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ĮŽANGA. 

Liet. Univ. Geologijos kabinetas 1926 metais buvo surengęs 
plačiu mąstu Papilės jurainių sluoksnių tirinėjimą. Tų tirinė

j i mų apyskaita parengta Prof. Kaveckio yra atspausdinta 
< :amtos-Mat.ematikos Fakulteto Darbuose 1929 metais. Paleon-
1.ologinę medžiagą surinktą laike tų tyrinėjimų pradėjo tvarkyti 
i11ž. J. Dalinkevičius, bet pasidalinus darbu, mano prašomas, 
jis maloniai sutiko užleisti man tą medžiagą, už ką tariu jam 
iiioj vietoj padėkos žodį. 

Kitą medžiagos dalį šiam savo darbui aš pats surinkau, 
lirinėdamas tuos Papilės sluoksnius vietoje, vasaros atostogų 
metu 1930-.31 metais. Prie to prisidėjo medžiaga iš Papilės su
rinkta dar prieškariniais laikais ir niekeno neaprašyta Kauno 
Miesto muzėjuj, kurią maloniai leido apibūdinti to muzėjaus 
direktorius prof. V o l t e r i s, už tai reiškiu jam širdingą 
dėkui. 

Tuo būdu prisirinko ne visai mažai medžiagos, kurią 

ėmiaus apdirbti. Iš visos surinktos paleontologinės medžiagos 
išskyriau šiam darbui vien tik amonitus. Kita medžiagos dalis 
bus apdirbama atskirai, artimiausioj ateity. 

Pradėjęs dirbti, susidūriau su nepakeliamu sunkumu, bū
tent, stoka literatūros ir pavyzdžių palyginimui. Tuo tikslu 
nuvykau į Karaliaučiaus geologijos-paleontologijos institutą. 

Ten man buvo suteiktos visos sąlygos, kuriose aš įstengiau 
atlikti savo uždavinį. Už tai aš dėkoju instituto direktoriui 
prof. K. Andre e, o ypatingai dėkingas docentui Dr. Be u r-
1 o n už jo prielankumą padedant man savo patarimais apibū
dinti kurias-ne-kurias sunkiau suvokiamas rūšis. Jaučiu parei
v.os pareikšti nuoširdžią padėką savo šefui prof. K a v e e k i u i, 
lrnris suteikė man galimumą parinkti tos medžiagos ir leido 
11~ darbą iki galo atlikti. Dėkoju taip pat p. H. K a č a n a u s-

11 ai t ei padėjusiai man atlikti technikinę šio darbo pusę. 
Darbo santrauką ir stratigrafines išvadas pridedu gale 

pnlc•ontologinės dalies. 



-4-

Literatūra 

(nenurodyta Boden'o monografijoj, t. y. pasirodžiusi vėliau)-
1. B o d e n K., Die Fauna des unteren Oxford von Papilany 

in Litauen. Geol. u. Paleont. Abh. hersg. v. Koken. 
Neue Folge Bd. X, der ganzen Reihe Bd. XIV. 
Heft 2. 1911. 

2. B e u r l e n K., Zwei stratigraphisch wichtige Geschiebe 
(Jura u. Kreide) aus dem ostpreussischen Dillu
vium. Centrbl. f. Min. Geol. u. Pal. Ab. B. B. 
Nr. 4, 1931. 

3. B r i n k m a n n R., Der Dogger u. Oxford des Siidbalticums. 
Jahrb. d. preuss. Geol. Landesanst. Bd. 44. 1923. 

4. , Der ostpreussisch-litauische Dogger u. Unter-
oxford. Schrift : d. physik-Ok. Geselsch. z. Konigs
berg Bd. 65. 1927. 

5. , Statitich- biostrat. Unt.ersuch. an mitel-ju-
rasiischen Ammoniten, iiber Artberiff u. Stam
mesentwicklung. Abh. der Geselsch. d. Wissensch. 
su GOttingen, Nath-Phys. Kl., N. F. Bd. XIll,3 • 

1929. 
6. , Monographie der Gattung Cosmoceras ebnd. 1929. 
7. F r e b o l d H., Unt. Kimmeridge in ostpr. Gesch. N. Jahrb. 

f. Min. etc. Bd. 54. 1926. 
8. K a v e e k i s M., 1925 ir 1926 m. Liet. geolog. ekspedicijos 

darbų apyskaitos. Liet. Univ. Mat.-Gamt. Fakul
teto Darbai. T. IV. 1928. 

9. , Lietuvos geologijos pagrindai ir remiantis gręži-
nių daviniais senesnių padarų geol. žemėlapio su
darymas. V. D. Univ. Mat.-Gamt. Fakulteto Dar
bai. T. V. 1931. 

10. K renk e l E., Die Kelloway - Fauna v. Papilany. 
Paleontogr. Bd. 61, 1915. 

11. L o e z y L a j o s, A., villanyi callovien - ammonitesek mo
nografija. Geologica Hungarica. 1915. 

12. Niki t i n S. N., Cephalopoden des Moskauer Jura. 
Sammlung posthumer Arbeiten Lief. l. 1916. 

14. S e u p i n H., Ostbalticum l Teil. 1928. 
15. W e t z e l W., Zur Stratigraphie der Jura Ablager. von 

Papilany Centralbl. f. Miner. ect. 1919. 



ĮVADAS. 

Dar geologijos mokslo pradžioje, prieš šimtą metų, pirmu
tinis aptiko Papilės jurainius sluoksnius E i e h w a l d 1830. 
Nuo to laiko jie patapo geologams įdomių tirinėjimų vieta. 
Jau ir delto šios vietos jurainės nuosėdos pasidaro įdomios, 
kad aplinkui dideliame plote tie sluoksniai yra pridengti kitų 
jaunesnių perijodų sluoksniais, o Papilėj jie išeina į paviršių 

ir yra prieinami platesniems tirinėjimams. 
Dešimts met.ų vėliau (1841) šią vietą aplanko žymusis geo

logas L e o p o l d v. Bu e h, kuris pietų Vokietijos jurai
nius sluoksnius suskirstė į juodą, rudą ir baltą jurą. Jis išsi
reiškė, kad Papilė savo jurainiais sluoksniais yra įdomiausia 
vieta Balt.ijos regione. Tas mokslininkas įžiūrėjo čia pereina
mąjį palyginimo punktą vak. Europos juros su Rusų jura prie 
Volgos. Tuo jis iškėlė naują susidomėjimo momentą būtent, 
koks sąryšis yra tarp jurainių sluoksnių vakarų ir rytų Euro
pos ir kokią vietą užima čia Papilės sluoksniai. 

Pirmutinis, plačiau aprašęs Papilės jurainius sluoksnius 
geologiškai ir paleontologiškai, buvo G r e w i n g k 1861 mt. Jis 
patiekia keletą dešimčių rūšių oksfordo ir kelovejo fosilijų ir 
reiškia nuomonę, kad fosilijos čia nėra griežtai pasiskirsčiusios 
zonomis, kaip pietų Vokietijoj, bet pasitaiko mišriai iš įvairių 
zonų. 

Rusų geologas Niki t i n 1886 mt. davė Papilės amoni
tų sąrašą, kuriame pažymėtos vyriausiai kelovejo formos ir 
tik pora iš apat;nių oksfordo, būt.ent, Cardioceras cordatum ir 
te1iuicastatum. Kelovejo sluoksnius sulig amonitų čia jis su
skirsto į tris skyrius: viršutinį, vidurinį ir apatinį. Pažymėti
na, kad apatinį kelovejų išskiria jis tik dėl vienintelės jo kon
statuotos amonitų formos Cadoceras elamtae Nik. 

Neliesdamas sluoksniavimo sąlygų ir neminėdamas tų 

sluoksnių profilio, lenkas J. Si e m ir a d z k i 1890 m. ap
rašė plačioj monografijoj, lenkų kalba, Papilės amonitus. Jis 
paduoda 45 amonitų rūšis, iš kurių 19 tenka Cosmoceratam ir 
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12 Perisphinctam. Iš tos amonitų faunos 17 formų jis rado pri
klausančių vakarų Europai ir tik palyginti menką skaičių Ru
sijos faunai. 

1894 m. S e h e 11 w i e n savo straipsny paduoda Papi
lės jurainių sluoksnių profilį ir reiškia nuomonę, kad tų sluoks
nių fauna neduoda mums galimumo išskirti juos atskirais ho
rizontais. čia, girdi, pasitaiko kartu Cosm. ornatum su Cosm. 
jason ir castor tuose pačiuose sluoksniuose ir jokio padalinimo 
į tris skyrius rusų geologų prasme nėra galima. Siemiradz,k:i,o 
nuomonę, kad Papilės fauna giminingesnė vakarų. Europos 
faunai, ScheUwien paneigia ir tvirtina ją esant artimesne rusų 
formoms, nors Papilę jis laiko užimančią vidurį tarpe Rusijos 
ir vakarų Europos fauną. 

Iš kruopščiai surinktos č. C h miele w s k i o (1903) 
iš Papilės fosilinės medžiagos pasirodo 1911 m. Boden'o plati 
monografija apie Papilės oksfordo fauną ir 1915 m. Krenkelio 
apie kelovejo fauną. Tiedu veikalai yra didžiausi, kokie lig 
šiol buvo ir juose paliesti klausimai nagrinėjami plačiai ir išse
miamai. 

Boden'as aprašė savo veikalo paleontologinėj dalyj 8 rū
šis Cardioceratų, iš kurių jis konstatavo 3 naujas formas, bū
tent: Card. scheUwieni, kokeni ir popilianense. Perisphinctų 7 
rūšis, iš kurių Per. windauensis - nauja. Kadangi sluoksnių 
horizontams nustatyti tinka beveik išimtinai tik amonitų fau
na, tai ir Boden, pasiremdamas formomis kaip Perisph. plica
tilis, Perisph. wartae, konstatuoja Papilėj tik apatinį ir viduri
nį oksfordą, kuris atitinka Frankų juros Aspid. biarmatum ir 
Peltoceras tran81Jersarium zonoms. 

Gretindamas Papilės oksfordo formas su vidurinės Rusijos 
tų pačių nuosedų formomis, Boden'as randa jas jeigu ne visai 
tokiomis pat, tai vistik labai giminingomis. Boden'as yra tos 
nuomonės, kad tarpe Lietuvos ir Rusijos oksfordo yra ankštas 
ryšys, kad tais laikais Lietuvos jurainio perijodo jūros atvirai 
jungėsi su Rusijos jūromis. 

