Naleaoby wic przy rekonstrukcyach wzorowa si na

rysunku gowy Rh. simus, wykonanym przez S cl a ter a (72) i Córy do na (15), z uwzgl-

dnieniem fotografii gowy nosoroca z nad Jany, któr podaje Schrenck (68), gdy wargi

na niej s jeszcze najlepiej ze wszystkich zachowane. Nie jest jednak wykluczonem, i w obr-

bie warg, zwaszcza górnej, mog zachodzi pewne zmiany, zalene od uksztatowania si

koci na przednim kocu czaszki. Ju Brandt zwraca uwag na t okoliczno, e czaszka

u rozmaitych okazów kopalnych w tem miejscu jest rozmaicie zbudowana, a to zalenie od

tego, jaki udzia bierze przegroda nosowa w skadzie koci na przednim kocu czaszki. Ko-

niec ten moe by szerszy lub wszy, a zalenie od tego warga górna bdzie równie wi-

cej lub mniej rozszerzona.

Pozostaje jeszcze kwestya uwosienia. Ju z opisów Pallasa, Brandta i Schrencka

wynika, e okazy w Syberyi znalezione byy gsto (obficie) owosione. To samo mona
stwierdzi i u nosoroca staruskiego. U tegoczesnych nosoroców wosy po wikszej czci

zaniky i zachoway si tylko na uszach. Jedynie mode okazy gatunku Rh, sumatrensis

[Sclater (72), Garrod (24), de Meijere (39)] i Rh. sondaicns (de Meijere) posia-

daj jeszcze uwosienie, a mode Rh. sumatrensis nawet bardzo gste i tak samo w pcz-

kach uoone jak u kopalnych. Z tego wynika, e uwosienie u kopalnych nosoroców byo

ogólnie rozpowszechnione, a zmiany, które zaszy w uwosieniu, naley odnie do warunków,

w których te zwierzta yy.
Uwzgldniajc istnienie zagbie wosowych w skórze nosoroca staruskiego, które

s bardzo liczne (do 60 na 1 centymetr kwadratowy), tudzie ilo tkwicych w nich wo-

sów, dochodzc do 32, przyzna trzeba, e to uwosienie musiao by gste. Potwierdzaj

to te sowa Schrencka, który omawiajc uwosienie gowy nosoroca z nad Jany, wy-

raa si w nastpujcy sposób: »Bei solc h er Behaarung des Kopfes von Rh.

Merckii ist es unzweifelhaft, dass auch sein ubriger Kórper mit einem

dichten, auf dem Rumpfe und im oberen Teile derExtremitatenvielleicht

noch langhaarigen Pelze bekleidet war«. Wobec tego niezrozumia wydaje si

uwaga Pohliga (59), który naocznie bada t gow w Petersburgu, e nosoroce kopalne

miay uwosienie podobne jak u . koni.

Dalsze dowody na istnienie gstego uwosienia daj rysunki nosoroca, wykonane przez

czowieka, yjcego wspóczenie z nosorocem. Na pierwszym z nich (tab. LXIV, ryc. 32),

chocia nieudolnym rysunku, wosy s zaznaczone tylko na podbródku zwierzcia, na dru-

gim, wykonanym z wikszym artyzmem (tab. LXIV, ryc. 33), wosy s uwydatnione na ca-

em ciele dugiemi kreskami, a prócz tego silnem cieniowaniem jeszcze na karku poza uszami,

na podbródku i szyi, na tylnych nogach i na ogonie. Nawiasem mówic, w obu rysunkach

widoczny jest wyrany garb karkowy.

Wosy byy w ogóle cienkie i mikkie, mimo e w pczkach istniay take pojedyncze

wosy grubsze. Zarówno Brandt jak i Schrenck wyranie zaznaczaj, e i te grubsze

wosy nie s wcale szczecinowate. Od cienkich i mikkich wosów nosoroca ze Staruni

i nosoroca z nad Jany, które take badaem, róni si znacznie wosy modego Rh. suma-

trensis, których próbk otrzymaem dziki uprzejmoci prof. M. Webera z Amsterdamu.
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Wosy tego ostatniego s na 104—120 i 144—168 \>- grube, w dotkniciu twarde, koloru

brunatnego.

Wyej wymienieni autorowie nie uwzgldnili w swych rekonstrukcyach dostatecznie

gstoci i mikkoci uwosienia. Brandt zaznacza istnienie wosów zupenie schematycznie

w modelu Ko ni g a wosy uwydatnione s znowu zbyt silnie. Nosoroec staruski, zrekon-

struowany przez Abla, sprawia wraenie, jakoby by pokryty niezbyt gstym wosem szczeci-

nowatym, do ciaa przylegajcym. Najodpowiedniej przedstawi uwosienie nosoroca w swoim

obrazie Knight, dajc gstoci i puszystoci wosów wyraz tem, e na wosach wyrysowa

tu i owdzie patki niegu.

Usuwajc mae niedokadnoci, istniejce w rekonstrukcyach wyej wymienionych

autorów, podjem sam prób rekonstrukcyi nosoroca dyluwialnego (tab. LXIV, ryc. 34),

wprowadzajc do niej poprawki, które na podstawie wasnych bada wydaway si mi wska-

zane. Kade nowe wykopalisko przyczynia si jakim nowym szczegóem do poznania ze-

wntrznego ksztatu i wygldu istot zaginionych. A chocia nie wiemy, czy nie istniay jakie

rónice rasowe midzy nosorocami syberyjskimi a nosorocem staruskim, to mimoto nie

wahaem si do rekonstrukcyi tamtych wprowadzi pewne uzupenienia, chociaby w tym

celu, aby przedstawi ogóln podobizn nosoroca dyluwialnego.

Skóra i wosy mamuta (integumentum et pili Elephantis primigenii).

omnicki (36) opisuje, e robotnicy, zajci kopaniem szybu w Staruni, natrafiwszy

na koci i skór mamuta, mniemali, i maj do czynienia z cierwem wou i wyrzucili wy-

dobyte czci na had, nie przywizujc do nich adnego waniejszego znaczenia. Z poszar-

panych kawaów skóry powykrawali co lepsze czci na swój uytek. Gdy przekonano si

w kilka dni póniej, e te szcztki nale do mamuta, zebrano je dopiero i przewieziono na-

stpnie do muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie. Z nich wybrano 12 kawaów wikszych,

które po oczyszczeniu dostosowano do siebie, o ile to byo jeszcze moliwe w ten sposób,

e tworz jeden wielki pat na 3*65 m dugi i przeszo 2 m szeroki, o barwie brunatnej,

miejscami ciemniejszej lub janiejszej. O nadaniu skórze ksztatu zblionego do ksztatu ma-

muta nie byo mowy, poniewa bya za nadto rozszarpana. Jedyny pat, który mona byo

dokadnie oznaczy, jest to pat z prawej strony gowy, w którym znajduj si powieki, ogra-

dzajce wyran szpar oczn, na 37 mm dug. Grubo skóry tego pata wynosi 8 mm,

grubo za powiek 2'5 mm. Na ogó waha si grubo skóry od 6— 17 mm.

Nadto znaleziono pat z zawinitym brzegiem, który Niezabitowski w odpowie-

dnim rozdziale niniejszego dziea opisuje jako ucho.

Naskórek jest z caej skóry zdarty tak, e pozostaa tylko skóra waciwa, której po-

wierzchnia jest miejscami wygadzona, miejscami lekko chropowata. W miejscach wygadzo-

nych wida bardzo drobne zagbienia, majce zaledwo kilka dziesitnych milimetra rednicy.

S one przecitnie na 1 mm od siebie oddalone. Gdzieniegdzie w takiem zagbieniu tkwi

jeszcze wos, nie wystajcy jednak ponad powierzchni skóry.

Nadto znalazem jeszcze wosy w pacie twarzowym skóry, mianowicie na przestrzeni,

majcej mniej wicej 6 cm rednicy a znajdujcej si 220 mm ponad okiem (tab. LXIII, ryc. 25)

i prócz tego jeszcze na górnej powiece oka. W tych miejscach, które byy widocznie lepiej
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ochronione ni inne, skóra zachowaa sw chropowato, któr, jak to ju zauwaa Mo-

bius (43) na skórze mamuta, znalezionego w roku 1799 nad ujciem Leny, wytwarzaj

drobne wyniosoci, lece midzy zagbieniami dla wosów. Same zagbienia s bez jakiego-

kolwiek porzdku w skórze umieszczone, nie ma te wedug zdania de Meijere'a (39),

które mog potwierdzi, u mamuta adnego staego ugrupowania wosów. Tern wanie róni

si skóra mamuta bardzo zasadniczo od skóry nosoroca. Móbius (43), który szczegóowo

bada wosy mamuta i sonia, rozrónia wród nich puszek i wos waciwy. rednica wosów

puszka, w których niema rdzenia, wynosi wedug niego 64—80 i* wosów waciwych za
280—480 \K Wosy waciwe, o ile s cienkie, posiadaj tylko jeden rdze, grube za po kilka

rdzeni. Zalenski (65, 66), który bada wosy mamuta z nad Berezowki, potwierdza w ogól-

nych zarysach badania Móbius a. Znajduje on, e rednica wosów puszka jest tak sam,

jak Móbius podaje, a rednica wosów waciwych jest nieco mniejsz, mianowicie wynosi

280—400 \k Nadto znalaz on jeszcze bardzo grube i dugie wosy, gównie na ogonie. Wosy

te s tak jak w ogonie u soni spaszczone, a najwiksza ich rednica dochodzi do 1 mm
dugoci.

W skórze mamuta ze Staruni nie znalazem wcale takich grubych wosów, lecz tylko

wosy, nalece do puszka i wosów waciwych. I te wosy róni si jednak co co gruboci

do znacznie od redniej, podanej przez wyej wymienionych autorów. S one mianowicie

przewanie ciesze. rednica wosów najcieszych, które zaliczam do wosów puszka, waha

si midzy 40 i 80 i* a rednica wosów grubszych, które uwaam za wosy waciwe, po-

niewa grubszych od nich wcale nie byo, wynosi 104— 152 w Przyczyna tego moe by
dwojaka: albo wosy na gowie mamuta maj rednic przecitnie mniejsz, albo wosy naj-

grubsze i najdusze wypady, trudno bowiem przypuci, aby mamut staruski róni si od

tamtych cienkoci wosów. Nie by on te zwierzciem bardzo modem. Wosy, tkwice

w skórze mamuta staruskiego, zgadzaj si w swej barwie, jak to zreszt póniej omówimy,

najzupeniej z wosami okazów syberyjskich.

Prócz tych wosów zbadaem jeszcze wosy luno znalezione w ziemi, wydobytej ze

szybu. Wosy te byy pozlepiane ziemi, która tworzya ma bryk. Po usuniciu ziemi,

oczyszczeniu i wysuszeniu wosów okazao si, e wikszo ich jest równolegle do siebie

uoona, a tylko na kocach s one wygite i ze sob popltane; tworz one spory pczek,

w którym niektóre wosy dochodz do 50 mm dugoci. Wosy te s niezmiernie kruche

i amliwe.

Wszystkie wosy rozpatrywane goem okiem wydaj si czarne, a raczej matowo-czarne

bez poysku; przewietlone za i ogldane pod mikroskopem maj odcie brunatno - czarny,

wosy za ciesze, tudzie koce grubszych wosów odcie brunatny. Grubo wosów waha

si w do znacznych granicacti. rednica najcieszych wynosi 32—88 {>. grubych za
96—136 !•<•. Na przekroju s one zupenie koliste.

Na wosach cakowitych trudno dopatrzy si ich budowy z powodu ciemnego zabar-

wienia. Dopiero na wosach w odpowiedni sposób przyrzdzonych (rozskubanych albo od-

barwionych) wida, e warstw -zewntrzn tworz cienkie, bezbarwne i uskowate komórki

skóreczki (cuticula). Poci niemi lece komórki korowe zawieraj liczne drobne ziarenka

ciemno-brunatnego barwika, których uoenie uwydatnia nam ksztat waciwy komórek. S
one wrzecionowate. Komórki korowe, lece na- obwodzie wosa, zawieraj znacznie mniej
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ziarenek barwikowych ni dorodkowe. To te na przekrojach poprzecznych ma si wraenie,

e barwik rozchodzi si promienisto od rodka ku obwodowi. Rdzenia w zwykych warunkach

nie wida, poniewa warstwy ciemnych komórek korowych zupenie go zakrywaj. Staje si

on dopiero widoczny na przekrojach poprzecznych lub podunych lub po zastosowaniu ugu
potasowego albo te wody utlenionej. W nasadzie grubszych wosów rdze jest widoczny. Ma
on ksztat cieniutkiego pasma cigego albo te poprzerywanego, przebiegajcego przez rodek

wosa. Mae rozmiary jego oceni mona dopiero przez porównanie z warstw korow. Jeli

wos ma 120 v- gruboci, to na sam rdze przypada 8 n, czyli e rdze ma 1

/1B gruboci

warstwy korowej.

Wosy luno znalezione nie róni si gruboci od wosów tkwicych jeszcze w skó-

rze, bo gdy te ostatnie miay rednic, wahajc si midzy 40 i 80, wzgldnie 104 i 152 n,

to rednica pierwszych wynosi 32— 88, wzgldnie 96—136 \>-. Jedne jak i drugie wosy s
na przekrojach koliste i maj jednakow budow, mianowicie rdze, we wosach grubszych

tylko istniejcy, stanowi 1

/15 gruboci wosa, a komórki skóreczki i kory maj ten sam ksztat

i wygld. Komórki korowe zawieraj równie ziarenka ciemno-brunatnego barwika, który

W obwodowych komórkach jest rzadziej, w dorodkowych za gciej uoony. Poniewa tak

wygld jak i barwa cakowitych wosów ze skóry wyjtych s zupenie takie same jak wo-

sów luno znalezionych, nie ulega wtpliwoci, e wosy czarne, luno znalezione, nale do

mamuta, tak jak znowu wosy jasne, luno znalezione, naleay do nosoroca.

Wedug Pfizenmayera (58), który na miejscu bada mamuta z nad Berezowki,

wosy waciwe jego dochodziy na szyi i tuowiu do 50 cm dugoci, podczas gdy wosy

puszka byy tylko na 4—5 cm dugie. Tej dugoci wosów waciwych nie znaleziono wpraw-

dzie w Staruni, bo wosy luno znalezione dochodziy tylko do 5 cm dugoci, a wosy w skó-

rze tkwice najwyej do kilkunastu milimetrów, ale gbokie osadzenie wosów w skórze, jak

to wida na przekrojach (tab. XLIII, ryc. 26), dochodzce do 5 mm, przemawia za tern, e
musiay by bardzo dugie. S to zarazem wosy najgrubsze, podczas gdy cienkie wosy s
osadzone powierzchownie. Przy tem zauwaa mona jeszcze jeden szczegó, przez adnego

z autorów nie zaznaczony, e korzenie wszystkich wosów s w skórze haczykowato zagite

w ten sposób, i korze podwija si popod odyg, nie wychylajc si z paszczyzny, ozna-

czajcej kierunek przebiegu kadego wosa. Tego rodzaju zakrzywienia korzeni znane s tylko

u zwierzt, posiadajcych wos kdzierzawy i u czowieka na gowie, a u mamuta staru-

skiego nie mogy by wywoane sztucznie, np. w skutek zgniecenia skóry, poniewa znajduj

si zarówno we wosach cienkich, które s osadzone bezporednio pod powierzchni skóry,

jak te we wosach grubych, tkwicych w gbszych warstwach skóry. Zaznaczajc w tem

miejscu ten szczegó ciekawy, pozostawiam blisze zbadanie jego na póniej.

Co si tyczy w kocu barwy wosów, to zachodzi pytanie, czy barwa matowo-czarna

w wietle odbitem, wzgldnie brunatno-czarna w wosie przewietlonym, jest barw swoist

i naturaln wosów mamuta?

Brandt (lOa), który zajmowa si take wosami mamuta, przypisuje im barw raczej

czarn ni rudo-brunatn, brunatn lub ót, któr posiadaj wosy w rozmaitych kawakach

skóry mamutów, przechowywane w muzeach. Wszystkie barwy janiejsze tych wosów s we-

dug jego zdania, które podziela take Mobius (43), wynikiem powienia. Mobius stwier-

dzi zarazem, e wszystkie wosy ótawe byy uszkodzone, mianowicie byy pozbawione
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skóreczki, a kora bya nadkruszona albo zawieraa szczeliny. Pfizenmayer (58) sdzi, e
barwa wosów mamuta bya na ogó ciemno rdzawo-brunatna z odcieniem ciemniejszym lub

janiejszym w poszczególnych okolicach ciaa. W tych czciach skóry, które zachoway si

u mamuta z nad Berezowki, wosy powiejc, przyjy barw janiejsz, mianowicie matowo-

rud lub powo - brunatn. Puszek wród nich umieszczony ma odcie powo -jasny a do

óto-brunatnego.

Wosy matowo - czarne mamuta staruskiego nie zmieniy prawdopodobnie swej barwy.

Brak ich poysku wytómaczy mona brakiem natuszczenia, poniewa naturalny tuszcz, wy-

dzielajcy si z gruczoów ojowych skóry, rozpuci si w ropie. Wosy natuszczone miay

niewtpliwie ten sam odcie brunatny, jaki maj wosy przewietlone jakimkolwiek olejkiem

lotnym lub balsamem kanadyjskim. Zreszt nie jest wykluczonem, e wosy mogy zawiera

prócz barwika ziarnistego take barwiki rozpuszczone, które nadaway im odcie wicej rdzawy.

Jeli na wosy czarne mamuta dziaa woda utleniona prze;: 24 godzin, to przyjmuj

one barw rud, a po duszem dziaaniu nawet ótaw. Pod wpywem odczynnika utlenia-

jcego wosy przyjmuj wic takie barwy, jakie wyej wymienieni autorowie opisuj jako

takie, które powstay skutkiem wypowienia, polegajcego ostatecznie na dziaaniu wiata

i tlenu. Na podstawie tych bada uwaam wraz z Pfizenmayerem za waciw i pier-

wotn barw wosów mamuta: czarn z odcieniem r dzawo-brunatnym.

Koczc prac skadam uprzejme podzikowanie p. prof. Dr. M. omnickiemu za kilka-

krotne wyjanienia, które byy mi potrzebne podczas pracy i p. Dr. E. Kiernikowi za pomoc

w wyszukiwaniu literatury i w redakcyi pracy. Dzikuj równie p. Sztolcmanowi w War-

szawie i prof. Weberowi w Amsterdamie za materyay porównawcze, oraz prof. Pohligowi

w Bonn za objanienia i fotografie.
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D) SZCZTKI INNYCH KOPALNYCH KRGOWCÓW
ZE STARUNI

opracowa

Dr. Eugeniusz Kiernik.

Wraz z mamutem, nosorocem, ab i ptakiem, które to zwierzta zachoway si

jeszcze z czciami mikkiemi, znaleziono w teme samem miejscu nieco lunych koci i ko-

steczek, które Muzeum im. Dzieduszyckich powierzyo mi do opracowania.

S to róne koci w rónym stanie zachowane, a co najwaniejsze, nalece do ró-

nych grup dziau krgowców. Wszystkie one, prócz dwu, charakteryzuj si wspóln cech,

bdc wynikiem pogrzebania ich w warunkach jednakich. T wspóln cech (zreszt bynaj-

mniej nie systematyczn ani anatomiczn), jest ich barwa zupenie identyczna z barw pa-

lonej kawy. Co si tyczy zachowania samyche koci jako takich, to stan, w jakim je do

oznaczenia otrzymaem, by róny. Jedna z nich, udo ptasie (ob. niej), jest zupenie ca-

kowit, a nawet posiadaa jeszcze na dolnym stawie resztki zeschnitych cigien, wród któ-

rych mona byo pod mikroskopem stwierdzi przymieszk delikatnych czsteczek nieorgani-

cznych, pochodzcych z otoczenia, tudzie jakie szcztki rolinne bliej nieoznaczalne. Inne

szcztki s to przewanie uamki.

W kadym razie szcztki te, cho nader szczupe co do swej iloci, rozszerzaj za-

kres naszych wiadomoci o faunie towarzyszcej znalezionemu tame nosorocowi i mamu-

towi i pozwalaj na blisze okrelenie warunków otoczenia owych dwu zwierzt, które jako

kosmopolityczne w znaczeniu ekologicznem i geograficznem, jeszcze same przez si nic o oto-

czeniu swem nie mówi. Spraw t zajm si jeszcze w dalszym cigu tego opracowania, przede-

wszystkiem za naley si nam zaznajomi dokadniej z owymi szcztkami. Na zakoczenie

doczyem par zdj fotograficznych, wydajcych mi si z rónych wzgldów podanemi.

I. Gromada: Pazy (Amphibia).

Poczynajc od najniszej gromady, t. j. pazów, doda naley, e s to tylko szcztki

pazów bezogo nowych (Anura). Przedstawiaj one 9 fragmentów i caych koci

a mianowicie:
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1) Dolny koniec prawej koci udowej,

2) Cakowicie utrzymana lewa ko goleniowa,

3) Górny koniec prawej koci goleniowej.

