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Flora retycka 

po}noenego stoku gor ·Swi<1tokrzyskieh. 
Z pi~cioma tablicami. 

opisal 

M a r y j a n R a c ibo r ski. 

(Rzecz pl'zedstawiona na posiedzeniu z d. 20 Lutego 1891 r., ref. czlonek F. Kreutz). 

Materyjal kopalny, opisany w mmejszej l'ozprawie, zostal zebrany 
przez p. 8t. Stobieckiego, inzyniera kolei Karola Ludwika w ci~gu zi
mowych miesil1cy roku ubiegtego. Milo mi ztozyc Mu za to obecnie me 
podzil1kowanie, rowniez jak Drowi J. Siemiradzkiemu za dostarczenie 
mi pierwszego okazu sagowca kopalnego z glin fajansowych Chmielowa. 

Materyjal zebrany przez p. Stobieckiego, zostal nabyty przez Prof. 
Dm J. Rostafinskiego do l11uzeUl11 Komisyi fizyjograficznej, i tam SII1 

znajduj~ opisane przeze mnie i odrysowane okazy. 

Sposob zachowania opisanej flory. 

Rosliny kopalne, jakie ponizej opisujl1, s~ zachowane bez wyj~tku 
jako odciski. W najczl1stszych przypadkach, istota organiczna roslin, 
ktora ulegla zWl1gleniu, znikb nastC1pnie tak, ze mil1dzy odciskami gor
n~j a dolnej powierzchni utworzyb sil1 proznia. w kt6rej znajduje si~ 
zaledwo pyl wl1glowy, lub tez niekiedy z6hawy osad wodorotlenku ze-
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2 MARyjAN RACIBORS1l:!. [293] 

laza. Wyj~tkowo dochowa~y si~ zw~glone blaszki lisciowe lub lodygi, 
ale te rozsypujlt si~ na powietrzu w okruchy lub pyl. DIa tego mamy 
do czynienia jedynie z odciskami. 

Dok~adnosc odciskow zawis~a przedewszystkiem od materyjMu in
krustl"0~cego swieze rosliny. Jest nim tutaj albo delikatna gl inka szara 
lub io:ttawa (Chmielow), albo mniej delikatna glinka (Gromadzice), albo 
~upek czarny piaszczysty (Chmielow), lub lupek zOlty z blaszkami 
miki (Milkow), popielaty, piaszczysty il (Gromadzice) lub wreszcie 
syderyt ilowy (MnichOw). Najlepiej zachowane s~ odciski w glince fa
jansowej lub syderytach ilowych, mniej dobrze w ile piaszczystym Gro
madzic. Jednakze nawet na odciskach w ile piaszczystym mozemy do
strzedz tak delikatne szezego~y jak budow~ pierscienia zarodni u nie
ktorych paproci n. p. u pospolitej w Gromadzicach Gutbiera angustiloba. 
Z1'eszt~ dokladnosc odciskow zalezy od materyja~u, w kto1'ym zostaly 
odcisnilite. VV niektorych miejscach odcisn~ly si~ rosliny b~dz prawie 
eale, bltdz malo polu'uszone, 1'osn~ce na temze miejscu albo przynaj
mniej w poblizu (G1'omadzice); w Chmielowie zas widzimy warstwy wy
pelnione bardzo obfitemi strzlipami roslin, bk podruzgotanych, ze nie
kiedy nie ma mowy 0 ich naukowell1 zuzytkowaniu. 

Odciski z Chmielowa przypominaj~ bardzo swem zachowaniem ko
paine rosliny z Veitlahm kolo Kulmbachu w Frankonii, niekiedy ro
sIiuy glinek ogniotrwalych krakowskich. Niekto1'e wa1'stwy z tejze miej
scowosci p1'zypominaj~ palisyjowe wa1'stwy z Sase1'be1'g. Natomiast nie 
posiadam wcale z polskich miejscowosci roSlin zw~glonych i tak zacho
wanych, jak wspauiala flora retyeka z Theta kolo Beyruthu, z Palsjö 
lub Bjuf w Szwecyi, rowniez zadna obea flora retyeka nie posiada 1'0-
slin tak zachmvanych, jak okazy w kruchym piaszczystym ile Groma
dzic. Okazy roslin rctyekieh z syderytow ilowych, ktore mamy z Mni
chowa pod Ostrowcem, byly juz znane z retyckich syderytow ito
wych gomego Sl~ska. 

--.•. --

c z ~ ses y s t e m a t y c z n a. 

Przegl~d gatunk6w. 

Equisetaceae. 

Equisetum MUnsteri Sternb. sp. 
Equisetum sp. 
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Schizoneura hoerensis Sehp. sp. 
Schizoneura sp. 

Marattiaceae. 

,Marattia Münsteri Goeppert. 

Osmundaceae. 

Todea princeps Pl'esl. sp. 

Matonieae. 

Laccopteris angustiloba Presl sp. 
Laccopteris elegans Presl. 

Protopolypodiaceae. 

Dictyophyllum Nilssonii Brongn. 
Dict. exile Brauns. 
Thaumatopteris Schenkii Nath. 
Thaumatopte-ris Brauniana Popp. 

Filices incertae sedis. 

Lepidopteris Ottonis Goepp. sp. 
Filicites sp. 
Sagenopteris rhoifolia for. pusilla Schenk. 
Rhizomopteris. 

Cycadeae. 

Cycadites (?) planicosta Heer. 
Cycadites (?) grammeus Heer. 

Zamieae. 

Pooozamite-s lanceolatus L, et H. 
Podoll!amites Stobieckii n. sp. 
Ctenophyllul'n simplex N ath. 

Ginkgo aff. whitbyensis Nath. 
Czekanowskia rigida Heer? 

Taxaceae. 

Coniferae incertae sedis. 

Taxites Siemiradzkii tl. 2p. 
Palissya sp. 
Prohlem.a.ticum. 
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4 MARYJAN RACIBORSKI. [295] 

Equisetum Miinstel'i (Sternb.) Schirnper. 

Tau. I, Fig. 1-4. 

Equi8etite8 Münateri Stemberg, Versuch einer Flora der Vorwelt, II, p. 43, Tab. XVI 
Fig. 1-5, 9, Tab. XXXII, Fig. 9, 11,12; Ettingshausen, Galamariae (OBB. 

p. 90, Tab· IX, Fig, 1-4; Schenk, Beiträge zu;' Flora des Keupers und 
der rhätischen Formation pag. 29; Schenk, Fos8ile Flora der Grenzschichten 
zwi8chen Keuper nnd Lias Frankens pag. 14-19; Tab. H, Eig.1-9, Tab IH. 

Equisetum Münsteri Schimper, TraiM de paUontologie vegetale, Vol. I, pag. 269, Tab. H, 
Fig. 3-7: Saporta, Plantes jura8ique8, I, pag.232, Tab. 27. 28, 29 
A. G. Nathorst, Floran vid Högenä8 och Helaingborg, pag. 40, Tab. I. 

W zbiorze p. St. Stobieckiego znajduje si!) kilka okaz6w J'odyg, 
zebranych na granicy Grornadzic i Milkowa. Mi~dzywt}zla r6wnow~skie, 
10-20 rnrn. szerokie, w w~zlaeh nie rozszerzone. Zebra na J'odygaeh 
szerszych zupelnie niewidoezne, na w~zszych zaledwo zaznaczone, nie· 
wyrazne. Cz~sc dolna poehwy zrosla, Beisle do lodygi przystaj~ca, na 
lodygaeh 10 rnrn. szerokich, 8-9 rnrn. dluga, na lodygaeh do 20 rnrn. 
szerokich do 12 rnm, dluga, wybiega w wierzcholkll W szereg z~bk6w 
odpowiadaj~eych pojedynczyrn listkorn. Zar6wno na lisciaeh, jak na 
pochwie zebra nie s~ widoczne. Brllzdy zatokowe (Carinalfllrchen) bar
dzo wyrazne, sztyletowato kll nasadzie pochwy zw~zaj~ si~, w przekroju 
tr6jk~tne. Odleglosc bruzd od siebie waha si~ w granicach od 1'5 do 
3'5 rnrn. Z~bki okaz6w bardzo grubych (okolo 20 rnm.) s~ przy sarnej 
nasadzie odpadle, okaz6w mlliejszych tr6jk~tne, mniej lub wi~cej wy
dluzone, w wierzcholku zwykle t~pe, nigd y prosto sci~te. 

Okazy opisane zgadzaj~ si~ zupelnie z okazarni frankonskiemi, od
rysowanerni przez Schenka. Natorniast rysunek Schimpera (1. c. Fig. 7) 
przedstawia gatunek nowy, r6zny zar6wno od naszych okaz6w, jak od 
wszelkich znanych gatunk6w. Okazy szwedzkie zdaj~ si~ nieco rMnic 
od frankonskich, okazy tatrzallskie Equisetum Chalubinskii stanowczo 
si~ r6zni~ od naszych z~bkami stale wyci~temi, wi~kszl} t~gosei~ pochew 
i mi~dzyw~Zli. 

Equisetum sp. 

Tab. I. Fig. 5. 

Przy rozbijaniu kamienia z Schizoneura (?) sp. wydobylern okrueh 
odcisni~tego klosa z zarodniarni, nalez~cego do jakiegoB skrzypa. Nie
stety nie jest on ani calkowity, ani w zwi~zku z lodyg~, s!}dz~ jednak, 
ze nie nalezy do Equiseturn Münsteri z powodu bardzo malych tarcz 
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zarodnionosnych. SI} one zaledwie do 1 mm. szerokie, szesciokl}tne, izo
diametryczne, gdy u E. Münsteri maj~ 2 - 2·5 mm. srednicy, auE. 
Chalubinskii 1'5 mm. srednicy. Nalez~ one zapewne do nieznanego bli
zej skl'zypa 0 wl}skich (4 mm.) podluznie wYl'aznie zebel'kowanych 10-
dyzkach, ktol'ego zle zachowane odciski znajdujl} si~ w Gromadzicach. 
Wielkosc zal'odnionosnych tarcz taka, jak u E. Renaulti Rac. z glinek 
ogniotrwalych krakowskich. 

Scbizoneura hoerensis (His.) Schimp. 

Tab. I, Fig. 6, 7. 

Calamites lwerensls Hisinger, Lethaea Snecica suppl. II, p. 5, Tab. XXXVIII, Fig. S; 
Schenk, Flora der Grenzschichten zwischen Keuper und Lias Frankens p. 12, 
Tab. VII, Fig. 1. 

G. Gümbeli Schenk 1. c. pag. 10, Tah. I, Fig. 8-10. 
G. Lehmannianus Göppert, Ueber die jossife Flora de1' mitteren Juraschichten in Ober

schlesien, Tab. I, Fig. 1-~; Roemer, Geologie von Obe1'8chlesien, Tab. XIII, 
Fig. 2-3: 

Schizoneu.ra hoerensis Schimper, Tmifl! de l'alr!ontologie vegetale, I, pag. 28~; Nathorst, 
Floran vid Höganäs och Helsingborg, pag. 9, Tab. I. Fig. 1-4; Hel~ing

borg, Tab. I, Fzg. 5, Floran vid BjZLj, pag. 24-26, Tab. X, Fig. 4-8; 
Raciborski, Flora retyclca 10 Tatrach, pag. 6, Fig. 23. 

W ilastych sydel'ytach z lUnichowa pod Ostrowcem, w glinach 
ogniotrwalych w Chmielowie. 

Fig. 7, na Tab. I przedatawia kawalek lodygi z syderytow Mni
chowa z trzema. mi(fdzyw(fzlami, z ktorych tylko srodkowe jest calko
wite. Posiadam zarowno odcisk zewn(ftrznej powierzchni, jak i osrodkr;. 
Lodyga byla niezupe1nie zgnieciona, rownoszeroka, na linii wQzlowej 
wcale nierozszerzona, 8 mm. szeroka. Powierzchnia ozdobiona bardzo 
wyraznemi podluznemi bl'uzdami, ktorych na szerokosc lodygi (8 rnrn.) 
przypada 8. Oprocz tych podluznych zeberek slj- inne, znacznie dro
bniejsze i g(fstsze, juz wolnem okiem, wyrazniej zas dopiero za pomocl} 
lupy widoczne. Przypada ich 3-5 na jedno zebro szersze. Przebieg wilj-
zek sitkonaczynnych, jak u rodzaju Equisetum, kazda wilj-zka rozwidla 
si(f na linii internodialnej na dwa ramiona i ramiona przyleg1e dwu 
s~siednich wi!}zek llj-czl} si(f razem i tworzlj- razern w.ilj-zk(f mi(fdzyw(fzla 
nas·.(fpujlj-cego. Mi~dzywE1z1e jest do 6 cm. dlugie. Lisci i rozga1E1zien 
brak na moich okazach. 

Gatunek pospolity w warstwach retyckich Szwecyi (Hör, Höganäs, 
Helsingborg, Bjuf), Niemiec, Sll}ska, Portug·alii, a zapewne i Persyi 
(Schenk, Fossile Pflanzen aus der Albourskette pag. 2, Tab. VIII, 
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Fig. 48). Znalazlem go takie w dolno retyckich tomanowsk!ch war
stwach Tatr (M:. Raciborski , Flora retycka w Tatrach 1. e), oraz w mlod· 
szyeh glinaeh ogniotrwalyeh pod Krakowem. Z brunatnego jura w Anglü 
podaje go A. G. Nathorst. 