Papilės oksfordo amonitų fauną sudaro išimtinai dvejos 
gentys : P e r i s p h i n e t e s ir C a r d i o e e r a s. Cha
rakteringų formų vidurinės ir pietų Europos čia nepasitaiko. 
Tie skirtumai, kokie pastebimi tarpe oksfordo Lietuvos ir Rusi
jos nuosedų yra pagal Bode n'ą tik facialinės prigimties. Jie 
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w-11111111 pnniškinti jūros dugno iškilimu, kuris Papilėje prasidė
Jo clnr npntiniame oksforde, o Rusijoj pasireiškia vos tik oksfor
clo pnlutigoj. Bode n'o nuomone Papilėj nėra mišrosios fau-
1111" l n1·1111 1·11KiAkos ir vidurinės Europos formų, o persveria žy-
1111111 rnHIAlo' fm·n11, c·hnrnkloris, vidurinės gi Europos formos 
"111!111·0 1111 HilĮllllJ Įll'l1•1lllllfllJ. 

lr1 11111111111'•10" 11111 e'. h 111l1• l ei w s k i o surinktos Papi· 
11•11 1111'4l1.l11M""· lllH1 111. 1111"lrncl1\ 11lnt.I Krenkelio mono-
111111'1111. 111'1111111111 l1il111t 111111 1111 lll'lov1•j11 Hl11ok1mių fauną. Iš 
1111111111111 l 11111111" 111111 lc•ho nprnA.vt.l: ll 1• e t. i e o e o ratų 5 rū
nl••, l' 11 11111· '" 11 t ,, CI, (~ 11o11 H l e el l o e o r ll tų l>, e ar-
1111111• 111t11 l, l'11rlKphinctų 12, Proplanuli· 
l ,, 11, l' 11 l l 11 l' 1• l' ll l ų l ir e o 8 m o e era tų 34. 

111 11111 l\•11d1l111{11i sulyg horizontų surinktos medžiagos 
h 1 "11 h "l, cl11r.vdmnns platų palyginimą su kitur pasitaikan
•'1111111" 1'11111111111iH, 1111Hlnlo, jog Papilėj yra tik vidurinis ir vir
,-,111111111 l111l11v1•J. l•'oHilijų, kurios nurodytų apatinį kelovej, 
l\ 1 ,, 11 11 1• l i o npmšytoj medžiagoj nepasitaikė. Tipiškų apa-
1111111 lll'lovc•jo formų, kaip tai Macrocephalites macrocephalus, 
l11111itl11H, lwmdlosus arba K e p l e r it ų visiškai nepasitaikė. 
'l'nip pnl neužtikta ir iš C a d o e era tų apatinio kelovejo 
1•hnrnklcringos formos Cadoceras elatmae, kuri pasitaiko prie 
'l' n m l> o v o ir R ia z a n, kaipo apatinio kelovejo leitfo-
11ilijn. 

Viršutinis kelovej prasideda L a m berti sluoksniais 
o r natų zona, o vidurinis baigiasi Jason zona. 

Kai dėl klausimo faunos susimaišymo iš įvairių zonų, tai 
l\ r e n k e l aiškiai pasisako už tai, jog visur taikomą paskir
Hl.ymą zonomis galima pravesti ir Papilėje. 

K r e n k e l, palietęs klausimą dėl vietos, kurią užima Pa
p i lt'!s fauna, palyginus ją su kitq. kraštų fauna, neigia kaipo 
ldnidingą nuomonę laikyti ją daugiau giminingą vakarų Euro
poH faunai, kaip tai išsireiškė S i e m i r a d z k i. Jo žodžiais 
lnrinnt, didelis faunistiškas sutapimas Papilės amonitų faunos 
Hll rytų vidurinės Rusijos ir vakarų Europos nuo Rytprusių iki 
A 11glijos leidžia daryti išvadų, kad šiame plote buvusios atvi
rnH jūros, kur gyvija laisvai galėjo plėstis ir pasiskirscyti vie-
1111clni visame šiame plote. Kas liečia šiokio tokio faunos skir-
1111g11mo, tai galima čia aiškinti lokaliniais įvairavimais dėl 
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skirtingų topografinių sąlygų ir facijų kitėjimo šiuose įvai
riuose kraštuose. 

Karo metu turėjo progos susipažinti su Papilės sluoksniais 
W e t z e l, kuris savo darbo rezultatus išspausdino nedidelia
me straipsny „Centralbl. f. Min. et.e. Jahrg. 1919 p. 122-128." 
Tame straipsny jis sugretina lig šiol pasirodžiusius literatūroj 
Papilės sluoksnių profilius. Tame straipsny jis tvirtina, esant 
Papilėj apatinio kelovejo zegdwicki- reineckia zonas. Tam sa
vo tvirtinimui pagrindą ima iš rasto upės pakrašty atskiro ga
balo, kuriame būk tai buvę likučių Macrocephalites compresus. 
Be to, jis savo profily pažymi, nors su klaustuku, lig šiol nekon
statuotą viršutinį oksfordą. 

Parinktų fosilijų tarpe mini daug naujų iki tol iš Papilės 
neaprašytų formų ir nurodo reikalą papildomo paleontologiš
kos medžiagos apdirbimo. 

1924 m. pasirodo darbas R. Brink man n'o apie dogerį 
ir oksfordą pietų Baltijos kraštų. Jų tarpe minėtas autorius pa
liečia ir Papilę. Neliesdamas kitų autorių patiektų profilių, jis 
duoda savo padarytą profilį į pietus nuo Papilės miestelio prie 
gelžkelio stoties, netoli seno vandentiekio. Santraukoje savų 
patirimų iš Papilės jis daro išvadų, kad tas profilis leidžia 
įžvelgti trejetą skirtingų facijalinių skyrių. Apačioje palaidūs 

smėliai su molio ir rudųjų anglių įtarpiais be abejonės fluviali
nės nuosedos, kurios guli ant cechšteino. šiuo atveju jis remiasi 
G r e w i n g ko nuomone, kuris pareiškė, kad Nigrandeno, o 
tuo pačiu ir Papilės jūra dengia tiesioginiai cechšteiną. Reikia 
pastebėti, kad ji neatitinka paskutinių tirinėjimų daviniams, 
nes rasta, kad po jura eina marg. mergeliai. Antra facija yra 
jūrų smėliai ir kalkiniai smiltainiai, prasideda su Perisphinctes 
mutatus, Cosmoceras jason ir castor. 

Nepaprastai griežta riba skiriasi nuo šių trečioji irgi jūrų 
nusedų facija, kuri apima viršutinį kelovejų ir apatinį oksfor
dą, susidariusį iš tamsių smėlingų molių. 

Toliau šiame veikale, liesdamas jurainius riedulius, jis 
.bando pravesti jūrų ribas kiekvienos atskiros zonos laiko tar
pui ir pavaizduoja tai paleogeografiškais žemėlapiais. Iš čia ma
tyti, kaip ėjo nuosekliai jūrų transgresija. Jo nuomone, Lietu
vą su Papile pirmu kart jūros apsemia tik Cosmoceras jason 
zonos laikotarpį ir tolyn į šiaurę užtrunka iki laikotarpio 
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11l11ol11mi11 su Ccirdioceras alterrw,ns. Taip slenkant jūroms iš vi
d11ri11t'•s vakarų Europos į rytus, keliavo su jomis ir esamoji 
1'11111111. lš čia Baltiko fauna turi interregijonalį dalinai kosmo
politi11į charakterį su priemaiša vakarų faunos. Nuo vidurinio 
l11·lovcjo prasideda traukimasis atgal. Atskiros faunos iš vidu
' 111t'~s Rusijos darosi dažnesnės ir čia pasitaiko Perisph. muta
l 1111, curvicosta, C a d o c era t ai, kurie Lietuvoj pasiekia galuti-
110:-1 į vakarus išsiplėtimo ribos. Viršutin. callovien iškyla Papilėj 
lil.uanicum ornat.um grupė, kuri į rytus neišsiplėtė. Norint duoti 
:1ios faunos grupės keliavimo vaizdą, jis priima tris faunistines 
provincijas ir būtent: vidurinės Europos, charakteringa formo-
111 is Gar anti ana, P ark i n s o n ia, Pr o planu l i
t 1! s, R ei ne c k ia, O p e l ia; borealinė provincija su 
M o s q u e n s i s ir C a d o c e r a s grupėmis ir pagaliau 
mcditeraninę provinciją su P h y 11 o c e r a s ir L y t o c e
ras. 

Pietų ir šiaurės vakarų Vokietiją B r i n k m a n n'as skiria 
prie vidurinės Europos regiono. Baltijos lietuviška jūra sudaro 
borealinį vidurinės Europos ribos regioną, bet į rytus nuo Pa
pilės greit prasideda Rusijos borealinis regionas. Anglija turi 
ankštą ryšį su Baltikos sritim. 

Lamberti laikais įvyksta didelė invazija boreališkos faunos 
į vidurinę Europą. Ir tik pradžioje viršutinio oksfordo faunis
tiškas skirtingumas vėl riškiau pasireiškia. 

Keleta metų vėliau (1927) pasirodo kitas R. Brink
m a n n'o darbas apie rytų Prūsijos ir Lietuvos dogerį ir apatinį 
oksfordą. šiame darbe autorius smulkiai nagrinėja Papilės 

sluoksnius, aiškindamas jų kilmę. Paduotas smulkus profilis, 
padarytas ties stotimi kelovejo sluoksnių ir papildytas iš sluok
snio eigos griovyje ties malūnu ( oksford). šiame darbe, kaip ir 
ankstybesniame, jis tuos sluoksnius skirsto trimis įvairių fa
cijų dalimis. 11 metrų tamsaus žerutinio molio, apie 7 metrus 
turtingi fosilijomis smiltainiai ir 2,50 mtr. šviesūs fliuvialiniai 
smėliai. Kiekvienos sluoksnių grupės pasigaminimo sąlygas jis 
aptaria atskirai. C o r n b ras h esimą, kurį nurodė S c h e 11-
w i e n, jis paneigė. Pseudomonotis echinata pagal Brink
rn a n n'ą nėra tvirtas įrodymas žemutinių sluoksnių egzistenci
jai, o charakteringų amonitų, kaip tai Opelia aspidoides, Pe
risph. aurigerus ir arbustigerus tam skyriui trūksta. Taip pat 
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nepasitaikė užtikti ir visiškai trūksta, anot jo, iš apatinio kelo
vejo m a e r o e e p h alų sluoksnio su Macrocephalites macro
cephalus, K e p l e r it e s rūšių ir P r o p l a n u l i t ų. Pa
tys apatiniai sluoksniai čia prasideda, B rink man n'o paty
rimu, su Cosrmoceras castor, Cosm. jason, Cosm. gulielmi ir 
Perisphinctes curvicosta kaipo leitfosilijos, kurios pietų ir šiau
rės vakarų Vokietijoj pasitaiko apatinėj ir vidurinėj daly „O r
n a t ų m o l i o". 

Patys viršutiniai sluoksniai Papilėj sulyg B r i n k man n'o 
baigiasi Cardioceras cordatum zona. Tačiau čia jis primena, 
jog rastas W e t z e l i o Perisph. jeremejewi liudija, kad dar 
jaunesnė oxfordo dalis tur būt paslėpta diliuvijaliniais sluoks
niais. 

B rink man n taip pat nurodo, jog vidurinio kelovejo 
sluoksnių sedimentacija turėjo vykti labai greit ir turėjęs būti 
netoli pakraštys, o tai patvirtina medžių dalys, amonitai užtin
kami stačioje padėtyje ir kiti požymiai. 