4) Cz rodkowa koci goleniowej,

5) Prawa ko skokowa (tarso-metatarsus),

6) I falanga palca III lub V uszkodzona.

7) I » » IV

8) Dolny koniec prawej koci ramieniowej,

9) Fragment bardzo duej koci ramieniowej, z uamanemi czciami stawowemi.

Pierwsze siedm koci znamionuj si tym samym stanem zachowania, posiadaj t
sam barw i by moe, e prócz koci goleniowej, pod 4) wymienionej, nale do jednego

i tego samego osobnika. Szcztki 8) i 9) wyróniaj si za od wszystkich innych koci sw
barw jasno - czekoladow i pochodz z dwóch rónych wielkoci osobników a by moe
i gatunków.

Szczegóowy opis poszczególnych koci uwaam za zbdny, a to z tego powodu, i one

odpowiadaj osteologicznymi stosunkami zupenie kociom dzisiejszych ab, a szczupa ich ilo

nie pozwala na przeprowadzenie gruntowniejszych i obszerniejszych studyów. W ogóle osteolo-

giczna strona poszczególnych gatunków pazów bezogonowych, nie jest jeszcze oparta na zbyt

silnych podstawach, podczas gdy stosunki uksztatowania koci, zwaszcza krgosupa i odnó,

s bardziej do siebie zblione i bardziej podobne wród rónych gatunków tej grupy, anieli

w innej gromadzie krgowców, np. ssaków. Std te, o ile nie ma si do czynienia z cakowitymi

szkieletami, a zwaszcza z czaszkami i trudno zreszt przechowujcym si mostkiem, o tyle

postawienie pewnej dyagnozy co do gatunku z jednej zachowanej koci natrafia na zbyt wiel-

kie trudnoci. I tak np. wród koci, jakie w wykopaliskach ze Staruni si zachoway, naj-

lepiej utrzymaa si jedna tylko ko goleniowa. Nie ulega adnej wtpliwoci, e jest to ko
goleniowa aby jadalnej (Rana esculenta), albo aby trawnej (Bana temporaria)

,

ale do którego z obu tych gatunków naley, tego na podstawie stosunków osteologicznych

z tak szczupego materyau i w tym stanie znajomoci dzisiejszych gatunków ab pod wzgl-

dem osteologicznym z ca pewnoci orzec nie mona. To te i dzi jeszcze mona powtó-

rzy sowa Nehringa x

), któremi w swem dziele okrela stosunki panujce w dyluwium ze

wzgldu na faun pazów bezogonowych: »Amphibienreste kommen in den Ablagerungen der

mitteleuropaeischen Steppenzeit nicht selten vor und zwar handelt es sich hauptsachlich urn

Reste von Froschen (Rana), Króten (Bufo) und Knoblauchskróten (Belobates). Die Arten

von Bana und Bufo sind schwer oder kaum mit Sicherheit zu bestimmen, doch handelt

es sich wahrscheinlich um Bana esculenta (incl. der var. ridibunda), B. temporaria,

R. arvalis. Bufo mdgaris und B. viridis. Die Belobates -Reste scheinen mit dem heu-

tigen Belobates fuscus identisch zu sein. Letztere Art ist heutzutage in den subarktischen

Steppen Russlands weit verbreitet«.

Sowa te brzmi tern dziwniej, e, jak sam Nehring powiada, szcztki fauny pazów
bynajmniej nie s rzadkie w dyluwium a mimo to nie wywoay dotd potrzeby takiego opra-

cowania, by podobnie jak dyluwialne ssaki, mona byo i pazy oznacza z pojedynczych

J
) Nehring A. »Tundren und Steppen*, Berlin 1890, str. 211.
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koci. A nie ulega adnej wtpliwoci, e w dyluwium yy aby, które, jak Zittel mówi x

),

» wszystkie bez wyjtku naleay clo gatunków i dzi jeszcze yjcych«.

Istotnie te koci pazów wykrytych w Staruni, oddane mi do oznaczenia, poza sw
barw, kwalifikujc je jako kopalne, nie róni si niczem od dzisiejszych koci odpowiedniej

wielkoci aby jadalnej lub trawnej. Te wanie zatem dwa gatunki musz by w naszym wy-

padku wzite pod rozwag, albowiem inne rodziny pazów bezogonowych, jak np. ropuchy, od-

padaj ze wzgldu na swe osteologiczne rónice, jakie je wyróniaj od rodziny ab (Ranidae).

Niestety midzy tymi dwoma gatunkami ab nie ma tak wybitnych rónic osteologi-

cznych, któreby pozwoliy na pewne odrónienie koci jednej od koci drugiej aby; rónice

wielkoci odpadaj równie, albowiem oba te gatunki wahaj si w tak szerokich a tak zgodnych

ze sob granicach, i nie podobna ich z tego punktu widzenia analizowa i rozrónia gatunkowo.

Pozostaje nam jednak jeszcze jedna droga a t jest rozwaanie natury ekologicznej,

gdzie rozstrzygajcymi s warunki i stosunki biologiczne, w jakich oba te gatunki dzi yj.
Nie mona uwaa wprawdzie tego rodzaju analizy za dostateczn ze wzgldu na systema-

tyk, zwaszcza, jeeli si rozchodzi o gatunki yjce na tym samym obszarze i w tak wiel-

kiej iloci, a co waniejsza, o do rozlegej skali yciowej. W kadym jednak razie mona t
drog doj do pewnych wniosków, które mog uprawdopodobni dyagnoz postawion i opart

na innych zasadach.

Otó jeeli uwzgldnimy warunki otoczenia, w jakich przewanie pojawia si aba ja-

dalna i trawna, to zgodzi si mona na pewn ogóln zasad, dopuszczajc jednake spo-

radyczne wyjtki, i aba jadalna trzyma si miejsc mokrych, sonecznych, stawów i mokrade

na kach i wogóle miejsc odkrytych, aba trawna za miejsc wicej zacienionych, jak mak,

stawków i bagnisk lenych. Jak za wynika z caego mojego materyau, jakote z okre-

le przewanej czci zwierzt bezkrgowych, dokonanych przez prol omnickiego (ob. po-

wyej), miejscem, na którem znaleziono wszystkie te szcztki w Staruni, bya w danej chwili

lena polana zrzadka drzewami zarosa, na której istniao bagno lub jeziorko botne, do któ-

rego zday wiksze tam znalezione ssaki, by zaspokoi swe pragnienie. Jeeli wic w ten

sposób wyobrazimy sobie ówczesny teren w Staruni, a za tem wiele przemawia, natenczas

z wikszem prawdopodobiestwem uzna moemy kostki zachowane za przynalene do aby
trawnej (Rana temporariaj, anieli do jadalnej. Bo o ile uprawnieni jestemy do wnio-

skowania z jakoci fauny na warunki otoczenia, to i naodwrót znajc dokadnie teren, mo-

emy si domyla, jakie prawdopodobnie zwierzta na nim spotka moemy.

Na zakoczenie tego ustpu doda mona, e nie byby to pierwszy wypadek znale-

zienia aby trawnej na obszarze ziem Polski w okresie dyluwialnym. W jednej bowiem z ja-

ski ojcowskich, a mianowicie w jaskini Jerzmanowickiej znalaz Roemer ko ramieniow,

któr przypisa równie temu gatunkowi aby.

To wszystko odnosioby si do 7 kostek aby, odznaczajcych si jednak barw pa-

lonej kawy. Pozostaj nam jednak jeszcze dwie kostki barwy mlecznej czekolady, które na-

le bezwzgldnie do dwóch rónych osobników. Obie utrzymay si tylko w jednym uamku

i obie s komi ramieniowemi. Mniejsza z nich to ko ramieniowa prawa samicy, zachowana

w dolnej swej czci, przylegajcej do koci przedramienia. Naleaa ona do osobnika maego,

x
) Zittel K. »Handbuch der Paleontologie*. Munchen-Berlin, 1891-93. T. III, str. 437.
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a przypisuj j samicy dlatego, i brak jej t. zw. grzebienia wewntrznego (crista

medialis), lecego po stronie wewntrznej koci ramieniowej, i biegncego od miejsca, gdzie

si koczy grzebie dolny albo brzuszny (crista nentralis), a do kykcia we-

wntrznego (epicondylus medialis). Grzebie ten, u samca rozwinity silnie, suy do

przyczepu z gin acz a promieniowego nadgarstka (musc. flexor. carpi radialis),

który jest czynnym przy obejmowaniu samicy przedniemi koczynami w porze godowej i jest

te silniej u samca rozwinity, ni u samicy. Misie ten jest mianowicie u samca w miejscu

swego przyczepu dwa razy tak szeroki jak u samicy. Silnie wyksztacony ten misie wywo-

uje u samca na koci ramieniowej zgrubienie podune w postaci grani kostnej, zwanej crista

medialis, a stanowicej u ab rónic pciow.

I w tym wypadku mamy do czynienia z koci ramieniow jednej z naszych ab,

o której jednak wobec niekompletnoci fragmentu, tudzie wobec nielicznego zbioru osteolo-

gicznego, jaki miaem do porównania, nic pewnego orzec nie mona. By moe, i jest to

take may okaz aby trawnej, nie mona jednak wykluczy i innych pokrewnych gatunków,

yjcych w tych samych warunkach.

Ostatnia wreszcie kostka z poprzednio wyliczonych jest rodkow czci koci ramie-

niowej lewej, zachowanej mniej wicej w 2

/3
swe

J
ca e

J
dugoci. Poniewa za dugo uamka

wynosi 23 mm, przeto caa ko nieuszkodzona mierzyaby okoo 35 do 40 mm. Byaby to

wic ko do dua, wiadczca, i naleaa do osobnika jak na ab bardzo wielkiego, al-

bowiem szkielet bardzo duego okazu aby jadalnej w zbiorach Zakadu Anatomii porównaw-

czej w Krakowie, dochodzcy 10 cm dugoci, ma ko ramieniow dug zaledwie na 25 mm.

Dugo zatem caej koci ramieniowej wymienionego szkieletu równa si prawie obecnej du-

goci zachowanego fragmentu, pozbawionego zupenie dolnej czci stawowej i górnej, w takiej

mierze, e zaledwie dolna kocowa cz grzebienia dolnego (crista nentralis) zacho-

wan zostaa, dozwalajca przynajmniej na oznaczenie, czy to ko lewa, czy prawa.

Jeeli obecnie oprzemy si na stosunku dugoci koci ramieniowej do caego ciaa

u wspomnianego szkieletu aby jadalnej, dugoci mierzonej od koca pyska po koniec koci

kulszowych, t. j. po brzeg, który za ycia oboony jest chrzstk brzen (cartilago mar-

ginalis), lec tu za tylnym grzebieniem miednicy (spina pelvis posteriorj, na-

tenczas otrzymamy stosunek 4 : 1 (100 mm : 25 mm). Przenoszc ten stosunek na okaz, z któ-

rego zachowa si opisywany uamek i przyjwszy, i ten uamek uzupeniony daby ko
dugoci mniej wicej 35 mm, otrzymamy na dugo caego ciaa tego osobnika okoo

140 mm. Byby to zatem bardzo wielki okaz aby, za wielki na ab trawn i jadaln, ale

odpowiadajcy wielkoci sw abie mieszce (Rana ridibunda Pall.)
1

). Dyagnoza ta

zgodziaby si znowu z tym ogólnie nakrelonym rysem ówczesnego wygldu okolicy w Sta-

runi, albowiem i ta aba, bardziej nawet ni trawna, lubi okolice nadwodne, przybrzene.

Oznaczenie to popiera take inny okaz aby staruskiej, zachowanej wraz z czciami

mikkiemi, któr J. Bayger oznaczy równie jako ab mieszk 2

). Byby to wic

1
)
Dawniej uwaanej tylko za odmian aby jadalnej (R. esculenta var. ridibunda), ob.

Schreiber E., Herpetologia europaea, Jena 1912.
2
)

J. A. Bayger. »aba wodna* (Rana esculenta L. var. ridibunda Pall.) z pleistocenu Sta-

ruskiego. Kosmos, zesz. 7— 9, Lwów 1908.
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pierwszy okaz tej aby. znalezionej w dyluwialnym utworze ziem Polski (tab. LXVII ryc. 6).

W dzisiejszej faunie krajowej znan jest ta aba z okolic Lwowa, Sokala, Podoa, doliny

Dniepru, okolicy Olgopola i t. d. ').

II. Gromada: Ptaki (Aves).

Z tej gromady znalazem wród dostarczonego mi materyau dwie kostki, a mianowi-

cie: praw ko udow znakomicie zachowan (tal). LXVII, ryc. 1), ze wszystkiemi osteolo-

gicznemi cechami, a nawel z maemi resztkami czci mikkich, tudzie mocno uszkodzon

kostk drugiego rodr cza prawego (metacarpus II dexterj. Wspomniane czci
mikkie, które si zachoway na pierwszej z tych dwu koci, pochodz ze cigien przy-

czepiajcych si do wewntrznej dolnej powierzchni koci udowej (planum popliteum),

tudzie w samem zagbieniu m i d z y k y k c i o w e m ffossa intercondyloidea) . Resztki

te. zupenie zniszczone, byy zmieszane z drobnemi czsteczkami nieorganicznego pochodzenia.

Konieczno dokadnego zbadania ustosunkowania tej czci koci zmusia mnie do usunicia

tych resztek, które zreszt wobec ich stanu zupenego zniszczenia, tudzie nader wielkiej

obfitoci czci mikkich, jakich dostarczyy inne wykopaliska staruskie (jak nosoroec; ma-

mut, ptak i aba), nie przedstawiay adnej wartoci.

Ko udowa posiada t sam barw palonej kawy jak i inne koci. Ogólny ksztat

jej i zgodno poszczególnych znamionach z porównanemi komi udowemi sów dzisiejszych

nie pozostawia adnej wtpliwoci, i kopalna ta ko naley do osobnika z rodziny sów

(Strigidae). Ten sam ksztat górnej czci jej gówki i krtarza wikszego, ten sam rysunek

jaki tworzy, sabo zreszt na koci zaznaczony, grzebie, biegncy od wikszego krtarza, prze-

chodzcy nastpnie na rodek trzonu koci, aby w jednej trzeciej czci dolnej dugoci roz-

dzieli si na dwie linie, zmierzajce ku przedniemu wewntrznemu i bocznemu
kykciowi (epicondylus medialis et lateralis), wskutek czego powstaje na koci w dol-

nej jej czci paszczyzna wyduonego trójkta, takie samo przedzielenie tylnego kykcia
bocznego (condyliis lateralis), dowodzi ju nietylko przynalenoci do rodziny sów wogóle.

lecz jak dowiodo bezporednie porównanie tej koci z koci udow dzisiejszej sowy uszatej,

do rodzaju Asio.

Potwierdzaj to take cilejsze pomiary, jakie wykonaem na koci kopalnej, tudzie

na dwu gatunkach dzisiejszych sów z rodzaju Asio i Strix, odpowiadajcych sobie mniej

wicej wielkoci, t. j. na sowie uszatej (Asio ottis L.) i sowie pomykówce (Strix

flammea L.). W poniszem zestawieniu w I. kolumnie podane s pomiary (str. 346) koci

udowej sowy ze Staruni, w II. Asio otus, w III. Strix flammea.

O ile zatem z tego zestawienia wynika, udo kopalne przewysza dugoci obie koci,

które mi do porównania suyy, ale szerokoci dolnego swego koca ustpuje szerokoci

uda sowy pomykówki, zgadzajc si znowu z szerokoci uda sowy uszatej. To samo od-

nosi si do gruboci jej u dou i w rodku, wskutek czego sprawia ona, w caoci wzita, wra-

enie koci smuklejszej od uda sowy pomykówki. Poza dugoci uda kopalnego,- wiksz

*) »Klucz do oznaczania zwierzt krg. ziem Polskich*, str. 55 i 56. Kraków 1910.

WYKOPAUSK* STARUSKIE 44
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Pomiary koci udowej (w mm):

Starunia Asio otus Strix flammea

56-5

10-5

7-5

9-5

8

4-5

4-5

34-5

5

6-5

54-5

9-5

4-5

4-4-5

- 1

)

54-5

11

5-5

11

105

5

45

31-5

6-5

8

Odlego wierzchoka trójktnego spaszczenia na

dolnym kocu, od najwyszego punktu kr-

od dugoci uda sowy uszatej ze zbioru Zakadu Auat. Por., wszystkie inne pomiary, o ile

si one na okazie zmontowanym wykona day, zgadzaj si ze sob.

Do rodzaju Asio nale dwa gatunki: sowa u sza ta (Asio ottis h.) i sowa botna
(Asio accipitrinus Pall. = Otus brachuotus Gmel.). Obie te sowy prawie nie róni si

wielkoci od siebie. Niestety Zakad Anat. Por. nie posiada szkieletu sowy botnej, nie mo-

gem przeto dokona bezporedniego porównania. Natomiast zgadza si ko ta zupenie z ce-

chami koci udowej sowy uszatej (Asio otus L.) tak, e jeeli midzy tymi dwoma ga-

tunkami rodzaju Asio zachodz jakie rónice, to przynaleno koci kopalnej do gatunku

Asio otus L. nie ulegaaby adnej kwestyi.

Pójdmy jednak i w tym wypadku za metod poprzedni i rozpatrzmy rzecz w spo-

sób ekologiczny. Odnonie do geograficznego rozmieszczenia i sposobu ycia wspóczenie y-

jcych gatunków rodzaju Asio L., podaje Naumann w swem wielkiem dziele o ptakach 2

)

w t. V, na stronie 55 i 59 nastpujce szczegóy:

Sowa uszata yje w caej Europie, pón. Afryce i Azyi, sigajc na pónoc w Skandy-

nawii po 63° pn. szer. a na Uralu po 59°. Zamieszkuje »lasy bez wzgldu na to, czy w gó-

rach czy w dolinach, o ile tylko nie s zbyt wietliste*. A dalej: »Jest to jej zupenie obo-

jtnem, czy to las szpilkowy czy liciasty «.

Sowa botna wystpuje na wikszej jeszcze przestrzeni ni poprzednia. Spotyka si j
od morza podbiegunowego pón. (70° pn. szer.) a po Sudan w Afryce i od zach. Europy

a po Chiny i Japoni. »Jest ona pospolit w pón. Europie, szczególnie w okolicach bagni-

stych, które maj mao drzew, lub s cakiem ich pozbawione. Przedkada nizko pooone

wilgotne pola, ki i bagna nad okolice wysokie i suche a nie spotyka si jej ani w górach

ani w gstym lesie «.

') Braki w tej rubryce dowodz, i nie wszystkie pomiary byy moliwe, a to z powodu zmon-

towania okazu.

2
) Naumann. Naturgeschichte der Yogel Mitteleuropas. T. V. Gera-Untermhaus (bez daty).
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Powysze rozpatrywanie przechyla si zatem bardziej na stron sowy botnej, podczas

gdy samo porównanie koci, naturalnie o ile zachodz jakie rónice midzy botn a uszat

sow, na rzecz sowy uszatej. Pewnem pozostaje jednak to, e ta ko udowa naley tylko

do sowy z rodzaju Asio.

Odnonie do wystpywania i znachodzenia sów w dyluwium polskiem wymieni tu

naley przedewszystkiem szcztki, które znalaz Roth w jaskini w Nowej Górze, pooonej

w Tatrach Wysokich, a które Nehring zaliczy do Strix sp. (brachyotus ?) i Strix sp.

(nyctea ?). Otó co si tyczy pierwszej, to zauway naley, e wysoko pooenia tej ja-

skini (2000 m. n. p. m.) przemawia w myl tak znakomitego znawcy ptaków, jakim jest

Naumann, raczej za sow uszat a nie botn. Drug wzmiank o kopalnych sowach spoty-

kamy w pracy Roemera r
), który znalaz w jednej z jaski Ojcowskich, zwanej Kozarni, ko

ródstopia (metatarstis) sowy, przynalen wedug Liebego do puszczyka (Syrnium

aluco Boie.). Jest to prawdopodobnie wszystko, co o sowach z polskiego dyluwium wiemy,

a zdaje si, e wogóle nie czsto napotyka si wród dyluwialnych wykopalisk na szcztki

tych ptaków, skoro np. Nehring w swem dziele: »Tundren und Steppen«, zupenie o so-

wach nie wspomina.

Drug kostk ptasi, w Staruni znalezion, jest ko doniowa druga prawa (mea-

carpus II dexter), która jest jednak tak bardzo uszkodzona, e nie pozwala na blisze

oznaczenie jej systematycznej przynalenoci. Sdzc z ogólnego pokroju zachowanej czci,

naleaaby ta ko do ptaka o kociach dugich, smukych i cienkich, takicb wanie, jakie

posiadaj ptaki z rodziny brodze ów.

III. Gromada: Ssaki (Mammalia).

Pozostaj nam wreszcie koci ssaków. Do rk moich doszy wogóle 4 uamki: jeden

pochodzcy z koczyny przedniej i o uamki eber. Z tych ostatnich dwa naleay do siebie,

tak, e po ich zmontowaniu pozostay wogóle tylko trzy uamki: dwa z eber i jeden z ko-

czyny przedniej.