Schizonenra (?) sp. 
Tab. I, Fig. 8-9. 

"T ilastym piaskoweu na graniey Gromadzic a Milkowa, znajduj~ 
SII} niezupelnie zgnieeione okazy rosliny skrzypowej, trudnej do ozna
czenia rodzajowego, z powodu niedokladnosei zachowania. S~to 20-40mm. 
szerokie, pt'zeszlo 110 mm. dlugie mil}dzyw~zla, rownow~skie lub na 
wl}zlaeh nieeo rozszerzone, 0 powierzehni pozbawionej zeberek eeehujl}
cyeh gatunki Equisetum lub Sehizoneura hoerensis. Mi~dzywl}zla te byly 
to obszerne, puste wewn~trz rury, 0 bardzo delikatnej, znacznie cien
szej seianie anizeli u Seh. hoerensis. Seiana ta w skutek ueisku zostala 
nieregularnie pofaldowana, lup~ mozemy na niej zobaezyc w niektorych 
miejsea~h nadel' gl}ste, delikatne, podluzne, rownolegle prl}zkowanie. 

Slady linii w~zlowej dobrze widoezne. Rozszerzenie lodygi w tem 
miejscu jest przypadkow~ w nastl}pstwie zgnieeenia. Sladu blizn liseio
wyeh lub rozgal~zien nie widziatem. Linija mi~dzywl}zla, zaznaezona 
«woma szeregami z~bkow, z tyeh jeden ku gorze, drugi ku dolowi 
zwroeony ; stoj~ zas w tych szeregaeh naprzemianlegle. Z~bki te s~ 
ostrok~eiaBte, 0 1 mm. od siebie oddalone. Zupelnie podobne odciski nalezl} 
do pospolitych w ogniotrwalych glinkaeh okolicy Krakowa, gdzie s~ 
r6wnie niedostatecznie jak w Gromadzicaeh zaehowane. Nazwalern okazy 
krakowskie Phyllotheea (?) leptoderma, bo na jednyrn okazie napotka
lem poehwl} ljseiow~, przypominaj~c~ charakterystyezne poehwy tego 
rodzaju. M:irno to oznaezenie nie jest dostateeznie pewne, przebieg wi~
zek sitkonaczynnyeh u okazow z Grornadzie odpowiada typowi Equise
turn (a wil}c i Sehizonellra) a nie Bornia lub Phyllotheea. Jedn~ z wy
bitnych roznic zarowno krakowskich jak grornadzickieh okaz6w od Seh. 
hoerensis stanowi ohok braku zeber podluznyeh wielka delikatnosc seian 
mil}dzyw~zli. Roznice te dalyby sil} wytlumaczyc, gdybysrny uznali w tych 
okazaeh podziemne ld~eza olbrzymieh rozmiarow rodzaju Sehizoneura. 

lUarattia Münsteri Goeppert sp. 
Tab. 11, Fig. 1-5. 

TaeniolJteris Münster i Goeppert, Gattttngen f088. Pflanz. pag. 51, Fig. 1 - 3; Andrae, 
Fossile Flora von Steierdorf pag. 37, Tab. 11, Fig. 8; Schenk I F088il(! 
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Flora .der Grenzschichten zwischen Keuper und Lias Frankens, pag. 99, 
Tab. XX, Fig. 2-8. 

Angiopferidittm Mümteri Schimper, Traite Vol. I, pag. 603, Tab. XXXVIII, I<'ig.1-6. 
Marattiop8is Mün8teri Schimper, ibidem, Vol. III, p. 514; Nathorst, Floran vid Häga

nlis och Helsingborg, pag. 48, Tab. I, Fig. 6; R. ZeiHer, Note BUr les em
pretnte8 ve.getales recuillies par m. Jourdyau Tonkin, pag. 457, Tab. XXIV, 
Fig. 5 a. 7. 

MarattÜl Müwteri Schimper, Handbweh der Paleontologie II, pag. 87, Fig. 64 . 
• Atl!liopteris Mün,steri Schenk, F088. Pjlanzenreste p. 29-31, Fig. 24. 

Gatunek wcale nierzadki w piaszczystym ile Gromadzic. Okazy 
owocuj~ce s~ pospolitsze od pIonych, pojedyncze listki s~ do 10 cm. dIu
gie, 16 - 20 mm. szerokie, rownow~sko j~zy kowate, nieznacznie ku 
wierzcholkowi zw~zaj:'}ee si~, ldiniaste u nasady, szypulkowe. Szypulka 
na jednym okazie okolo 15 mm. dluga, 1'5 111m. szeroka, przeehodzi 
w nerw srodkowy liscia 15 mm. szeroki, plaski, nieznaeznie pod spo
dem blaszki wystaj~ey. Lusek nie dostrzeglem iadnych na okazach 
polskich, nie widzialem ich rowniez na okazaeh frankOIiskich z Theta 
kolo Bayruthu, chociai 1'obi 0 11ieh wzmiak~ A. Schenk w tylok1'otnie 
wspominanej monog1'afii. Lisa jest cabbrzf'gi, od nerwU sl"odkowego od
biegaj~ dose rzadko nerwy drugorz~dne pod k~tem ostrym, odginajlJ
si~ one na zewnlJ-tI'z i biegnlJ- rownolegle do siebie, w kierunku do dJu
gosci liseia p1'ostopadlym. SlJ> one delikatne i rozwidlajlJ> si~ albo juz 
przy nasadzie, albo (i ten przypadek u okazow polskieh jest bardzo ez~
sty) w polowie swej dlugosci. 

Synangia siedzlJ> na nerwaeh drugorz~dnyeh blisko ich kolleow. SlJ> 
one 3-4 rnm. dlugie, okolo 0·6 rnrn. szerokie, okolo 0'8 mm. wysokie. 
Wysokosc ich oeenic mozna u okazow polskieh latwo, nie s:'} one bo
wiern bardzo zgnieeione, i pozostawiajiJ- w kamieniu otwory, odpowiada
jl}ce ich naturalnej wysokosei. Natomiast na olmzach frankonskich wi
dzialem zawsze zgnieeione synangia. Synangia siedz~ g~sto obok siebie, 
ale nie stykajl} sit( bokallli, czy dosi~gajiJ- do kraw~dzi lisci lub tez nie 
Uak to rysuje Schilllper 1. c., Schenk i ZeiHer), dIa niedokladnosei oka
zow rozeznac nie moglem. Po zrobieniu gutaperkowej forlllY z odcisku 
dolnej strony liscia owocnj~cego dostrzegamy na otrzYlllanych w ten 
sposöb podobiznach synangiow nast~pujiJ-ce szczegoly. S:'} one wydluzono 
eliptyczne, w srodku opatrzone rowkiem i z obu stron rowka na pochy
~ch powierzchniach widzimy szereg g~sto ustawionyeh zagl~biell, od
powiadajl}cych pojedynczym zarodniom, zagl~biell takich (wypelnionych 
na odcisku ilem) naliczyc mozna z jednej strony synangium od 15 
do 25. Brzeg zewn~trzny sYl1angium jest tylko wyjg,tkowo lekko falisty, 
zwykle caJobrzegi. Ze synal1gium sklada si~ z zupelnie zroslyeh zarodni, 
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a nie jest kupkl} woInych, skupionych zarodni, nie ulega zadnej wl}t
pliwosci. 

Budowa owocowan odpowiada zupelnie tej, jak~ znamy w zyjl}cym 
rodzaju Marattia Sm. i dIa tego zaIiczam nasz gatunek wprost do tego 
rodzaju. Oslonki (involucrum) nie widzialem, czy jej istotnie brak, lub 
tez proces fosylizacyi nie sprzyjal jej zachowaniu J nie wiem, i dIa tego 
nie mog~ 1'0zstl'zygn~c, do kt6rego z dwu podl'o.dzajow ten retycki ga
tunek maracyi nalezy. Od wszystkich iyj~cych gatunkow wyr6inia si~ 

znakomicie, pomijajl}c cz~sci rostowe, g~stel11i i bardzo dlugiemi synan
giami. 

Oznaczenie rodzajowe Marattia Münsteri Goeppert sp. roine juz 
przechodzilo koleje. Pomijaj~e zaliczenie do sztucznego, nerwacyjnego 
rodzaju Taeniopteris zwrocil pierwszy A. Schenk u,vag~ na pokrewien
stwo z Angiopteris evecta Hoffrn. "Tylko nieliczne kopalne paproci~ po· 
siadaj~ tak wybitn~ analogij~ z rodzajami zyjt}cemi jak opisana. Pokroj 
lisci, ksztah odcinkow, nasada ich, sposob ich odpadania, unerwie
nie, owocowanie, wszystko to zgadza si~ do tego stopnia z Angiopteris, 
ze mozna byc raczej sklonnyrn do zaliczenia jej do tego rodzaju, jak 
do Taeniopteris'" (A. Schenk 1. c. pag. 100). Innego zdania byl Schim
per (Traite III, pag. 514), ktory zaliczyl j~ z powodu podobienstwa do 
maracyi do rodzaju Marattiopsis, a za nirn poszedl A. S. Nathorst i R. 
Zeiller. 

Wreszcie w drugirn tomie podr~cznika paleontologii Zittla, zalicza 
Schimper nasz gatunek wprost do rodzaju Marattia. Z zapatrywaniem 
Schimpera nie zgadza si~ wcale Schenk w swych pozniejszych publika
cyjach (Richthofen, China Bd. IV, p. 260; Schenk: "die während der 
Reise des Grafen Bela Szechenyi in China gesammelten fossilen Pflan
zen" pag. 5, Schenk "Die fossilen Pflauzenreste p. 30), ale zarzuca Schim
perowi schematycznosc rysunku, w czem ma slusznosc, nie daje zas naj
wazniejszego dowodu dIa swego zapatrywania, nie udawadnia, ze zaro
dnie sI} wolne, nie zas zrosni~te. Rysunek Schenka (Flora der Grenz
schichten '}'ab. XX, Fig. 6) przedstawia zrosle synangium rodzaju 
Mal'attia, nie zas dwa szeregi wolnych zarocl.ni Angiopteris. 

Pokrewna naszemu gatunkowi Marattia hoerensis Schimp., z re
tyckich warstw Szwecyi nalezy rowniei, jak to swiezo zaznaczyl 
p. A. G. Nathorst, do rodzaju Marattia (cfr. referat pracy Schenka "Fos
sile Pflanzenreste" Neues Jahrbuch, 1890). 

Zarowno zbadanie okazow polskich, jak pi~knych okazow z Theta 
kolo Beyruthu w Frankonii przekonalo mi~ 0 slusznosci zapatrywania 
Schimpel'a, chociaz owocowania na okazach pl'zeze mnie widzianych ina-
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czej ~gl~dajl}, anizeli on je przcdstawil, inaczej takte od rysnnkOw 
Schenka. To mi~ sklonito do zrobienia. dokladnych rysunkow z roslin 
frankoriskich, przedstawionych na Fig. 2, T~b. H. 
. Przedewszystkiell1 zauwazye ll1usz~,ze wszystkie synangia naokazach 
z Theta sI} bardzo rozwarte, nigdy nie sI} one tak zamlmi~te, jak na rysun--

. kach Schill1pera, na ktorych nie widac otworow komor z zarodnikami. 
Natomiast nigdy nie widzialcm tak wyraznie faMowan ej powierzchni 
zewn~trznej synangi6w u okazow. kopalnych, jak to rysuje Schimper. 
Na niekt6rych okazach z Gromadzic SI} synangia, podobnie jak na ry
sunku Schill1pera bardzo nieznacznie rozwarte, a okazy takie decydujl} 
o naleieniu gatlmlm do Marattia. 

Nie widz~ potrzeby tworzenia, sladem Schimpera, dIa naszrgo ga
tnnku nowego rodzaju l\Iarattiopsis, zaliczam go wprost do rodzaju 1\1a
rattia z powodu zupelnej zgodnosci budowy synangi6w. Takze i zarod
niki elipsoidalne a gladkie r6znil} ten gatlmek od Allgiopteris, majg.cej 
zarodniki kllliste 0 trzech Iistwf.lch, gdy wszystkie gatunki zyjl}ce ma
racyi, jakie mialem sposobnosc badae, ll1ajq. zarodniki takie ~ame, jak 
gatunek retycki. 

Marattia Münsteri Goepp. sp. znana jest z warstw retyckich Fran
konii (liczne miejscowosci cytuje Schenk), Brunswiku (Schenk), Höga
näs (Nathol'st), z 1yarstw dolnolijasowych Fünfkirchen (Stm) , Steyer
dorf (Andrae) i Tonkinu (Zeiller). 

Todea prillceps Presl. sp. 
Tab. I, Fig. 10-13. 

Sphenoptel'is princeps Presl in Sternberg , Vers/wh einer Flora der Vorwelt II, p. 126, 
Tab. 59, Fig. 12 - 13; Goeppel't, Gatt. fass. Pfl<!nzen pag. 72, Tab. X, 
Fig. 3-7. 