Iš sugretinimo Rytprūsių jurainės faunos riedulių su Pa
pilės, B r i n k m a n n daro išvadų, kad Lietuva ir Rytprū
siai sudaro faunistinę vienumą daugiau artimą vidurinės Rusi
jos borealinei faunai, ypatingai viršutiniuose sluoksniuose. čia 
B r i n k m a n n priima jau pirmiau pareikštą P o m p e c
k i o (1907) nuomonę, kad Rytprūsių rieduliai iki vidurinio 
kelovejo prilygsta daugiau vidurinei Rusijai. 

Tą nuomonę B r i n k m a n n remia imdamas domėn fau
nos formų kilmės santykius. Iš pradžių apatiniame kelovej 
vyrauja C o s m o e e r a t a i, o doggero pabaiga pasikeičia 
vis daugiau ir daugiau Q u e n s t e d t o e e r a t a i s. Pirmieji 
yra kilę iš K e p l e r it ų, prasiplatinusių vidurinėj Europoj, 
o antrieji iš rusiškų formų G a d o e era tų, kurie vėliau oks
f orde išsivysto į C a r d i o e e r a t u s. Taigi iš čia Rytprūsiai 
ir Lietuva užima vienodą tarpinę vietą tarp vakarų Europos ir 
vidurinės Rusijos, bet ši tarpinė padėtis yra daugiau vienpu
siškos prigimties, nes vakarų Europos priemaišas čia daug silp
nesnis. 

Paskiausiu laiku Papilės jurainių sluoksnių tyrinėjimo 
darbas buvo atliktas Lietuvos Universiteto geologijos katedros. 
šių darbų santrauka pasirodė Gamt.-Mat. Fakulteto darbuose 
1928 m. parašyta prof. M. K a v e e k i o. Tų darbų svarbiau-
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11ln iAdava yra paduotas sluoksnių profilis, kuris pagamintas 
111 jvairių vietų, pravedant sluoksnių paralelizaciją. Tokiu būdu 
11Į piOvį reikia skaityti pilniausiu iš tų, kurie lig šiol buvo pa
duodami. Įdomiausia tai tas, kad šiuokart liko išspręstas klau-
11i111as, ant kokių sluoksnių guli mūsų jurainės nuosedos. Lig 
riiol visų laikytasi Grewingko nuomonės, jog apačioj juros eina 
•· e e h š t e i n a s, tuo tarpu gręžiniu nustatyta, kad po j u
„ o s smėlių ir juodo molio eina margieji mergeliai. Taip pat 
1.nme prof. K a v e e k i o darbe nustatyta Papilės sluoksnių 
Kdežingumas siekiąs 32,36.%. 

Paleontologinė medžiaga surinkta laike tų tirinėjimų su
claro nemažą dalį mano šio darbo medžiagos. 

Lig šiol įvairių tirinėtojų paduota iš Papilės 8 profiliai. 
l 'ažymėtina, kad visi tie profiliai tarp savęs skiriasi sluoksnių 
t1Lorumo ir net pačio susisluoksniavimo daviniais. Nestebėtina, 
11cs kiekvieno autoriaus paduota iš kitos vietos, o Papilėje tie 
1-1luoksniai nėra visur vienodai susidėstę. Pilniausiai ir smul
kiausiai paduoti profiliai paskutinųjų tirinėtojų Brink
m a n n'o ir K a v e e k i o, bet ir tiedu tarp savęs skiriasi. 
.Jų tarpe skirtumas susidarė dėl to, kad B r i n k m a n n ima 
kelovejo profilį ties stotimi, kame kelovej pasireiškia pilniau-
1-1iai ir jo sluoksniai ten storiausi. Oksfordą gi papildo iš 
Kriovio ties malūnu kitoj upės pusėj. K a v e e kis savo profi
liui ėmė davinius iš įvairių vietų ir subendrindamas paėmė vi
durinį skaičių storumui išreikšti. 

Visiems profiliams yra bendras petrografinis charakteris: 
oksfordas vyriausiai iš tamsiųjų žerutinių smiltingų molių, ke
lovej iš smėlių, smiltainių, kalkių, išskyrus pačius viršutinius 
~ metrus, kurie niekuo nesiskiria nuo oksfordo juodųjų molių. 

Tikrai konstatuotas yra Papilėj jau nuo seno vidurinis 
lwlovej prasidedąs jas o n zona, ir apatinis oksfordas -
e o r d a t u s z o n a. Visą laiką buvo keliamas klausimas dėl 
apatinio kelovej buvimo m a e r o e e p h alus zonos ir dėl 
viršutinio oksfordo. 

Apatiniai sluoksniai giliausiai buvo lig šiol prisikasami iki 
upės Ventos paviršiaus, o nuo čia ir giliau eina gryni smėliai 
111• jokių liekanų. Tuos sluoksnius Brink man n laiko kon-
1 irientalinės kilmės. Tai esą vis besitraukiančios upės deltos 
paclarai. Lig šiol buvo manyta, jog tie sluoksniai guli ant cech-
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šteino. Dabar gręžiniu išspręsta, jog tų befosilinių smėlių ar 
molio protarpiais yra apie 8,5 metrų storumo klodas. Apie 2 
metrai tamsaus molio sudaro patį apatinį sluoksnį, kuris guli 
ant margųjų mergelių. šitą apie 10 metrų storio sluoksnį be jo
kių fosilijų tenka laikyti kaipo gėlųjų vandenų nuosedas. Mac
rocefalus jūros pakraštys buvo tuo laiku truputį į pietus. Tik 
vėliau reineckia zonoj jūros apsemia tuos smėlius ir nuo čia 
prasideda sedimentai. Reineckia zonos Papilėj dar aiškiai netu
rime. Gal čia reikėtų laikyti tuos smėlius su sutrintų kiaukutų 
likučiais, kurie eina po rusvo geležinio smiltainio viršum befo
silinių smėlių. W e t z e l šią zoną tvirtina esant su fosilijom: 
Reineckw, Pinna mitis, Pseiulomonotis subechinata, Cerithium 
grp. armaitum, Amauropis, Alaria ir t. t. Cosmoceras sedgwicki 
mini ir K renk e lis kaip charakteringą fosiliją apatinių 
sluoksnių, bet tos rūšies savo paleontologinėj monografijos daly 
neaprašo. Be šio W e t z e l radęs paupyje gabalą kalksmiltai
nio, kuriame buvo išlikęs Macrosephalites compressus, ir tuo jis 
tvirtina apatinio kelovejo esimą. Bet. tai buvo tik atsitiktini ra
diniai. Kasinėjant šį apatinį smėlio sluoksnį nei Brinkmannui, 
nei man nepavyko gauti fokių likučių iš amonitų, kurie patvir
tintų nuomonę dėl apatinio kelovejo buvimo. Dėl e o r n
b ras h buvimo Papilėj negali būti kalbos, nes S c h e 11-
w i e n šią nuomonę iškėlė iš riedulio rasto paupy su likučiais 
Pseudomonotis echinata, bet vėliau B r i n k m a n n, paneigęs 
tą Schellwieno nuomonę, parodė, kad P s e u d o m o n o t i s 
nėra charakteringa leitfosilija, nes ji pasitaiko ir aukštesniuose 
horizontuose. Aiškios jūros nuosedos pas mus pačiuose apati
niuose sluoksniuose pasirodo su fosilijom: Cosmoceras jason, 
castor, gulielmi, Perisph. bodeni, arldti, curvicosta, tai yra apa
tinė dalis jau vidurinio kelovejo. Taigi Brink man n nebe 
pagrindo tvirtina, kad jūrų transgresija Papilės pirmu kart 
pasiekusi tik j a s o n z o n o s laikotarpiu. Papilėj Cosm. 
jason. pasitaiko kartu su Cosm. castor, taigi jau truputį aukš
tenė zona, negu ta, kuri charakterizuojama grynai Cosm. jason. 
Toliau į viršų smėliai ir smiltainiai tai šviesesni, tai rudesni 
pasikartoja ligi pat viršutinio kelovejo, nors gyvunija tuose 
sluoksniuose kitėja. Formų pasitaikančių apatiniuose sluoks
niuose nebeužtinkame viršutinėse jų dalyse. Jeigu imsime dė
mėsin C o s m o c e r a t u s, tai pamatysime, kad jason, gu-
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,,,.,,,,.;, m.~tor pasitaiko apačioje Papilės sluoksnių komplexo, o 
1 '1111111. polux, dwnkani, gemmatum - viršuje. Grewingko ir 
: ~··l11•llwieno nuomonė, kad Papilėj kelovejo fosilijos susimaišę 
Ir 111·galima jas išskirti atskiromis zonomis - nepasitvirtina. 
11111~ nuomonę Bodenas ir Krenkelis, nors nebūda-
1111 patys asmeniškai, bet paneigė iš gautos medžiagos. Atydžiai 
l y n'• vietoj B r i n k m a n n ir pareiškė nuomonę priešingą 

e ; r t! w i n g k u i. Būdamas asmeniškai porą kartų Papilėj ir 
ilnryctamas šurfus, aš ypatingai kreipiau į tai dėmesį ir pri
,„ jn11 išvados, kad mūsų jurainę fauną galima suskirstyti zono-
1111H, kaip ir kitur. Neteko pastebėti to susimaišymo, kurį pa
n•iAkė G r e w i n g k ir S e h e 11 w i e n. Negalima užmesti 
11"111s pirmiems tirinėtojams, kad jie klydo. Reikia imti domėn, 
l1ad tuos sluoksnius smarkiai paveikė ledlaikis ir jie liko vie
lomis sugrūsti - sumaišyti. Be abejo, tokiose vietose kasinė
.1nnt susidarys įspūdis to faunistiško susimaišymo. Be to, ties 
111alūnu antkrantėje pastebėtas aiškus sluoksnių numetimas ir 
l il'H ta vieta šitoks susimaišymas yra suprantamas dalykas. 
11:aip tik Grewingko darytas kasinėjimas yra ties ta numetimo 
vit!la, kame iškart metasi į akis kaž kokia painiava, nukrypi-
11ms nuo taisyklingo sluoksniavimo. Viršutiniame kelovej 
l a m berti zonoj sluoksniai skiriasi nuo apatinių savo patro
v.rafiniu charakteriu. Apie du metru juodųjų molių savo fauna 
priskiriami prie kelovejo, nors nesiskiria nuo aukščiau einan
···ir} tamsiųjų molių, priskaitomų prie apatinio oksfordo. Tie oks
l'ordo moliai apatinėje dalyje neturtingi fosilijoms, bet keletą 
1111olrų aukščiau gana dažnai pasitaiko su perliniu sluoksniu 
e 'nrd. tenuicostatum. Sluoksniai su Card. tenuicostatum kitur 
priskiriami prie pačio apatinio oksfordo. Į viršų tie tamsūs mo
lmi darosi pilkesniais smėlingesniais. Po diluvijaus apie vieną 
111„trą po pilkos žemės pasitaiko sluoksnių apie 0,30 cntm. gele
J.111g-o smiltainio. šitas sluoksnis ne visur pasitaiko, matyti jis 
l ilw ledų nustumtas. Jis kaip tik paistaiko numestųjų sluoksnių 
p11 rl.ijoj. Randamos tame sluoksny fosilijos rodo perėjimą į 

1111 l\i';tesnę zoną. čia randami apsčiai jūrų ėžiukai CoUirytes bi
,.„tf rntus, kurie pasitaiko Ar g a u e r juroje sulyg M o e
"·· li'o net apatiniame kimmeridge, taip pat bimammatus 
0.t1111kHniuose. Ypatingai įdomią formą man teko čia rasti, bū
l 1•111: Card. alternoides Nik. šita forma kaip tik ir yra pereina-
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moji iš Card. cordatum - apatinio oksfordo forma i Card. alter
nans - viršutinio oksfordo forma. W e t z e l mini, jog jis 
radęs paupy geležingą smiltainį su Perisph. jeremejevi. Taigi 
paleontologinė medžiaga rodo, kad ši geležingą sluoksnį reik 
skaityti prie viršutinės dalies apatinio oksfordo. Pačio viršutinio 
oksfordo pas mus lig šiol aiškiai nekonstatuota, bet reik manyti, 
jog jis buvo ir tik ledynų liko nubrauktas. 