Zacznijmy od fragmentu koci, pochodzcej z odnóa przedniego, a mianowicie dolnej

czci koci przedramieniowej zwierzcia z grupy parzystokopytnych, jak o tern wiadczy

ogólny ksztat powierzchni stawowych, sucych do zestawienia tej koci z pierwszym szere-

giem kostek nadgarstka, tudzie cakowity zrost dolnej czci koci okciowej z promieniow.

Dokadne porównanie wspomnianych powierzchni stawowych, stopie i jako wykszta-

cenia wyrostka (processtis styloideus), przemawia za przynalenoci tej koci do oso-

bnika z rodziny Cervidae, a jej wielko, przenoszca rozmiary takieje koci osia, najwi-

kszego przedstawiciela dzisiejszego tej rodziny, tudzie waciwe jej znamiona, zwracaj nasz

uwag na najwikszy gatunek rodziny Cermdae w dyluwium, t. j. na jelenia olbrzy-

miego (Ceruus euryceros Aldr.). Rzeczywicie, porównawszy stosunki ostcologiczne tego

uamka z opisami koci przedramieniowej jelenia olbrzymiego, a co waniejsze bezporednio

z koci przedramieniow tego zwierzcia, znajdujcego si w ces. Muzeum przyrodniczem

w Wiedniu, przyszedem do przekonania, i uamek ten naley istotnie do jelenia olbrzy-

miego. W ten sposób uzyskujemy nowy punkt w rozmieszczeniu geograficznem tego zwie-

x
) Roemer F. Die Knochenhóhlen von Ojców in Polen. Palaeontographica. T. XXIX. 1882.
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izcia w okresie dyluwialnym na ziemiach Polski, który uzupenia nasze wiadomoci w tym

kierunku i dozwala na bardzie] cise okrelenie granic jego rozmieszczenia l
).

Zamiast drobiazgowego opisu tej koci dodaj fotografi, jedn przedstawiajc fragment

od przodu (tab. LXVII, ryc. 2), drug od strony powierzchni stawowych (tab. LXVII, ryc. 3).

Pozostayby nam zatem jeszcze do omówienia wspomniane 2 fragmenty eber, które

zachoway si jednak w tak niekorzystnym stanie, i oznaczenie ich blisze staje si wrcz

niemoliwem. Oba te kawaki pochodz ze rodkowej czci eber, z których jeden mniejszy

o przekroju prawie owalnym, przypomina stosunki rodkowej czci jednego z tylnych eber

konia, drugi natomiast zwierzcia, najprawdopodobniej z rodziny Ceroidae. Pierwszy fragment

odpowiadaby nawet sw pierwotn, t. j. uzupenion wielkoci zwierzciu tego wzrostu, co

ko, drugi za zwierzciu tej wielkoci, co dzisiejsza sarna (Cermis capreolus). S one

jednak tak maymi uamkami, e nie mona rozpozna dalszego przebiegu zaznaczonych na

nich linii, wgbie i t. p. Dlatego nie ma si co duej nad niemi zatrzymywa, stwierdzajc

to tylko, i nie nale te koci take do adnego ze znalezionych w Staruni wikszych ssa-

ków (jak mamut, nosoroec, jele olbrzymi), ani te do takich jak dzik, daniel i t. p., i e
zajmuj pomidzy niemi co do wielkoci miejsce porednie.

Ju po odesaniu poprzedniej czci manuskryptu znalazem, za mojej ostatniej bytnoci

w Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie, wród szcztków ze Staruni pochodzcych, par

innych jeszcze uamków, które naleao wraz z opisanemi ju powyej komi uwzgldni

i opracowa. Jedne z nich wydobyte zostay wraz z caym wogóle materyaem w tym czasie,

kiedy wydobywano mamuta i nosoroca ze szybu, inne dopiero w cztery lata póniej, a mia-

nowicie w listopadzie 1911 r. W tym to czasie bowiem podjto staraniem i kosztem Pol.

Tow. im. Kopernika na nowo roboty w Staruni celem dalszego poszukiwania zarówno za

niewydobyt jeszcze reszt ciaa mamuta i nosoroca, jak i za innymi szcztkami rolin

i zwierzt, których obecnoci kazao si spodziewa pierwsze odkrycie.

Poszukiwaniami temi kierowa Dr. W. Rogala, doc. geol. Uniw. lwowskiego, który na

moje zapytanie, czy uamki przez niego, czy te w jego obecnoci wydobyte, pochodz z tej

samej warstwy, w której znaleziono poprzednio nosoroca i mamuta, odpowiedzia twierdzco.

Jest to z tego wzgldu wane, e po pierwsze uamki te, nader zreszt nieliczne, dodaj znowu

now form do liczby znalezionych tame krgowców, a powtóre dlatego, e monaby moe
mie pewne wtpliwoci co do równoczesnoci uamków tych ze wszystkiemi poprzedniemi

wykopaliskami z tego powodu, i barw swoj nie zgadzaj si z komi innemi. S one

bowiem jasno bronzowe, barwy mlecznej czekolady, podczas gdy pierwsze s albo cakiem

czarne, albo barwy palonej kawy. Owiadczenie jednak Dra W. Rogali, tudzie ta okoliczno, e
jak wyej .ju wspomniaem, wród kostek znalazy si równie koci o tych dwu barwach,

cho wspóczenie znalezione zostay, usuwa zupenie wyraon wtpliwo. Zajmiemy si

wic tymi uamkami, uzupeniajc pierwsz cz tej pracy i to w ten sposób, i przede-

wszystkiem uwzgldnimy szcztki, znalezione przy pierwszych poszukiwaniach, a nastpnie

dopiero te. które wydobyto w obecnoci Dra W. Rogali. Doda jednak musz, i powtórne poszu-

kiwania, podjte w listopadzie 1911 r., nie mogy speni nadziei uzyskania reszty przechowa-

») Dr. E. Kiernik. Cervus euryceros. Kosmos, T. XXXVI i XXXVII. Lwów 1911, 1912.
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nego w staruskim szybie materyau, gdy po dwu dniach musiay by przerwane z powo-

dów zupenie niezalenych od prowadzcego poszukiwania. Tem wanie tumaczy si ta

szczupa ilo szcztków, jak dodatkowo znaleziono.

Z dawniejszych materyaów, a wic pochodzcych z czasów pierwszego poszukiwania,

olrzymaem obecnie 3 fragmenty kostne, których oznaczenie przedstawiao nader wielkie tru-

dnoci. Znajduj si one bowiem w takim stanie zachowania, który postawieniu dyagnozy

nastrcza wielkie trudnoci. S to tylko uamki koci i to zwierzcia modego, wskutek czego

brak im owych najbardziej znamiennych czci, jakiemi s nasadki kostne czyli epifyzy.

Jedna z tych koci jest uamkiem wyrostka ocistego (processus spinosus) 7 krgu

szyjnego (tab. LXVII, ryc. 4), zwierzcia nalecego do grupy woów (Bomclae). Dyagnoza

ta jest nieco skomplikowana, bo przedewszystkiem naley zauway, e w takim wypadku,

z jakim tu mamy do czynienia, t. j. z uamkiem wyrostka ocistego, odpada w wielu razach

mono oryentowania si ju sam wielkoci, która niejednokrotnie pomaga niezmiernie

wprawdzie do mniej cisego, ale w kadym razie przyblionego okrelenia, z jakiego zwierz-

cia ze wzgldu na wielko ten wyrostek moe pochodzi. Dalej nie mona uwaa ksztatu

wyrostka ocistego za stay w najostateczniejszych jego cechach, a wreszcie oryentacya w pra-

widowem tego ustawieniu, dozwalajca, o ile znanym jest gatunek, do którego naley, na

oznaczenie jego pooenia w caym szeregu, jest take nader chwiejn i niepewn wtedy, gdy

mamy do czynienia tylko z fragmentem.

Dlaczego jednak mimo to wszystko okreliem uamek ten za przynaleny do grupy

wotów i dlaczego, co zreszt ju z pierwszego wynika, uwaam go za wyrostek ocisty osta-

tniego krgu szyjnego? Otó przedewszystkiem stwierdziem, e to jest bezwzgldnie wyrostek

ocisty i to wyrostek tak silnie wyksztacony, jakiego nie spotykamy na adnym z krgów

szyjnych u adnych innych ssaków, prócz ostatniego krgu szyjnego u przeuwaczy, ale do-

piero na krgach grzbietowych, ldwiowych, a take do pewnego stopnia i na krzyowych.

Zapatrujmy si wic na razie na t spraw tak, jakby tylko te trzy ostatnio wspomniane oko-

lice wchodziy w rachub. Krgi krzyowe i ldwiowe pominiemy jednak take, gdy ksztat

ich wyrostków ocistych jest zgoa odmienny; s to bowiem wyrostki w stosunku do swej wy-

sokoci szerokie i na kocu pod chrzstk w poprzek rozszerzone, podczas gdy wyrostek

ocisty, z którym mamy co czynienia, zwa si stale ku kocowi a jego górna powierzchnia

nie jest poziom, lecz kabkowato skonie cit. Moe wic pochodzi ten wyrostek z czci

grzbietowej krgosupa, w której mamy wiksz ilo krgów i wiksz rozmaito w ksztacie,

wielkoci i pooeniu wyrostków ocistych? Zanim jednak o tem pomówimy, zastanówmy si

przedewszystkiem nad wielkoci zwierzcia, do któregoby ów wyrostek móg nalee.

W dotychczasowym materyale ze Staruni znalazy si nastpujce zwierzta ssce: ma-

mut, nosoroec, jele olbrzymi, ebro zwierzcia wielkoci Cermis capreolus, wreszcie

ko, o czem nieco póniej si dowiemy. Przedewszystkiem wic te zwierzta naley uwzgldni.

Co si tyczy mamuta; to ju z góry trzeba go wykluczy, albowiem rozmiary wy-

rostków ocistych i ksztat ich u niego s zupenie niezgodne z okazem omawianym. Noso-

roec, jele olbrzymi i ko byyby wanie temi zwierztami, któreby mniej wicej odpowia-

day wielkoci ssakowi, z którego ów wyrostek ocisty pochodzi. Naturalnie, e prócz nich

naley uwzgldni take i te formy, które cho dotd w Staruni nie wykryte, wielkoci

swoj odpowiadayby tamtym, jak np. Bos taurus L., a nawet Bos primigenius Boj., ewen-
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lualnie Bison priscus i B. europaeus. Otó jeeli przypatrzymy si dobrze ksztatowi

tego wyrostka, i jeeli ustawimy go w naleytem pooeniu, to okae si, e wyrostek ten nie

moe pochodzi z pierwszych krgów grzbietowych, t. j. od 1 wzgldnie 2 a do 7 i 8, gdy

krgi te maj wyrostki bardzo wysokie i szerokie, i e nie moe on nalee take do ostatnich

krgów grzbietowych, których wysoko odpowiadaaby ju wysokoci okrelanego przez nas

krgu, albowiem ksztat jego wcale im nie odpowiada. Wchodzi tu mog jeszcze w rachub

jedynie: pierwszy krg grzbietowy konia i nosoroca, albo ostatni szyjny ssaków parzysto-

kopylmeli.

Wyrostek ten ustawiony by na krgu zupenie pionowo, zwaszcza przednia jego kra-

wd, podczas gdy tylna jest pochy, ale o bardzo stromym spadku. Wskutek takiego usta-

wienia obu krawdzi wzgldem siebie, wyrostek ten w caoci rozpatrywany zwa si. ku

kocowi, sam za szczyt nie jest bynajmniej ani zgrubiay, ani rozszerzony z przodu w ty

tak. jak na wszystkich krgach grzbietowych mamuta, nosoroca i konia, a take, zwaszcza

na tylnych krgach u parzystokopytnych, ani jest pasko city, jak to widzimy na wszyst-

kich krgach wszystkich wyej wspomnianych zwierzt, prócz I-go krgu grzbietowego u nie-

parzystokopylnych a ostatniego szyjnego u parzystokopytnych. lecz jest kabkowato skonie

city i to w kierunku od tyu ku przodowi.

Pierwszy krg grzbietowy nieparzystokopytnych ma zupenie inny ksztat wyrostka

ocistego; jest on szablowato w tyl zagity, czemu nie odpowiada ksztat wyrostka okrela-

nego przez nas. Pierwszy za krg grzbietowy parzystokopytnych ma wyrostek ocisty bardzo

duy i bardzo szeroki, odpowiadajcy caym ksztatem i rozmiarami raczej drugiemu krgowi

grzbietowemu nieparzystokopytnych, anieli pierwszemu. Temu ostatniemu odpowiada nato-

miast bardziej ostatni krg szyjny parzystokopytnych.

Jeeli teraz w odpowiedni sposób opiszemy wyrostek ocisty siódmego krgu szyj-

nego krowy, to obaczymy, e opis ten bdzie si zgadza nawet w szczegóach z podanym

powyej opisem wyrostka ocistego ze Staruni. Wyrostek ten bowiem ustawiony jest

pionowo na krgu, krawd jego przednia jest zupenie pionowa, tylna

lekko pochya, a wic wyrostek ten ku górze lekko i agodnie si zwa,
a górny jego koniec, bez nasadki naturalnie, jest kabkowato skonie
city w kierunku ud tyu ku przodowi.

Widzimy wic, e opis ten zgadza si zupenie z opisem wyrostka staruskiego,

a zgodno jego siga nawet a do szczegóów takich, jak rzeba na tylnej stronie u samej

jego nasady, wywoana przyczepem wiezacla (Ugamentum interspinale). Z tego wynika

prosty wniosek, e wyrostek ten moe by tylko wyrostkiem ocistym 7-go czyli

n> l a I u i eg o krgu szyjnego ssaka parzys tokopytnego, — ale którego? Aby

jednak tej i tak ju zbyt szczegóowej analizy bardziej nie rozdrabnia, przytocz od razu

<-vt'ry otrzymane z pomiarów tego fragmentu i odpowiednie cyfry z pomiarów dokonanych

na wyrostku ocistym ostatniego krgu szyjnego krowy, dodajc, i pochodzi on z osobnika

redniej wielkoci, cakowicie dorosego, ale niestety nieznanej mi rasy. W kadym razie nie

naley ten szkielet do którejkolwiek z ras duych byda, ale take nie do maej rasy krów

polskich. Poniewa za wyrostek ocisty ze Staruni nie by cakowitym, przeto by mona byo

odpowiednich pomiarów dokona, przerysowaem kontury jego wraz z konturami wyrostka

/. cakowitego krgu pochodzcego, a oznaczywszy na papierze - odpowiadajce sobie dugoci
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i punkty pomiarów, przeniosem je nastpnie na oryginay i dopiero wtedy cyrklem pomie-

rzyem. Dugo obu wyrostków, wzita pod uwag, wynosia 61 mm, pomiary szerokoci i gru-

boci zestawiem w poniszej tabelce:

Pomiary wyrostka ocistego 7-go krgu szyjnego (w mm):

Starunia
Bos. taurus

9 rec.

Szeroko na wysokoci 13 mm od koca wyrostka (bez nasadki) 25-5

7-5

28-5

8-5

33-5

11

25

7

29

8

32-5

10

Szeroko na wysokoci 37 mm od koca wyrostka (bez nasadki)

Szeroko na wysokoci 61 mm od koca wyrostka (bez nasadki)

Jeeli wic przypatrzymy si bliej temu zestawieniu i poprzemy uderzajc zgodno

w cyfrach opisem obu tych wyrostków, natenczas trudno si duej waha w ostatecznej dya-

gnozie, a tern samem zbylecznemi s dalsze wywody. W takim jednak razie dochodzimy do

nader szczególnego wyniku.

Wród tak wybitnie (jak si to zwyko przynajmniej uwaa) dyluwialnego materyau,

jak: mamut, nosoroec, jele olbrzymi, spotykamy naraz uamek, który wszelkimi swymi

szczegóami odpowiada porównanemu z nim wyrostkowi ocistemu 7-go krgu szyjnego wou.

Uywam nazwy wou (jako nazwy gatunkowej), gdy nie moe wchodzi tu w rachub ani

Bison priscus ani Bos pnmigenius. Obie te bowiem formy, tak róne w budowie cza-

szek, s trudne do wyrónienia od siebie, gdy rozchodzi si o poszczególne i to uamkowe

czci krgosupa, co znaczy, i rozmiary odpowiadajcych sobie czci nie mog zbytnio po-

midzy sob si. róni. Tymczasem pomiary wykonane nie zgadzaj si zupenie z wielkoci

krgu Bison priscus, a tem samem w myl dopiero co wypowiedzianego zdania, z wielko-

ci krgu Bos primigenius. Zreszt i w tym wypadku dyagnoza ostateczna zalen bdzie

od okrelenia cisego i rzeczywistego wieku warstw staruskich, z których te wykopaliska

pochodz.

T kwesty na razie zajmowa si nie mog, a cho na podstawie ogólnego zoryen-

towania si w caym materyale staruskim i na podstawie moich bada dokonanych na ma-

teryale z innych okolic pochodzcym i w innych warunkach si znajdujcym, doszedem do

pewnego przyblionego wniosku co do wieku warstw staruskich, to jednak na tem miejscu

stawia i udowadnia jak tez co do cile okrelonego wieku wykopalisk staruskich nie

mog, aby nie uprzedza nieznanych mi zreszt wyników bada innych wspópracowników

i nie. wprowadza ewentualnego zamtu. Dlatego te bd si stara wzi pod uwag wszel-

kie moliwe przypadki i z tego punktu widzenia rzecz t rozpatrzy.

Przedewszystkiem naleaoby si zastanowi, czy mamy tu do czynienia z woem dzi-

kim, czy te z domowym. Rzecz prosta, e tak may fragment nie pozwala na stanowcze

rozstrzygnicie, wykluczonem jednak nie jest, i moe zachodzi tu i ta pierwsza ewen-

tualno, jak tego dowodz do znaczne rozmiary omówionego wyrostka, a jeszcze bar-

dziej silniej zaznaczone wszystkie nierównoci, suce do przyczepu cignom. Co si tyczy
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wieku, to brak nasadki i typowo chropowata powierzchnia stykajca si z nasadk, dowodz,

e ona nie zostaa gwatem odaman, lecz e nasadka nie bya jeszcze z wyrostkiem zro-

nita i po zmacerowaniu si szkieletu odpada, a zatem e zwierze wca'e starem nie byo

i e wzrost dalszy wyrostka ocistego nie by jeszcze wykluczony. To podnosi wic jeszcze

bardziej warto pomiarami stwierdzonych rónic midzy wyrostkiem ocistym ze Staruni

a wyrostkiem sucym mi do porównania, pochodzcym z osobnika zupenie ju dorosego

i dowodzi znaczniejszych rozmiarów samego zwierzcia, a co zatem idzie, czyni te przy-

puszczenie, e moglibymy tu mie do czynienia z bydem dzikiem, bardziej prawdopodobnem,

zaznaczam jednake, bynajmniej niekoniecznem.

Jak wiadomo, obok duego tura (Bos priniigenius). ya w dyluwium take maa jego

rasa. jak to stwierdzi przedewszystkiem Nehring. a w najnowszych czasach take Malsburg ').

Prócz lego opisa Nehring jeszcze dyluwialn form byda dzikiego, t. j. Bos brachyceros

europae/is. Malsburg ujmuje owe dyluwialne formy byda dzikiego pod jedno pojcie polimor-

hcznego gatunku Bos (ur.) minutus Malsb., wyróniajc w obrbie jego 4 cianiejsze koa

form pod nazw: 1) Bos (ur.) minutus trockoceros. 2) B. fur.) min. priniigenius. majcy

by skarowacia, zdegenerowan form duego tura. 3) B. (uf.) min. brachyceros. odpowia-

dajcy wspomnianemu Bos brachyceros europaeus Adametza i wreszcie 4) B. (ur.) min.

akeratos, mutacyjn form, która uwaan jest za przodka byda bezronego. Pierwsza

i ostatnia forma maj by wedug Malsburga postglacyalne, druga i trzecia interglacyalne.

Nie moemy tu rozstrzyga ani tego, czy i o ile susznym jest pogld Malsburga na

ustosunkowanie wzajemne form byda dzikiego w dyluwium. ani czy oznaczenie czasu poja-

wienia si tych form jest cise, ani te wreszcie tego, z któr z wymienionych tu form mamy
w przypadku staruskim do czynienia. Materya bowiem, którym rozporzdzam, nie nadaje

si zupenie do tego celu, tem bardziej, e owe dyluwialne formy B. (ur.) minutus Malsb.

wyrónione zostay wycznie na podstawie osteologicznych stosunków czaszki a nie caego

szkieletu.