Aerostichites prineeps Schenk, Die fossile Flora der Grenzschichten zWUlchen Keuper und 
Lias Frankens pag. 46, Tau. VII, Fig. 3-5, Tab, VIII, Fig. 18. 

Sphenopteris patentissima Goeppel't, l. c. p. 31, Tab. X, Fig. 8. 
Todea l'rinceps Raciborski: Bulletin de l'Academie des Sciences de Cracovie Janvie1' 

1890, pag. 31, 33; M. Racibol'ski: Ueber die OSll!undaceen und Schizea
cee>t der Juraformntion in Engler's Jnhrbiichern Bd. XIH, p. 4, Tab. I, 
Fig. 11-15. 

Okrnchy Iisci tego gatullkn sq. pospolite w glince szar"j Groma
dzic, w warstwie gl~bszej od t~j, kt6ra dostarczyla przewaznej liezby 
gatunk6w kopall1ych tej miejscowosci. Razem z Toden princeps Presl 
7.najduje si~ tu Gutbiera angustiloba. 

Okaz6w owocuj~eyeh nie otrzymalem, czrgo zalowac nalezy tClll 
bardziej, ze moglyby one wyka7.3C, ze gatllnp,k retycki jest w istocio 
identyczny z jurasowym Anglii lub Grojca, Iub tez 1110ze l'oznym. 

2 
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Liscie plonne drobne, podwojnie pierzaste, 0 delikatnej blaszr.e, 
nagiej osadce, listkacll siedzl}cych na tejze cal~ lla8ad~, karbowanych. 
Nerw glowny listka biegnie az do wierzcbolka, nerwy drugorz~dne wi
diaste, blizsze podstawy podwojnie widlaste. 

Thaumatoptel>is Scbellkii Nathol'st. 

Tab. II. Fig. 13-16. 

Thaumatol'teris Brauniana Schenk (ex parte), Flora der Grenzschichten, pag. 73. Tab. 
X VIII, Fig. 1-4; Schimper ( ex parte) Traite de pateon. t,eget. 1. pag. 
630; Nathorst, Bidrag till Sveriges fossila flora pag. 30. Tab. VIII, Fig. 
1; Nathorst, Den Yllgre Floran vid Höganäs och Floran vid Helsingborg 
pag. 46, Tab. II fig. 1, Tab. II, fig. 4. 

W piaszczystym ile Gromadzic zebral p. S. Stobiecki kilka ulam
kow odcinkow palczasto rozwidlonych lisci. Odcinki te s~ pierzaste, 
listki gi}sto obok siebie i naprzemianlegle stojl}ce, szerok~ nasad~ przy
rosle, 0 brzegu bardzo wY1'aznie ka1'bowanym, nerwie srodkowym pro
stym, sie ci ncrwow dl'ugorzEtdnych zaledwie miejscami dostrzegalnej, bar
dzo delikatnej. Owocowan b1'ak. 

Nerw g!owny odcinkow do 15 mm. gruby, z pod spodu plaski. 
Szerokose odcinka wynosi do f> mm. Dlugosc listkow 30 mm. Szerokose 
ich 3-5 mm. 

Okazy nasze zgadzaj~ sii} z rysunkami Schenka i Nathorsta. Na
tOllliast maj~ nieco mni~jsze listki, allizeli wspaniale okazy z Stabbarp, 
ktore zawdzii}czall1 uprzejmosci p. A. G. Nathorsta. Te ostatnie maJ~ 
listki do 60 mm. dlugie, 7 mm. szzrokie, karby nieco wii}ksze. 

Tbaumatopteris BrauniaIIa Popp. 

Tab. IV, Fig. 2b, 3. 

TltaumatolJteris Brauniana Popp, Jahrbuch für 1I1ineralogie 1863 pag. 409. 
Th. Brauniaua Schenk Fossile Flora der Grenzschichten pag. 73 (pro purte!) Tab. XIX, 

Fig. 1, Schimper Traue Vol. I. Tab. I, Fig. 1. 

Na zacytowanych w naglOwku figurach odrysowalem ulamki pa· 
proci, ktorej okruchy napotykamy dose cz<;sto w piaszczystYll1 ile Gro
ll1adzic. S~to okrucLy listkow lancetowato wydluzonych, przeszlo ÖO mm. 
dlugich, do 5 mm. szel'okich, calobrzegich, 0 brzegRch nieco zawinii}
tych ku clotowi, blaszce grnbej, zapewne skorzastej. Nerw srodkowy 
Pl'osty, gruby, z pod spoun nieznacznie wystaj~cy, do 1 mm. szeroki. 
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Nerwy drllgorzl}dne prawie niewidoczne, z powodu nkrycia w grn
bej blaszce lisciowej, siec tworz~ce. Tarn gd~ie ullerwienie jest widoczne 
mozna rozeznac oczy sieci wi~ksze przy nerwie srodkowym, mniejsze 
ku brzegom. W oczach sieci widoczne s!]- na odcinku liczne wyraznc 
zaglQbienia, zapewne sla(jy zarodni, ktol'ych budowy dojrzec nie mozna. 
Listki te zgadzaj~ siQ w zupelnosci z okazem ol'yginalnym Thaumato
pteris Brauniana Poppa odrysowanym przez Schenka (Fossile Flora der 
Grenzschichten Tab. XIX, fig. 1). Poniewaz i opis siQ zgadza, przeto 
ZgOdllOSC t~j tak znanej utamkowo tylko z Gromadzic paproci z niemie
ck~ zelaje siQ ze jest pewn~. 

Tab. III. Fig. 14 (et Tab. IV, Fig. 2a). 

Posiadam z Gromaelzic kilka lisci 0 tyle zle z~chowanych, ze uncr
wiellie ich jest prawie lliewidoczlle, atem samem oznaczenie pokrewien
stwa niemoiliwe. Na niektorych odciskach lllozna siQ domyslac, ze ne1'wy 
drugorzQdne tworzyty siec. Odcinki (nie wiem pierzastego czy palcza
stego) liscia sl} lancetowate, pierza~to do osadki rozcinane. Listki do 
7 mm. szerokie, 20 mm. dlugie, lancetowate, catobrzegie, delikatne, 
zwarte, naprzemialliegle na osadce cat!]- podstaw~ siedz!]-ce. Zatoki miQ
elzy listkielll bardzo w~skie, ostrok~ciaste, li"tki stykaj!]- sif} brzegnmi. 
Nerw srodkowy prosty, wyrazny, drugorzQdne niewidoczne, prawdopo
dobnie siatkowane. 

Ksztah lisci przypomina Pecopteris coriacea Schenk z retyckiej 
formacyi Balllbergii (Schenk, Beitraege znr Flora des Keupers und der 
rhätischen Formation pag. 51, Tab. IV, fig. 1). Na gatunku Schenka 
unerwienie podobnie jak u naszego jest lliewidoczne. Schenk wt::czyl 
nastQpnie ten gatunek jako synonim do Thaumatopteris Brauniana Popp. 
Od ostatniego odrozniaj~ siQ okazy nasze krots7.emi, bardzo gQsto sto
j::cemi Iistkami, delikatniejsz~ blaszkf}, niezawinif}tym jej brzegiem. Zu
pelnie podobny ksztah ma Polypodites Fuchsii ZeiHer z formacyi rety
ckiej Tonkinu (Examen de la flore fossile des couches ele charbon du 
Tong-King, pag. 10; Tab. X, fig. 4, 'l'ab. XII, fig. 6). 

DictYOllllyllulll exile (Brauns) Nathol'st. 

Tab. UI. l<'ig. 4-5, 8-9. 

Ga71lpt0l'teris exilis Brauns, Der Sandstein bei Seinstedt unn'eit Fallstein und die ,in ihm 
vorkommenden Pjlanzenreste; Paleonto.'lralillica IX. 'I'nb. XIII, }<'ig. 11, pag. 
ö·~ (exelus. synonym.). 

Dictyophyllzt1n acutilobu1n Schenk, Foss. Flora der Grenzschichten zwischen Keuper und 
LiaIJ Frankeus png. 78 (pro parte). 
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Dictyophyllum exile Nathorst, Floran vid Bjuj pag. 39, Tab. V. Fig. 7; Floran vid 
IIiiganäs pag. 14, Tab. T, Fig. 9. 

Jedyny lepi~j zachowany ufamek (Tab. III, fig. 4-5) zapewne 
dlonia8to rozdzielonego liscia zebral p. S. Stobiecki w szarych glinach 
Chmiclowa. J e8tto pra wie rownowl}ski, nieznacznie ty Iko zw~zajl}cy sil,( 
ku wierzcholkowi odcinek liscia, okolo 20 mm. szeroki, plytko ale g~-

8tO wcil1lmy, 0 zatokach nicmal 08trych, kl'::tw<:dziach calobrzegich 
w wierzcholku zw~~_onych i 08tl'awych, odcillki skierowane w g61'~ SI} 
zaledwo 3 do 4 mm. dlugie. Blaszka lisciowa na kraw~dzi nieco zgru
biala w postaci t. zw. nerwu brzeZnego (Randnerv). Nerw pierwszorz~dny 
okolo '/2 111m. szeroki, z niego wychodzl} naprzemian, pod kl}tem nieco 
mniejszym od prostego ncrwy dl'llgorz~dne, cienkie i delikatne, dobie
gajl}ce do wierzchoJka zl}bk6w lisciowych. ~iatka nerwow dl'Ugorz~dnych 
wychodzl}cych zar6wno z pierwszorz<:dnego na przestrzeniach mi~dzy 

drugol'z~dnemi, jak i z tych ostatnich jest bal'dzo nieliczna, oczy tej 
siatki wypelniajl} oczka jeszczc drobniejsze, trapezoidalne, 1'ombowe lub 
pi~ciok~tne utworzone przez bardzo delikatno nerwy czwartorz~dne. 

Na dolllej powieuchni liscia widoczne sI} bardzo mule zagl~bienia, 
ktorych dokladniejszej straktury stan odciskow 1'ozeznac nie dozwala. 
~t}to moie slady zarodni. 

Okaz z Chmielowa zgadza si~ w zupelnosci z rysunkami orygi
llulnemi Braunsa z ~einstedt oraz ze slicznemi okazami z ]~juf, jakie za
wdzi~czal1l p. Nathol'stowi. Gatunel .. znany jedynie z formacyi retyckiej 
Niemiec (~ei1l8tcdt w Brunswiku) i Szwecyi (Höganäs i Bjuf). Bardzo 
podobna, jezeli nie identyczna paproc, znana jest z formacyi retyckicj 
w Asterabad w Persyi (Schenk, Fossile Pflanzen der Albourskette, pag. 
5, Tab. II fig. 7), zaliczolla przez Scbcnka Jo Dict. acutilobum Brauns 
sp. Ostatni jednakZü gatunek pod!ng rysunkow Schenka z Frankonii 
i Natborsta ze Szwecyi jest od D. exile Brauns sp. stanowczo roiny. 

DictYOllhyllmll NilsSOlli (Bl'ongn.) ~chenk. 

Tab. !Ir. l'ig. 6-7, 10-13. 

Phlevopte1'is Ni/sonii Brollgniart, Hist. des 'Veget. joss. pag. 376. THb. 132. Fig. 2. 
Ua"'l'topte1';s Nilssuuii Stern berg, Versuch einer Flora der Vorwelt 11. Germar in Dun

ker, Uever die in dem Lias bei Halberstedt vorlco1nmenden VerRteinerungen 
pag. 119. Tub. XIV. fig. 1--3; Andrae, Fossile Flora 'Von Steirdorf i'ln Ba

nate pag. 38, Tab. 16, Fig. 3 . 
...!nercites lobatu8 Berger, Verst. d. Snnds. d. Ooburg. Geb. pag. 22, Tab. 4, fig. 1. 
Dict!JoJ'/t!JltUln Nilssont Schenk, Fos.~ile Plora der Grenzschichten zwischen KeuJleI' und 

Lias 1ihtnkens pHg. 80, Tab. XIX fig. 6-7; Schimper, 1!raite de pal. 
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veg. 1. pao. 634; Saport.a, Plantes Jltrass. 1. pag. 325. Tab. 34, fig. 2; 
Nathorst, Bidrag fill Sveriges j08S. flora, pag. 25, Tab. I. fig. 14; IV, 
fig. 6-·8; V, VI, fig. 2-3, Tab. VII; Nathorst, An järekomsten oj Di
ctyophyllum Nilsaoni i Kinas knlfiirende bildningar in Ojvers1.qt "j kongl. 

Vetens. Akad. Färhandlingur. 1890 Nr. 8, pag. 409. 
Nnjpospolitsza roslina w ilastyrn piaskowcu GrOl1l1ldzie. 