Iš facijų kitėjimo ir nuosedų charakterio reik manyti, kad 
Papilėje buvęs jurainių jūrų pakraštys. Prie šio dar pasitvir
tina tas faktas, kad netoli i šiaurę nuo Papilės jau tų sluoksnių 
nėra. Tas artumas jūrų pakraščio spėjamas dar iš susidėjusių 
smėlių, kame pasitaiko lizdais sutrupinti likučiai, lygiai kaip 
tai ir dabartinių jūrų pakraščiuose smėly galime stebėti pana
šų reiškinį. Toks sutrupintų kiaukutų sluoksnis pasitaiko pa
čioje apatinėje smėlių· serijoj, kuris klostosi ant befosilinių 
smėlių. Aukščiau tokį jūros pakraščio artumą liudija viršutinio 
kelovejo protarpis, kur juodoj žemėj pasitaiko atskiri kieti ga
balai. Oksfordo juodų molių susidarymą daugiausia linkę ma
nyti jūros pagylėjimu, o tuo pačiu pakraščio atsitolinimu į 

šiaurę, bet galima daleisti, jog pakraštys paliko taip pat arti, 
tik sedimentacija pasidarė lėtesnė dėl apylinkės susilyginimo. 
Erozija išsilygino apylinkės kraštas ir nuosedos plaukė į jūras 
daug lėčiau, kaip prieš tai. čia pasigamino juodos molėtos nuo
sedos lyg kokiame stovinčiame vandeny, nes upės negalėjo aud
ringai nešti tų nuosedų, kaip prieš tai iš aukštesnių vietų. 

Pažymėtinas yra retas pasitaikymas Cosm.ocerase orna
tum. Jis užtinkamas pačiuose viršutiniuose kelovejo sluoks
niuose, būtent, jau juodame molyje pereinant i lambertį sluoks
nius. šis faktas yra reikšmingas tuo, kad matomai per ištisą 
Cosm. ornatum gyvenimo laikotarpį Papilėj sedimentacija bv..~ 
vo nut.rūkusi, sustojusi. Virš tos e m e r s i j o s plokštumos 
transgreduoja aukščiausias kelovejo horizontas su Q. lamberti, 
sutherlandiae, maxei. O čia jau yra riba su oksfordu. Daugelis 
autorių pastebi Papilės vidurinio kelovejo greitą sedimentaci
ją, o tačiau tų sluoksnių nėra per daug stori klodai, vos apie 
10 metrų, tuo tarpu Vokietijoj tas pats vidurinią kelloway sie
kia apie 50 mtr. Paaiškinimui šiam reiškiniui gal reikėtų pri
imti sedimentacijos pertraukas. Tokias pertraukas galima įsi
vaizduoti nebūtinai jūros regresija. Tas gali įvykti ir padeng-
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1111111~ vandeniu plote, kame smarkios srovės gali neduoti čia pat 
111•1li111entams susiklostyti. 

Dėl faunistiškų santykių Papilės jurainių sluoksnių, su 
1 niH pačiais kituose kraštuose, yra lig šiol pareikšta keletas nuo-
111oni ų, kurios buvo paminėtos kalbant apie literatūrą. čia 

l rnmpai atkartoju. Laikydamiesi Ne u m a y r'o pažiūros, ku
riH jurainę sistemą buvo suskirstęs į keletą regionų, pirmieji 
l 'apilės tirinėtojai laikė šią vietą pereinamuoju punktu tarp 
borealinės ir vakarų Europos jurainių sluoksnių. Vėliau ta nuo
monė buvo paneigta ir Papilės sluoksnius skyrė prie vakarų 
l•:uropos (Siemiradzki). Kiti vėl kaip B o d e n, K renk e l 
randa Papilės faunoj daugiau giminingų formų su centralinės 
ltusijos jurainėmis formomis. Ir treti (P o m p e e k i, Brink
m a n n) įžiūri apatiniuose kelovejo sluoksniuose didesnio gi
miningumo vakarų Europos jurainei faunai, o vėliau aukštes
niuose sluoksniuose, viršutiniame kelloway ir oksforde pasirei~
kia, anot jų, didesnis giminingumas rusiškai jurai. 

Be abejo, Papilės jura nesudaro atskiro regiono. Ji yra da
lis tuometinių didelių negiliųjų jūrų, kurios tęsėsi nuo Angli
jos per Europą ir Rusiją. Negalima manyti, kad fauna tokiose 
jūrose turėjo būti perdėm vienoda. Turi pasireikšti lokaliniai
facialiniai skirtingumai. Tokius lokalinius požymius randame 
visur, randame jų ir Papilėj. Kadangi jūrų transgresija mato
mai ėjusi iš pietų vakarų, tai suprantama, kad ir fauna pačioj 
pradžioj arba apatinių sluoksnių, kuri pasireiškia Papilėj, yra 
gimininga vakarų Europos formom. Vėliau, kuomet jūra išsi
plėtė ir atvirai jungėsi su rytų kraštų užlietais plotais, galėjo 
įvykti pasikeitimas. Bet ir Rusijos jurainė fauna nesiskiria 
kažkuo ypatingu nuo vakarų Europos, bet sudaro vienas jūras 
su bendra fauna, kaip tai parodė N i k it i na s. 

Jeigu atsižvelgti formų kilmės sulig Brink man n'o, 
lai gal reikėtų priimti jo nuomonę, kad apatinių Papilės sluoks
nių fauna vyriausiai iš C o s m o e era tų, kurie išvedami iš va
karų Europos formos K e p l e r i t ų, priklauso vakarų Eu
ropai, o vėliau pradedant Q u e n s t e d t o e e r a s, kurie gi
miningi filogenetiniai C a d o e e r a t a m, tom rusiškom for
mom, reiktų laikyti didesnę įtaką rusiškos jurainės faunos. 
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C a r d i o e e r a t ų genčiai priklauso involutinės formos 
amonitai, kurių išilgai nugaros tęsiasi smulkiai dantuota skiau
terė (Kiel). Tai genčiai priklausą formos gana ryškiai rumbuo
tos. Skersinės rumbos (šonkauliai) labai ryškios. Dažniausiai 
tos rumbos pradedant nuo umbonalinio regiono eina paprastos, 
o vėliau jos skaldosi arba šakojasi. šakotis pradeda paprastai 
ties šono viduriu. čia kiekviena rumba šakojasi i dvi ar dau
giau šakų. Kartais i tarpą išsišakojusių rumbų prisideda dar 
įterptinės rumbos. Tuo būdu ant apvijos lauko pusės rumbų 
1:1kaičius padidėja ir jos tuo pačiu susmulkėja mažais rumbe
liais. Rumbos dažniausia būva trumpos, įlenktos i vidaus pusę 
(konkave). Ant apvijos dorsalės pusės jos ištysta į priešakį. Tas 
rumbų ištysimas su amonito amžiumi vis didėja. Panašus pasi
reiškimas yra pas Q u e n s t e d t o e e r a t u s, bet tokio pat 
didumo C ar d i o e e r a t ai turi didesnį ištysimą. Rumbos 
jų šakojimosi vietoj sustorėja, atsiranda didesni ar mažesni 
gumbeliai. Rumbos, pasiekę skiauterės ir pereidami per ją, pa
gamina skiauterės dantuotumą. Kartais tie dantukai atrodo pa
lyginti didokais gumbeliais. Apvijom didėjant, jų skulptūra vis 
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111lp111'•ja ir pagaliaus visiškai išnyksta, pav., Card. excavatum 
:to w. 

Sutūros linija labai įvairi, Jaunesnių formų ji yra mažiau 
l111111plikuota. Dėl to imti sutūros liniją sistematikai pagrindu 
111'•rn lengvai rūšim charakterizuoti. Liobai ir balneliai viduti-
11 ini išraižytais pakraščiais; antrasis lateralinis liobus jau pa
prm1tai trumpas, t.oliau seka 2-3 trumpi pagelbiniai liobai. 

Imdami domėn skiauterę, galim Cardioceratus suskirstyti 
l keletą atskirų stratigrafinės vertės grupių. Ankstybesnių Car
d ioceratų tarpe skiauterė nėra tiek išsivysčiusi, kiek paskiau 
vdybesniųjų formų tarpe. Vėlybesniųjų formų tarpe išilgai 
11kiaut.erės šalimais tęsiasi dvi vagutės ir tuo skiauterė ryškiau 
i:isiskiria aiškios išilginės rumbos pavidalu. 

H y a t t pasiremdamas tuo požymiu suskirstė Cardioce
ratus į dvi pogentes: 

l) tokias, kurių skiauterė nelydima griovelių: e ardi o
c e r a s, tipas Cardiaceras cordatum ir 

2) kurių abiejom pusėm skiauterės tęsias grioveliai, 
A m a e b o e e r a s H y a t t. Tipas Cardioceras alternams 
Bu e h. Sa l f e l d a s šį Hyatt'o suskirstymą laiko ne vi
sai tiksliu ir skirsto į daugiau grupių. 

Pirmiausia jis išskiria senesnę ir jaunesnę C ardi o e e
l' a t ų grupę, o tas dvi grupes vėl savo ruožtu skirsto t.olimes
nėmis smulkesnėmis grupėmis. 

Senesnės formos skiriamos į dvi grupes. 
l) Skiauterė pasidarius išorinės (dorsalinės) pusės susi

plojimu. šiai grupei atitinka Card. cardatum Sow. 
2) Skiauterė mažai ryški, ne tiek išsikišus, be griovelių 

šalimis, jos grupė Card. vertebrale S o w. ir C. quadratum 
Sow. 