Jednakowo zarówno Bos priniigenius. a tem samem i wymienione pochodne jego

mae rasy, yy take i w podyluwialnych czasach, a sigay nawet do historycznych, gdy,

jak dowiody badania, tur y w Niemczech, Polsce, Rosyi i na Wgrzech a do XIV, a nawet

do XVII w., czego dowodem tur, którego okoo r. 1550 darowa król polski. Zygmunt August,

Herbertsteinowi. Wedug Wrzeniowskiego y tur na Mazowszu jeszcze w XVII w., a miano-

wicie koo Warszawy, w okrgu Jaktorówka, gdzie w r. 1599 liczono jeszcze 24 okazów,

w r. 1602 ju tylko 4, a ostatnia krowa zgin miaa w 1627 r. Znaczy to, e i ta droga

nie moe doprowadzi do celu ostatecznego, cho naley przypuci, i owe mae rasy wkrótce

w .-tanie dzikim istnie przestay i ju tylko jako bydo domowe byy hodowane, gdy wszyst-

kie szcztki, jakie z póniejszych wykopalisk posiadamy, wliczajc w to take I. zw. bydo

torfowe, pochodz z form ju oswojonych i hodowanych jako domowe zwierzta.

Z dzikich form mógby tu jednakowo wchodzi w rachub jeszcze ubr (Bison

cnropaeus). Niestety wiadomoci nasze co do chwili pojawienia si tego potomka potnego
ubra pierwotnego (Bison prisens) s zupenie niepewne. Wiadomem jest nam tylko,

1

) Malsburg R. Uber neue Formen des kleinen diluvialen Urrindes: Bos (urus) minutus n. sp.

Buli. intern, ile 1'Acad. d. Sciences de Cracovie. 1912.
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e utrzyma si on a po dzi dzie na naszych ziemiach w puszczy Biaowieskiej i e da-

wniej lasy i puszcze polskie obfitoway w t zwierzyn. Dodam tu mniej znany fakt, e pod-

czas obecnej restauracyi zamku królewskiego na Wawelu, wydobyto wielk ilo koci, sta-

nowicych cz t. zw. odpadków kuchennych, wród których znalazem take jeden róg ubra.

Czy pochodzi on z puszczy Niepoomskiej, czy z puszcz litewskich, trudno dociec.

Mamy zatem tu kilka moliwoci, których rozstrzygnicie staje si wprost wykluczone,

zarówno z braku obfitszego materyau, jak i trudnego stwierdzenia wieku warstw staruskich.

Dlatego najpraktyczniejsz rzecz bdzie wybra drog poredni i stwierdziwszy raz jeszcze,

i opisany wyrostek ocisty pochodzi z 7 krgu szyjnego zwierzcia z rodziny Boiridae a ro-

dzaju Bos, gatunek i>taurus« opatrzy tymczasem znakiem zapytania.

Z pierwszych poszukiwa pozostayby jeszcze do opisania dwa uamki kostne, które

s tak niekorzystnie zachowane, i blisze ich okrelenie jest nader trudnem, a przytem wt-
pliwe. Jeden z nich to prawdopodobnie ko gnykowa, gdy przynajmniej ksztatem swoim

najbardziej jeszcze do tej wanie koci si zblia, ale czy to jest istotnie uamek koci gny-

kowej i do jakiego zwierzcia przynaley, tego nie mona stanowczo orzec. Drugi za uamek,

który przedstawia górn, proksymaln cz koci ydkowej, pochodzi z okazu modego, jak

tego dowodzi brak nasadki przy zachowaniu cakowitem powierzchni dyafyzy. stykajcy si

z epifyz. Pomimo modoci okaz. do którego ona naleaa, musia posiada znaczn wiel-

ko, jak tego dowodzi grubo diafyzy tej koci. Fragmentaryczny stan zachowania i brak

nasadki górnej nie pozwala niestety, podobnie jak i ko pierwsza, na cise, systematyczne

okrelenie.

Obecnie przechodz do opisu tych trzech uamków, które wydobyto w r. 1911 w obe-

cnoci p. Dr. Rogali. Cay ten materya skada si tylko z trzech fragmentów, a mianowicie

z trzona koci potylicznej (corpus ossis occipitalis) konia i 2 kawaków eber.

Trzon ten wyobraa ryc. 5 na tab. LXVII (widziany z dou); uamków eber, które

s nader niefortunnie zachowane, nie uwaaem za stosowne i potrzebne fotografowa. Co

si tych ostatnich tyczy, to wspomn o nich tylko tyle, e uamek szerszy pochodzi naj-

prawdopodobniej z konia, wszy za ze zwierzcia z rodziny Ceruidae, by nawet moe,

i z jelenia olbrzymiego. Zarówno jecluak jeden jak drugi, jako przedstawiajce nader mae
wycinki caego ebra, nie nadaj si zupenie do porównawczych studyów.

Pierwszy natomiast uamek, t. j. trzon koci potylicznej, zachowa si tak szczliwie,

i oznaczenie jego przynalenoci byo zupenie moliwem. Jest to, jak widzimy z ryciny, cay,

kompletny trzon koci potylicznej, od najdalej w ty sigajcej czci, t. j. od dolnego ogro-

dzenia albo brzegu otworu wielkiego (foramen magnum), a po miejsce zrostu z trzo-

nem koci klinowej (os basisphenoiclale) . Ta wanie przednia powierzchnia koci,

która zrasta si z tyln powierzchni trzonu koci klinowej i posiada przeom chropawy

i nierówny, dowodzi, i fragment ten nie zosta bynajmniej odamanym, lecz, e po zmacero-

waniu si czaszki, a tern samem w tern niezronitem jeszcze miejscu odpad od trzonu koci

klinowej. Znaczy to, i ko ta naleaa do osobnika modego, rzecz do wana z tego

wzgldu, i ko ta przerasta rozmiarami trzony potylicy czaszek tegoczesnych koni tych,

które mi suyy do porównania, a które pochodziy z osobników starszych i bynajmniej nie

maej rasy.

WYKOPALISKA STARUSKIE ^
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Znamienn cech, po której odrazu odróni mona ten trzon od trzonu potylicznego

wszystkich przedewszystkiem parzystokopytnych, jest brak zupeny guzów miniowych
(iitbent muscularia, dawniej zw. t. pharyngea), jakie w silnej mierze, tu po za kyk-

ci a mi potylicznymi ( condyli occipitales) le, tak, e powierzchnie stawowe przechodz

na nie i e wskutek tego tylna ich strona stanowi wraz z powierzchniami kykci jednolit

powierzchni stawow, przylegajc do odpowiedniej paszczyzny stawowej I. krgu szyjnego,

I. j. atlasu. Na opisywanym uamku odnone powierzchnie stawowe zachodz wprawdzie, jak

lo zwaszcza po lewej stronie widzimy, daleko na trzon potylicy, nie tworz jednak guzów.

lecz agodnie przechodz na trzon. Pomidzy obiema powierzchniami biegnie pytka redniej

szerokoci rynienka, znowu w zupenej zgodnoci z odpowiedni rynienk trzonu potylicznego

czaszki konia dzisiejszego. Cay ksztat trzonu, o przekroju mniej wicej regularnego trapezu,

odpowiada równie stosunkom odpowiednim u koni, a zgodno ta idzie nawet tak daleko.

e i wewntrzna, I. j. górna strona tego uamka nie róni si wcale od trzonu potylicy konia

dzisiejszego, gdy nawet dwa tak niestae z swej natury otworki odywcze (for. nn-

Irino. znajdujce si w tylnej czci wewntrznej powierzchni tej koci, napotykamy zarówno

w uamku staruskim, jak i u koni dzisiejszych.

Boczne brzegi górnej czci trzonu tego s utrcone tak, e z tej strony widziany

sprawia znowu wraenie koci wszej, ni odpowiednia cz potylicy u okazów dzisiejszych

do porównania mi sucych. O rozmiarach szerokoci jego mona jednak mie dokadne wyo-

braenie, albowiem dolne brzegi otworów kykciowych (foramina conctyloidea) za-

choway si po obu stronach trzonu.

Pomiary trzonu potylicznego (w mm):

Starunia

Szeroko midzy for. condyloiclea . .

rynienki midzy cond. occipitales .

61

355

33

9

Jest to zatem sam Irzon koci potylicznej konia (Equus caballus L.), któ-

rego niepodobna odróni od trzonu koni dzisiejszych. Przemawia zatem i póny ju wiek

warstw slaruskich, tak, e o Emts Stenonis Corchi, lub E. wurtembergensis Wiist. mowy
by tu nie moe. Monaby wic nazw Eiuis cabalhis zaopatrzy co najwyej dodatkiem

fossilis. na oznaczenie, i jest to materya kopalny, nie dzisiejszy i e odnosi si do konia

w stanie dzikim jeszcze yjcego, który jednak pod wzgldem cech swych mieci si zupenie

w granicach zmiennoci typu dzisiejszego.

Ewis caballus jest w rodzaju Eguus, wystpujcym po raz pierwszy w pliocenie

Indy i zagangesowych i Chin, gatunkiem najmodszym, który pojawi si dopiero w pleistocenie

Europy, pón. Azvi i pón. Afryki, i .udzie yje do dzi dnia, wprawdzie ju nie w dzikim

stanie, lecz tylko jako zwierz domowe.
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Zestawiajc wyniki powyej podane, które przyday do fauny kopalnej staruskiej par

nowych form, jak: Rana temporaria, Bana ridibunda, Asios otus (albo Otus brachytusj,

Cermis euryceros Aldr., Bos taurus P i Euus cabalhis a by moe i Cerous capreo-

lus? - - a wic zwierzta bd to lene, bd to botne, bd stepowe, przychodzimy do

przekonania, i pogld na teren, jaki poprzednio pokrótce w tej pracy naszkicowalimy, jest

suszny, tem bardziej, e popieraj go i inne znalezione w Staruni .szcztki zwierzt i rolin.

Wieku geologicznego opisanych przeze mnie zwierzt, na podstawie objtego t prac

materyau, okreli cile nie mona. adne bowiem z tych zwierzt nie jest na tyle chara-

kterystycznein. by na jego podstawie budowa jakiekolwiek przypuszczenia. Zarówno Rana
temporaria, jak R. ridibunda, tudzie sowa bez wzgldu na to, czyby to bya sowa uszata

czy botna, nale ju do fauny dzisiejszej, chocia znane s lake ju z dyluwium. To samo

odnosi si do ssaków takich jak Bos taurus i Euus cabalhis. Jedynie tylko jele olbrzymi

jest typow dyluwialn form, która nie przesza w skad dzisiejszej fauny ssaków, a która

zjawia si równie dopiero w dyluwium. Nie spotykamy jednak jelenia olbrzymiego w naj-

starszych warstwach dyluwialnych, w t. zw. przedlodowych, bo dopiero po okresie midzy-

lodowym dochodzi jele olbrzymi w Europie rodkowej do swego najwyszego rozwoju ').

Wnioskujc z tej tylko formy monaby tyle powiedzie, i w kadym razie mogaby to by
fauna co najwyej rodkowo-pleistoceska, albo póno - pleistoceska, a moe nawet popleisto-

ceska 2
).

') Blisze szczegóy, odnoszce si do jelenia olbrzymiego, mieszcz si w moich pracach,

drukowanych w »Kosmosie« 1911, 1912 r.

2
) cilejsze okrelenie wieku moe bdzie moliwem dopiero na podstawie caego materyau,

tak rolinnego jak i zwierzcego, zebranego w Staruni. Zreszt, jak ju zaznaczyem na innem miejscu,

obecnie t kwesty nie bd si tu zajmowa a interesujcych si t spraw odsyam do mojej pracy

o jeleniu olbrzymim, wychodzcej równoczenie w Rozprawach Akademii Umiejtnoci w Krakowie.





E) USZCZAK GRUBODZIOB
(Coccothraustes coccothraustes L.)

wydobyty z pleistoceskich iów w Staruni.

Opracowa

Dr. Wadysaw Mierzejewski.

Wstp.

W przeciwiestwie do ogromnej iloci gatunków kopalnych krgowców liczba ptaków

kopalnych jest wogóle bardzo nieznaczna, wprost znikoma, bo znamy ich dotd zaledwie

500 gatunków, z których wiksz cz opisano na podstawie zaledwie paru zachowanych koci

lub nawet tylko ich uamków. Ogromn rzadko kopalnych ptaków, w porównaniu z olbrzy-

mi iloci obecnie yjcych z gór 10.000 gatunków, trudno wytómaczy w sposób mniej

lub wicej zadowalniajcy. Wedug Zittla
x

) mona przyj, e przyczyn tego jest odmienny

sposób ycia ptaków i zdolno atwego unikania grocych im niebezpieczestw. Najczst-

szym powodem mierci zwierzt ldowych ma by zdaniem jego, mier wskutek utonicia,

co znowu wyjtkowo tylko zdarzy si moe ptakom starym lub modym, ju latajcym. Na-

wet w wikszej iloci znajdywane w jeclnem miejscu resztki jednego lub kilku gatunków pta-

ków, jak naprzykad w mioceskich tufach ródlanych, nie pochodz z osobników bezpo-

rednio zatonitych, lecz s szcztkami ptactwa wodnego, które zgino odurzone prawdo-

podobnie wydobywajcym si gwatownie dwutlenkiem wgla, lub jakim innym gazem truj-

cym. mier w tym wypadku nastpia prawdopodobnie bardzo szybko, prawie e nagle, co

wskazuje znalezienie szkieletów ptasich, lecych na jajach, naprzykad w miejscowoci Saint-

-Gerand-le-Puy we Francyi 2
).

Czciej zachoway si szcztki ptaków innym sposobem. Znaczna np. ilo koci

pardwy (Lagopus albus K. et. BI.), nagromadzonych w jaskiniach warstw pleistoceskich

górnych, pochodzi z ptaków zabitych przez sowy i czciowo tylko przez nie strawionych.

1

)
Zittel. Grundzuge der Paleontologie. II. Vertebrata. Miinchen und Berlin. 1911.

2
)
Paul Paris. Oiseaux fossiles de la France. Rev. Franc. d'0rnithol. 1912. N-o 37, p. 283.
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Koci znów ptaków, znajdywane w fosforytach Ouercy we Francyi, nale do gatunku Aigia-

lornis, pokrewnego obecnym jeykom (Ct/psel/ts), który gniedzi si prawdopodobnie na

sposób pewnych jaskóek gromadnie w szczelinach i jaskiniach ska i w nich te niekiedy

iiinal. Stosunkowo duo resztek ptasich kryj tury sodkowodne w departamencie Allier i Ries

we Francyi, dalej Fossil Lak stanu Oregon w Ameryce Pónocnej i mioceskie pokady Pata-

gonii, kolo Santacruz. Zway koci olbrzymich ptaków nielatajcych, zamieszkujcych niegdy

Australi i Now Zelandy. s moe w czci nagromadzone przez czowieka.

Mnóstwo szkieletów najrozmaitszych gatunków ssaków spotyka si najpospoliciej w tor-

fowiskach lub pokadach, powstaych niewtpliwie z bagien lub bot, w których zwierzta te.

zwaszcza mode i niedowiadczone, szukajc wody do picia, grzzy i tym sposobem giny,

mier wskutek ulonicia w podobny sposób w bagnach i torfowiskach spotka moga nawel

i pi nki. ale tylko nielatajaee, jak na to wskazuj cae lub tylko czciowo zachowane szkielety

osobników z gatunku Aepyornis, znajdywane na Madagaskarze.

.Nadzwyczaj rzadkie s wypadki znalezienia szkieletów zwierzt, któreby zginy w zbior-

nikach ropy lub asfaltu. Niedawno jednak opisano 1

) cay szereg szkieletów najrozmaitszych

ssaków i ptaków, znalezionych w pokadach asfaltowych miejscowoci Rancho La Rrea, nie-

daleko Los Angelos jw poudniowej Kalifornii. Wród pochodzcych stamtd kopalnych ptaków

przewaaj drapiene [33 szkieletów ora (Auila chrysaetus L.)], rzadsze s inne rodzaje

jak kruk (Corvus coraccj, g (Branta canadensis), paw (Patio califomicus) i czapla

(Arclea heroclias). Abel 2

)
przypuszcza, e wszystkie te zwierzta wchodziy w poszukiwaniu

wody przez omyk do stawów ropy lub asfaltu, w których nastpnie tony. Za susznoci

takiego przypuszczenia przemawia znalezienie niedawno w lej miejscowoci sowy. która nie

moga wzlecie, przylepiona do asfaltu, zacielajcego brzegi zbiornika wody.

Ze wszystkich zwierzt, wydobytych z pokadów asfaltowych w powyej wymienionej

miejscowoci, zachoway sie tylko same szkielety. Dlatego daleko cenniejsze .i ciekawsze s
resztki zwierzt znalezione niedawno temu, w padzierniku i listopadzie 1907 r. na ziemiach

Polskich, mianowicie w kopalni wosku ziemnego w Staruni we wschodniej Galicyi. Tutaj bo-'

wiem- oprócz szkieletu zachoway si i czci mikkie, przyczem tak doskonale, e niektóre

histologiczne preparaty z tkanek i organów, nawet bardzo delikatnych, s niewiele gorsze od

podobnych preparatów ze zwierzt wieo zabitych i dobrze utrwalonych.

Nadto i wiele bogatsze pod wzgldem rónorodnoci form s te pokady iów pleisto-

ceskich, przepojonych rop i sol z wkadkami wosku ziemnego, gdy oprócz wielkiej iloci

wietnie zachowanych zwierzt bezkrgowych, zwaszcza owadów, szczególnie za chrzszczy

(przewanie wodnych), znaleziono tu dotychczas ze zwierzt krgowych prócz mamuta, noso-

roca i szcztków kilku innych krgowców (ob. wyej) okaz ptaka, którego opis jest wanie
przedmiotem niniejszej pracy.

l

) Merriam. Recent Discov. of Quatern. Mammals in Southern California. Science. N. S. 24.

Nr. 608. 1906, p. 248. Miller. Teratornis, a New Avian Genus from Rancho La Brea. Univ. Californ.

Publ. Buli. Depart. Geol. V, Nr. 21, 1909. Tene. Pavo califomicus, a Fossil Peacock from the Qua-
tern. Asphalt Beds of Rancho La Brea. Tame Nr. 19. 1909.

-i Abel. Grundziige der Paleobiologie der Wirbeltiere. Stuttgart. 1912.
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I. Czci mikkie.

Szcztki powyej wymienionego ptaka znajdoway si pocztkowo, po wydobyciu ich

z ilu ropnego w takim stanie, e zrazu trudno byo wogóle rozpozna, z jakiego zwierzcia

resztkami ma si do czynienia. Brakowao bowiem gowy, szyi, tylnych koczyn, a naturalnie

i upierzenia. Tylko z jednej strony widoczn bya lekko wystajca krawd, przypominajca

swoim zewntrznym wygldem grzbiet grzebienia mostkowego (crista sterni s. carinaj

ptaka, tudzie w miejscu, gdzie si rozpoczynaa, istniao trójktne wgbienie, uksztatowaniem

podobne do zagbienia (angulus interclavicularis), wystpujcego w górnej czci piersi

ptaka, a utworzonego przez zbiegajce si ramiona wideek obojczyka. Na prawo od tego

wgbienia wystawa jaki krótki wyrostek, który, jak si póniej okazao, by górn poow
koci ramieniowej prawej (humerus), mocno uszkodzonej. Lewe skrzydo (jak si póniej po-

kazao w czci ramieniowej i przedramieniowej dobrze zachowane), zgite byo w stawie

okciowym tak, e cz rki po napistek (rka in sensu stricto nie zachowana) przylegaa

do. czci ramieniowej, a wraz z ni do tuowia tak cile, i trudno je byo w pierwszej chwili

rozpozna. Prócz tego cay ten splot resztek przepojony by nawskro rop, a w niektórych

miejscach oblepiony ziemi, piaskiem i resztkami rolinnemi, nie dajcemi si bliej oznaczy.

Cao sprawiaa na pierwszy rzut oka wraenie ciemno brunatnej bryy ziemi, bardzo kru-

chej i mocno woniejcej, na której zaledwie mona byo zauway, jak wyej wspominaem,

co w rodzaju wypukej piersi maego ptaszka. Caa ta nieforemna brya bya nadto w nie-

których miejscach widocznie mocno uszkodzona. Stwierdziy to póniejsze badania, wskazu-

jce w wielu miejscach tych resztek znaczne zmiany, wywoane prawdopodobnie cinieniem

warstw ziemi, a poniekd i nieostronoci robotników przy nieogldnem wydobywaniu tych

szcztków z ziemi. Zdradzaj to poamane koczyny ptaka i uszkodzenia caej czci grzbie-

towej, zwaszcza miednicy.

Ca t bry umieciem w soiku z benzyn, która prawie e momentalnie zabar-

wia si na ciemno-smolisto. Wosk ziemny i rozmaite tuszcze rozpuszczay si nadzwyczaj

atwo w benzynie, resztki za ziemi, muu i wspomniane poprzednio drobne szcztki rolinne

osiaday obficie na dnie soja. Po parudniowem trzymaniu w kilkakrotnie zmienianej benzynie

przeprowadziem nastpnie badany przedmiot przez ksylol, chloroform i alkohole do wody

destylowanej. W kadym z tych pynów pozostaway szcztki ptaka przez 1 lub 2 dni. Po

starannem wreszcie oczyszczeniu szcztków od przylegajcych do nich cia obcych za pomoc
mikkiego pdzelka oraz kilkakrotnego przepukania w wodzie destylowanej, mona byo

przystpi do ich sfotografowania a nastpnie do dokadnego rozpatrzenia. Ryc. 1 (tab. LXV)

jest fotografi szcztków tego ptaka w wielkoci naturalnej, ryc. 2 (tab. LXV) oddaje ksztat

kaduba w powikszeniu 1 :
1"5.