Liseie dloniasto dzielne. \Vpl'awdzie nie posiadam ok.azu ealcgo 
iseia jaki w Pl-Ilsjö znalazl i od1'ysowal A.· G. Natho1'st (Bidrag ete. 
Tab. VII), ie jednak li8cie sg, takie, te go dowodz.\ irhnasfldy z dIo
l1iasto rozwidlonvm ne1'",em g16wnvlll nie 1'zadkie w Gromudzieach (Tab. 
IV, fig. 5). Moia;a wY81cdzic na ol:azach St. Stobicckiego zwil}zek ülkich 
nHsad lisciowych z Ug,czami widlasto 1'ozgal~zionemi tamze si~ znajdu
jl}cemi i przekonac; ze D. Nilssonii miala k.l~cza poziomo po ziemi (za
pewne po btocie) sit;l plozg,ce, I1U ktoryeh wznosily sif! W gor~ lilicic po
dobnie, jak n wielu dmvali. Na jednym z takich kt~czy do 14 mm. 
grubym, wznosil sif! li8c 0 11 lataeh (Tab. IV, Fig. 5). 

Pojenyneze odcinki lisciowe S!} lancetowato w wie1'zehoHm ZWQ

zone i glt;lboko wcinane. Dlaszka liseiowa tt;lga, na b1'zegu niceo zgru
hiala (posiada t. zw. ne1'w brzezny :JRandnerv"). Nc1'w glowny odeinka 
dobieg'a do wierzcholka tt'goz dosi~gaj::e szerokosei 2 Illm.) nieco wy
staje pod blaszk:: liseiow!} zagl~bion:: po nad nim w postaei plasko(lcn
nego bardzo plytkiego 1'owkn. Zeberkowania podluinego na ne1'wach 
nie ma. Od ne1'wu g16wnego odbit'gaj!} pod prostym lub I1ieznacznie 
llmiejszym k::tem nap1'zemianlegle lub w~~jg,tkowo naprzeeiwlegle ne1'wy 
drugo1'z~dne zaopat1'uj~ce poj,·c1YIlcze odcinki. Nerwy drllgorz~dne zagi
IJaj!} si~ ku przodJwi i dobiegajl} -- zw~iajl}c sit;l bardzo znaeznie do sa
mego wicrzcholka bt. Odcinki te powstaj~ przez gl~bokie wyci~eie bb
szki lisciowej, majl} kraw~dzie calobrzegie, ku wierzcholkowi zw~iaj!} 

sit;l lancctowato, zagilla;j!} ku go1'ze, wierzcholek jt'st osteawy, dno zatoki 
zaokr!}glolle. Z ne1'wow drngorz~dnych do 3/4 m111. grubych, a takze 

z ne1'wow pierW8zo1'z~dllych wybiegajg. zwykle pod k!}tem prostym 
w znacznych (3-5 111m.) odlegloseiach ne1'wy t1'zecio1'zt;ldne, rozwidlaj:}ce 
sit;l pod k!}tem p1'ostym lub 1'ozwa1'tym i tworz!}ee w tcn sposob sie00 oczach 
wielokl}tnych dosc wielkich, poprzegTadzanych siatktj. d1'obniejszyeh czwar
torz~dnyeh, delikatniejszych nC1'w6", 11a oczy drobne wielokg.tne. 

Okazy owocuj~ce nie llalez~ do rzadkosci (Tab. III, Fig. 10). 
Kupki widoezne wolncm okiem za;jl11uj~ cal~ dol111} powie1'zchni~ li"tka 
pozostawiajl}c widoczllemi zaledwie tylko nerw d1'ugorz(jdny i t. zw. nerw 
b1'zezny. Kllpki (sori) sq, nagie, zlozonc z killm (4-6) zarodni okolo 
jednego pnnktu umieszczonych. Osadki (1'ecepteculum) nie widzialem i 1'0::' . 

stt'zygnl}c nie ullliem w jakim sto,mukll sg. zH,J'odnic do ncrwow trzccio-
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lub ezwartorzlidnyeh. Zarodnie Sl} kuliste 0 bardzo wyraznym pierseie
niu. Pol07enia picrseienia na zarodni nie zdobtem zbadac. 

W obee lieznych i dobrze zachowanych okazow naszego gatunku 
w zebranym przez ~. Stobieekiego materyjale zgodnosc jego z piliknemi 
okuznmi szwedzkiemi, jakie posiadam dziQki uprzejmosei A G. Nathor
stil W mym zbiorku roslin kopnlnych, nie ulega wl}tpliwosei. ZnalllY ten 
gatullek nndto z Hör (Brongniart) i Palsjö (NathorRt) w Szwecyi, Co
lmrg (Berger) , Halberstadt i Qnedlingburg (Germar) i kilku miejseo
wosei Frankonii (SdlCllk) w Niemczech, ze Steyerdorfll w Banaeie (An
drae), z Szalllbelen w Szwajcaryi (Heer), z Hettanges we Francyi (Sa
pOl-tn) , z Tong-king (ZeiHer) j Yal1gtszi w Chinaeh (A. G. Nathorst). 
Z pomit;rlzy tyeh miejsco,yosei Schambelen w Aargowii nalezy do gor
nego lijasu, ale stanowisko to jest wi}tpli,ye i sam Heer (Urwelt der 
~chweyz png. 80) opatruje go zl1akiem zapytania. Halberstadt, Quedling
bmg, Hettanges i ~tcyerdorf naleii} do clolncgo pilitra lijasu, miejsco
wosei szwcdzkic, frankoilskie i chiilskic nalezi} do pit;~tra retyckiego. 

Laccollteris t'leguus Prcs!. 

Tab. IV, Fig. 1, 4. 

~"cculde·ri8 eleg(/ns Presl in Stern berg Vel·such. einer Floret de,· Vorwelt 11. pag. 115, 
Tab. XXXII, fig. 8, 1-3; S"henk Pass. Flom der GTenzschichten pag. 93, 
Tab. XXII. ]lag. 9 12. Rchimper, Traite 11. png. 5HO, Tab. XL. fig. 1-4, 
Schillll'er, Handbuch der Prtleontologie 11. pllg 180, Fig. 105, ZeiHe!", Sur 
les aifinites du genre Laceopteris, Bull. de la Soc. bot. de France. 1885 

Val. B2 pag. 22. 
Larc. Gvel'perti Schenk 1. c. pag. 94, Tab. XXJIf, l<'ig. 1-12, XXIV Fig. 2-5. 
Lac,). Br"u"ii Gaepp. GaU. d. fass. Pjlan,oen pag. 7, Tab. V, fig, 1-7. 
Lace. gel·minans Gaepp. 1. c. Tab. VI, fig·. 1-12. 

Pospolita paproc w Gromadzieach, kilka u}amkow owocuj~cych 

listkow w glince oglliotrwalej Chmielowa. 

Okazy gromadzickie Si} to najczt:sciej ubmki drobnych blaszek 
lisciowych, niemoili\\"e do oznaezenia, gdybysmy razem z niemi nie od
najc10wali (lubo burdzo rzadko) lepiej zachowanych lisci. Najdluzszy ka
walek dloniastego liseia jC8t do 140 I1l1n. dlugi, lancetowaty, przy 11a
sadzie do 1ö l1un. szerokii pierzasto dzielllY, listki 8 do 9 mm. dlugie, 
3--4 szcrokie, unerwiellie zgodne z olmzami frunkonskiemi. To uner
wienie oraz ksztalt listk6w odrM:nia tli paproc w stanie plonnym od 
Cladophlebis Goeppertial1u. 
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Najmniej zniszczony kawalek liscia przedstawia Fig. <t,: .n.o.. IV 
Jestto nasada malego liscia z dloniastemi blaszkami, z ktOl'ych dwa Sl} 
lepiej zachowane. Nerw gl6wny listkow gruby, ne1'wy drllgOl'Zttdne li"t
k6w na okazie tym malo widoczne, trzcciego odcillka lii'ciowego tylko 

sIad widoczny. . 
Okazy owocujl}ce z glinki ogniotrwalej Chmielowa. S~to drobne 

okruchy listkow, okazlljl}ce znanl} budow~ kupek rodzaju Matollia. 

Laccopteris allgustiloba Presl. sp. 

Tab. II. Fig. 6-9; Tab. III, Fig 1-3. 

Gutbiera angustiloba Presl in Sternberg, Versuch einer Flm'a der Vor/Gelt 11. pag. 116, 
Tab. XXXIII, fig. 13; Brongniart, Tabl. pag. 30; Schenk. FO.~8ile Flora der 
Grenzschichten pag. 64, Tab. XYIII, Fig. 5 -10; Schimper Traite de pal. 
veg. I. pag. 576, Tab. XXXIX, Fig. 4 -6; Schimper, in Zittel, Handbuch der 
Paleontologie 11, pag. 180; Nathorst, Bidrog till S/!eriges foss. flora, pag. 21, 
Tab. IlI, Fig. 8-10; IV, fig. 1; Schenk, Die fossilen Pflanzen reste, pag. 38. 

Andriania baruthana Braun in l\Iünster, Beitraege VI. pag. 42, Tab. IX, l<'ig. 3, 4, ß, 
12, Tab. X, Fig. 1-3; Andrae Flora von Steyerdorf pag. 36, Tab. 7, Fig. 
1-3. Schenk, Fossile Flora der Grenzschichten pag. 87, Tab. XXI, pag. 1-7, 
Tab. XXIV, pag. 1. 

Okruchy owocujl}cych lisci sl} Lardzo pospolite w Gl'omadzicach, 
rzadkie w Zültawej glinie fajansowej Chmielowa. Liscie pIon ne sl} mi 
z polskich miejscowosci zupelnie nieznane. 

Najwittkszy, lliestety przy transp0l'cie otarty okaz (Tab. II, Fig. 8) 
przed!:\tawia CZE;sC palczasto dloniastego liseia. Widzimy na nilll, ze taki 
wycinek byl: pierzasto dzielny 0 listkach bardzo gE;sto ustawionych, na· 
przemianleglych, brzegami si<; stykajl}cych. Dlugosc listkow wynosi na 
tym okazie do 30 nnn., inny lepiej zachowauy listck luLo niecaly Irrab. 
II, Fig. 6) wykazuje, ie listki byly jeszcze wittksze bo przeszlo 40 ß1m. 
dlugie. Kilka okruchOw wierzcholkowej cz<;sci odcinkow lisciowych, po
siada listki bardzo krotkie, do 12 mm. dlugie. Osadka odcinkow liscio
wyeh cienka, nieowloszona, na stronie gornej wyraznie l'yniellko\\"ata. 
Szerokosc listkow waha si<; w granicach mittdzy 1'5~3 mm. Trzymili
metrowe listki s~ bardzo rzadkie, p6ltora milimetra szerokie spotykamy 
tylko na wierzchoUm odcink6w. 

Nie llIoina calkowicie rozcznac unerwienia listk6w, srodkowy nerw 
jest wyrazny, prosty i gruby, natomiast drugorzttdne zupolnie niewido
czne z rowodn pokrywaj[}cych je zarodni. Listki wydaj~ Ri<; regularnie 
karbowane, w rzecllywistosei Sl} Olle rowllowl}skie i prawie ealobrzegie i 
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pozorne' ,:a~'1{i\rbowani(' rochodzi od wypuklen kOPUlaRtych blaszki liscio
wej ku gorze nad kazd~ k\lpk~ zarodni. 

Kupki (sori) umieszczone s~ w dwu ~zereg'ach podluznych po je
dnym z kazdej strony ne1'wu srodkowego Ii~tka, na dolnej stronie bIa
szki we wspol11nianyeh wg{~bi(miaclr. Stosunku ich do nerwow drugo
rz(,)dnydt na okazach naszych rozeznac nie mozna. Oslonki (involucrnm) 
nigdy nie widzialem, albo jej wi(,)c nie ma, co si(,) wydaje prawdopodo
bniejsze, aHn tez odpada przed doj1'zeniel1l zaro{lni, zostawiaj~c je na
gie. 03a'lnik (reeccptacllll\m) jcst muly, nieznaczny, ale widocznie pun
ktowaty, niewyd!uiony. Zarodnie okolo togoz siedz~ce jajowato kuli
sttl 0 calkowitym (lub pl'awie calkowitym?) skosnym pier~cieniu, bez 
nozki. Liezba za1'Ollni w przypac1bch, g'dy wszy~tkie s~ dobrze odcisni~te, 
jest zaw~ze szeBc, nigdy Ilie widzialem wi~cej, cz(,)sto moina liczyc 4 
1111 5, zdaje mi ~iE} jednak ze tylko wtedy, gdy jedna z nich lub dwie 
8:: ukryte pod innemi, i na odcisku same odcisn~c siE} nie mogly. 

Okazy polskie s~ zupelnie zgodne z rysunkami Schenka okazow 
frankollskieh i Xathorsta okazow szwedzkieh z Palsjö. Identycznosc wiE}c 
tej paproci tylko z tych t1'zech miej~c dotychczas znanej, nie moze pod
legac w::tpliwosei. 