Jaunesniąsias formas skirsto net į 4 grupes. 
3) Skiauterė aukšta, siaura, o abiem pusėm seka griove-

1 iai. Grupė Card. alternans Bu e h (Amoeboceras Hyat.t). ši 
grupė prasideda viršutinėj cordatus zonoj ir siekia iki bimam
hatus zonos. 

4) Skiauterė žema, plati ir plokščia. Grupė Card. bauhini 
< > p p el. Pasitaiko alternans sluogsny iki Sutneria platynota 
nei n. 
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5) Skiauterė aukšta ir plati su dvejais grioveliais išilgai. 
Grupė Card. kitchini. Pasitaiko sluoksniuose su Sutneria pl,a,ty
nota iki sluoksnių su Aumcostephanus Y o D'O r b. 

6) Skiauterė pavidale aštraus stogo. Groblėtumas pana
šus grupei B a u h i n i. Nors dorsalėj pusėj rumbeliai smul
kūs, tačiau skiauterė palyginus su mažu skaičiumi gumbelių. 
Grupė Cardioceras anglicum S a l f. Pasitaiko sluoksniuose 
su Aul,a,costephanus eudoxus D'O r b., pseudomutabilis L o r. 

C a r d i o e e r a t a i yra vieninga amonitų grupė ir nėra 
kilusi iš nenutrūkstamų šakų grupių, kaip kai kurie norėtų 
manyti. 

Nepaprastai ankštas ryšys tarpe genčių C a d o e eras, 
Q u e n s t e d t o e e r a s, ir C a r d i o e e r a s duoda teisių 
šias tris gentis suvesti į vieną C a d o e e r a t i n a e šeimyną. 

N e u m a y r mato genties S e h l o e n b a e h i a gimi
ningumą su C a r d i o e e r a s. Bet tai nėra kas kita, sako 
S a l f e l d, kaip tik heterochroninė konvergencija, katrą N e u
m a y r pastebėjo A m a l t e u s ir C a r d i o e e r a s gen
čių tarpe. šitos dvi grupės, nežiūrint jų didelio panašumo ne
turi tarp savęs ryšio. Yra viena stambi žymė, kad atskirti 
A m a l t e u s nuo C a r d i o e e r a s; pirmųjų rumbos pa
prastos, ne išsišakojusios, o šie pastarieji beveik visuomet iš
sišakojusiomis rumbomis. 

H a y t t ir kiti prie šios C a d o e e r a s - Q u e n s t e d t o
c e r a s - C a r d i o e e r a s eilės priskiria dar N e u m a y r i a 
Nik. ši gentis N e u m a y r i a pasitaiko tiktai aukštesniame 
p o r t landi e n, tuo tarpu iš apatinio portlandieno nežinom 
nieko panašaus, kas galėtų padėti peržengti šią spragą. S i e
m i r a d z k i priskiria prie šios grupės dar P r o p l a n u l i
t e s ir O l e o s t e p h a n u s genčių. kaikurias rūšis, bet 
S a l f e l d a s išskiria iš čia ir tas dvi gentis, kaip ir N e u
m a yri a. 

Sekant S a lf e l d o patiektų C a r d i o e e r a t ų pa
skirstymo Papilės formas reik priskirti dviems pirmosioms 
grupėms, būtent: Cardioceras cordatum ir C. vertebrale. Taigi 
jos priskiriamos prie senesnių. formų, nes ir Papilėj iki šiol 
nustatyta tik apatinis oksfordas. šių formų skiauterė be grio
velių šalimis. 
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Cardioceras alternoides Nik. 

Tab. l, fig. l. 

1878. Amaltheus alternoides Niki t i n, Ammoniten, p. 147. Tab. l, 
fig. 14, 15. 

l !JlG. Cardioceras alternoides N iki t i n, Cephalopoden des mos
kauer Jura, p. 6, Tab. l, fug. l. 

ši gana įdomi rūšis savo tarpine padėtim, kurią ji užima 
l arpe Cardioc. cordatum ir Card. alternans B u e h, lig šiol Papi
lt".i nebuvo žinoma. Savo skulptūra ir apvijos piūvio išvaizda 
vh1iškai sutampa su aprašyta Niki tino rūšimi iš apatinio 
oksfordo prie Maskvos. Aštrūs rumbeliai, prasidėję umbo pa-
1, rnštyje, palinkę kiek į užpakalį, toliau per šonus tęsiasi beveik 
rndialiai. Jos pasiekę išorinės dalies apvijos, marginaliniam 
regione, staiga palinksta į priešakį ir susilpnėję tęsiasi abi
pusiai skiauterės. čia vieni jų nežymiai pereina į skiauterės 

gumbelius, o dauguma išsilygina ir išnyksta prie skiauterės 
pagrindo. Rumbų dalis paprastos neišsišakojusios, kitų šakoji
masis neaiškus, greičiau panašėja įtarptinėm rumbom. šako
jimas įvyksta šono viduriu. Rumbotumas gana tankus. Umbo
naliniame regione rumbų skaičius siekia apie 35, o marginali
niame regione jų yra 60. Skiauterės viršum eina gana smul
kūs dančiukai, kurių skaičius yra dvigubai didesnis kaip rumbų 
skaičius, t. y. apie 130 vienoj apvijoj. Gyvenamoji kamera už
ima truputį daugiau kaip pusę vienos apvijos. 

Satūros linija nepaini: išorės liobus trismaigis, pirmas 
lateralinis liobus giliau įsirėžęs už kitus aiškiai trismaigis ir 
antrasis lateralinis dvismaigis. Nikitinas šią rūšį laiko kaipo 
svarbią genetiniu atžvilgiu. ši rūšis yra betarpiniai pereina
moji forma .tarpe tipingų Card. cordaitum S o w. ir Card. alter
nans Bu e h. Tai yra gražus filiacijos pavyzdys - perėjimo iš 
vienos senesnės, e o r d a t ų grupės į naujesnę a l t e r n a n s 
grupę. Mūsų aprašomas C a r d i o e e r a s pamaži išsigimė 
laike apatinio oksf ordo iš tipingų Card. cordatum, bet išmirė 
laike viršutinio oksfordo savo eile patapęs lėtai Cardioceras 
alternans. 

N i k i t i n o išvados dalinai pasitvirtina, nes ir šita 
rūšis Papilėj pasitaiko oksfordo sluoksny geležingo kalk-smiltai
nio protarpyje, būtent pačioj aukščiausioj Papilės juros zonoj. 
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Toje pat zonoje pasitaiko labai daug Colyrites bicurdatus ir 
Perisphinctes windauensis Bode n, Per. wartae Buk. Rasta 
ties malūnu kairiame Ventos krante. Skaičius exempliorių 3. 

Skerspiūvis . . . . . . . . . . 43 
Apvijos aukštis ........ 18 
Umbo plotis . . . . . . . . . . 14 
Apvijos storis . . . . . . . . 13 

Cardioceras lambertoides Ne:.Jm. 

1883. Cardioceras m. f. cordatum-excavatum T e i s s e y r e, Ceph. 
d. Ornatenthone Rjasan Pl. l, fig. l. 

1907. Cardioceras lambertoides N e u m a n n, Oxfordfauna v. Ce
techowitz Pl. VI, fig. 18, pag. 16. 

Egzmepliorius rastas Buri š k i ų kaime netoli Papilės 
neatatinka tiksliai nė vienam iš lig šiol aprašytų Papilėj. Ap
vijos aukštis tik truputį yra didesnis jo storio. Skerspiūvis at
rodo plačiai ovalinės išvaizdos. Umbonalinės rumbos gana retos 
ir stambios, nepasiekusios visai dar apvijos šono pusės jos 
skaldos šakutėm po dvi ir po tris. Be to yra dar įtarptinių 
rumbų po vieną. Skylimo vietoj rumbos sustorėja ir sudaro lyg 
pailgos išvaizdos gumbelį. Rumbos išėjusios iš jų skylimo vie
tos palinksta į užpakalį, o vėliau marginalinės briaunos vietoj 
jos linksta į priešakį ir aiškiai pereina per skiauterę sudary
damos po stamboką gumbelį. Gumbelių skaičius nedaug dides
nis už marginalinio regiono rumbų skaičių. Nuo kiekvieno 
skiauterės gumbelio aiškiai matyti išeinanti rumba, taip, jog 
vietomis atrodo lyg dorsalėj pusėj rumbos skiltų kur-ne-kur 
dar kartą. Skiauterė pavidale susmailintos nugaros, tuo jis 
artėja į Q u e n s t e d t o e era s gentį. Umbo pakraščiai gana 
statūs. šituo požymiu jis panašus Card. excavatum. Artimas 
jam yra Amalteus rotundatus Nik. (Jura Ablag. an d. ob. 
Wolga T. II. fig. 16). Mūsų egzemplioriaus truputi smulkesnis 
rumbotumas, taip pat mažiau gaubti šonai, dėl to Nikitino rūšis 
rotundatus yra storesnis. Panašus savo išvaizda ir rumbotumu 
Amalt. excavatus Nik. (t. p.). Papilės šią rūšį galima būtų 
sutalpinti tarpe C. excavatum ir C. rotundatum. Panašiausias 
vistik, savo skerspiūviu ir rumbotumu Card. lambertoides 
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N ,, 11 m. ir aš jį ta, o ne kita rūšimi laikau. T eis s e y r e ap
nu~o visai tą pačią formą vardu Card. m. f. cordatum-excava
l 11111. Cia aš priskiriu ir T e i s s e y e r e' o rūšį prie l a m b e r
t oi d e s, nes visiškas jų panašumas neduoda jokių teisių skirti 
lnH dviems atskiroms rūšimis. 

Matavimo daviniai: 
Apvijos didž. skerspiūvis 

,i aukštis ............... . 
„ storis ............... . 

Umbo plotis ................. . 

63mm 

34 " 
30 " 
16 „ 

Egzempliorių skaičius: l. Cordatus zona. 

Cardioceras vertebrale Sow. 

1815. Ammonites vertebralis S o w., Min. conch. Vol. 2. pag. 147. 
Pl. 165. 

Ammonites vertebralis S o w., Palaeontol. universalis Pl. 93. 

1842. A mmonites cordatu.s D' O r b i g n y, Pal. francaise. Terrain 
jur. pag. 514, PI. 194, fig. 2 ir 3. 

1845. Ammonites cordatus D' O r b., Murchinson, Verneuil, Keyser
ling, Russia ant the Ural Mountains. pag. 432, pl. 34, 
fig. 3. ir 4. 