Z obu tych fotografii wida, e szcztki te nale do ptaszka o do krpej i mocnej

budowie, wielkoci duego skowronka lub szpaka. Bardzo wyranie wystpiy teraz po oczysz-

czeniu: grzebie mostka (carinaj, wgbienie, odpowiadajce ktowi pomidzy ramionami wi-

deek, skrzydo lewe zachowane cakiem dobrze po napistek, oraz brzuch po odbyt. Wida
take na tej fotografii pierwszej, e cay krgosup, wraz z resztkami miednicy, oddzielony

jest od kaduba i z reszt ciaa pozostaje w zwizku za porednictwem wakiego tylko pasma

mini. Krgosup pokryty jest miniami, z poród których daj si wyróni minie grzbie-
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to we i ldwiowe (mnscidi dorsales et lumbales), tudzie niektóre inne, nie dajce

si jednak z powodu zby silnego uszkodzenia bliej okreli. Prócz tego widzimy jeszcze na

ryc. 1 (tal). LXV) trzy ostatnie krgi grzbietowe, cakowicie pozbawione mini i bdnie

umieszczone w okolicy szyi.

Poniewa krgosup by oddzielony od reszty ciaa, wszystkie gówki i szyjki eber,

a take i niektóre wyrostki poprzeczne i cierniste (processns transoersi et spinosij, jak

si to póniej po odpreparowaniu szkieletu okazao, byy odamane lub mocno uszkodzone.

Równie uszkodzon bya miednica, z której brakowao prawie zupenie czci tylnej, to jest

koci onowych (os pubis) i kulszowych (os ischii), cakowicie krzyowej czci krgosupa

(os sacrum), tudzie ogona z pygostylem; z przedniej za partyi zachoway si mocno na-

ruszone koci biodrowe (os ilei) i cz zronitych pomidzy sob krgów ldwiowych

(vertebrae lumbales). tworzcych rodkow okolic miednicy ptasiej (pehris). Kolor okazu

wskutek zabarwienia rop jest ciemno-brunatny.

Natomiast bardzo dobrze zachowane s piersi i okolica ramion z koczynami, nieco

mniej brzuch i krgosup. Piersi, ksztatu lekko klinowatego, s do wypuke, a krawd grze-

bienia mostkowego bardzo wyranie zaznacza si na nich, jak to ma miejsce u ptaków y-
jcych bardzo chudych lub wyschych okazów. Minie piersiowe powierzchowne (musculi

pectorales superficiales s. majores hominij rozezna mona dobrze, jakkolwiek wskutek

wyschnicia s silnie spaszczone. Trzon mostka (corpus sterni) jest do znacznie zni-

szczony. Na prawym boku przewiecaj przez skór niektóre ebra, jak równie dolny koniec

mostka, odpowiadajcy wyrostkowi mieczykowatemu (xiphosternum s. processns metaster-

nalis amum). Ko mostka jest mocno uszkodzona, lecz mimo to mona nie tylko wnio-

skowa dobrze o wygldzie caego mostka, lecz nawet dokadnie zmierzy jego dugo i sze-

roko, gdy zachowa si doskonay jego negatyw. W górnej czci kaduba zachoway si

nieco tylko uszkodzone barki i wideki (furcula s. claoiculae), które przewiecajc take

wyranie przez skór, umoliwiaj dokadne wymierzenie kta, utworzonego przez obydwa

ramiona wideek (angulus interclamcularis). Kt ten pokryty jest doskonale zachowan

skór, która tylko w niektórych miejscach jest lekko skurczona lub pofadowana; mini w tej

okolicy brak prawie zupeny.

Skrzydo prawe jest le zachowane; pozostaa z niego tylko górna cz koci ramie-

niowej, prawie cakiem obnaona z mini, nadto dolny jej koniec jest uamany i sterczy na ze-

wntrz. Skrzydo lewe jest natomiast bardzo dobrze zachowane, brak tylko napistka i wa-

ciwej rki. Cae to skrzydo jest pokryte nadzwyczaj dobrze zakonserwowan skór. Brak na

niej jedynie zupenie piór; tylko na skórze, okrywajcej ko okciow (ulnaj widoczne s resztki

nasady i kawaków lotek (remiges) w iloci 8 lub 9. Bona lotna (petago) jest dobrze za-

chowana, lecz mocno skurczona. Po odmoczeniu we wodzie odzyskaa poniekd pierwotn

sw sprysto, tak. e mona byo j prawie cakiem rozprostowa. Rozpozna na niej

mona miejscami nasady lub nawet kawaeczki dulek piór lub puchu, lecz niezbyt wyranie.

Minie skrzydowe s tak doskonale zakonserwowane, e mona byo odpreparowa kady
z osobna; minie: biceps, tensor petagii, extensor brachii, radialis, brachialis, extensor

digitorum i t. d.. wogóle prawie wszystkie skrzydowe, miay ksztat mini ptaka niedawno za-

bitegp, a i len sam wygld, z wyjtkiem barwy, twardoci oraz sprystoci. Zachoway si. nawet

nie tylko pochewki i bkszczce jeszcze cigna, lecz take wóknista budowa samego mi-
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ni. Oprócz mini w skrzydle lewem udao si znale i odpreparowa nerw ramieniowy

fnervus brachialis). Wskutek uszkodzenia krgosupa cz grzbietowa kaduba jest daleko

gorzej zachowana, anieli brzuszna; z mini grzbietowych i ldwiowych pozostay tylko

strzpy. Poniewa grzbiet ptaka jest wogóle bardzo sabo uminiony, to atwo móg uledz

takiemu zniszczeniu. Ze ciany brzusznej utrzymay si waciwie tylko powiezie (fascia),

oraz lady niektórych mini brzusznych, prawdopodobnie minia brzusznego skonego ze-

wntrznego (musculus obliuus abdominis externus) i poniekd skonego wewntrznego

(m. obliuus abdominis internus). O ile lewa koczyna przednia — skrzydo jest dosko-

nale zachowane, o tyle cay bok lewy jest zniszczony, prawy za jest stosunkowo dobrze

zachowany nawet w swej dolnej (brzusznej) czci, na której nawet wyranie widoczne s
przewiecajce przez skór ebra.

Skóra na caej powierzchni piersi, brzucha i skrzyda prawego, oraz jego bonie

lotnej (petago) jest do twarda, krucha, chropowata, w niektórych miejscach mocno zmarsz-

czona lub brodawkowata; pokrywajca lewe skrzydo i bon lotn jest gadka, nawet do
elastyczna i usiana drobnemi wystajcemi resztkami nasad piór lub puchu. Obecnoci komórek

nabonkowych nie udao mi si stwierdzi nawet pod silnem powikszeniem mikroskopowem.

Skóra waciwa (corium) jest zachowana zaledwie na kilku preparatach. Po zabarwieniu

przedstawia si jako nieco ciemniejsza warstwa, do jednolitej budowy, z bardzo niewyran

ziarnistoci, lec ponad wyran warstw mini. Komórek nie widzimy tu wcale. Za-

lenski ') twierdzi, e w skórze mamuta znalezionego w zmarzej ziemi na Syberyi nie udao

si mu take zauway komórek nabonkowych, nawet zupenie zrogowaciaych. Przypisuje on

to temu, e nabonek zosta cakiem zuszczony dziaaniem wody. Przypuszczenie to nie ma
jednak miejsca w moim wypadku, poniewa ptak znajdowa si w pynie oleistym, który

chroni go od macerujcego wpywu wilgoci. Naley raczej zauway, e wogóle skóra ma-

ych ptaków po dobrym nawet utrwaleniu dla swej cienkoci jest bardzo krucha i z tego

powodu do trudno jest zrobi skrawki, na których byby zachowany wyranie cakiem nie-

uszkodzony naskórek.

Na skórze, pokrywajcej ko okciow, zachowane s, jak ju wspominaem, nasady

i kawaki dutek lotek ramieniowych (remiges) w iloci 8— 9, które sw nasad wnika-

jc gboko w minie skrzyda, sigaj prawie do samej koci okciowej (tab. LXV, ryc. 1 i 2).

Kilka z tych nasad piór wraz z otaczajc skór pokrajaem po zatopieniu w celoidynie na

serye skrawków, gruboci 9 \>., a nastpnie zabarwiaem bkitem wodnym (Wasserblau), eozyn

i innymi barwikami. Najlepszy z poród tych skrawków uwidocznia ryc. 4 na tab. LXV, take

ryc. 2, lit. a na tab. LXV
Wida tu przedewszystkiem bardzo dobrze zachowan brodawk pióra (papilla pen-

naej, jeden z najdelikatniejszych utworów w ciele ptaka. Ma ona ksztat wyduonego stoka

ku kocowi coraz mocniej zaostrzonego (tab. LXV, ryc. 4, lit. d). Ponad brodawk widzimy

tak zwan »dusz« pióra (tab. LXV, ryc. 4, lit. a), o wóknistej budowie, zoonej z prostych

i koncentrycznie uoonych warstewek zrogowaciaych. Rysunek jej przypomina soje np.

deski z drzewa dbowego. Po bokach, z kadej strony » duszy «, widzimy dwa pasy ciemno

') Zalenski. Mikroskopiczeskija izsledowanija niekotorych organów mamonta, najdiennago na

r. Berezowkie i t. d. St. Petersburg 11309.

WYKOPALISKA STARuSKIE .Q
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zabarwione, bez wszelkich ladów wókien lub jakiej innej struktury (tab. LXV, ryc. 4, lit. b),

sigajce a do samej podstawy brodawki i tu przechodzce w sam istot teje (dobrze to

wida na tab. LXV, ryc. 4, koo lit. h); s to brzegi przecitej rurki rogowej (dutki) pióra.

Na zewntrz poza t substancy dutki wystpuj symetrycznie warstwy o budowie wóknistej,

w których duo jest ziarenek (tab. LXV, ryc. 4, lit. c). Po prawej stronie rysunku czy si

ta warstwa z substancy rogow dutki, a w jednem miejscu na dole przechodzi wraz z ni
w tkank samej brodawki pióra (tab. LXV, ryc. 4, lit. h). Wóknista ta warstwa to prawdo-

podobnie nabonek, który jest tak zmieniony, i niepodobna wykaza w nim ani komórek,

ani jder. Nabonek ten, wspomniany wyej (tab. LXV, ryc. 4, lit. e i h), przechodzi w sam
brodawk, dajc pocztek tworzcemu si pióru. Poza nabonkiem na zewntrz widzimy

jeszcze kilka równolegle biegncych pasemek, ciemniej lub janiej zabarwionych. Ciemniejsze

z tych warstw posiadaj wyranie wóknist budow i s resztkami mini podskórnych

(ryc. 4, lit. f), na których nie wida wcale prek. Janiejsze za warstwy nie maj prawie

wcale wókien, lecz zato obfito ziarenek, które monaby .uwaa za resztki wókien i ko-

mórek tkanki cznej (tab. LXV, ryc. 4, lit. g).

Najmocniej barwi si warstwa rogowa dulki (tab. LXV, ryc. 4, lit. b), sabiej ta, któr

uwaam za nabonek (tab. LXV, ryc. 4, lit. c), jeszcze sabiej minie podskórne (tab. LXV,

ryc. 4, lit. f), najsabiej wreszcie partye, które uwaam za tkank czn (tab. LXV, ryc. 4.

lit. g), lec pomidzy warstewkami wókien miniowych. Sama brodawka jest bardzo sabo

zabarwiona i posiada bardzo mao ziarenek, sam tylko brzeg jej barwi si mocniej tak, e
zarysy brodawki s bardzo wyrane. W samej brodawce brak ladu jakichkolwiek tworów

komórkowych. W podstawie swej brodawka przechodzi z jednej strony w dutk i nabonek

(tab. LXV, ryc. 4, lit. h), z drugiej za w warstwy mini i tkanki cznej, otaczajcych j do-

koa (tak. LXV, ryc. 4, lit. e). Przejcie to jest bardzo agodne tak, e w miejscu oznaczonem

liter h na ryc. 4 wida, jak wókna otaczajcej substancyi miniowej powoli wnikaj w sam
brodawk, zamieniajc si w ziarnisto i nakoniec w substancy rodkowej czci brodawki,

ju cakiem jednorodn i barwic si bardzo sabo (tab. LXV, ryc. 4, lit. d i e). »Dusza«

pióra (ryc. 4, litera a) jest take sabo zabarwiona, ale posiada bardzo wyrany i do
skomplikowany dese z kresek prostych, zagitych lub koncentrycznie biegncych, mocno

przypominajcy, jak ju wyej wspomniaem, rysunki sojów drzewnych w deskach dbowych.

Ta budowa » duszy « polega, jak wiadomo, na warstwowem ukadaniu si poszczególnych

komórek ju obumarych na górnej powierzchni brodawki w cigu wzrostu samego pióra.

Warstewki te, wysychajc i kurczc si w rónych kierunkach, tworz wreszcie na przekro-

jach dese wyej opisany. Wszystkie te warstwy widoczne s najlepiej na preparatach bar-

wionych eozyn; sabiej gencyan karbolow lub bkitem wodnym z orcein.

Na niebarwionych preparatach widoczna jest tylko sama brodawka, oraz jednolita ro-

gowa dutka samego pióra, inne za warstwy, wóknista i ziarnista, s bardzo niewyrane.

Wkocu musz tu jeszcze zaznaczy, e wyej opisany obraz przekroju przez na-

sad pióra tego kopalnego ptaka tylko w ogólnych zarysach przypomina otrzymany z piór

wieo zabitego ptaka. Tómaczy si to tern, i mamy tu do czynienia z materyaem le

(jeeli tak mona powiedzie) utrwalonym, mocno znieksztaconym uciskiem warstw ziemi,

a przedewszystkiem dlatego, e, jak mi si zdaje, nie mona w tym wanie wypadku wcale

mówi o substancyach plazmatycznych, które ulegy zniszczeniu i przemianie chemicznej.
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Waciwie istnieje tu tylko pewne podobiestwo w ukadzie rónych tkanek, przypominajce

obrazy przekrojów przez pióro dobrze utrwalone.

Minie piersiowe jakkolwiek zachoway, jak wyej wspomniano, swój ksztat i wygld

pierwotny, s jednak tak kruche, i dotknite szczypczykami rozpadaj si jak piasczysta

ziemia lub mikka glina. Minie skrzyda s o tyle podatniejsze, e czasami udawao mi si

je rozskuba na poszczególne wókna.

Kawaki mini piersiowych, zatopione w celloidynie, krajane na skrawki 9 y. grube,

a barwione rónemi metodami, przedstawiaj si pod redniem powikszeniem mikroskopu

jako pytki ciemno zabarwione, w których daj si do wyranie zauwaa pczki, wzgldnie

regularnie obok siebie lecych, wókienek misnych. Wókna te w caej swej dugoci nie

maj jednakowej gruboci, lecz w jednych miejscach s grubsze, w innych za ciesze;

niekiedy kilka wókien w pczku jest grubszych lub przeciwnie cieszych, ni otaczajce. Prze-

bieg wókien w danym kawaku minia jest take nie zawsze regularny; czasem le po-

szczególne wókna równolegle do siebie, czasami za przeplataj si lub krzyuj tak, e nie-

kiedy mamy wraenie, i jakie wókno ley ponad reszt, to znowu jakby opltywao drugie

obok niego lece lub wnikao wgb i gino w warstwach wókien gbiej lecych. Tylko

na niektórych preparatach widoczne jest wyrane prkowanie poszczególnych wókien; na

innych prkowania wcale nie zna. S jednake i takie preparaty, zwaszcza niebarwione,

na których nietylko nie dostrzega si prkowania wókien, lecz i same wókna s bardzo

niewyrane lub nawet wcale niewidoczne; na takich niebarwionych preparatach widzimy tylko

jak ziarnist, prawie jednostajn mas, brunatnawo-ótawego lub brzowego koloru, mocno

przypominajc patologiczne, woskowe przeksztacenie si tkanki miniowej lub minie pra-

wie cakiem ju zgnie, w których nie mona zupenie dostrzedz nawet pod silnem powik-

szeniem jakichkolwiek ladów wókien, komórek czy prek. Udao mi si jednak z poród

niebarwionych preparatów odszuka taki preparat, na którym widoczne s nie tylko wyrane

wókna miniowe, lecz i prki poprzeczne tych wókien. Preparat ten odfotografowany, przed-

stawiony jest na ryc. 5, tab. LXVI. na której nie wszystkie wókna wystpuj jednako wy-

ranie z tego powodu, e s mocno pokrcone i wzajemnie si przeplataj; natomiast prko-
wanie w niektórych czciach poszczególnych wókien jest bardzo wyrane. Jder brak zu-

peny. Jak ju wyej zaznaczyem, o miniach piersiowych monaby powiedzie, e maj
wygld gnijcych lub cakiem ju zgniych. Reis *) opisujc resztki tkanek miniowych ryb

jurajskich, których ciao jest ju cakiem skamieniae, twierdzi, e tkanki te przedstawiaj

obraz gnijcych lub ju cakiem temu procesowi ulegych mini; daj bowiem obraz masy,

w której gdzieniegdzie widoczne s wókna o rónym stopniu zachowania, od wieych do

czciowo ju zgniych, a wreszcie cakiem zgniych, tworzcych mas jednolit bez wszelkich

ladów wóknistoci. Reis wnioskuje z tego, e proces fossylizacyi (skamienienia) musia roz-

pocz si zaraz po mierci zwierzcia i postpowa bardzo szybko, inaczej nie mogyby si

zachowa wszystkie te poszczególne stadya rozkadu mini.

Otó minie piersiowe ptaka ze Staruni wykazuj wszystkie te, przez Reisa opisane,

*) Reis. Untersuchungen iiber die Petrificirung der Muskulatur. Archiv Jur Mikr. Anatomie.

T. XLI, zesz. I, str. 492, 1893.
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stopniowania w zachowaniu tkanki miniowej; na niektórych mianowicie preparatach z ka-

waków mini, pochodzcych z warstw gbszych, np. z minia piersiowego gbokiego

(musculus pectoralis profundtis s. minor hominisj, przedstawiaj si minie pod mikro-

skopem jako masa jednolita, w której nie daje si dostrzedz adnych ladów jakiejkolwiek

struktury wóknistej, na innych za preparatach z warstw wicej powierzchownych wida

jednolit mas a w niej gdzieniegdzie do zdeformowane wókienka, jednake bez wszelkich

ladów prkowania poprzecznego. Natomiast skrawki z warstw, lecych tu pod sam skór,

maj do wyran wóknist budow, a poszczególne wókna zachoway w niektórych wy-

padkach bardzo nawet wyrane prkowanie, dobrze widoczne take na preparatach wcale

niebarwionych (tab. LXVI, ryc. 5).

Minie skrzyda lewego s daleko lepiej zachowane; na preparatach, barwionych

zwaszcza bkitem wodnym z orcein i eozyn, widzimy wyranie pczki wókien równo-

legle do siebie lecych, jednostajnie grubych na caej swej dugoci i o bardzo wyranych

prkach. Granice pomidzy substancy izo- a anizotropow s tu nadzwyczaj wyrane. Ko-

lejno jeden po drugim wystpuj prki ciemno-szahrowe i prki niebiesko-róowawe tak, e
ma si zudzenie, i s to preparaty ze wieo zabitego ptaka, le tylko utrwalone. Wókna
róni si od podobnych ze wieo zabitego ptaka tem, e s nadzwyczaj cienkie, moe
o 8—10 razy ciesze. Wytómaczy to mona tem, e wszystkie pynne substancye zostay

z tych wókien wycignite rop w przecigu ogromnie dugiego czasu i plazma skurczya

si o jak 8— 10 cz pierwotnej swej objtoci. Zjawisko za, e wókna i prkowanie

lepiej zachoway si w miniach skrzydowych, anieli w piersiowych, daje si wytómaczy

tem, e skóra ptasia jest nadzwyczaj cienka. Warstwa mini skrzydowych, leca pomidzy

skór a koci, jest take w porównaniu do piersiowych bardzo nieznacznej gruboci. Cho-

cia wic nie mona uwaa ropy lub nafty za dobre pyny konserwujce z tego powodu, e
s pynami oleistymi, nie mieszajcymi si z pynami wodnistymi, jakimi s pyny zawarte

w plazmie, to jednak mogy one prdzej wnikn i poniekd utrwali cienkie minie skrzy-

da, anieli grube i soczyste minie piersiowe, których te gbsze warstwy zdyy ju
zgni, zanim ropa do nich dotara. Z tego mona wnioskowa, e zwierzta, których plazma

zawiera ma stosunkowo ilo wody, a skóra jest do cienka, lepiej bd si zachowyway,

anieli zwierzta o wielkiej zawartoci wody, jak np. pazy i t. p. Jakkolwiek ropa nie moe
by uwaan za pyn utrwalajcy, to jednak dlatego, e zawiera wielk ilo olejków aroma-

tycznych, zabójczo dziaajcych na mikroorganizmy, moe by dobrym rodkiem dezinfek-

cyonujcym. a nastpnie i konserwujcym.