Ba1'dzo podobn:} paproc 0 okazalych, ale zwykle plonllych lisciaeh 
opisal J. Bral~n jak Andriania barutbana. Schenk (Die fossile Pflanzen
reste pag. 38) pisze: "Uwa7am zu prawrlopoc1obne, ze opisana przez Pre
sb ze Strullendorfu, a znana rowniez z Veitlahm kola Kulmbachu Gut
biera angu6tiloba jest idcntyezn:: z Alldriania. Jak niemal wszystkie 
szcz::tki ze Strullendorfu, jcst ona ile zachowana, a taksamo i resztki 
z Veitlalnl1. Gdy si(,) to przypuszczenic stwierc1zi, nalezec si~ b~dzie 

vienvBzCllst wo sta1'szcm \l nilzwisk u Presla." S:~dzE}, ze gc1 yby jakie 1'6-
iniee t1li~dzy temi gatunkami istnialy, to moglyby byc jcdynie w une1'
wieniu, ktorc u G utbicra .nie jest znane. Zrpszt:: ksztalt lisci a przede
wszystkiem owol'owanie ~:} U obu gatunköw takie samo, jak to wynika 
z porolYnania 1l10iclt okazöw z rysunkami oryginalncmi Andriauia Braun. 
Pi"'ze wprawdzie 8"h0nk, ze Andriania ma tylko 3-4 zarodni w kupee 
(8oms) ale twienlzcnie to zadziwia tCll1 wi~cej, ze mm Schenk w swej 
k lnsyez'ie;i monog1'afii (Fossile Flora der GrellZsehiehten png. 87 -88) opi
suje 11 Andl'iania 1)- 6 zarodni i tak rysuje kUllki zarodni (Tab. XXI, 
Fig. ß). U Gutbivra podnj(~ BdlCllk (1. c. rag". M) liczbE} zarodni 4·-6. 
J ,'clyna rO~Jlica .inka tl1i~dzy temi ]"ochajnll1i zaehodzi miala, t;i. brak OSIOllki 
(iJl{l\\sium) w Allllriania, j('j olJ('cnosl~ i ptltlktowilte jnj PQkanic w wierz
chotku II (~ntbif'ra nie i,t}livje w nntmze, sori Uuthiera S~t n:tg-ic, a to 
eo Helll'nk IIwazal zu. slad koii,.;ü~g·() P0knnia os!onki, je,;t t.ylko odci-
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skiem przestrzeni mit:dzyzarodnienvej. 'l'ak tC'dy rodzn.iowl'j l'o:;l;lliey lllH)

dzy Gutbiera a Andriania znalesc nie moina. 
Nie mogtt jednak rodzajowej roznicy zllalesc mi~dzy Laccopteris 

Presl a Gutbiera Presl. U obu rodzajow ten sam ksztah lisci, kupki 
(sori) nagie bez oslonki (involucrum) zlozone z niewielu zarodni siedz~cych, 
na osadniku, opatrzonym calkowitym skosnym pierscieniem. Roinice ja
kie mozna zauwazyc, s~ te, ie osadnik u Laccopteris jest szerszy i wy
razniejszy nii u Gutbiera, i ze nerwacyja bywa u Laccopteris nieco 
(bardzo maIo) inna. Sl}to cechy zapewne dostatccznc do utworzenia 
z Gl1tbiery odrttbnego gatunku ale nie rodzaju. Bardzo pokrewny rodzaj 
Microdictyon Sap, ktorego slicznie owocujl}ce okazy zn am z glinek 
ogniotrwalych Porltby pod Krakowem odroznia sit: tylko nnerwieniem 
od Laccopteris, znacznie wi!icej roini silt Selenocarpns Sl·hcnk. Z)~j~cy 
dzis na Bornea monotyp Matonia pectinata BI'. posiada unerwienie po
srednie mi~dzy Laccopteris a Microdictyon, natomiast roini si!i od obu 
zasadniczo obecnosci~ oslonki (involucrum). 

Lepidopteris Ottonis (Goeppert) Schirnper. 

Tab. II. Fig. 17. 

Pecopteris Ottonis Goeppert, Ueber die fos.sile Flora der 'mittleren Jltra,schichten in Ober
schlesien pag. 144, Tab. I, fig. 4-10; Schloellbttch, in J"hrb. für ~Jiner. 

1d60, pag. 525, Tab. 4, Fig. A. 
Asplenites Ottonis Schenk, Fos.9. FloN' der Grenz8chichten pag. 53, Tab. XI, Fig, 1-3, 

Tab. XIV, Fig. 3 -5; Roemer, Geologie von Ober8chlesien pag. 178, Tab. 
XIII, Fig. 1. 

Lepidopteris Ottonis Schimper, Traitt! de pal. veg. I. pag. 57·i; Nathorst, Fluran vid BJuf 
pag. 29, Tab. I, fi;,;. 4, 11. fig. 1; Floran vid Hiiganiis Jlug. 12, Tab. I, 
pag.5. 

Maly okl'uch wierzeholka odeinka lisciowego w ciemnej fajansowej 
glinie Chmielowa, podobny do odrysowanego przez Nathorsta, (Floran vid 
Bjuf Tab. I, fig. 4a.) gllJboko, le0z nie az do nerwu g16wnego weinany, 
o listkacll w wierzchotku zaostrzonych. listkowato wzniesionych ku go
rze. Unerwienie bardzo niewyrazne, nerw srodkowy listkow dobiega az 
do ich wierzchotkow, nerw boczny tylko podstawowy gorny wido_ 
czny, inne wskutek obecnosci g~stych wyraznych lusek pokrywajl}cych 
nerwy i doln~ blaszklt liscia niewidoczne. 

Gatunek znany z dolnego retll Szwecyi, En~ska i p61nocnych 
Niemiec, bardzo pokrewny z kajprowern gatunkiem Lep. Stuttgartiensis 
(Scmmper). 

3 
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Sagenoptel'is l'hoifolia Presl. var. pusilla Schenk. 

Tab. TI, Fig. 10, 12. 

Sagenoptem rlwlfolta Presl in Stl'rnberg, Versuch einer Flora der Vorwelt 11. p. 165, 
Tab. 35, Fig. 1; Schenk, Beitraege zur Flora des Keupers und der rhäti-
8chen Formation, pag. 32, Tab. III, Fig. 4. 

Sag. rholfolin S. pusilla Schenk, F088ile Flora der Grenz8chichten zwischen Keuper und 
Lias Frankens, pag. 61, Tab. XII, }<,ig. 6, Tab. XII, fig. 4-5; A. G. Nat
horst, Bidrag tilt Sverige8 f088. flora pag. 31, Tab. IV, fig 4. 

Bogata synonimika form wielkolistnych, jest podana w zacytowa
nych dzielach Schenka i Nathorsta. 

Killm okruchOw i pojedynczych listkow w glinkach ogniotrwalych 
Chmielowa, oraz w piaszczystym ile Gromadzic. 

Najlepiej zachowany listek, odrysowany na Fig. II, Tab. 10 i 12, 
jest calobrzegi, nieregularnie eliptyczny, zaokrl}glony w wierzcholku, 
zWE}zony u nasady, 13 mm. dlugi, 6 mm. szeroki. Nerw srodkowy przed 
wierzchoJkiem rozszczepia siE} w siatkE} nerwow drugorzE}dnych, widlasto 
rozgalE}zionych i poll}czonych krotkiemi anastomozami w siatkE} 0 oczach 
mniej wi!}cej wydluzono rombowych, do 1 mm. szerokich. Okazy z Gro
madzic SI!- ni ekompletne, 0 listkach nieco wi!}kszych, calobrzegich, przy 
nasadzie lancetowato zWE}ionych. 

Gatunek ten nieznanego pokrewienstwa, wieloksztaltny, w war
stwach formacyi retyckiej pospolity (Frankonia, Palsjö i Hör w Szwe
cyi), niel'zadki w dolnym lyjasie (Coburg , Halbel'stadt, Quedlinburg, 
Steyel'dorf, Fünfkirchen), znaleziono w pokladach mezozoicznych Au
stralii (Feistmantel Ott., Paleozoische und mesozoische Flora des östli
chen Australiens pag. 170, Tab. XII, fig. 1-4, 7; Tenison-Woods On 
the flora of tbe Coal Depo~its of Australia pag. 128, Tab. 9, Fig. 4) 
w warstwacb reprezentujl}cycb podlug Tenison-Woodsa prawdopodobnie 
gorny lijas? (1. c. pag. 54). Pokrewne gatunki' znajdujl} si!} w mezo
zoicznej Horze okolic Werony (Zigno), glinach ogniotrwalych krakow
skich (Racibor8ki) i brunatnym jura Anglii. 

Okazy nasze zgadzajl} si!} zupelnie z okazami z Theta w Franko
nii (Zbi6r paleobotaniczny ogrodu botanicznego w Krakowie) oraz z oka
zami z Hör w Szwecyi (udzielonemi mi przez A. G. Nathorsta). 

Rhizomopteris. 

Tab. IV. Fig. 14. Przedstawia kl1}cz paproCl zebrany w glinie 
szarej (~hmielowa. 
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Tab. IV, Fig. 9 przedstawia kll}cz paproci z iMw piaszczystych 
Gromadzic. Oba sI} ro:ine od tych kll}czy, jakie znamy z dziel Schenka 
i Nathorzsta i nalezl} zapewne do paproci z nerwacyi siatkowanej, z kto
rem i je razem znaleziono. 

Podozamites lanceolatus (Lindley) Schimper. 

Tab. V, Fig. 2, 3, 8, 11-20, Tab. IV, Fig. 16 h. 

Zamia lanceolata Lindley and Hutton, The f088il Flora of Great Britain Vol. III, 
Tab. 194. 

Zamites di8tan8 Pre~l in Sternberg, Flm'a der Vorwelt 11, pag. 194, Tab. 41, Fig. I, 
Ettingshausen, Begründung einiger Arten d. Lias und Oolith flora p. 8, 1'ab. I, 
Fig. 3; Sehenk Flora der Grenzschichten pag. 159, Tab. XXXV, Fig. 10, Tab. 
XXXVI, Tab. XXXVII, Fig. 1. 

Zamite8 Haueri Ettingshausen, Lias und Oolith flora pag. 8, Tab. 11, Fig. 5. 
Podozamiies dis/ans Schimper, Traitt! de pal. vrfg. 11, pag. 458; Nathorst Bidrag tilt 

Sveriges fOBs. Flora, pag. 51, Tab. XIII, Fig. 6-16 j Tab. XV, Fig 20; Zeiller, 
Examen de la flore f088ile des couches de eharbon du Tong - King pag. 24, Tab. 
XI, Fig. 2; Zeiller, Note Bur le.s empreintes vegetalies reeuilles par M. Jourdy 
au Tonking pag. 455, Tab. XXIV, Fig. 8. 

Podozamite8 lanceolatus Heer, Juraflora Ostsibiriens und des Amurlandes pag, 116-121, 
Tab. XXVII, XXVI, XXVII; Heer, Beiträge zur f088ilen Flora Sibiriens und de8 
Amurlandes pag. 20, Tab. V, Fig. 1-11; NathOl·.t, Floran vid BJuf pag. 73, 
Tab. XVI, Fig. 2-10; Nathorst, Floran vid Häganäs och Hel8ingborg pag. 26, 
4H; Schenk, Fos8ile Pflanzen aus der Albour8kette pag. 5, Fig. 1, Tab. VII, 
VIII, IX; Schenk, Die ~vährend der Reise Bela Szrfchenyi in Ghina gesammelten 
fossilen Pflanzen pag. 11, 13, Tab. 11, 111; Schenk, Jurassische Pflanzen in 
Richthofen, China pag: 24\J sq, Tab. XL, IX, Fig. 4, 5, Tab. L, Fig. 1 - 6, 
Tab. LI, Fig. 3, 7, LU, Fig. 8, LIV, Fig. 2, Geyler, Fossile Pflanzen der Jura
formation Japans pag. 228, Tab. XXXII, XXXIII, XXXIV; Schmalhausen, Bei
träge zur Jura Flora Russlands pag. 29, Tab. V; Feistmantel , F088il flora of 
Jabalpour group pag. 11, Tab. III, Tab. IV; Nathorst, Om färekomsten af 
Dictyophyllurn Nilssmi i Kinas kolfärende bildningar pag. 410; Tenison -Woods, 
On the f088il flora of the Goal deposits of Australia pag. 145, Tab. 8, Fig.3. 

Liczne formy tego gatunku sI} pospolite w fajansowej glinie Chmie· 
lowa. Z Gromadzic gatunku tego nie posiadam. 

a) Podoz. laneeolatus forma? 

Ciekawy okrnch liscia przedstawia Fig. 12, Tab. V. Jest on 13 mm. 
szeroki, ulamany w obu koncach, obustronnie zw~zony, 0 nerwach ro
wnoleg!ych okolo 1 mm. oddalonych. Ksztaltem zgadza si~ on z forma 
genuina, ale znacznl} odlC'gloscil} nerwow rozni si~ od niej. Zgadza si!} 
zupelnie z form/} Odl·ysowan~ przez R. Zeillera LI Tonkinu 1. c. Tab. XXIV, 
Fig.8. 
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b) Podozamites lanceolatu8 [Jenuinu8 Heer. 

Kilka lisci odrysowal'em na Tab. V, Fig. 13, 14. SI} one obustron
me zW(;1zone, bardzo delikatnie ncrwowane, lancetowatc. Mitjdzy niemi 
a nalez:~cemi da form na~t~pnjg.cych znajdujl} si!} formy posrednie. 

c) Podoza,nites lanceolatue va,.. distans Heer. 

Mal'y lisc pl'zcdstawiony na Tab. V, Fig. 20 nalezy zapewne do 
tej formy. 

d) Poduzamites lanceolatlts mino,. Heer 1. c. 