1846. Ammonites cordatus R o u l l i e r, Bull. de Moscou 1846, pl. 2, 
fig. l a, b, e. 

1881. Amalteus vertebralis Niki t i n, Die Juraablagerungen an 
d. unt. Wolga pag. 57, pl. 2, fig. 18. 

1903. Cardioceras vertebrale l l o w ai s k y, Moscou et Riasan. 
pag. 268, Pl. 10, fig. 32. 

1907. Cardioceras vertebrale N e u m a n n, Cetechowitz. pag. 19, 
pl. 4, fig. 14. 

1911. Cardioceras vertebrale B o d e n, Unt. Oxford v. Papilany. 
pag. 37, pl. l, fig. 13, a. 

Charakteringais pažymiais dėl vertebrale laikomi beveik 
kvadratinis apvijos skerspiūvis. Stiprios rumbos, kurios šako
jasi dažniausiai į dvi šakutes. Aiškiai išsiskyrusi skiauterė 
Hlambiais dantukais. Didėjant apvijom jos rumbotumas ne silp-
1u~~ja, bet stiprėja. Rumbų skilimo vietoj gumbeliai virsta stam
biais aštriais į spyglius panašias ataugeles. Mūsų. medžiagoj 
pasitaikė keletas charakteringų tai rūšiai fragmentų. 
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Cardioceras excavatum Sow. varia laevigata Bod. 

1911. Ccvrd. ezcavatum S o w. varia laevigata B o d e n, Unt. Oxf. 
Papilany pag. 40, PI.11, fig. 2. 

Vienas ne visai sveikai išlikęs egzempliorius visai sutampa 
su Bodeno aprašyta varia i,a,evigata. Vidurinės apvijos be jokios 
skulptūros, o vėliau žymu bruoželių pavidale ir tie bruoželiai 
stipriau pasireiškia dorsalėje amonito pusėje, jau pereina i 
neaiškias rumbas. 

Cardioceras tenuicostatum Nik. 

1881. Almateus tenuicostatus Niki t i n, Jura-Abl. an d. ob. Wolga 
pag. 57, t. 2, fig. 19. 

1893. Cardioceras sp. C h o f f a t, Description de Ia faune jur. du 
Portugal. l. Ser. Amm. du Lusit. pag. 10. t. b, fig. l 
ir 2. 

1908. Cardioceras tenuicostatum B ori si ak, Donez-Jura. pag. 66, 
t. l, fig. 12, a, b. 

1911. Cardioceras tenuicostatum B o d e n, Unt. Oxford v. Papilany. 
';,;;.·. Pag. 40, t. l, fig. 11, lla, llb, ir 12. -

šita rūšis skaitlingiausia Papilės oksforde. Juodame moly 
truputį žemiau alternoides zonos seka su cordatus ir popil:i.ar 
nense formomis. Taip pat pasitaiko ištisais konkrecijų gabalais 
pilkame kalkakmeny, kur vienas prie kito masiniai susigrūdę, 
jog negalima viens nuo kito gerai išskirti. Atatinka visiškai 
kitų autorių aprašytom formom. Budingos žymės: plokščios 
formos ir labai smulkus skaitlingas rumbotumas. 

Cardioceras popilianiense Bod. 

1911. Cardioceras popilianiense Bode n, Unt. Oxf. v. Papilany, 
pag. 41, t. 11, fig. 4, 4a, 4b ir 5. 

Viename gabale tarp daugybės C. tenuicostatum pasitaiko 
kur-ne-kur šita jau B o d e n o aprašyta rūšis. 

Cardioceras excavatum Sow. 

1818. Ammonites e:i:cavatus S o w., Min. conch. Vol. 2, t. 105. 
Ammonites ezcavatus S o w., Paleontologia universalis t. 92. 
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l H7H. A malteus cordatus B a y l e, Expl. de Ia carte geol. de Ia 
France t. 95, fig. l ir 2. 

188:!. Cardioceras ezcavatum Lahusen, Jur Bld. Riasan. pag. 82, 
t. 5, fig. l a ir b. 

l 908. Cardioceras ezcavatum B ori si ak, Donez-Jura pag. 64, t. l, 
fig. 6 a ir b. 

1911. Cardioceras ezcavatum B o d e n, Faun. Unt. Oxford v. Pa
pilany. 

Tik kelios-atlaužos pasitaikė mūsų medžiagoj, kurias ga
li111n apibudinti kaipo Card. excavatum. 

Cardioceras sp. ind af zieteni Rll. 

Iš nedidelio apvijos fragmento matyti, kad čia esama dar 
niekur neaprašytos rūšies. Apvijos skerspiūvis platoka ovalė. 
~oninės rumbos neryškios ir netaisyklingai susiskirsčiusios, čia 
jos linksta į priešakį, o kitoj vietoj kits rumbų pundelis palin
kęs į užpakalį. Ryškesni kiek marginaliniai pailgi gumbeliai, iš 
j11 per nugarą nusitęsia pavidale bruoželių neaiškūs rumbeliai, 
kuriuos pereidamos per nugarą sudaro skiauterės dantelius. 

Skiauterė buka, aiškios skiauterės beveik nėra, tai tik nu
garos silpnai dantuota briauna. Fragmentas su kiavalu, be jo 
skulptūra šio fragmento būtų dar silpnesnė. Ta rūšis artima yra 
Card. zieteni, bet iš vienos apvijos dalies sunku spręsti, tat 
palieku ją nenustatęs galutinai. 

Cardioceras cordatum Sow. 

1813. A mmonites cordatus S o w., Min. conch. Vol. l. p. 54, pl. 17, 
fig. 2. 

1842-49. A mmonites cordatus D' O r b., Pal. francaise. Terr. jur. 
p. 514, pl. 194, fig. 4. 

1879. Ammonites cordatus B a y l e, Expl. de Ia carte geol. de Ia 
France pl. 95, fig. 4. 

1902. Cardioceras cordatus L o r i o l, L'Oxford. sup. et mogen du 
Jura Bernois p. 27, pl. 2, fig. 12, 12a. 

1906. Ammonites cordatus S o w., Paleontologia universalis pl. 49 
fig. 2. 

1911. Cardioceras cordatus B o d e n, Die Fauna d. unt Oxf. v. Pa
pilany p. 35, T. l, fig. 6-8. 
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C a r d i o e e r a s e o r d a t u m grupėj lig šiol įvairių 

autorių buvo priskaitomi du aiškiai skirtingi savo skulptūra ir 
skersiniu piūviu ammonitų tipai. Jau S o w erby, grindėjas šios 
rūšies, abejojo ar nevertėtų jo egzempliorių atvaizduotą pl. 17, 
fig. 4 išskirti į visai atskirą rūšį. B o d e n a s savo monografi
joj apie Papilės oksfordą pusl. 35 pareiškia nuomonę, kad jeigu 
nepasiseks rasti pereinamų formų tarpe šių abiejų tipų, tai 
reikės jas išskirti į dvi atskiras rūšis. Nors jau didokas skai
čius lig šiol aprašytų tos rūšies formų, bet tų aiškiai pereina
mųjų formų nesimato. O pagalios šitaip galvodami, t. y. tikė
damiesi, kad atsiras kada nors pereinamųjų formtĮ turėtume ir 
dėl kitų rūšių pritaikinti; turėtume sumažinti tą skaitlingą 

rūšių skaičių. Galėtume rasti rūšių iš tų pačių C ardi o e e
r a tų, kurie nedaugiau skiriasi, kaip tiedu tipai, o tačiau jas 
skiriame naujomis rūšimis. Kadangi paleontologijoj iki kol 
nustatomos atskiros rūšys vis dar atsižiūrint jų išorinių sa
vybių, tat aš išdrįstu Card. cordatum grupę susiaurinti, pa
likdamas jai tik tas formas, kurios yra artimos Amm. cordatus 
S o w. Pl. 17, fig. 2, arba Bode n Papilany Pl. l, fig. 6-8. 
Būtent, formos, kurių apvijos skerspiūvis panašus į širdį, dau
giau išgaubtas. Prie Bodeno jau aprašytų šio tipo žymių aš 
norėčiau dar pridėti, jog šitos rūšies skiauterės dantuotumas 
yra palyginti smulkus, neatatinka marginalinių rumbų skaičiui, 
bet yra žymiai didesni. Pav., egzempliorius 23 mm vienoj ap
vijoj turi tų dančiukų apie 80, tuo tarpu marginalinių rumbų 
tik apie 40, o lateralinių 15. Visai kitos rūšies skiauterė ir 
daug stambesnis jos dantuotumas pas kitą tos lig šiol buvu
sios rūšies tipą. Ten marginalinių rumbų skaičius beveik ata
tinka skiauterės dantelių skaičiui, tai aiškiai matyti iš pa
veikslo patiekto L a h u seno (Jur. Bildungen von Riasan t. 5, 
fig. 3, 4). Be palyginimų aprašytų formų man teko lyginti 
rastus Papilėj keletą egzempliorių tų dviejų tipų ir priėjau 
išvados, kad pilnai pakanka tų skirtingumų, kad nenusižengus 
ligšioliniai paleontologijai išskirti tuos du skirtingus tipus bent 
atskiromis varia. 

Pora tos rūšies egzempliorių mano medžiagoj pilnai ati
tinka jau aprašytai pas Bodeną. 

Laikas: apat. oksfordas. Cordatum zona. 
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Cardloceras cordatum Sow; varia compressa nov. VH. 

IHI:!. Ammonites cordatus Sow., Min. conch. Vol. l, pag. 51, 
Pl. 17, fig. 4. 

l HH:I. Cardioceras cordatum L a h u s e n. Rjasan. Pag. 49, PI.V, 
fig. 3, 4. 

l H87. Cardioceras cordatum Buk o w s k i, Czenstochau Pl. 27, 
fig. 20. 

18!18. Cardioceras cordatum L ori o l, Oxford inferieur du Juxa 
Bernois Pl. 11, fig. 10, 2. 

l !108. Cardioceras cordatum B ori si ak, Donez Jura. Pl. l, f. 8, 9. 

~i nauja varia, kurią aš išskiriu iš grupės cordatus yra 
1111•k t.iek daugiau involiutiška už tikrąjį cordatus. Apvijos yra 
l .. v 111iai aukštesnės už jų stori; jo skerspiūvis atrodo pailgai 
ovališkas. Lateralis rumbotumas vistik panašus tikrajai cor
clal!Į grupei. Cia rumbos gana stambios prasidėję iš umbo pa-
11 raščio eina iki vidurio apvijos šono, iš ten šakojasi i dvi ša
lrntcs. Be to yra dar dažniausiai po vieną įtarptinę rumbą, 
1111 rios lengvai palinkę priekin, o nuo marginalinės briaunos 
Hlaigiau ištysta i prieki ir pereina skiauterę sudarydami skiau
l 1•rės gumbelį. Tuo būdu skiauterės gumbelių skaičius beveik 
Hutampa su dorsalinių rumbų skaičium. Pati skiauterė išsikišusi, 
het be griovelių šalimis išilgai skiauterės. Svarbiausiai kuo aš 
vadovaujuos išskirdamas šitą varia iš cordatų grupės, tai buvo 
jos skerspiūvis siauresnis ir žymiai skirtingas dorsalinis rum
botumas, o taip pat ryškiai skirtinga savo stambesniu dantuotu
mu skiauterė. Jeigu S a l f e l d a s pasiremdamas skiauterės 
padalino visus C ar d i o e e r a t u s atskiromis grupėmis, tai 
tuo labiau turiu teisę atsižvelgdamas skirtingai sudarytos skiau
terės išskirti naują varia. Smulkiau aprašinėti čia nėra pras
mės, nes ji yra ganėtinai aprašyta kitų aukščiau pažymėtų 

autorių. 