Udowadniaj to dobrze zachowane tkanki dyluwialnego ptaka ze Staruni. Aby si prze-

kona o konserwujcem dziaaniu nafty, wykonaem nastpujc prób. wieo zabite zwie-

rzta: mysz bia, wróbla i ab woyem do soików z naft. Po upywie szeciu miesicy

z aby zostaa tylko skóra, czci chrzestne, oczy i szkielet; reszta cakowicie wygnia i prze-

mienia si w pyn. Natomiast mysz i wróbel zachoway w zupenoci swój zewntrzny wy-

gld, nieco tylko nabrzmiewajc i to tylko w okolicy piersi i brzucha, gdzie jak wiadomo

najszybciej odbywa si proces rozkadu. W czasie preparowania wróbla okazao si, e mi-
nie byy dobrze zachowane, miay prawie naturaln barw czerwonawo-brunatn, pod mikro-

skopem za widoczne byy w niektórych miejscach wókna uoone w pczki o barwie ótej,

juk w stanie wieym. Wókna miniowe nie byy na caej dugoci jednakowego przekroju
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lecz w niektórych miejscach zgrubiae, w innych znowu zwone i skrzywione tak, e cza-

sami jedno zachodzio na drugie, lub wzajemnie si przeplatay. Niektóre kawaki mini nie

wykazyway wóknistej budowy, lecz wida byo tylko jednostajn, ziarnist mas, mocno

przypominajc obrazy, jakie mamy w niektórych preparatach z mini piersiowych ptaka ze

Staruni, a bdce wyrazem zgniej tkanki miniowej o wókienkach ju tylko gdzieniegdzie

zachowanych. Prkowanie wókien byo nadzwyczaj niewyrane, sowem, minie wróbla byy
ogóem daleko gorzej zachowane pod wzgldem histologicznym, anieli minie ptaka kopal-

nego. Naley jednak zaznaczy, e nafta oczyszczona musi by daleko gorszym pynem kon-

serwujcym, ni ropa lub wosk ziemny, gdy jest ju pozbawiona wielkiej iloci olejków lo-

tnych, naprzykad benzyny, zabójczo dziaajcych na bakterye. Doda take musz, e trzy-

maem wróbla w soiku z naft na oknie, to jest w temperaturze pokojowej, ptak za ko-

palny lea w ropie w temperaturze, w kadym razie w pewnych porach dnia i roku daleko

niszej, moe nawet stale niszej ni dzisiejsza.

odek i jelita wróbla s pod wzgldem morfologicznym i topograficznym równie

dobrze zakonserwowane, lecz le utrwalone dla bada histologicznych. Tkanka nabonkowa

jest take niedobrze zachowana; pióra wypadaj nadzwyczaj atwo. Sdz, e w miniach

ptaka ze Staruni a nadto i w niektórych innych jeszcze tkankach (chrzstce, cignach,

nerwach i skórze bony lotnej) zachowaa si poniekd i sama substancya plazmatyczna,

mianowicie biako, co pozna z tego, i wókna, po usuniciu z nich wosku ziemnego i od-

moczeniu w wodzie, destylowanej odzyskuj poniekd swoj sprysto; po woeniu ich za
do formaliny trac j zupenie i ju wicej jej nie odzyskuj. Wskazywaoby to, e we for-

malinie resztki substancyi plazmatycznej (biakowatej) cinaj si i staj si potem ju cakiem

nierozpuszczalnemi. Na istnienie pewnych chociaby ladów plazmy wskazywaoby, mojem zda-

niem, take róne zachowanie si substancyi izotropowej i anizotropowej wókien miniowych

wobec barwików. Nadto normalna barwa, jakote poysk chrzstki i cigien, daj si tylko

tem wytómaczy, e i w nich zachoway si czciowo waciwe im organiczne substancye.

Najlepiej ze wszystkich tkanek ptaka staruskiego zachowaa si tkanka czna;
wida to w cignach, powiziach, chrzstkach i t. d. Podobne spostrzeenia odnonie do za-

chowania si tkanki cznej poczynili Brandt i Zalenski na materyale z Syberyi, a Hoyer na

staruskim.'

Rozcigna i wizada oraz powiezie (fasciae) s wprost znakomicie zacho-

wane, gdy posiadaj niekiedy nawet jedwabisty swój poysk i szaraw barw, tudzie spry-

sto. cigna trzymane kilka dni w glicerynie, daj si rozskubywa na poszczególne wókienka.

W preparatach barwionych gencyan karbolow z atwoci na pierwszy rzut oka wyróni

mona pczki prostych wókienek, równolegle obok siebie lecych i w caej swej dugoci

jednakowo grubych. Po dodaniu kwasu octowego, nawet do rozcieczonego, nabrzmiewaj

zlekka i rozpuszczaj si, co moe take suy jako dowód istnienia niezmienionej che-

micznie substancyi organicznej. Miejscami wida i wókna spryste o przebiegu falistym, przy-

pominajce skrcone spryny; wókna te nie rozpuszczaj si w kwasie octowym. Bliej

nie opisuj tych preparatów, poniewa prócz braku jder, których odnale mi si nie

udao, nie róni si one prawie niczem od rozskubanych preparatów, sporzdzonych ze

wieych cigien lub powizi. Doda tylko mog, e orceina wókna klejodajne barwi nie

tak intenzywnie, jak w preparatach ze wieych tkanek. Przy spaleniu wydaj cigna i po-
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wiezie siln wo spalonych piór lub rogu, tak typow dla substancyi zawierajcej azot. Byby

to jeszcze jeden dowód na to, e substancye plazmatyczne nie ulegy cakowitemu zniszczeniu,

lub przeksztaceniu w poczenia czysto mineralne.

Przy wypreparowywaniu szkieletu czstokro trafiaem na chrzstk, która najlepiej

zachowaa si na gówkach (epifizach) koci pasu barkowego. Ma ona w tych miejscach take

swoj naturaln szaraw barw, oraz wielk sprysto. W podstawowej (hyalinowej) substan-

cyi chrzstki widoczne s jamki, w których znajdyway si komórki — chondroblasty. Treci

komórek brak zwykle i tylko w jednym wypadku widziaem komórk z do niewyranem

jdrem. Na przekrojach podunych przez chrzstk w gówkach koci wida wyranie przej-

cia tkanki chrzestnej w kostn. W miejscach tych gdzieniegdzie le w jamkach chrzstki

jakie resztki komórek, czy te substancyi, które barwi si hematoxylin i zapewne s po-

zostaociami jder. Okostna jest take dobrze zachowana i do atwo odstaje od samej

koci; przeciwnie chrzstka jest bardzo mocno przyczepiona do koci i tylko z trudnoci

daje si oderwa.

Koci maj barw ótawo zadymion, przechodzc nieraz w ciemno-brunatn. S
do kruche, zwaszcza ebra, i z tego powodu ami si atwo przy preparowaniu. Pod

wzgldem budowy histologicznej koci s dobrze zachowane, brak w nich tylko komórek

kostnych.

Tkanki tuszczowej nie udao mi si nigdzie znale, co tómacz sobie tern, e
tuszcz u ptaków mieci si na caej powierzchni ciaa pod skór. Poniewa za ta, jak wia-

domo, jest nadzwyczaj cienka, wic prawdopodobnie tuszcz zosta cakowicie rozpuszczony

w ropie, która przenikna do wntrza.

Najgorzej zachowa si rdze, którego kawaeczki, wydobyte z krgosupa, s nadzwy-

czaj kruche tak, e ju za najdelikatniejszem dotkniciem rozpadaj si na drobniuteki pro-

szek, koloru szarawo-seledynowego. Pod mikroskopem wida tylko jak nieokrelon, drobno-

ziarnist i zupenie jednorodn substancye, bez jakichkolwiek ladów komórek lub wókien.

Niekiedy wida z otoczki rdzenia czstki, które przedstawiaj si jako patki lub bonki do
przeroczyste z delikatnemi wókienkami lub ziarenkami.

Z lewego skrzyda udao mi si odpreparowa nerw ramieniowy (nervus brachia-

lis), który zachowa poniekd pierwotn elastyczno i gitko, kolor za zmieni na ciemny,

brunatno - oliwkowy. Po duszem trzymaniu w formalinie nerw zatraci sw sprysto, po-

dobnie jak to byo z miniami i skór bony lotnej; zachoway si wic i tu lady niezupe-

nie jeszcze zmienionego biaka. Na nerwie wystpuje osonka bardzo wyranie. W niektórych

razach udawao si j odczy od nerwu. Sam nerw by gdzieniegdzie prawie cakiem prze-

ksztacony i przemieniony w krysztay kwasów tuszczowych i wapna; w innych miejscach

zachoway si nawet wókna nerwowe, które daway si rozskubywa. Na poszczególnych

wókienkach nerwowych istnieje do dobrze zachowana osonka Schwana w postaci prze-

roczystej bonki, na której widoczne s podune, delikatne fadziki oraz drobne ziarnistoci;

w bezporeclniem ssiedztwie przewe Renwier'owskich jest ona nieznacznie zgrubiaa tak, i ma
si wraenie, jakoby koce jej zawijay si ku wewntrz. W przeweniach skupiona jest jaka

substancya mocno barwica si gencyan karbolow, która mogaby odpowiada resztkom

otoczki myelinowej. W caem zreszt wóknie nie zachowao si ani troch myeliny. W miejscu

wókna osiowego le drobne ziarenka lub krysztaki i tylko w jednem wóknie mona byo
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dopatrzy si ladów delikatnych wókienek (fibrille) wókna osiowego. Jder nie dostrzegem

ani w otoczce Schwana, ani w osonce samego nerwu.

Przy wypreparowywaniu szkieletu trafiem w okolicy barkowej na resztki przeyku
i tchawicy. Zachowany kawaek tchawicy (tab. LXV, ryc. 3, lit. b) jest na 8 mm dugi

i posiada rednic 25 mm; wida na nim w niektórych miejscach wyrane, poprzeczne rowki,

odpowiadajce granicom poszczególnych chrzstkowych, lub ju czciowo skostniaych pier-

cieni tchawicy. Budowy histologicznej tchawicy (trachea) bliej nie badaem, albowiem

materya by bardzo kruchy i atwo rozpada si na proszek. Utrzymana cz przeyku

foesophagus), dugoci 10 mm, a rednicy 175 mm (tab. LXV, ryc. 3, lit. a), przedstawia

si jako rurka, drona tylko w górnej swej czci, do której przyczepiaj si resztki niedaj-

cych si bliej okreli mini szyjnych. Nie jest take wykluczonem, e zachodzi tu moe
pomyka i te, jako przeyk opisane resztki, nale take do tchawicy. To przypuszczenie na-

suwaj niewyrane prki poprzeczne w górnej poowie tej czci, a mogce odpowiada gra-

nicom poszczególnych piercieni chrzestnych tchawicy; trudno to rozstrzygn, gdy cz ta

jest le zachowana.

Z okolicy piersiowej i krzyowej wydobyem resztki, przypominajce szcztki puc,

wtroby i nerek, które jednak przy bliszem badaniu okazay si szcztkami rolinnemi, jakie

dostay si tam wraz z ziemi i piaskiem od zewntrz.

#
RYS. 1. RYS. 2.

Najwicej zainteresowania budz odek i jelita ptaka kopalnego. Pomijajc ju

bowiem to, e utrzymay si same zupenie nieuszkodzone, to nadto przechoway dajce si

dobrze rozróni resztki niestrawionego pokarmu. Prawie kompletny splot jelit (tab. LXV, ryc. 3,

lit. i. i doczone powyej rys. 1 i 2) ma dugo 36 mm, szeroko 19 mm, rednica za

jelita wynosi 2-5 mm; w górnej czci splotu zachowaa si ledziona (Men) (rys. 1 i 2),

której z powodu znacznego zniszczenia tkanki bliej nie badaem.

Splot jelit jest mocno spaszczony; po stronie prawej, t. j. przylegajcej do pra-

wego boku ciaa, jest on nieco wypuky; po stronie za lewej, t.. j. przylegajcej do o-
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dka, jest on zlekka wklsy. Na obu tych powierzchniach widoczne s ptle poszczegól-

nych jelit.

Aeby si zoryentowa w uoeniu poszczególnych ptli jelit i ich topografii w caym

splocie, porównaem go ze splotem jelit dzi yjcego uszczaka grubodzióba (Coccothraustes

coccothraustes). Rys. 3) przedstawia jelita grubodzióba od strony prawej, to jest zwró-

conej ku prawej stronie ciaa ptaka, rys. 4) jelita tego ptaka od strony lewej, przylegajcej

do odka miniowego. Rys. 5) przedstawia schemat uoenia i przebiegu poszczególnych

ptli w splocie jelit wspóczesnego grubodzióba. Na rysunku tym zaznaczone s kreskami

penemi ptle jelit, widoczne po stronie prawej, kropkowane linie oznaczaj jelita, widoczne

po stronie lewej, przylegajcej do odka miniowego. Na rys. 5) liczba 1 i 2 albo litery

a—b oznaczaj ptl pierwsz, zamknit, prawoskrtn,— jest to dwunastnica (duodenum)

;

3— 19 wcznie jelito biodrowe (ileum); b— c ptl drug, zamknit, lewoskrtn; c—d trzeci,

zamknit, prawoskrtn; d—e czwart, otwart, lewoskrtn; liczby 19—20, to jest do koca,

bys. 3. RYS. 4.

oznaczaj jelito grube wraz z prostem (crassum-\-rectum). Ptle druga i trzecia, to jest

b—c i c—d tworz razem spiral. Uoenie ptli jelitowych grubodzióba wspóczesnego przed-

stawia wedug H. Gadow'a *) typ mezogyryczny, powstay z anti - orthocóFicznego, który jest

charakterystycznym dla wikszoci ptaków piewajcych fPasseres), a zwaszcza dla wróblo-

watych i uszczaków (Fringillidae). Liczby uyte dla oznaczenia poszczególnych ptli i skr-

tów jelita na rys. 3) i 4) odpowiadaj dokadnie liczbom, uytym na schematycznym rys. 5).

Na rys. 1) i 2) przedstawiajcym splot jelit ptaka ze Staruni, ptle, odpowiadajce ptlom

rysunku 3) i 4), oraz w rysunku schematycznym 5), oznaczone s temi samemi liczbami.

Porównywujc splot jelit ptaka ze Staruni z wyej wymienionym splotem jelit grubo-

dzióba, oraz ze schematem, zauwayem wielk analogi pomidzy nimi tak co do uoenia jak

i wygldu przewanej czci poszczególnych ptli. W górnej czci na rys. 1) i 2) widzimy

twór oznaczony liniami kreskowanemi, który odpowiada resztkom ledziony. Z tych dwu

rysunków wida, e pierwsza ptla (1 i 2), odpowiadajca dwunastnicy, jest zupenie dobrze

') Hans Gadów. Bronn's Klassen und Ordnungen des Tierreichs. V6gel. T. VI.
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i w caoci zachowana, ptla druga (3, 4, 9) i trzecia (10, 11, 13, 14, 16) s za gorzej za-

konserwowane, brak im bowiem pewnych czci. Mianowicie po stronie lewej, rys. 2, wida, e
jelito (11, 13, 16, 3) jest niekompletne i uszkodzone, na rys. 1 za, e czci jelita, ozna-

czone liczbami 18 i 19, nie zupenie zachoway swój normalny przebieg i pooenie, prawdo-

podobnie wskutek mechanicznego uszkodzenia. Porównujc dokadnie splot jelit ptaka ko-

palnego ze splotem jelit grubodzióba wspóczesnego, przychodzimy do wniosku, e resztki

kopalne nale do ptaka z grupy ptaków piewajcych (Oscines v. PasseriformesJ, a na-

wet cilej okrelajc do uszczaków (Fringilliclae), o do silnej budowie ciaa. Podczas gdy

dla makroskopowego rozpatrywania splot jelit jest doskonale zakonserwowany, tak z dru-

giej strony dla bada mikroskopowych materya ten jest prawie zupenie zniszczony. Na

skrawkach z dwunastnicy (poprzecznie krajanych i barwionych gencyan karb.) widoczna jest

bowiem tylko warstwa mini okrnych, oraz gdzieniegdzie szcztki mini podunych, cz
za cznotkankowa z gruczoami i nabonkowa nie za-

choway si nigdzie.

Doskonay morfologicznie stan zachowania jelit,

ulegajcych stale najszybszemu rozkadowi, moe ponie-

kd suy za dowód, e albo ropa wraz z rónymi

w niej zawartymi olejkami, zabójczo dziaajcymi na

mikroorganizmy gnilne, dosta si musiaa nadzwyczaj

szybko do wntrza ciaa ptaka, lub e temperatura po-

wietrza albo te samej ropy, w której ptak si znalaz

bya stosunkowo bardzo nizka, przez co powstrzymany

zosta rozkad czci ciaa, a ropa, wdzierajca si powoli

do wntrza dziaaa zarazem jako pyn konserwujcy.

odek gruczoowy (proventriculns) jest

tylko w górnej czci lekko uszkodzony. Skrzywiony

nieco w rodku, jest rurk pust, bez ladów resztek

pokarmu (tab. LXV, ryc. 3, lit. g; rys. 6, liczby 10 11 i 12— 13; tabela wymiarów 6).

Do górnej poowy tego odcinka odka przyczepione s resztki jakich mini, nie da-

jce si bliej oznaczy. Badania mikroskopowe tego materyau, podobnie jak jelit le utrwa-

lonego, wykazuj tylko drobne szcztki mini wród jednolitej zreszt masy.

odek miniowy (ventrictrfus) zachowa doskonale pierwotny swój ksztat

i wygld (tab. LXV, ryc. 3, lit. h; rys. 6; tabela wym. 6) i wypeniony by resztkami pra-

wie cakiem niestrawionego pokarmu, co uchronio go od znieksztacenia. Ksztat jego do
prawidowy, czworoktny, o zaokrglonych naroach; boczne powierzchnie, to jest strona

prawa, przylegajca do splotu jelit i lewa, przylegajca do lewego boku ciaa ptaka, s
mocno wypuke. Minie w cianach odka s bardzo zmienione, tarcze aponeurotyczne s
natomiast dobrze zachowane i maj nawet waciwy sobie jedwabisto-srebrzysty poysk; bar-

dzo wyranie widoczna jest wewntrzna warstwa rogowa, wycielajca od wewntrz cay o-

dek miniowy i suca ptakom rolinoernym do rozcierania twardych nasion. Po stronie

prawej widoczne jest ujcie dwunastnicy (duoclenum).

Resztki pokarmu. Poniewa ju na pierwszy rzut oka byo widoczne, i resztki

pokarmu, wydobyte z odka miniowego, zoone s z jakich nasion rolinnych oraz

rys. o.

WYKOPALISKA STAftUNSKIE 47
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rónych skorupek, wrczyem je dla zbadania i oznaczenia p. A. mudzie, asystentowi Za-

kadu Botanicznego, który z wszelk gotowoci zadania tego dokona, za co mu na tern

miejscu najserdeczniej dzikuj.

Wedug oznacze p. A. mudy zawiera odek: 1) pyek i drobne kawaeczki rolinne

prawie cakiem ju strawione lub roztarte i nie dajce si przez to bliej oznaczy; 2) ka-

waeczki (tab. LXVI, ryc. 6. A) skorup pestki czereni dzikiej (Prunus avium); jedne

kawaeczki pochodz z okolic krawdzi pestek, drugie z ich powierzchni; niektóre z nich

s do due, 3 mm dugie lub nawet i dusze; 3) nasiona czereni pozbawione ju sko-

rupy, lecz zachowane bardzo dobrze i nawet wcale jeszcze nienadtrawione (tab. LXVI,

ryc. 6. B). Niektóre z tych nasion s tak dobrze

zachowane, e mona nawet na nich dostrzedz szczt-

kowe pdy i korzonki, licienie za daj si zupenie

atwo preparowa i rozkada igiekami w glicerynie.