Pl'zedstawiony na Tab. V, Fig. 2 .. 3, 8, 14., 15, 16, 17, 18, 19. 
Najpospolitsza. forma w Chmielowie. 

Czy wt>zystkie to fUfmy do jednego nalezg. gatunku, czy tez da 
wielu, roz:>tJ'zygng.c nie mozna. Przypuszczac jednak mozna, ze zapa
trywanie pierwsze jest prawdopodobne, ze liczne gatunki zamii retyckich 
i jurasowych podobue sobie liscmi, 0 zapewne roznych ale nieznanych 
owocowaniach l'g.czymy mzem jako Pod. lanceolatus L. & M. Niekt6re 
z tyrh lisci nalezl} moze do gatunku Pod. ensis Heer. 

Wartose gatunku Pon. lanceolatus dIa okreslenia wieku formacyi 
jest niewielka. Wprawdzie w wielkiej obtitosci form i okazow napoty
kamy gu jedynie w formacyjach retyckiej i jurajskiej, ale juz w kajprze 
pol'nocnej Ameryki odnaleziono fOl'lllY tego salllego typu (Podozalllites 
Ellllllonsi Fontaine1 Pod. tenuistl'iatus Rogers; }1'olltaine, The older me
souwie flora of Virginia pag. 78, 79), nie bl'ak ich r6wniez w formacy
jach nowszych. Nawet zyjg.ca dzis Hora posiada zamie 0 lisciach da Pod. 
lanceolatus zupel'nie podobne. 

\V glillach ogniotrwalych krakowskich ani tez we Horach retyc
kieh Tatr i fn~~ka gatunku tego nie odnalcziono. 

Potlozamites Stobieckii nov. sp. 

Tab. V, Fig. 4, 5. 

1'. foliolis lungissimis, linearibus, (t1l[J!lßtis, l·fi ad 2 mllt. latis, ad 190 mm. lon

!fis, "l'ice "blusis, bas, le"ite,. angltstatis. Nerv. !)(I'Ntlelli 4 ad 6. 

,\\T iMtej glince plastycznej C'hmif'lowa killm listk6w nieznalle
go dotyehcllas gntunku po<lozal1lii mianuj~ od nazwiska mega kolcgi 
i przyjaciel3 p. St. StoLil'ckiego, ktOremu cal'y materyjal' tej Hory 
lIt1\yclziljeJltLlll Pud. Stobieekii. Najbnrdziej zbli~,ony gatullek jest Pod. gra
llIillCllH IIp('r (Bt'itritge zlIr fOt't'ilen Flora Sibiriens und eleH Amurlandm; 
"ag. 2J, [nlb. YT, .l!'ig: T--~) 11 warstw juraHowych w Aj;ikit. 'l'en llIU 

li~cic 11/, - ;{ mm. f'7:erokie, 0 4 - 5 nerwach podluznych, znacznie 
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,mmeJsze od naszego gatunku, bo zaledwie do 70 mm. d~ugie, nadto 
innego ksztaltu, bo zwolna ale wyraznie Zwt;zajl}ce si~ ku wierzcho~ko
\Vi, nagle zas zw~zone ku nasadzie, odwrotnie wi~c jak u gatunku z Chmie
lowa. Pod. gramineus Heer z Ust-Balej w Irkuckiej gubernii (Heer: Jura 
flora Sibiriens und des Amurlandes pag. 52, Tab. IV, Fig. 13) ma li
Scie wprawdzie d~uzsze, ale rowniez zw~zone kn wierzcho~kowi, rysunek 
okazu z tej samej miejscowosci w innem dziele Heera (Nachträge zur 
Juraflora Sibiriens pag. 10, Tab. I, Fig. 8 a) przedstawia lisc nieco 
szerszy, bo do 3 mm. szeroki. 

Podozamites cfr. gramineus (Nathorst. floran vid Bjuf pag. 77, Tab. 
XVII, Fig. 4 - 5) z retu Szwecyi, przedstawia podobny do naszego, 
moze tenze co i naRz gatunek. 

:Mi~rlzy zy.i~cemi zamijami przypomina nasz gatunek anstralska 
Macrozamia Pau!i Guilielmi Fr. Müller. 

Ctenophyllum simplex Nathorst sp. 

Tab. V, Fig. 9, 10. 

Pterophyllum ~ simplex Nathorst Floran vid Bjuf pag. 69, '1'ab. VI, Fig. 6, Tnb. XIII, 
Fig. 10, 11. 

Okruehy listkow w glinach fajansowych Zültawych i szarych Chmie
lowa. 

Liscie pierzaste 0 listkaeh rownow;:skich (niewiadomej d~ugosci 

i nieznanego ksztaltu wierzcho~kow), siedz;:cych nieco rozszerzon;: na
sad~ na osadce. Blaszka listka zbiega wyraznie ku dotowi, mniej wy
datnie jest zagi~ta iukowato ku gorile. Nerwy wychodz;: z m;adki, roz
\Vidien nasadowych (zapewne istniej;:eych) nie widae, biegn;: one rowno
legle do krawt;dzi listkow, dolne wznosz;: si~ nieeo od nasady ~ukowato 
w gor~, gorne przeciwnie odginaj;: si~ nieco przy nasadzie ku do~owi. 
Dalszy ich przebieg jest seisie rownolegly. S;: one bardzo wyrazne, na 
szerokosci liscia dziesi~ciomilimetl'owej bywa ich 22. Na odcinku dolnej 
i gornej powierzchni blaszki wyst~puj~ jako wypukle zeberka, ktorym 
na blaszce odpowiadac mU8ialy delikatne rowki. 

Ükazy Chmielowskie zgadzaj!} sit,) zupelnie ze szwedzkiemi z Bjuf, 
odrysowallemi przez A. G. Nathol'sta. 'Vielkie podobienstwo do naszego 
gatunku okazuje 81;:8ki gatunek Ptel'ophyllum propinquulll Goeppert 
(Jahresbericht der schles. Ges. 1843, pag. 132; Schenk, Possile Flora der 
Grenzschichten pag. 215, Tab. XLI. Fig. 1; Roemel', Geologie von 
Obcl'schlcsit'n 1RO, Tab. XIII, Fig. 4), u ktorego jcc1nak zdaje siQl ze 
llerwy Z osadki lisciowej wchodzl!- prostopadle do listkow. Lukowato 
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wznoszl}ce si~ nerwy dolnej cz~sci listka, Iukowato obnizajl}ce si~ w g6r
nej jego cz~sci, wskazujl} temu gatunkowi miejsce sr6d nerwacyjnego 
rodzaju zamii Ctenophyllum Schimper. 

Zupeinie podobny gatunek przedstawia Pterophyllum Tietzei Schenk 
z Hif koio Kliswin w Persyi (Schenk, Fossile Pfla~en aus der Albours
kette pag. 6, Tab. VI, Fig. 27-29, Tab. IX, pag. 52), bardzo zblizone 
sI} nadto niekt6re gatunki indyjskie (P. Rajmahalense Oldham et Mor
ris i t. d.). 

Cycadites (?) gramilleus Heer. 

Tab. IV, Fig. 15-17. 

('ycadites gran&ineus Heer, Beiträge zur f08silen Flora Spitzbergens pug. 34, Tab. VIII, 
Fig. 7,8; Heer, Jura Flora Sibiriens und des Amurlandes pag. 109, Tab. XXIII, 
Fig. 1, XXVI, Fig. 4. 

Z glin z6ltawych Chmielowa posiadam tylko jeden calkowity H
stek, llatomiast liczlle ulamki. Listek calkowity jest 80 mm. dlugi, 
2 mm. szeroki, ku nasadzie zwolna, nieznacznie lecz stale zw~zony, kil 
wiel'zcholkowi mniej zw!}zony, w samym wierzchotku ostrokl}ciasty. Nie
kt6re ulamki, do te go zapewne gatunku nalezl}ce z Chmielowa, sI} nieco 
szersze, bo do 3 mm. szel'okie. Stanowisko systematyczne w wysokim 
stopniu wl}tpliwe, nalezenie bowiem do sagowc6w kwestyjonowac mo
zna, w obec podobienstwa do niektorych szpilkowych. Rysunek Na
thorsta, Bidrag till Sveriges fossile flora 'l'ab XIII, Fig. 3 odpowiada 
naszemu gatunkowi w zupelnosci, natomiast sI} inne rysunki rMne. Gatu
nek szwcdzki nazwal Nathorst jeszcze przed Heerem Cycadites (?) longi
folius, p6zniej atoli (Floran vid Höganäs pag. 50, Tab. II, Fig. 6, 7) 
przeni6s1 do problematycznego gatunku Taxites. 

Cycadites (?) planicosta Heer. 

Tab. IV, Fig. 7, 8. 

P. folialis ad 4'5 mm. latis, uninervis, linearibus, apice rotundatia, nervo mediano 
cra880. 

W szarcj glinic fajansüwej CIllnielowa. 
o niepewnosci stanowiska systematycznego te go gatunku, mozna 

powt6rzyc to, co rzeld'cm 0 C. (?) gramincus Heer. 
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Cycadocarpidium Er(huauni Nathorst? 

Tab. IV, 1<'ig. 10-12. 

Oycad. Erdmanni Nathol'st,Floran 'Vid BJuf pag. 91, Tab. XXVI, Fig.15-20. 

W szarej glince fajansowej Chmielowa znalazlem killm listkow, 
zgodnych zupelnie z rysunkiem A. G. Nathorsta 1. c. Fig. 19. Czy ozna
czenie jest sluszne, oSf}dzic nie mozna dIa braku nasion. 

Listki z Chmielowa s~ do 5 mm. szerokie, do 8 mm. dlugie, ja
jowate, lagodnie wypukle. Przebiega po nich 7-8 nerwow. Nerw z na
sady listka wyehodzi, jak si~ zdaje, tylko jeden, ten rozwidla si~ na
tychmiast na kilka wachlarzowato bieglll}cych, niektol'e z nich rozwi
dlaj~ si~ jeszcze w gornej cz~sci listka. Nazwy s~ bardzo grube i sze
rokie. 

Ginkgo afl'. whithbyensis Nath. 

Tab. IV, Fig. 13. 

G. foliis par'Vis, cuneatis, 17 mm. sine petiola longis, 12 mm. l"tis, profundissime bi
fidis. Laciniae ainu acuto profundo discretae, lobi sinu acuto non profundo 
discretae, apice ObtU80 rotundatae. Nervi 8par8i, flabellato diclwtomi. 

Jedyny okaz zebral p. St. Stobiecki w glince popielatej Groma
dzic. Przypomina on najwi~cej retycki gatunek Bajel'a cfr. taeniata 
Nathorst (Bidrag till fossila Sveriges flora pag. 68, Tab. XIII, Fig. 17; 
Bajera Geinitzi Nathorst w niemieckiem tlumaczeniu tej:i:e rozprawy,oraz 
Heer, zur Geschichte der Gingkoartigen Bäume pag' 11), od ktOrej 
ro:i:ni si~ liscmi zw~:i:ajf}cemi si~ jednostajnie Idiniasto od wierzcholka do 
ogonka. Pokrewne s~ niektore jurajskie gatunki sybirskie n. p. Ginkgo 
flabellata, lepida etc., ktore jednak majl} blaszk~ lisciow~ wi!}cej razy 
l'ozcinanl}. Nie zaliczam naszego gatunku do rodzaju Bajera z powodu 
unerwienia. Jedyny nerw ogonka lisciowego rozszczepia si~ na dwa przy 
nasadzie liscia. Te nowopowstale nerwy rozszczepiaj~ si~ znowu ka:i:dy 
na dwa w dolnej cz~sci tak lisciowych do ktorych wchodz~, nieco wyzej 
rozszczepiaj~ si~ raz jeszcze pod k~tem ostrym i te gall}zki nerwowe, 
zas nowo powstale biegn~ rozbie:i:nie do wierzcholka liscia, gdzie nali
czyc ich mo:i:emy osm. Jestt.o typ nerwacyjny Ginkgo, nie zas Bajera, 
kt6reto zreszt~ dwa rodzaje zaledwo siE} roznil} od siebie. 

Z formacyi retyckiej znalezlismy dotychczas jedynie dwa gatunki 
Ginkgo L. (G. minuta Nath. i G. obovata Nath.). Sl}to pierwsi repre
zentanci tego dzis jeszcze zyjl}cego rodzaju na naszej ziemi. 
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.Jnz po oddanin niniejszej rozprawy do druku zawiadomil mi!; prof. 
A. G. Nathorst, ze gatunek polski bardzo przypomina brnnatno - jnra
sowy z 'Yithby w Anglii, odnaleziony tam przed kilkunastu laty, do 
dzis dnia jedllak llieopisany, ani nie odt·ysowany. DIa tego nie nadaj!; 
tymezasowo naszemn gatunkowi nowej nazwy. 

Czekanowskia rigida Heer? 