Egzempliorių skaičius l ir keletas fragmentų. 

Cardioceras schellwieni Bod. 

1911. Cardioceras Schellwieni B o d e n, Faun. Unt. Oxf. Papilany, 
pag. 36, T. 11, fig. 3, a, b. 

Pusės apvijos fragmentas rodo visas ypatybes B o d e n o 
aprašytos rūšies, o tos ypatybės trumpai suminėjus yra šios: 
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rumbos viena nuo kitos žymiam atatokume. Viena apvija turi 
apie 12 rumbų. Aukščiau šono vidurio jos sustorėja į gumbelį. 

Marginalinėj briaunoj atsiranda pailgi gumbeliai, kurių skai
čius trigubai didesnis. Be šios stambios skulptūros, tarpe rumbų 
matyti bruoželiai, bet šie bruoželiai matomi tik ant kevalo. 
Skiauterė aiškiai dantuota ir dantuotumas vidutinio stambumo. 

Egzempliorių skaičius l. Cordatum zona. 

Perisphindes windauensis Bod. 

1911. Perisphinctes windauensis B o d e n, Fauna d. unt. Oxford 
v. Papilany p. 47, T. IV, fig. 2-5. 

ši rūšis plačiai aprašyta B o d e n o, mūsų medžiagoj atsto- . 
vaujama tik vieno, bet didelio 220 mm egzemplioriaus. Yra už-· 
silikusi dalis gyvenamos kameros. Skersinis apvijos piūvis yra 
žemas, storis didesnis už aukštį. Nors B o d e n a s sako, kad 
apvijai didėjant, aukštis didėja, bet turiu pastebėti, kad labai 
nežymiai, nes ir prie to didumo, kuris mums pasitaikė, jo ap
vijos storis palieka vis didesnis už aukštį. Palyginimui paduodu 
čia skaičius: apvijos didžiausis aukštis 63, o jo storis 75, ap
vijos priešakio aukštis (Lichte Hohe) 57. Rumbos ryškios, kiek 
palinkusios į priešakį, marginalėj briaunoj skyla į dvi šakutes, 
pasitaiko ir paprastų, ir pereina į dorsalę pusę nedaug susilp
nėjus. Toks rumbotumas pasikeičia pereinant į gyvenamosios 
kameros dalį. Jos čia pasidaro žymiai stambesnės ir retesnės 
ir yra tik ant apvijos šonų. Dorsalė pusė lengvai gaubta, pa
plokšti ir visai lygi be jokių rumbų. 

Jis pasitaiko truputį aukščiau e o r d a t u s z o n o s. Ge
ležingos uolėnos protarpy, pačiame viršutiniame Papilės oks
fordo sluoksny, tai yra t r a n svers ariu s ar jai artima 
zona. Kartu pasitaiko Card. alternoides Nik., Per. wertae 
Buk. 

Egzempliorių skaičius: l ir keletas fragmetų. 

Perisphinctes wartae Buk. 
1884. Perisphinctes chlorooliticus Niki t i n, Kostroma, pag. 37, 

T. 4, fig. 15. 
1887. „ Wartae Buk o w s k i, Czenstochau, pag. 140, 

T. 27, fig. l. 



1898. 
" " 

1911. 
" " 
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D e R i a z, Ammonites de Trept. 
pag. 17, T. 11, fig. l. 
B o d e n, Fauna d. unt. Oxf. v. Pa

pilany, pag. 46, T. IV, fig. l, a. 

Daugelis fragmentų tankiu rumbotumu ir pailgu ovaliniu 
11pvijos skerspiūviu pasitaiko Papilės medžiagoj, kurie, beabejo, 
priklauso rūšiai Per. warlae Buk. Jų sveikų gauti yra ne 
vilmi lengvai nes jie pasitaiko geležingame kietame kalkakmeny, 
llllris yra suskilęs nedideliais gabalais. Su juo kartu pasitaiko 
t 'nrd. alternoides. 

Perisphlnctes plicatilis D'Orb. 

1911. Perisphinctes plicatil~s Bode n, Fauna d. unt. Oxford v. 
Papilany, pag. 42, t. 111, fig. 2, 2a ir 3. 

ši plačiai pasitaikanti apatiniame oksforde rūšis užtinkama 
ir Papilėj. Skiriasi nuo Per. wartae savo retesnėm ir kiek stam
liesnėm rumbom. Skerspiūvis irgi truputį žemesnis. Pasitaiko 
e orda tus zonoj. 

Skaičius nagrinėtų egzmepliorių: keliolika fragmentų. 

1898-1899. 

1900. 

1911. 

Perisphinctes bernensis Lor. 

Perisphinctes bernensis L ori o l, Oxf. inferieur du Jura Ber
nois pag. 76, t. 5, fig. 18-24. 

" 

" 

„ L ori o l, Oxf. inf. du Jura Ledonien 
pag. 62, t. 4, fig. 23-32. 

„ B o d e n, Unt. Oxf. v. Papilany, pag. 
48, t. 111, fig. 4, 5 ir 5a. 

Neaukšto skerspiūvio, palinkusiom į priešakį rumbom ir 
auselėmis dorsalėj pusėj, nedidelio egzempliorio atlauža pilnai 
sutampa su B o d e n' o atvaizduotu irgi tokio' pat dydžio 
egzmepliorium. T. III, fig. 4, 5 ir 5a. 

Perisphinctes aff. neglectus Lor. 
1911. Perisphinctes a/ f. neglectus B o d e n, unt. Oxf. v. Papilany, 

pag. 49, t. 111, fig. 6, 7. 
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Turėdami tik vieną apvijos dalį, negalime nieko daugiau 
pasakyti dėl šios rūšies negalutinai nustatytos ir paties B o
d e n o. šiaip visiškai atatinka Bodeno pav. 6, 7. Jis užtinkamas 
Papilės oksfordo viršutinėj daly, ·kartu su Per. wartae. 

Kelovejo formos: 

Perisphinctes papilensis nov. sp. 

Tab. 1, fig. 3, a. 

ši gana įdomi forma savo kvm·dratinės išvaizdos skersiniu 
apv. piūviu panaši yra Per. mosqnensis, bet nuo jo skiriasi rum
botumu. Rūšies mosquensis rumbos skyla į dvi šakutes ir be to 
yra po vieną įtarptinę, čia gi skyla į 3 ir yra dar įtarptinės. 
Paskiau nėra to aiškaus rumbų palinkimo į užpakalį, koks yra 
pas Per. mosquensis. Ta mūsų rūšis yra artima Per. neumayri 
Si e m. ypatingai savo rumbotumu. Tik Per. neumayri rumbos 
per dorsalę pusę palinksta į priešakį, tuo tarpu šios naujos 
rūšies rumbos eina tiesiai arba net trupučiuką palinksta į už
pakalį, prie šio nuemayri rūšies apvijos skerspiūvis kiek ski
riasi, ten jis aukštesnis, apvaliai keturkampis, o mūsų formos 
jis apvaliai kvadratinis, nes plotis apvijos pabaigoj viršija 
kelis mm. jo aukštį. 

Tai būtų lyg ir tarpinė rūšis tarp rūšies mosquensis ir 
neumayri. Pirmąjai atatinka skerspiūvis, antrai su mažais skir
tingumais rumbotumas. Įžiūrimas ypatingai savo šoniniais 
retais rumbais panašumas su Per. subfunatus L ori o l (Oxf. in
ferior du Jura Bernois pl. VI, fig. 13, a). 

L ori o l'o subfunatus šonų skulptūra panaši, bet skersinis 
piūvis subfunatus apvalesnis ir dorsalė pusė daugiau gaubta. 
Rumbotumas irgi šiek tiek skirtingas, ten jos beveik tvarkingai 
skyla į tris dorsales rumbas, o į galą apvijos lieka tik papras
tos rumbos. 

Paisydami panašumo čia paminėtų artimų rūšių, mes ran
dame pakankamai skirtingumo, kad išskirti tą egzempliorių 
nauja rūšimi. 

Jau iš nusakyto palyginimo jo forma mums darosi aiški. 
Budingi požymiai: skersinis piūvis - žemas, keturkampis ap
valiais kampais, nugara lengvai gaubta, umbo platus, apvijos 
vos liečia vienas kitą. šonų skulptūra gana stambi. Rumbos 
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11•loH ir ryškios, prie pat dorsalės pusės apvalioje marginali-
111.._j briaunos vietoje jos skyla dažniausia į 3 šakutes, o tarpe 
po vieną įtarptinę rumbą. Rečiau pasitaiko skylimas į dvi ša
h11les su viena įtarptine. Vienai šoniniai rumbai atatinka 4 ar 
:1 11ugaros rumbos. 17 šoninių rumbų šio egzemplioriaus pri
t1lrničiau 57 nugaros rumbas. Skylimo vietoj rumbos sustorė
J 11Hios. šoninės rumbos truputį palinkusios į priešakį, o per 
1111garą jos tiesiai tęsiasi. Per nugaros vidurį ištisai eina me
dianinė juostelė, dėl kurios rumbos tiek suplokštėję toj vietoj, 
lmd atrodo nutrūkę. Vidurinės apvijos šio egzemplioriaus yra 
:111grūsti ir dėl jų rumbotumo bei kitų požymių negalime nieko 
pasakyti. 

Sutūros gauti nėra galima. 
Skerspiūvis . . . . . . . . . . . . . . 70 mm 
Apvijos didž. aukštis ...... 22 „ 

„ „ storis . . . . . . . . 24 „ 
umbo .................... 32 „ 

Pasitaiko viršutiniame kelovej ornat. zon. Chmiel. 
llor. e. 

Skaičius egzempliorių: l. 

Perisphinc:tes bodeni f~renk. 

1915. Perisphinctes Bodeni, K renk e l, Papilany p. 27, T. 24, 
fig. 5, 6. 

Krenkelis nustatė šią rūšį iš vieno ir tai nevisai gerai išsi-
1 i kusio egzemplioriaus. čia aprašomoj medžiagoj pasitaikė jų 

lwletas vidutinio didumo, didesni už atvaizduotą K r e n k e l i o 
ir gana gerai išlikę. šia proga tenka kai kas prie aprašymo 
l l:l pildyti. 

Apvijų skerspiūvis nėra visur vienodas. Vidurinės apvijos 
daugiau apvalios, jų aukštis vos tik truputį didesnis už storį. 

l 1ereinant į gyvenamąją .dalį apvija suplokštėja, c1a apvijos 
Hkerspiūvis pailga ovalė. Didžiausias jos plotis prie umbo pa-
11 raščio. Dorsalinė apvijos pusė apvali. Pažymėtina, kad apvi
jos 1/s dalis pereinant iš pertvarinės dalies amonito į gyve-
11amąją jo dalį yra daugiau susiplojus negu toliau į priešakį 
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besitęsiant apvijos dalis. Ypatingai žymi plokštesnė dalis dor
salėje pusėje. Tai lyg savotiškas iš dviejų pusių suspaudimas, 
kuris toliau nebežymus. 