Porównujc resztki t ze skorupkami i nasionami roz-

maitych dzi jeszcze dziko rosncych gatunków tej

rodziny, jak czeremchy (Prunus paclus), wini (Pru-

nus cerasus) i Prunus chamaecerasus, przyszed

p. A. muda do przekonania, e mog one nalee je-

dynie do resztek gatunku trzeni, t. j. czereni dzikiej

(Prunus amumj i s zupenie identyczne z jej nasio-

nami. Prof. M. Raciborski, który zbada resztki rolinne,

wydobyte w Staruni obok nosoroca, mamuta i roz-

patrywanego przez nas ptaka, owiadczy mi ustnie,

e i on znalaz licie i gazie czereni, samych jednak

pestek nie widzia. Doda przytem, e w innych poka-

dach czwartorzdnych Galicyi, odpowiadajcych wie-

kiem staruskim, a nawet w okolicach poblizkich Sta-

runi, znajdywa wielk ilo pestek czereni dzikiej

(Prunus amum). Zaznaczy nadto, e roliny zna-

lezione w ile pleistoceskim Staruni s zupenie identyczne z rolinami dzi jeszcze dziko

rosncemi w tych samych okolicach, co mogoby suy za dowód, e klimat czwarto-

rzdowej epoki, do której odnie naley zatonicie opisywanego ptaka w ropie, nie róni si

prawie niczem od dzisiaj tam panujcego. Szcztki pestek czereni, posiadajcych, jak wia-

domo, bardzo twarde skorupy, oraz zupeny brak jakichkolwiekbd resztek owadów, po-

zwalaj przypuszcza, e ptak, który te resztki mia w odku, odznacza si nadzwyczaj

siln budow dzioba i mini aparatu szczkowego. Ptak ten odpowiadaby wic najbardziej

dzisiejszemu gatunkowi z rodziny uszczaków, a mianowicie grubodzióbowi (Coccothraustes

coccothraustes L.), yjcemu obecnie na ziemiach Polski wprawdzie we wszystkich okoli-

cach, ale zazwyczaj nie w wielkiej iloci. Naumann x

) wspomina, e w odku grubodzióba

zawsze znajduj si kawaki skorup pestek wini, czereni lub innych bardzo twardych

.

*) Naumann. Naturgeschichte der Vogel Mitteleuropas. T. III. Gera-Untermhaus 1905. He-

rausgegeben von Dr. Hennicke. Str. 270.
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pestek. Do czego mog suy ptakowi te kawaki spotykane stale w jego odku, o tem

Naumann nie wspomina; prawdopodobnie przyczyniaj si one do roztarcia pokarmu, który

stanowi pozbawione skorup nasiona, rozgryzione na wpó lub na bardzo grube kawaki.

Przypuszczenie to jest tem prawdopodobniejsze, e w odku grubodzióba znajdujemy tylko

wyjtkowo kamyczki lub piasek. Poniewa w odku ptaka staruskiego nie znalazem take

wcale piasku, przeto przynaleno szcztków tego ptaka do rodzaju »grubodziób« jest

wielce moliw.

Z resztek pokarmu mona wnioskowa, e ptak ten musia zgin albo wczesn

wiosn, kiedy nieg ju stopnia, lecz pestki czereni jeszcze nie zaczy kiekowa i stay

si zdobycz ptaka, który je zebra opade na ziemi, albo pón wiosn, kiedy dojrzewaj

owoce czereni. Drugie to przypuszczenie jest wicej prawdopodobne, gdy wielka ilo po-

karmu w odku wskazuje na obfito owocu.

II. Szkielet.

Resztki szkieletu s wprawdzie bardzo niekompletne, dostarczaj jednake duo wska-

zówek do bliszego oznaczenia gatunku kopalnego ptaka. Odrazu rzucaj si w oczy trzy

bardzo znamienne cechy (tab. LXVI, ryc. 7):

1) Wymiary szkieletu wskazuj, e by to ptak wielkoci szpaka, w kadym za

razie mniejszy od kwiczoa pospolitego (Turdus pilaris L.J;

2) budowa górnego wyrostka mostkowego (processus bifurcatus) (tab. LXVI,

ryc. 7 i w tekcie rys. 7 i 8) przemawia za tem, e ptak ten nalea do rodziny wró-

blowatych (Passeres) lub piewajcych (Oscines), a moe nawet uszczaków
(Fringillidae);

3) w stosunku do maego szkieletu nadzwyczaj silna budowa koci zwaszcza ramie-

niowych, bardzo grubych a równoczenie krótkich, wskazuje, e szkielet naley do ptaka ma-

ego o skrzydach krótkich lecz silnych, zdolnych do dwigania ciaa stosunkowo cikiego

i krpego (tab. LXVI, ryc. 7).

Trzy te znamiona szkieletu przemawiaj za tem, e by to ptak z wielkoci, ciaru,

budowy skrzyde, a poniekd i samego ciaa podobny do obecnie yjcego grubodzióba

(tab. LXVI, ryc. 8).

Z poszczególnych koci szkieletu dobrze zachowane s opatki (scapulae) (tab. LXVI,

ryc. 7 i tabela wymiarów 7) prawie zupenie kompletne, chocia w kilku miejscach pogru-

chotane; przedni koniec, t. j. ten, który czy si z koci krucz i widekami, jest w prawej

opatce cakowity, a nawet zachowaa si prawie kompletnie chrzstka. atwo te rozpozna

wszystkie trzy wyrostki (processus furcularis s. acromion, proc. coracoidetis, proc. hume-

ralis) tego koca, ich powierzchnie stawowe, jakote cz tworzca staw barkowy (fossa

glenoidalis). Ksztat caej opatki jest identyczny z takime tegoczesnego grubodzióba.

Koci krucze (o. coracoidea) (tab. LXVI, ryc. 7 i tabela wym. 10) s stosunkowo le

zachowane, brak bowiem u obu dolnych koców. Górne koce s przeciwnie bardzo dobrze

zachowane; widoczne s na nich wyrane chropowatoci (tuberositas furcularis, tub. sca-

pularis, tub. humeralis), powierzchnie stawowe, tworzce czciowo fossa glenoidalis, oraz

listewki. Koci krucze s do delikatnej budowy, szczupe i prawie zupenie proste, takie,
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jakie posiadaj prawie wszystkie gatunki uszczaków i wogóle ptaki z grupy piewajcych
(Oscines).

Wideki (furcula) s prawie zupene, lecz w wielu miejscach poamane; koniec

dolny (liypocleidium), przylegajcy do mostka, jest do znacznie uszkodzony, jak to wida

na ryc. 7 tab. LXVI, i tabeli wym. 8. Najlepiej zachowane s górne koce wideek, na któ-

rych widoczne s chropowatoci. Kt odchylenia pomidzy oboma ramionami wideek, dajcy

si obliczy tylko w przyblieniu, równa si 80° (tab. LXV, ryc. 1 i 2).

Najlepiej ze wszystkich koci szkieletu zachoway si koci ramieniowe fossa

humeri); odlamany jest cakiem tylko dolny koniec prawej. Koci te (tab. LXVI, ryc. 7

i tabela wym. 12) s w porównaniu do innych koci bardzo silnie zbudowane, górny koniec,

zbiegajcy si z opatk, koci krucz i widekami jest mocno zgrubiay i zaokrglony. Po-

wierzchnia stawowa przednia, na której znajduje si gówka stawowa (caput articulare),

jest mocno wypuka, a tylna, przeciwlega, na której znajduje si zagbienie zwane fossa

pneumo-anconea, wklsa. Wyranie widoczne s guzy (processus lateralis i proc. me-

dialis), rowek pomidzy nimi (sidcus intertubercularis), oraz wcicie (incisura collaris)

gówki; sam trzon koci (diafiza) jest prawie walcowaty i posiada nieznaczne tylko listewki

(crista lateralis i medialis), bdce dalszym cigiem guzów. Dolny koniec jest take sil-

nie zbudowany, zgrubiay i ma bardzo wyrane i wystajce wyrostki i guzy, które take

wskazuj na przyczep dobrze rozwinitych i silnych mini. Z guzów i wyrostków najlepiej

rozwinity jest guz condylus lateralis z wyrostkiem epicondylus radialis, sabiej rozwi-

nity jest guz condylus medialis z wyrostkami epicondylus ulnaris i processus supra-

condyloideus. Prócz tego s take dobrze zaznaczone powierzchnie stawowe dla

koci okciowej (trochlea ulnaris) i s

p

ryc h owej (trochlea radialis). Nadzwyczaj

gboki i szeroki jest rowek pomidzy oboma guzami, to jest fossa intercondyloidea i do-

ek okciowy (fossa olecrani); bardzo za sabo zaznaczony jest doek przedniej strony

koci ramieniowej, mianowicie fossa coronoidea humeri. Ksztat, budowa i wymiary po-

szczególnych wyrostków, oraz wszystkich czci tej koci zgadzaj si w zupenoci z odpo-

wiednimi wymiarami teje koci dzi yjcego uszczaka grubodzióba. Dla cisoci okrelenia

porównaem z koci kopaln koci ramieniowe innych ptaków tej samej prawie wielkoci,

ale wszystkie te koci róni si wybitnie od koci ptaka ze Staruni i tegoczesnego grubo-

dzióba, gdy s przedewszystkiem stosunkowo dusze i daleko delikatniejszej budowy, zwasz-

cza w trzonie.

Zachowaa si take ko okciowa lewa (ulna) (tab. LXVI, ryc. 7 i tabela wym. 13),

lecz brak jej zupenie dolnego koca. Ko ta take o bardzo silnej budowie, ma dobrze roz-

winity wyrostek okciowy (olecranon), wyrostek za coronoideus ulnae jest niewielki, ma
bowiem okoo 1 mm wysokoci. Powierzchnia stawowa ffooea articularis humeralis ulnae),

oraz rowki (incisura semilunaris i incis. radialis) s zupenie dobrze zachowane, jak rów-

nie i chropowato okciowa (tuberositas ulnae), suca za przyczep miniom.

Ko promieniowa cz. sprycha (radius) (tab. LXVI, ryc. 7 i tabela wymiarów 14)

lewa (prawej brak) jest zupenie kompletna, w kilku tylko miejscach zamana. Jest ona stosun-

kowo duga, cienka i zupenie prosta. Gówka jej (capitulum) jest ksztatu okrgego, a na niej

wyrana powierzchnia stawowa (fonea articularis capituli). W miejscu zestawienia si z ko-

ci ramieniow wystpuje nieznaczna chropowato (tuberositas radii); na dolnym kocu
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widoczny jest wyrany wyrostek (processus styloideus radii). Wszystkie te wyrostki, chro-

powato i t. d., jako wspólne wszystkim ptakom, nie przedstawiaj wartoci dla systematyki.

Wspomn tu jeszcze o dwu kosteczkach, nadzwyczaj znamiennych dla wróblowatych

ptaków. S to waciwie skostnienia w cignach, wzgldnie trzeszczki (ossa sesamoideaj,

mianowicie tak zwana rzepka okciowa (patella brachii) lewa, która niestety po wyprepa-

rowywaniu zagubia si i ko drobna, o kilku ostrych wyrostkach, znajdujca si w stawie

ramieniowym pomidzy opatk a koci krucz i ramieniow, zwana os humeroscaptdare.

Jak wida z tab. LXVI, ryc. 7 (take tab. wym. 9), prawa kosteczka jest zupenie dobrze

rys. 7. eys. 8.

zachowana, lewa za lekko uszkodzona, brakuj jej bowiem koce wyrostków. Kostki te spo-

tykaj si i u niektórych innych grup ptaków, lecz s zmarniae i nie posiadaj ostrych wy-

rostków, typowych dla uszczaków.

Mostek (sternum), jakkolwiek bardzo niekompletny i mocno uszkodzony, dostarcza

jednake duo wskazówek do oznaczenia gatunku ptaka. Mostek u ptaków jest, jak wiadomo,

jedn z najbardziej typowych koci dla kadego gatunku; nic wic dziwnego, e od dawna

zwracano wielk uwag na t ko, jako cech w systematyce bardzo wan. W nowszych

czasach zaj si badaniem tej koci Balducci x
) i odróni kilka bardzo wybitnych typów,

charakterystycznych dla poszczególnych grup ptasich.

Dr. Enrico Balducci. Morfologia delio sterno degli Ucelli eon ricerche originali. Prato 1908.
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Chocia z mostka ptaka kopalnego (tab. LXVI, ryc. 7) pozostao bardzo niewiele

kawaków, mimo to udao mi si zrekonstruowa go od góry (rys. 7) i strony lewej (rys. 8).

Pomiary podane na tabeli wym. 11, s brane tylko z tych szcztków, które si zachoway,

a nie z rekonstrukcyi, dokonanej przeze mnie przez porównanie z mostkiem tegoczesnego

grubodzióba. Z tych rysunków (rys. 7 i 8) wida, e wszystkie te czci mostka, znamienne

wanie dla poszczególnych rodzin i gatunków s tak zachowane, e mog posuy do okre-

lenia gatunku.

Najlepiej ze wszystkich czci jest zachowany grzebie mostka (crista sterni

s. carina), dobrze take przednia cz koci z wyrostkiem widekowatym (rostrum

s. processus bifurcatus), tak znamiennym dla uszczaków. Równie dobrze s zachowane

rowki na przednim brzegu (sulci articulares coracoidei), w które s wpuszczone dolne

koce koci kruczych. Widoczne s nadto boczne tylne wyrostki (processi laterales

posteriores s. trabeculae laterales), oraz rodkowa cz tylnego koca mostka

(metasternum s. trabecula media), analogiczna, lecz prawdopodobnie nie homologiczna,

wyrostkowi mieczykowatemu mostka ludzkiego.

Trzon (corpus) mostka i przednie wyrostki (processi laterales anteriores), do

których si przyczepiaj ebra, a raczej cile mówic skostniae chrzstki ebrowe
(ossa sternocostalia), s cakiem zniszczone i musiaem je zrekonstruowa wedug mostka

dzisiejszego grubodzióba (rys. 7 i 8).

Jeeli porównamy na tabeli 11) wymiary poszczególnych czci mostka ptaka kopal-

nego (K) z odpowiednimi wymiarami osobników uszczaka grubodzióba, a mianowicie samca (6),

samicy (Q), oraz osobnika (N.). którego pe nie bya oznaczona, przekonamy si, e wszyst-

kie te pomiary s do siebie nadzwyczaj zblione. Drobne rónice trzeba przypisa waha-

niom indywidualnym, jakote pci i wiekowi danych osobników.

ebra (costae), jak wida na ryc. 7 tab. LXVI, s uszkodzone w górnej swej czci,

gdy brak im gówek (capitulum) i szyjek (collum). I 'o stronie prawej ciaa ptaka (tab. LXVI,

ryc. 7) wida, e s zachowane wszystkie ebra w liczbie 8: pierwsze dwa, liczc od gowy,

s ebrami szyjnemi, niepoczonemi z mostkiem; na piatem i szóstem ebrze zachoway si

resztki wyrostków (processus uncinati). Skostniae chrzstki eber (ossa sternocostalia)

tej strony s tak dobrze zachowane, e nawet rozpozna mona na ich górnym kocu po-

wierzchnie stawowe (facies articidares costales), któremi cz si z waciwemi ebrami.

Na dwu ostatnich ebrach strony prawej wida, jak ich czci, t. zw. sternocostalia, zrastaj

si ze sob przy kocu, a mianowicie stemocostale ósmego ebra (rzekomego) zrasta si

ze stemocostale ebra siódmego (prawdziwego). ebra strony lewej s daleko mniej kom-

pletne; brakuje bowiem pierwszego . szyjnego, kilka nastpnych utrzymao si tylko w po-

owie swej dugoci, uszkodzone s te sternocostalia. Doskonale zato zachoway si wy-

rostki (processus uncinati) pitego i szóstego ebra.

W krgosupie (coltimna vertebralis), jak to atwo zauway i na ryc. 7

tab. LXVI, oraz na tabeli wym. 16, nie wszystkie krgi s jednakowo zachowane. Najbardziej

uszkodzone s ostatnie trzy krgi szyjne (nertebrae cermcales) (tab. LXVI, ryc. 7, liczc

od góry pierwsze trzy), na których brak czy to wyrostków stawowych przednich
(proc. articulares anteriores), czy te tylnych (proc. artic. posteriores) i t. p.

Pierwszy krg szyjno-grzbietowy (vertebra cernico-clorsalis) jest wzgldnie
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dobrze przechowany; drugiemu brakuje tylnej czci, ale zato po stronie prawej pozostaa

nasada pierwszego ebra szyjnego (costa cewicalis), która daje dobre pojcie o budowie

podstawowej czci tego ebra. (Mowa tu nie o szcztkowych ebrach krgów szyjnych,

które s bardzo mae).

Pierwsze dwa krgi grzbietowe (vert. dorsales) s bardzo niekompletne, brak

im bowiem wyrostków poprzecznych (pro-

cessus transversi). Najlepiej ze wszystkich kr-

gów caego krgosupa zachowa si trzeci grzbie-

towy, w którym zupenie nienaruszone s wszystkie

wyrostki, oraz powierzchnie stawowe. Ostatnie dwa

krgi grzbietowe s take tylko nieznacznie uszko-

dzone, brak im bowiem jedynie wyrostków cier-

nistych (processus spinosi).

Hemapofizy, t. j. uki dolne, przewanie ua-

mane, najwyraniej mona jeszcze widzie na pier-

wszym krgu szyjno -grzbiet owym (v. cermco-

dorsalis), oraz na pierwszym (tab. LXVI, ryc. 7)

krgu szyjnym. uki te dolne nie s na ryc. 7

widoczne, poniewa znajduj si po stronie prze-

ciwlegej od patrzcego.

Z miednicy fos pelnis) (tab. LXVI, ryc. 7

i rys. 9) pozostao bardzo niewiele, bo tylko uszkodzona

cz przedniej jej partyi, dugoci 15 mm a szero-

koci 7 mm, oraz kawaki koci onowych
(ossa pubis). Z koci biodrowych (ossa ilei)

zachoway si zaledwie drobne szcztki. Na ry-

sunku 9. wykonanym z rekonstrukcyi, wida w przedniej czci miednicy po stronie grzbie-

towej niewyrane i niekompletne resztki poszczególnych krgów ldwiowych fvert.

himbales), wchodzcych w skad koci miednicowej.

RYS. 9.

Poniej doczone s tabele, na których zestawione s najdokadniejsze pomiary

szcztków ptaka ze Staruni. W tabelach tych pod kad liczb, oznaczajc np. wymiar

koci ptaka kopalnego, mieci si dla porównania liczba wymiaru odpowiedniej koci u samca

i samicy uszczaka grubodzióba.
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RYS. 10.

III. Tabele wymiarów resztek ciaa i szkieletu

ptaka ze Staruni.

Objanienie: K — kopalny ptak ze Staruni;

£> — samiec gatunku uszczak gróbodziób (Coccothraustes

coccotliraustes L.); Q — samica tego gatunku; N — oso-

bnik tego gatunku, którego pe nie bya oznaczona; D (dex-

ter) — oznacza praw, 6* (sinister) — lew stron ciaa;

liczba tusta oznacza, e wymiar jest zupenie pewny, to jest,

e ko lub cz ciaa jest nieuszkodzon. Wszystkie wy-

miary podane s w mm.

I. Wymiary ciaa i organów wewntrznych.

1. Wymiary piersi, brzucha i skrzyda lewego

(rys. w tekcie 10):

•3.S Wymiary piersi brzucha skrzyda (lewego) Uwaga

1

' i—

i

CM «* * CD GO Ci o CM
CO iQ CM lO -* 00 T—

1

T-H CM CO T-H t-H T-H CM CM
T3 n cs fi B
co ej • -- >.1

1

1
1

eo i

1

1
1 1

1—

1

i—

i

T-H CM CM c- Ol 1 CO
05

T-H

T-H
CO
T-H

CO
CM

O
T-H T—

1

QO
T-H

CM
T-H

t-H

CM
silnie

i

spasz wym
ptaka

iokadn

K 49 29 2 27 26 6X
/2 30 16 28 19V« 41 20 19 30 29 ? fi

1
/! 7

6 62 35 2 33 30 V, 8

32 ?

32 16 29Y, 22 46 V, 27 20 32 V, 32 H 9

« "Es M o

ii -tla o * o 2

Q 52 30 2 28 27 6V. 30 15 24 19V. 42 22 18 — — — — S ,2 B J«i S

2. Minie grzbietowe (tab. LXV, ryc. 3, litera f i ryc. 1): dugo caego pczka

49 mm, szeroko 6*5 mm.

3. Kawaek tchawicy (trachea) (tab. LXV, ryc. 3, lit. b): dugo 8 mm, re-

dnica 25 mm.

4. Kawaek przeyku (oesophagus) (?) (tab. LXV, ryc. 3, lit. a): dugo 10 mm,
rednica 17 5 mm.

5. Splot jelit (rys. w tekcie 1 i 2): AB= 36 mm; CD =19 mm; rednica jelita= 2*5 mm.

6. Wymiary odka miniowego (ventriculus) i gruczoowego (proven-

triculus) (rys. w tekcie 6):

Ventriculus Proventri-

culus
Uwaga

CM

1

T-H
1

co

CD

1

00
1

00

CD

1 1

CD

CM

1

t-

00

1

CM
1

CO

<35

1

t-H
T-H

1

T-H

cc
1—

t

1
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T-H

J
)
5—9 = odlego jelita od

krawdzi tylnej odka.
odek kopalnego ptaka jest

mocno zgnieciony.

4. by cakiem wypeniony
^ pokarmem.

Q by prawie pusty.

K

6
9

131/2

13

12

15

13",

11

13

1 1 v*

15

14

10 Vi

14

12 V,

11

10X
/2

6

9

6

4

3'/,

11

11

7

9*/i

6

n
8

7

12

14

16

4

5
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II. Wymiary szkieletu:

7. opatka (scapula) (tab. LXVI, ryc. 7):

Corpus przedni koniec Uwaga

Dugo Najwiksza

szeroko
Szeroko

Acromion

(pr. furcular.)