Tab. IV, Fig. 6. 

r!zekrllwi/"skill rigida Heer. Beiträge .:u.r Juraflora Ostsibiriens "nd des Amurlandes 

]'ng. 70; Tab. V, Fig. R-l1, VI, Fig. 7, X, Fig. ß; Heer, Beiträge zur 
fos .• ilen Fto,·{t Sibiriens tmd des Amurlandes pag. 7, 26, Tab. I, Fig. 16, 
17, Tab. V, Fig. ß; Heer, Nachträge zltr Jurrtflora Sibiriens pag. 19. 
'l'llb. VI, Fig. 7-12; Schenk, Juras~i8che Pflanzen im Richthofen, Uhina, 
Bd. IV, p. 261, 262, Tab. L, Fig. 7, Tab. LIV, Fig. 3; Nathorst, Flo, 
ran vid BJuf pag. 96, Tab, XX, Fig. 6. 

Nieliczne okruchy widlasto rozdzielonych rownow~skich lisci z Chmie
lowa i Gromadzic nalezl} zapewne do tego gatnnku. DIa braku okazow 
znpeInych oznaczcnie nie jest pewne. Listki sI} do 1'/2 mm. szerokie. 

Gatullek znany z retn Szwecyi, brunatnrgo jura Syberyi, Chin, 
Anglii, zapcwne i Francyi (Fliche et Bleicher, Etnde snr la flora de 
l'oolitbe inferieure anx environs de Nancy pag. 37, Fig. 21?). 

Taxites Siemiradzkii n. Sp. 

Tab. V, Fig. 7. 

Na zacytowanej fignrze przedstawiam koniec gal~zki drzewa Bzpil
kowego nieznanego pokrewienstwa, zebrany w iIc piaszczy.~tym Gromadzic. 

Ulamek zaledwo 35 mm. dIngi przedstawia koniec gal~zki szty
wnej, do SI. mm. grubej, skr~toleglc g~sto ulistnionej. Listki do 8 mm. 
cHl1gie, w odstf;paeh (po zgnieceniu!) 2 - 3 mm. stojl}ce, rownowl}skie1 

do 1 111m. szerokie, wybiegaj~ z osadki pod k::tem prostym, sam ich 
zas wierzcholek jest nieznar.znie zagi~ty ku gon-:e. Nasada lisci nieco 
rozszerzona kn dolowi, zbiegajl}ca po osadcp. Blaszka lisciowa sztywna, 
gruba, nerw jed yny srodkowy wystaje pod blaszk~ lisciowl}. Wierzcho 
lek liscia zaostrzony. 

Z powodu braku owocowan nie mozna si~ przekonac 0 istotnem 
pokrewienstwie naszego gatnnku. Zapewne jest on pokrewny z Palissya 
End.. , nie chcl}c jednak przesl}dzac tej kwestyi, pozostawiam go W 1'0, 

dzaju Taxites, gdzie miescimy liczne gatllnl{i mezllanego pokrewienstwa, 
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liscmi do Taxus lub Cephalotaxus podobne. Gatunek naRZ jest dose po
dohny do retyekiego gatunkll Z Bjuf Taxites faleatus. 

Palissya Sp. 
Tab. V, Fig. 6. 

W ciemllym piaszezystym !upku z Chmielowa znajdl~j~ silt nie
liczne, bardzo ile zaehowane ok1'uehy 1'osliny szpilkowej, 0 listkach 
skrtttoieglych, 1'ownowl}sko lancetowatycb, zaostrzonych w wie1'zcholku, 
... vznoszl}eych sili ku gorze, do 1 1/ 2 mm. szerokich, 0 nel'wie 8rndkowym 
prostym, ktol'e nalezi} zapewne do jednego z l'etyekich gatunkow 1'0-

dz~ju Palissya End!. Blirsze oZllaczellie, 7. powodu zlego zachowania nie 
jest mozliwe. 

Tab. V, Fig. 1. 

Na zacytowanpj figurze odl'ysowalem bal'dzo pospolite w He sza
rym Gromadzie od(·i;,ki l'ozgal~zionych p<;clow, ]Joluytyeh skn;tolegle 
umieszczonemi pocluszeezkami i bliznaIlli lisci. PQdy te S=:J. rozgal~zione, 

poduszeczki Si} na nieh dwojakie. Jedne rzadsze, wycUnzono lancetolyate, 
lekko wypulde, ku gorze tliPo zaosb'zone i opatrzone muli} blizn1}. 1nne 
skupione, krotkie leez szerokie, 1'owniez z blizng. w wierzcholku. Blizny 
odpowiadaji} zapevt'ne sladom odpadlych i niezachowanych li8ci. 

Do jakiej grupy r081in Plidy te nalezi}, trlldno ok1'eslic. Skl'ltto
leg!o8c li8ci p1'zypomina widlaki oraz sZ]Jilkowe. W kazdym razie nie po
dobnego dotyehe?:as z flor mezozoieznych Europy nie znamy, i by!oby 
bardzo poi~dane, aby nowe a ulistnione lub owoeuj~ce okazy mog!y po
krewiCllstwo tej r081iny wyswietlic. Z 1ndyj przedgangesowyeh, w b1'n
natno jurajskiej (?) florze z Kuku1'bit odllalazl O. Feistmantel bardzo po
dobne p~dy (Jurassic flora of Kach, pag. 61, Tab. X, Fig. 2), ktol'e 
opisuje jako "portion of aStern of a eoniferous plants", zaznaczajl}c 
jednak podobienstwo do wid!akow, do ktoryeh g16wnie dia te go ich nie 
wlieza, ze widlaki sf)- prawie nieznane z formacyj mezozoieznych. Blizny 
okazow indyjskich sI} 8ze1'sze, i nie widae na odlamku odrysowanyrn 
przez Feistmantla peryjodycznych zmian blizn, widocznych na olmzaeh 
z Gromadzie. 

Bardziej zblizone do prawdy, wydaje mi si~ zaliczenie tej r081iny 
do szpilkowyeh. Gal~zki niekt6rych gatunkow Podocarpus majg. zupe!
nie podobne blizny, pcryjodyczne wyst<;powanie d!llzszych a wlizszyeh 
oraz krotszyeh a szerszyeh blizn odpowiada w tym przypadkn WZl'ostowi 
pt;d6w, przyspieszonemu na WiOSllQ, wolniejszernu w jesiclli. 

4 
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Oznaczenie wieku geologicznego Opisallej flory. 

Bardzo sumienne zbadanie geologicznc warstw roslinonosnyeh oko
licy Ostl'owca zawdzi~czamy J. B. Puschowi (Geognostische Beschreibung 
yon Polen I, p. 292 - 338). Do oznaczenia wzgl!{dnego wieku tych 
pokladow braklo jcdnak Puschowi danych paleontologicznych. Z roslin 
kopalllych wymienia Pusch nast~puj~ce gatunki (I. c. pag. 321--323): 

1. Neuropteris Scheuchzeri. Bardzo wyrazne liscie, wydluzono lan
cctowatc, 4-6 cali dlugie, 3/4 - 1 cala szerokie, 0 wyraznym nerwie 
sroclkowym, bez nerwow bocznych, delikatl1ie poprzecznie kreskowane 
lnb karbowane. "S~t one szczegolnie cechuj~ce dia dolnej grupy naszej 
fOl"lllacyi, w ktorej napotkalem je w kil~u miejscach, najpi~knie.iszc 

w lupku ilastym w Wulce, w ilastym sferosyderycie w ... y~wozach La
skawiec i Kaminice mi!{dzy Szewnem a Gromadzicami, ponad cienkiemi 
pokladami w~gla kamiennego." Opis ten wystareza, aby si~ domyslec, 
ze Pusch mial lIa mysli owocuj~ce okazy Marattia Münsteri. 

2. "Pecopteris angustissima lub gatullek bardzo podobllY. Pi~knie 

zaehowany w sferosydetytach i lupkach ilastych w DziurOWle i Michalo
wie w dolillie Kamionnej". Zapewne 'fhaumatopteris S<;henkii N ath. 

3, 4, 5. Pod terni nUlllerami opisuje Puscb zbyt kl'otko jakies od
ciski, ktore do traw porownywa. 

6. Cycadites Nilsonii. 
Mimo tak szczuplych danych paleontologiczllych, mlmo niemozli

wosci llaleiytpgo ich oznaczenia w tyeh oclleglych czasach, porownal 
Pusch forlllacyj~ w~gla kamiennego z S..:honen w Szwecyi z warstwami 
roslinonosllemi okolicy Ostl'owca i doszedl do wniosku: "nie ma w~tpli
wosci, ze formacyja z Schonen znakomicie si~ zgadza z t~ formacyj~ 
polsk~ z okolic Kamionny" (I. c. pag. 337). Sf].d zupelnie sluszny. Pusch 
opad si~ jednak dalej na zdaniu Oeynhausena, ktory w~gle z Schonen 
zaliczyl do formacyi lijasowej, i dIa te go sam cal~ formacyj~ "bialego 
piaskowea pMnocnego" do formacyi lijasowej zaliczyl (I. c. pag.338). 

Wydana w 2gim tomie Pami~tnika fizyjografieznego z pozostalych 
po Puschu l't:kopismow rozprawa: ,,0 formacyi kajpl'owej w Polsce" do
tyezy 0 tyle obchodz~cej nas kwestyi, ze wyroznil w niej autor mif,ldzy 
wapieniem Illuszlowym a piaskowcem bialym (lijasowym wedlug Puscha) 
utwor kajprowy. 

Pomijam szereg rozpraw geologicznych, odnosz~cych si~ wprawdzie 
do terenu roslinonosnego Ostrowca, ale l1iezawieraj~cych nowych spo
strZE'Zel'l (rozprawy Zeyschncra I Hoelllcm, Trejdosiewicza i innych), 
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a wl:!pomn~ 0 pi~knej pracy Dl'a J. Siemil'adzkiego "Sprawozdanie z ba
dan geologicznych w zachodniej cz~sci gor Kielecko - sandomierskich" 
pomieszczonej w VII tomie Pami~tnika nzyjograncznego. vv rozprawie 
p. Siemiradzkiego znajdujemy dokladny opis poldadow dyluwijalnych 
i tryjasowych we wsi Gromadzicaeh. Czytamy w tem studyjum str. 33. 

"Na PnZ Gromadzic, we wszystkieh gl~bszych miejscach znajdu
jemy obnazenia utworow kajprowych. Poniiej wsi, na brzegu rzeki, widnie
jl} wsz~dzie czerwone ily i piaskowce, przykryte grubym pokladem pOl
nocnego dyluwijum. W killm kamieniolomach zas, pomi~dzy Gromadzi
cami i Milkowem, pokazujl} si~ najmlodsze utwory kajpl'owe (l'äth). 
VV przekrojach tych napotykamy nast~pujl}ce utwory: 

Najnizej leiy mi~kki piaskowiec zMtawej barwy, naprzemianlegly 
z szarym lupkiem ilastym i pl'zepelniony odciskami roslin, z ktorych 
udalo mi si~ okreslic Calamites Lehmannianus GÖp., oraz Taeniopteris 
superba Sap. Powierzchnia odeiskow zwykle bywa pokryta pylem w~
glowym. 

W gornych warst wach tego poziomu pt'zewazajl} lupki ilaste, pod
czas kiedy wich stl'opie leiy mi~kki lupkowaty piaskowiec szarej bar
wy, z odciskami 1'081in i gniazdami pylu w~glowego. W piaskowcu tym 
udalo mi si~ zl1alesc Ul1io keuperinus Berger. Nad wspoml1ianym pias
kowcem lezy biala glina plastyczna, z jednym lub dwoma pokladami 
w~gla kamiennego, od 2 do 8 cali grubosci, w Mitkowie zas i w Ptka
llowie, podrz~dne warstwy ilastego syderytu. Najwyzszy poziom, w stl'O
pie bialej gliny zajnmje bialy lub szary piaskowiec, znany pod nazwl} 
kamienia kUllowskiego lub szydlowieckiego; wychodnie tego piaskowca 
spotykamy wsz~dzie na prawym brzegu rzeki az do osady Szewna. 
Upad Pn W. 10°". 

Potoienie warstw roslinonosnych u widoczniajl} zatl}czone profile 
A. Wiercenie p1'obne Nr. 1 w Kunowie podtug Puscha l. c. p. 297. 

1 sl}zen cali lupek ilasty. 
4 w~giel ilasty. 

16 szary lupek ilasty. 
30 czarny lupek. 

1 40 szary lupek ilasty. 
15 czarny, bialo pl'l}i.kowany lupck. 
25 szary lupek. 

8 w\,giel. 
3 mi~kki lupek ilasty. 
3 w~giel. 

35 paskowaty lupek ilasty. 
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cali w~giel. 

lupek smolisty. 
wl'lgiel. 
lupek ilasty. 
w~giel. 

lupek ze sI adam i wl'lgla. 
lu pek ilasty. 
w~giel. 

paskowaty lupek ilasty. 
lupek smolisty. 
wl'lgiel. 
czarny lupek. 
biaty twardy piaskowiec. 
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n. Wiercenie Nr. 20 w Milkowie pod Gromadzieami (Pusel! 1. e. 29H). 

5 sl}zni cali Zülta glina (dyluwium). 
3 5 bialy piaskowiee. 

25 szary sferosyderyt. 
10 bialy piaskowiec. 
16 lupek ilasty. 
20 bialy piaskowiec. 
30 sferosyderyt. 
21 lupek ilasty. 
10 sferosyderyt. 
28 bialy piaskowiec. 

6 lupek ilasty. 
8 limonit. 

56 lupek ilasty. 
6 Zülty piaskowicc. 

10 lupek ilasty. 
10 bialy piaskowiec. 

1 26 szary lupek ilasty. 
28 Mltawo-szary lupck ilasty. 
78 szary lupek ilasty. 
10 wl'lgiel. 
21 bialy piaskowiec. 
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C. Kopalnia gliny fajansowej w Chmielowie podlug zapiskow dostarczo
nych mi uprzejmie przez p. S. Stobieckiego. 

1 metr ziemia u pra wna. 
2 metry piasek zolty. 
1'5 m. zwir krzemienisty z piaskiem zoltym. 
2 m. piaskowiec mialki lub gruboziarnisty. 
1 m. glinka z marglem. 
2-21/ 2 m. glina szara ze sladami roslin (fajansowa). 
3'5 m. glinka Mltawa lub biala ze sladami roslin. 
gl~biej piaskowiec hialy twardy. 

Zal~czone profile wykazuj~ znaczn~ ilose cienkich warstw roslino
nosnych, przedstawiaj~cych razelll po dodanill llli~zszose znaczn~. Opie
raj~ si~ one na warstwach kajprowych, przykryte s:: zas w okolicy na 
polnoc od rzeki Kamionny utworami jurajskiemi 1). Znaczna llli::zszosc 
i rozmaitosc WRTstw roslinonosnych nprawnia do przypuszczenia, ze w przy
szlosci uda si!} tu zapewne, podobnie jak W Szwecyi, wyroznic pojedyn
cze, chronologicznie rOine flory retyckie. 

Zuacznie dokladniej, anizeli przez polozenie, oznaezyc lllozna wiek 
warstw roslinonosnych za pomoc~ flory W nich zawartej. Zestawialll 
w jeduej tablicy rozlllieszczenie geograficzne i chronologiczne gatunku 
obchodz~cej nas flory, ua podstawie cytowanych w tekscie dziel: Schen
ka, N athorsta, Goe pperta , Roelllera, Zeillera, Andraego, Dunkera, 
Yokoyamy, Feistlllantla, oraz na podstawie wlasnych studyjow retu Ta
trzanskiego i flory glinek krakowskich. 

1) Juz po oddaniu niuiejszej rozprawy do drukn, oglosit p. Siemiradzki w Ver
handlungen d. k. k. geol. Reichsanstalt notatk~ 0 poto:i:eniu warstw roslinonosnych 
wzgl~dem utwurow mTodszych. (Nr. 7 z 1891 roku). 
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Equisetum Münsteri 
Equisetum Rp. 

Schizoneurlt hoerensis 
Schizoneura ? sp. 

Marattia Münsteri 
Todea prineeps 
Thaumatopteris Schenkii 
Thaum. Brauniana 
Tab. UI, Fig. 13. 

Dictyophyllum exile 
Dict. Nilsnnii 
Laceopteris elegans 
Lacc. angustiloba 

Lepidopteris Ottonis 
Sagenopteris rhoifolia 
Podozamites lanceolatns 
Pod. Stobieckii 
Ctenophyllnm simplex 

Cycadites (?) graminens 
Cye. (?) planieosta 
Cyeltdocarpidinm El'dmanni 
Gingko aff. whitbyensis 
Czekanowskilt rigidlt 
Taxites Siemiradzkii 
Palissya 
Tab. V, Fig. 1 
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Pokrewne E. Cha.fubinskii Rae. z dolnego retn Tatr. 
Podobne k.fosy ma Eg. Renaulti Rae. z glin ogniotrwa.fyeh 

krakowskich. 

Zupe.fnie podobna jest Phyllotheca (?) leptoderma Rae. z glin 
ogniotrwafyeh krakowskieh. 

Podobne sI!: Pecopteris eoriaeea z retn Frankonii Polypo
dites Fuchsii ZeiHer z retn Tong-King. 

Podobna jest Pecopteris lobifolia z dolnego retu Tatr. 

Podobne s~ P. gramineus z brunatnego jura Syberyi i Pod. 
cf. gramineus z retu Szwecyi. 

Pokrewne gatunki w recie Szwecyi i brunatnym jura Sy-
beryi i Anglii. 

Podobne gatunki pospolite w reeie Szwecyi, Frank., Tatr ete. 
PodoJmy gatunek w brunatnym jura Indyj (Kaeh.). 
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Reznltat nie wymaga komcntürzy. VV szystkie oznaczyc Sig dajl}cc 
gatunki oprocz jednego (H wi<:c 17) znane sg, .inz z warstw formacyi 1'ety
ckiej, szesc z nich jest nadto znanych z dolnoliasovvych warstw angu
latowych, dwa powtarzaj~ si<: w mlodszej florze glin oglliotrwalych kl"a
kowskiclt, 5 odnajdujemy jeszcze w brunatno jurajskiej florze z Yorks
hire w Anglii, wreszeie cztery lub pi<:c w srednio jurasowych florach 
Syberyi, Japonii, Chin i Spitzbergu. Xatomiast tylko jeden gatnllck 
WSPOlllY posiada ta flora z dolnoretyC"kg, (niestety bardzo malo poznang,) 
flor/} Tatr, zadnego zas wspolnego z flor~ kajpru. Wiek pl'zeto rptyeki 
tej flory nie ulega wl}tpliwosci. 

Proby rozdzielenia flory retyckiej na pigtra chronologieznc sg, bar
clzo nieliczne. Mimo to mozna dokla(lniej je~zcze oznaczyc wick flory 
okolic Ostrov"ca. Dolny ret Tatr posiada tylko jeden z tl"t florg, wspülny 
gatunek, dolny ret Slg,ska tylko dwa. Mozel1JY przcto tylko z Hor:} 
gorno rctyck/} opisang, flor~ porownac. 

Flora retycka Frankonii bardzo bogata, bo do GO gntnnkow 1'0-

slin licz/}ca, nie jest jedna k w tYl1l kierunku opracowana. Ze~tawiCllie 
A. Schenka (Die fossile Flora der Grenzschichten pag. 217) nie dopro
wadzilo do poz/}danych rezultatow. Natomiast przeprowadzil szcz~sliwic 
to zadanie A. G. Xathor:;t dIa Szwecyi. "V cennej rozJlm,,'ce "Om dc 
vä:s:t färende lagren i Skänes kolfärende bildningar och deras plants i la
gerföljden" przeprowadzil on podzial form3cyi retyckiej w Sz wecyi na 
podstawie flor kopalnych na f) pifiter, ktore pozostajg, w na:;tfipnj~teYIl1 
kienmIm do warstw starszych i mlodszych (1. c. pag. 7). 

Arieten-lias Lawy amonitowe z J)ompang etc. 

f Avicula 

I Ostrea 
Canliniell-lias . pi~tra z < Cardinia 

I Mytilus 

l Ophiura 

l\Hodszy ret 'Varstwy z Kilssonia polymorpha 

I 
"Varstwy z Pullastra 

Ret Warstwy z Thaumatopteris Schellkii 

"Var:stwy z Egnisetul1l gracile 

Starszy ret { "Yar6twy Lepidopteris Ottonis 
vVarstwy z Camptopteris spiralis 

Kajper 

Pi~tro z Nilssonia polymorpha stanowi przejscie do liasu. Flora 
okolic OHtrowca llajwiE;cej odpowiada florze warHtw,)' z 'l'hanlllatnpteris 
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Schf'nkii, przyczem jcdnak znajdnj!} ;;i~ gatunki cechuj!}ce pi~tro wyzsze, 
obok innych (Lepidopteris Ottonis) roslin pi~ter starszych. 

Opisana flora retycka z nad rzeki Kamienny pod Ostrowcem zga
dza si!), jak to z powyzszej pracy widoczne, z flor!} retyek!} Niemiec, 
Szwecyi i Sl!}ska. Na tej przestrzeni nie przedstawia flora retycka 1'0-
znie wi!)kszych jak drugorzltdne. Te same typy roslinne, prawie te same 
galunki pokrywaly t~ przestrzmi, ktorcj flora byla jednolitl}. A jednak 
juz wo florze retyckicj motemy zanwazyc w szaeie roslinnej ziemi hainy 
roine. Zdaje si!) dzis nie uJegac w~tpliwosei, ic niektore warlltwy rosli
nonosne systemu Gono.wana w Indyjach wschodnich, Australii i Tasma
nii, si} co 0.0 wiekn rownoczesne z flor!} retu cnropejskiego, a jodnak 
il08L1 gatunkow wsp61na obu tYlll krainom geograficznym nie jest zna
czna. Dochodzimy tym sposobern do odrozllienia we flor;-:;e retyckiej ziemi 
dwu krain geognlficzllych, europejskiej i illdyjskiej. Flol'Y retyckie Chin 
i Tongkinu zawierajfJ- ro~linnosc mi<;szang.. Obok form indyjsko-austrul
skich wyst!)pujg. w ro,rnej l1licrze gatunki europej~kie. Flora retycka 
PcrHyi zbliia si!) bardzo do europejskiej, posiacla jeclnak kilIm gatunkow 
clldemiczllych, flOl'a retycka POl'tugalii za malo znana, jest zapewne 
zgodni} z eUl'opejski}. Flory rlltyckie(?) polndniowrj Afryki i poluclniowej 
Amcryki rowniez barclzo nipdoldadnic zbadanc, wykazujg. przcwag!) form 
krainy illclyjsko-austt'abkiej, 
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Objasnienie rysunk6w. 
Tabl. 1. 

Fig. 1. Equisetum MünsterL Pochwa starego mi~dzyw~zla z unvanemi koncami z=!;b-
kOw lisciowych. 

Fig. 2. Eq. Münsteri, b. Laccopteris angustiloba, cz~sc listka wierzchotkowa. 
Fig. 3-4. E. :Mün~teri Sternb. 
Fig. 5. K~os nieoznaczalnego skrzypa 0 marych tarczach zarodnionosnych. 
Fig. 6-7. SchizlJneura hoeren~is, okaz z syderytow Mnichowa, fig. 6 przedstawia trzy

krotnie powiEjkszon~ linij~ wEjzrow=!;. 
Fig. 8-9. Schizoneura(?) sp.; meze k1:=!;cza podziemne poprzednieg() gatunku. 
Fig. 10-13. Todea princeps. Ufamki listk6w. 

Tabl. 11. 

Fig. 1-5. lIlarattia l\Hinsteri, fig. 1 i 3 w wielkoBci naturalnej, fig. 5 unerwienie i po
~ozenie synangiow, fig. 4, synangia powi~kszone rysowane z odcisku guta
pel'chowego. Fig. 2 przedstawia silnie powiE~kszone synangia okazow z Theta 
we Frankonii. Synangia s~ tu l'ozgniecione, sp1a,szczone, stykaj=!;ce siEt bo
kami. RYAunek wprost z natury (a wiec odcisk synangiow ujemny). 

Fig. 6-9. Laccoptel'is (GutbierII) angustiloba. Ulamki lisci i listkow llaturalllej wiel
koscL 

Fig. 10-12. Sagenopteris l'hoifolia for. pusilla. 
Fig. 13-1ß. Thaumatopteris Schenküj fig. }6 ulamek liscia powi~kszony dia okazania 

unerwienia. 
Fig. 17. Lepidopteris Ottonis. 
Fig. 18. Pecopteris sp. inderm. 
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Tabl. 1II. 

Fig. 1-3. Laccopteris (Gutbiera) angustiloba; fig. 1 powi4ikszony kawatek listeczka z 2 
szeregami nagich kupek zarodni; fig. 2 kupka zarodni odrysowana z odcisku 
gutaperchowego; fig. 3 odcisk ujemny kupki rysowany pod znacznem po
wi~kszeniem z llatury. 

Fig. 6-7, 8-9. Dictyophyllum exile. 
Fig. 6-7, 10-12. Dictyophyllum Nilssonii; fig. 13 okaz owocuj~cy. 
Fig. 14. Filicites sp. 

Tabl. IV. 

:f'ig. 1, 4. Laccopteris elegans. okazy pionne. 
Fig. 2a. Filicites sp. 
Fig. 2b, 3. Thaumatopteris Braunii, uiamki owocujilcych listkow. 
Fig. 5. Szypulka liscia prawdopodobnie z Dictyophyllum Nilssonii. 
Fig. 6. Czekanowskia rigida? 
Fig. 7-8. Cycadites(?) planicosta. 
Fig. 9, 14. Rhizomopteris sp. 
Fig. 10-12. Cycadocarpidium Erdmannii (?). 
Fig. 13. Ginkgo aff. whitbyensis. 
Fig. 15-17. Cycadites (?) gralllilleus. 

Tabl. V. 
Fig. 1. Zapewne odcisk gatilzki dl'ze"'a szpilkowego 0 bliznach lisciowych podobnych 

do Podocal'pus. 
Fig. 2, 3, 8, 11-20. Podozalllites lanceolatus. Rozlllaite formy. 
Fig. 4-5. Podozamites Stobieckii. 
Fig. 6. Palissya sp. 
Fig. 7. Taxites Siellliradzkii. 
Fig. 9-10. Ctenophyllnlll simplex. 
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