Pr. coracoi-

deus (dug.)

Pr. humeralis

(szeroko) a 5
CO f—

H

-O -s,

« '2

« c5

CO Q

-*-J .,_,
CO co
P< •£
O Ph

D S D S D S D S D S d
;

s

K 27
j
24 3 3 6 57* l

8
/4 1 2

i

1 3»/2
|
%xh

6 28 7* 374 6 2 2 272

Q 25 3 57* 1
,-i

2 2 V,

8. Wideki cz. obojczyk (furcula s. clawicula) (tab. LXVI, ryc. 7):

Dugo
kadego

ramienia

wideek

Koce górne ramieni

Hypocleidium

(proc. inter-

clavicularis)

Angulus

inter-

clavicularis

Uwaga
SzeroKosc

mierzona

w rodku
ramienia

Processus

acromialis

(waciwy ko-

niec ramienia)

Processus

acrocoracoi-

dalis

')

Angulus

interclavicularis

mie-

rzony

na

fotografii,

(tab.

LXV,

ryc.

1
i
2),

t.

j.

odlego
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ramienia

wideek

od

drugiego

=

6
mm,

kt
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80°.

D S D S D S D S
3"

2
6 1

)

80°
K 33 22 1 1 2 2 1 i-Vi

6 23 1 2 3 7, 6 6

9 20 1L 2
c
\ 5% 67*

9. Os humeroscapulare (tab. LXVI, ryc. 7); dugo 3 mm, szeroko 2 mm.

10. Koci krucze fossa coracoiclea) (tab. LXVI, ryc. 7):

Górny koniec koci kruczej Dolny koniec
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11. Mostek (Sternum) (tab. LXVI, ryc. 7 i w tekcie rys. 7, 8):

Dugo

cakowita

(t.

j.

od

koców

wyrostków

ro-

stri

do

koca

metaster-

num

mostka)

Crista sterni s.

Carina

Rostrum (s. processus bifur-

catus, spina sternalis externa,

episternum)

Sulci arti-

culares

coracoidei

Processus late-

rales posterio-

res (s. xiphister-
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lis, trabecula media,
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') p Dmiar wzity z fotografii w wielkoci naturalnej, bo na szkielecie czci te s mocno uszkodzone.

12. Ko ramieniowa (os humeri) (tab. LXVI, ryc. 7):

I. Górna epifiza (koniec) koci ramieniowej
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Uwaga. Górna epifiza (koniec), jak i caa ko ramieniowa lewa, jest bardzo dobrze zachowana;

koniec koci ramieniowej prawej jest lekko uszkodzony, dolny za koniec cakowicie zniszczony.

górny

II. Dolna epifiza (koniec) koci ramieniowej lewej
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Uwaga. Dolna epifiza koci ramieniowej lewej ptaka kopalnego jest nieuszkodzona i dobrze zachowana,

brak tylko kostki, tak zw. patella bracliii, która si zatracia przy odpreparowywaniu innych koci.
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13. Ko okciowa lewa (idna sinistra) (tab. LXVI, ryc. 7]
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16. Krgosup (columna vertebralisj (tab. LXVI, ryc. 7):
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17. Wymiary resztek miednicy (pelms) (tab. LXVI, ryc. 7 i w tekcie rys. 9).

Dugo caego kawaka 15 mm, szeroko 7 mm; dugo koci onowej (os pubis)

prawej 11 mm. lewej 16 mm, grubo kadej l
1

/,, mm.
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III. Systematyczne stanowisko.

Przed oznaczeniem gatunku ptaka, do którego nale resztki, znalezione w Staruni,

uwaam za wskazane da obraz geograficznego rozsiedlenia tegoczesnego uszczaka grubo-

dzióba (Coccothrmistes coccothraustes L.J, do którego ptak kopalny najwicej jest podobny,

jak to ju zaznaczyem przy szczegóowym opisie czci jego ciaa.

Grubodziób zamieszkuje wedug Naumanna tylko stref umiarkowan Eurazyi, gdy

w pónocnej Rosyi brak go ju zupenie, w rodkowej za Szwecyi, Inflantach i Kurlandyi

jest rzadki. Tylko przypadkowo zalatuje do Szkocyi i na wysp Ozyli (Inflanty szwedzkie),

gdzie w r. 1897 zabiem 1

) jeden okaz, podczas gdy odtd nigdy go tam nie widziano. Na

poudnie siga granica jego rozprzestrzenienia do Algieru, pónocnego Marokka i Palestyny,

spotyka si go take w Azyi Mniejszej, Persyi i na Kaukazie. W tych samych szerokociach

geograficznych zamieszkuje grubodziób i rodkow Azy. W niektórych okolicach Niemiec jest

on ptakiem do pospolitym, w innych znowu bardzo rzadkim. W pónocnych krajach, gdzie

si go jeszcze spotyka, jest on ptakiem odlatujcym na zim, jednak ju w poudniowej Szwe-

cyi niektóre okazy zimuj, w Niemczech za przewana cz tych ptaków pozostaje przez

zim, jakkolwiek nale do wdrownych, przelatujcych w mniejszych lub wikszych stadkach

z jednej okolicy do drugiej.

Rozsiedlenie tego gatunku na ziemiach Polski przedstawia si nastpujco. W Inflan-

tach i Kurlandyi jest rzadki, na Litwie spotyka si go tylko latem, na zim odlatuje, w Kró-

lestwie i Galicyi jest osiady, ale nie wszdzie jednakowo pospolity; w niektórych okolicach

brak go zupenie.

Z przegldu tego wida, e obecnie grubodziób zamieszkuje najgciej stref umiar-

kowan o redniej temperaturze i jest staym mieszkacem Galicyi i Królestwa. Poniewa za
z bada Dr. M. Raciborskiego wynika (ob. wyej str. 370), i flora dyluwialna Staruni i jej

okolic jest identyczna z obecnie jeszcze tam istniejc, moemy wyrazi zdanie, i resztki

ptaka ze Staruni nale prawdopodobnie do gatunku obecnie yjcego uszczaka grubo-

dzióba. Wynikaoby z tego take, e ówczesny klimat dyluwialny niewiele tylko róni si

od dzisiejszego w tej okolicy panujcego; prawdopodobnie by nieco zimniejszy, czem tó-

maczyoby si znakomite zakonserwowanie czci mikkich zwierzt w tamecznych iach

ropnych pleistoceskich. Trwao za ta gatunku nie jest czem nadzwyczajnem, gdy

przewana liczba ptaków znanych z pokadów mioceskich naley take do fauny doby

obecnej.

Za susznoci okrelenia ptaka ze Staruni, jako gatunku grubodzióba, przemawia nadto

wszystko to, co wyej przy opisie szczegóowym ciaa i szkieletu powiedzielimy, a wic:

1) Wielko, ogólny ksztat, budowa i dokadne wymiary kaduba, odka i splotu

jelit (pomijajc deformacye, wywoane wyschniciem lub uszkodzeniem), s prawie zupenie

identyczne z odpowiedniemi cechami ciaa tegoczesnego grubodzióba (tab. LXV, ryc. 1—4,

tab. LXVI, ryc. 5— 8, rys. w tekcie 1—10 i tabele 1— 6 wcznie).

2) Resztki pokarmu, t. j. nasiona i skorupki pestek czereni (tab. LXVI, ryc. 6 A i 6 B)

') Mierzejewski. Verzeichnis der Wirbelt. der Insel Oesel Livland, Russland. Verh. d. zool.

bot. Ges. Wien. T. LX. 1910.
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znalezione w odku miniowym, wiadcz o wielkoci i tgoci dzioba, jakote o sile mini

szczkowych. Z poród za wszystkich uszczaków tylko jeden grubodziób (tab. LXVI, ryc. 8)

posiada tak potny dziób, e moe z atwoci rozupywa twarde pestki czereni. Gdyby

wic nawet, co mao prawdopodobne, ptak ten nie nalea do tegoczesnego gatunku grubo-

dzióba, to w kadym razie nale te resztki do osobnika, który mia tak sam budow

i wygld jak obecnie yjcy grubodziób (tab. LXVI, ryc. 8).

3) Ogólny wygld i budowa szkieletu, oraz grubo krótkich koci ramieniowych

wiadcz o znacznej sile skrzyde przy maej równoczenie ich dugoci. Take i wymiary

poszczególnych czci innych koci wykazuj — jeeli przytem uwzgldnimy jeszcze wahania

indywidualne — zupen analogi z wymiarami i budow szkieletu obecnie yjcego grubo-

dzióba (tab. LXVI, ryc. 7, rys. w tekcie 7— 9 i tabele 7— 17 w.).

Oparty na powyszem wnioskowaniu, uznaj resztki ptaka znalezione w ropnym ile

pleistoceskim Staruni za niewtpliwe resztki uszczaka grubodzióba (Coccothraustes

coccothraustes L.)
J

).

Jest to, o ile mi wiadomo, pierwszy wypadek znalezienia szcztków grubodzióba wród

dyluwialnej fauny ptasiej
2
).

Fauna kopalna ptaków jest w ogólnoci bardzo uboga w porównaniu z faun kopaln

ssaków. Dlatego te okaz ten jest tem cenniejszy, e to zarazem pierwszy ptak kopalny

(o ile pomijamy znane resztki piór lub skóry ptaków z Madagaskaru, Nowej Zelandyi i t. d.),

którego mikkie czci ciaa s tak doskonale zachowane. W kadym za razie s to jedyne

resztki ptasie, zakonserwowane w ropnym ile, z zachowanemi take czciami mikkiemi.

Z ptaków bowiem znalezionych w pokadach asfaltu Ameryki, jak to ju na wstpie zazna-

czyem, przechoway si jedynie szkielety.

Koczc t prac, poczuwam si do miego obowizku zoenia najserdeczniejszego

podzikowania mojemu Nauczycielowi, prof. Dr. Henrykowi Hoyerowi, który w cigu mych

bada nie szczdzi mi swojej wiatej rady i wydatnej pomocy.

Objanienie rysunków w tekcie.

Rys. 1. Kontury splotu jelit ptaka ze Staruni, odrysowane i powikszone. Odpowiednie skrty

i ptle jelita s oznaczone liczbami odpowiadajcemi liczbom na rys. 2, 3, 4, a oznaczajcemi analogi-

czne czci. ledziona znajduje si w górnej czci splotu i jest grubiej kreskowana. Przedstawiona jest

tu powierzchnia prawa.

Rys. 2. To samo, co na rys. 1, tylko od strony lewej, przylegajcej do odka miniowego.

Rys. 3. Kontury splotu jelita grubodzióba (Coccothraustes). Powikszenie rysunku zdjtego apa-

ratem Zeissa. Przedstawiona jest tu powierzchnia prawa splotu, t. j. powierzchnia, przylegajca do pra-

*) Synonimy: Loocla coccothraustes Linne 1758, Frincjllla coccothraustes Naumann 1824,

Coccothraustes vulrjaris Keys. et Blas. 1840, niem. Kirsch - Kernbeisser, franc. Gros-bec vulgaire, ang.

Hawfinch.
2
) A. Nehring. Uebersicht iiber 24 mittel-europ. Quart. Faunen. Zeitschr. d. Deutsch. geolog.

Gesel. T. XXXII. I Heft. 1880. Berlin. — Paul Paris. Oiseaux fossiles de la France. Revue Franc.

d'Ornithologie. Nr. 37. Paris. 1912.
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wego boku ciaa. Skrty i ptle oznaczone s temi samemi liczbami, odpowiednio do podobnych ptli

i skrtów schematu (rys. 5). ledziona jest grubo zakrelona.

Rys. 4. Kontury splotu jelit grubodzióba, odrysowane i powikszone jak na rys. 3-cim. Przed-

stawiona jest tu powierzchnia lewa, przylegajca do odka miniowego (ventriculus)

.

Rys. 5. Schemat przebiegu i rozmieszczenia ptli splotu jelit grubodzióba (Coccothraustes cocco-

tlirausles). Dwunastnica (duodenum) = ab. Jelito biodrowe (ileum) wedug Gadow'a, odpowiadajce

u czowieka jelitu cienkiemu, od dwunastnicy po jelito lepe (coecum) be, cd i de. Jelito grube (crassum)

i proste (rectum) — od litery e do samego koca, t. j. do liczby 20. Poszczególne skrty jelitowe s
oznaczone liczbami. Pierwsza ptla (duodenum) jest prawoskrtna — ab lub 1, 2. Druga lewoskrtna

be lub 3—9 wcznie. Trzecia prawoskrtna — cd lub 10—16 wcznie. Druga (be) i trzecia (cd) ptla

tworz spiraln lini. Czwarta ptla lewoskrtna de lub 17—19 wcznie. Czci jelita, widoczne po

stronie lewej caego splotu, t. j. po stronie, która cile przylega, do odka miniowego, umieszczonego

jak wiadomo u ptaków po stronie lewej ciaa, s oznaczoue kreskami kropkowanemi.

Rys. 6. Kontury odka gruczoowego (proventriculus) — a i miniowego (ventriculus) — b

ptaka ze Staruni, odrysowane i powikszone jak poprzednie. Przedstawiona jest tu powierzchnia prawa,

przylegajca do jelit i ujcie dwunastnicy duodenum w 9.

Rys. 7. Powikszona rekonstrukeya mostka (sternum) ptaka ze Staruni, widziana z góry; kon-

tury nakrelone wedug mostka grubodzióba. Czci kropkowane oznaczaj resztki koci zachowane. Od-

rysowano aparatem Zeissa.

Rys. 8. Ten sam mostek, widziany z boku.

Rys. 9. Rekonstrukeya miednicy, widzianej z góry, z wkrelonemi resztkami koci ptaka ko-

palnego. Powikszenie i t. d. jak na rys. 7 i 8.

Rys. 10. Kontury ciaa uszczaka grubodzióba » Coccothraustes coccothraustes L.«, odrysowa-

nego z fotogram' w naturalnej wielkoci.

DODATEK.

W ostatniej chwili, ju w cigu druku tego rkopisu, ogldajc czsteczki rolin, piasku

i ziemi, osadzone na dnie soja, w którym znajdowa si kadub opisanego ptaka, znalaz

proi Hoyer kilka szcztków piór, które pochodz z podstawowej (puszystej), oraz z kocowej

czci piór pokrywowych (tectrices). Widoczne s dobrze zachowane kawaki (do 8 mm dugie)

stosiny (scapus), barwy jasno-óto-brunatnej. Na niektórych preparatach zachowane s pro-

mienie (rami), a nawet promyki (radii) chorgiewek (vexillwm). Promyki, pochodzce z oko-

licy podstawowej pióra, s stosunkowo dugie, cienkie i czsto tak si przeplataj pomidzy

sob, e tworz gste sploty i kbki; s one cakiem przezroczyste z doskonale zachowanym

barwikiem ciemno -brunatnym, uoonym w kuleczkach przez ca dugo promyka tak, e
maj wygld pereek lub paciorków. Promyki z okolicy koców piór s prawie zupenie proste

i nie posiadaj kropelek barwika, lecz s jasno-ótawo zabarwione. Wogóle resztki piór po-

krywowych ptaka kopalnego niczem si nie róni od takiche obecnie yjcego grubodzióba.





F) ABA MIESZKA (RANA RIDIBUNDA PALL.)

z plejstocenu staruskiego 1
).

J. A. Bayger.

W przesiknitych sol i rop naftow iach dyluwialnych, wydobytych ze szybu »ma-

mutowego* w Staruni, znalaz M. omnicki 2
) obok mnóstwa szcztków flory i fauny pleisto-

ceskiego okresu, take i ab, wybornie zakonserwowan, która ze wzgldu na swój stan

zachowania jest jedynem znanem dotd wykopaliskiem tego rodzaju.

Okaz ten (tab. LXVII, ryc. 6), rozmiarami niewielki (91 mm dugoci), posiada dobrze

zachowan skór i koci przy zupenym zaniku tkanki misnej tak, e np. odnóa przedsta-

wiaj si jakby puste pochwy skórne, w których tkwi bd cae, bd te czciowo poa-

mane kosteczki. Do caoci okazu brakuje przytem lewego boku tuowia, razem z obu odnó-

ami i znacznego patu skóry na tylnej czci grzbietu. Jakkolwiek jednak, zapewne ju pod-

czas kopania szybu tak znacznie uszkodzona, posiada aba staruska do cech znamien-

nych, wystarczajcych do jej oznaczenia. Mianowicie niej podany stosunek wymiarów po-

szczególnych czci ciaa, ciemne plamy na dolnej stronie odnóa tylnego, cakowita bona

midzypalcowa i silnie rozwinity, ale niezbyt wystajcy a zaokrglony sczek pod wielkim

palcem tego odnóa, wskazuj, e jest to forma identyczna z dzisiejsz ab mieszk
(Rana ridibunda Pall).

W szczegóach przedstawia si stan zachowania tej aby, jak nastpuje:

Gowa zgnieciona i rozpaszczona, wskutek czego trudno oznaczy dokadnie stosunek

jej dugoci do szerokoci. Z tej te przyczyny pyszczek, jak na ab wodn zanadto zaokr-

glony, nadaje jej zudn cech tponosej aby wczesnej (Rana muta). Warga górna jest

nieco wystrzpiona, natomiast dolna warga i podgardle zachowane s wcale dobrze. Bardzo

wyranie wystpuj blizko siebie pooone oczy, przysonite powiekami, tudzie owalne

*) J. A. Bayger. aba wodna (Rana esculenta L. v. ridibunda Pall.) z pleistocenu Staru-

skiego. >Kosmos «, 1908, t. XXXIII, str. 489— 491. Praca niniejsza jest mao zmienionym przedrukiem

tego artykuu.
2
) Prof. A. M. omnicki. Wykrycie mamuta i nosoroca dyluwialnego w Staruni. » Kosmos « 1908,

t. XXXIII, str. 62—76.
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otwory suchowe, z których prawy zamyka nadwerona wprawdzie, ale jeszcze zachowana

bona bbenkowa. U odnóa przedniego przechowaa si cz koci ramieniowej i cae przed-

rami. Palce: 1, 2 i 4 cae, trzeci palec o jednym tylko czonie. Na wielkim palcu nie wi-

da adnego ladu zgrubienia, któreby znamionowao samca. Z tylnego odnóa przechowao si:

/s
koci udowej z kolankiem, koci przedudzia w dwu miejscach zamane i stopa caa.

Palce: 1, 2 i 5 cae, w trzecim brak dwu ostatnich czonków, w czwartym palcu najduszym,

podobnie uszkodzonym, pozosta jako lad po ostatnich dwu czonach wazki strzpek cigna.

Bona midzypalcowa popkana, zachowaa si stosunkowo najlepiej przy palcu pitym, ze-

wntrznym. Siga ona tutaj a do samego koca ostaniego czonu; jest wic zupen.

Wedug zapisków M. omnickiego, znaleziono t ab w dziesitym, wzgldnie, liczc

od powierzchni dawnego nasypu, w czternastym metrze w iach pomidzy mamutem a noso-

rocem. Ropa naftowa, przesikajca tutaj obficie iy, nadaa abie, podobnie jak szcztkom

jej olbrzymich towarzyszów, barw ciemnobrunatn, prawie czarn, pod któr zaniko niemal

zupenie pierwotne zabarwienie wierzchu ciaa, z wyjtkiem sabo wystpujcych plam na

tylnem odnóu. Natomiast na dolnej stronie tego odnóa i na wewntrznej stronie stopy za-

choway si zupenie dobrze nieregularnie rozmieszczone plamy ciemne, tworzce tak zna-

mienne marmurkowanie dla aby wodnej jak dla . mieszki. Spód ciaa zreszt brudno-

szary, rop naftow mocno przymiony, z boku ciaa i w okolicy tylnych odnóy ciemno

marmurkowany.

Dla wykazania gatunkowej tosamoci aby staruskiej z odpowiadajc jej form dzi-

siejsz, podaj niektóre wymiary, zdjte z aby staruskiej i takieje samej prawie wielkoci

okazu samicy L. ridibunda Pal, pochodzcej z okolicy Lwowa:

Okaz starunski Okaz lwowski

Dugo cakowita 91 mm 90 mm
Odnóe przednie 47 » 49 »

Odnóe tylne 147 » 148 »

Udo 38 » 38 »

Przedudzie 42 » 43 »

Stopa 67 » 67 »

Palec wewntrzny 12 » 12 >

Sczek pod nim 5 » 6»

Wymiarów gowy nie podaj, gdy te wskutek jej znieksztacenia s nieuchwytne.

Cechy i wymiary wyej podane, wystarczaj do stwierdzenia przynalenoci gatunkowej aby
staruskiej. Doda tylko naley, e R. ridibunda jest form waciw poudniowo-wschodniej

Europie, wystpujc wycznie na równinach, a w górach obecnie brak jej zupenie.

Oprócz powyej opisanego okazu tej aby znalaza si jeszcze w tych samych iach

rodkowa cz koci ramieniowej lewej, któr oznaczy Dr. E. Kiernik w swej pracy

jako przynalen do tego samego gatunku (ob. str. 344).
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