Rumbos vidurinių apvijų nors smulkios, bet nevisiškai 
tvarkingai susiskirsčiusios: viena jų daugiau išsikišus, kita 
mažiau, nuotolis tarpe jų nevienodas, jos apvalios, neaštrios ir 
truputį palinkusios į priešakį. Toliau į priešakį apvijos, rumbos 
per šonus eina radialiai. Marginalinėje vietoje skila dažniausia 
į dvi silpnesnes šakutes. Dorsalėje pusėje tos šakutės linksta 
į užpakalį sudarydamos kampą, bet tai tik ant pertvarinės 
dalies. Vėliau ant gyvenamosios dalies jų skaičius santykyje 
su lateralinėm rumbom padidėja: vienai stambiai lateraliniai 
rumbai atatinka apie keturios dorsalės rumbos ir tos dorsalės 
rumbos pereina nugara beveik tiesiai nesudarydamos minėto 
kampo, o toliau žymu net lengvas palinkimas jų į priešakį. 

Juo toliau į priešakį, lateralinės rumbos pirmiaus buvusios 
stambios suplokštėja, o per nugarą tiek susilpnėja, kad vos 
žymu. Iš viso lateralinių rumbų vienoj apvijoj apie-. 35. 

Suturo linija visiškai sutampa su Krenkelio aprašyta. 
Skaičius tyrinėtų egzempliorių - du sveiki ir keletas frag
mentų. 

Pasitaiko J ason horizonte. 

Perisphinctes arldti Krenk. 

1915. Perisphinctes ATUlti. K renk e l, Papilany, p. 231, T. 24, 
fig. l, 2, 

Grindėjas šios rūšies gana plačiai ją aprašo. Ta rūšis Papi
lės amonitų faunoj iš vidurinio kelovej gana skaitlingai atsto
vaujama. Charakteringa savo plokščia išvaizda. Skerspiūvis -
pailga ovalė, prie umbo platesnė, o linkui dorsalės pusės siau
rėja. Vidurinių apvijų skersinis piūvis apvalesnis. Rumbotu
mas aiškus ant vidurinių apvijų, toliau ant gyvenamosios da
lies susilpnėja ir palieka vos žymios plokščios rumbos. Jos aiš
kesnės umbo pakrašty ir dorsalėje pusėje, o šono vidury be
veik pranyksta. Turiu pastebėti, kad šita rūšis gana artima 
yra Per. bodeni. Skirtumas gal tas, kad Per. bodeni rumbo
tumas kiek stipresnis ir skersinis piūvis apvalesnis. Be to, pas 
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1 ·, '" 11.rl<lti rumbos per dorsalę pusę eina tiesiai, o Per. bodeni 
Imt 1111li11ksta į užpakalį. Bet ši ypatybė ryškesnė tik ant vidu-
1111111 apvijų, o gyvenamosios dalys gali būti lengvai sumaišo-
1111111 ir imnkiai atskiriamos. 

/ '1·r. arldti pasitaiko vidurinio kelovejo apatinėj dalyj -
11111011 horizontas. 

Skaičius nagrinėtų egzempliorių: 3 visai sveiki su gyvena
" 10111 dalim ir daugelis fragmentų. 

Perisphinctes barbarae Krenk. 

l !H5. Perisphirctes Barbarae K renk e l, Kelloway Fauna v. 
Popilany p. 232, T. 23, fig. 7. 

l~gzempliorius be gyvenamosios dalies, savo skulptūra, iš
v 11 il-da ir ypatingai suturos linija pilnai sutampa su šia K r e n-
11 " l i o aprašyta rūšimi. Tai matomai didelės formos, nes mū-
1111 egzemplioriaus apvija siekia 42 mm ir dar vis pertvarinė 
tini is. 

Pasitaiko vidur. kelovej, jason horizontas. 
Skaičius: l egzempliorius ir vienas fragmentas pusės 

11 pvijos. 

Perisphinctes rossicus Siem. 

1883. Perisphinctes mosquensis Lahusen, Rjasan, p. 65, T. 
9, f. 4, 5. 

1883. „ „ Teisseyre, Rjasan, p. 592, T. 7, 
f. 48, 50, T. 8, f. 47. 

1899. „ rossicus S i e m i r a d z k i, Monogr. p. 106. 
1915. „ „ Si e m. K renk el, Popilany. 

p. 239, T. 24, f. 14, 15. 

Si e m ir a d z k i šią rūšį išskyrė iš Per. mosquensis 
l•' i s e h e r, kaipo plokštesnę ir mažesniu umbo formą. 

Iš Papilės kilęs egzempliorius Kauno miesto muzėjuj vi
Hilikai atatinka toms savybėms. Jo šonai visai plokštūs ir sta
tūs, o dorsalė pusė plokščia lengvai gaubta. Skersiniame piūvy 
npvija yra pailgo stačiakampio išvaizdos. Rumbos prie umbo 
pakraščio prasidėjusios iki vidurio apvijos yra stambios. Per 
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patį apvijos vidurį susilpnėja ir skyla 2-3 šakutėm, be to, yra 
įtarptinių rumbų. Apvijos dorsalinėje pusėje rumbos vėl ryškes
nės ir jų skaičius didesnis. Per patį vidurį dorsalės pusės rum
bos palinksta į užpakalį sudarydamos kampą ir toje rumbų su
sikirtimo vietoje jos susilpnėja, taip, kad atrodo einanti išilginė 
plokščia juostelė. 

Pasitaiko jason horizonte. 
Skaičius egzempliorių: vienas sveikas ir du fragmentai. 

Perisphinctes mosquensis Fischer. 

Fab. l, fig. 2, a. 

1843. Ammonites mosquensis F i s e h e r. v. Waldheim, Revue des 
fossiles du Gouvernement de Moscou, 
Bull. de Moscou, Bd. 16, p. 13, T. 

1870. Perisphinctes 

1884. 
" 

1890. 
" 

1899. " 
1895. 

" 
1915. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

3, fig. 4-7. 
Ne u m a y r, Tschulkowo, p. 346, T. 

25, f. 8. 
Niki t i n, Kostroma, p. 25, T. 2, 
f. 9-10. 

Y s s e n, Klauszschichten, p. 395, T. 
2, f. 5. 

S i e m i r a d z k i, Monogr., p. 104, 
T. 21, f. 13-14. 

P a r o n a u. B o n a r e l l i, Call. 
inf. p. 156, T. 11, fig. 3. 

K renk e l, Popilany, p. 235, T. 24, 
f. 3, 4, 13, p. 236, T. 24, fig. 8, 9, 10. 

Lig šiol iš Papilės tikrojo Per. mosquensis nebuvo niekur 
literatūroj minėta. K r e n k e l i s aprašo vieną formą pažy
mėdamas ją varia popilanica dėl jo plokštesnio skersinio piū
vio ir smulkesnio rumbotumo. Jo atvaizduotas egzempliorius 
yra mažas vos 35 mm„ o paprastai šios rūšies vidurinės apvijos 
yra smulkaus rumbotumo, todėl šis požymis galėtų neturėti di
delės reikšmės prie tokio dydžio pavyždžių kaip jis paduoda. 
Kitas jo nurodytas požymis yra didesnis apvijų susiplojimas, 
reiškia jo forma plokštesnė už tikrą Per. mosquensis. Man pa
pasitaikė Papilės medžiagoj kaip tik pereinamoji forma tarpe 
tos rūšies K renk e l i o išskirtos ir tikrojo tipingo Per 
mosquensis. Kas liečia rumbotumo, tai jis mano nagrinėjamų 
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1 1 p1.„111pliorių yra retas ir sutampa tuo atžvilgiu pilnai su mos
•1111•11His rūšimi. Tiesa, vidurinių apvijų tas rumbotumas smul-
1111:1 ir tankus, o toliau jis vis retėja. Tos stiprios ir vis retos 
111111lios siekia iki marginalinės ribos ir ten šakojasi į dvi 
1111 lrnH, be to, yra po vieną įtarptinę rumbą. Rumbos eidamos 
111•r dorsalinę apvijos pusę palinksta į užpakalį sudarydamos 
111·r vidurį nugaros aštrų kampą, vėliau tas palinkimas mažėja. 

Cyvūnui augant t.os rumbos retėja ir darosi stiprios. Sky-
111110 vietoj marginaliniame regione jos sustorėjusios ir atsiki-
111rnios lyg kokie pailgi gumbai, eidamos per dorsalę pusę jos 
1111plokštėja ir tik labai lengvai palinksta į užpakalį. Per patį 
viclurį išilgai medianinės linijos rumbos nenutrūksta, bet tiek 
r.11plotos, kad atrodo beeinanti išilgai plokščia juostele. Apvijos 
11lwrsinis piūvis beveik kvadratinis. Didėjant apvijoms jos sto
riH darosi net didesnis už aukštį. Prie tos pačios rūšies pri
ldausąs fragmentas jau gana seno individo dėl savo stambių 
:"mninių rumbų panašus Aspidoceratams. Bet iš vidurinių 
atspaudų galima atskirti, kad tai yra Perisphinctes ir tai, bū
IPnt, rūšies mosquensis. To fragmento apvijos aukštis mažesnis 
už storį. Aukštis 30 mm, o storis 35 mm. Tai smarkiai evoliu
tinės formos jų apvijos vos liečia vieną kitą. šonų rumbos pa
linkusios į priešakį, skylimo vietoje pasigamina tikri gumbai. 
l >orsalėj pusėj, kuri lengvai gaubta, rumbos suplokštėjusios vos 
žymios ir lengvai palinkusios į užpakalį. 

Papilėj užtinkamas pilkame kalkakmeny viršutiniame 
kclovej, ornatum horizonte. 

Tirtų egzempliorių skaičius: 2 atskirų egzempliorių pusės 
ir vienas fragmentas. 

Perisphinctes mosquensis var. popilanica Krenk. 

1915. Perisphinctes mosq. varia popilanica K r e n k e l, Popilany. 
pag. 236, T. 24, fig. 8, 9, 10. 

K renk e l i o išskirta iš Per. mosqu.ensis dėl jų tankes
nio rumbotumo varia popilanica mūsų medžiagoj taip pat pasi„ 
t.niko ir atitinka to autoriaus aprašytam. 

Užtinkamas Papilėj viršut. kelovej, ornatų zonoj. 
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Gentis Hecticoceras Bonar. 

Hecticoceras rossiense Teiss. 

Harpoceras rossiense T eis s e y r e, Rjasan p. 544, T. l, 
fig. 6, 7. 

" „ 

" 

" 

punctatum var. L a h u s e n, p. 73, T. 11, fig. 6-9. 
„ Buk o w s k i, Czenstochau, p. 97, T. 

" 

25, fig. 13. 
S e h e l l w i e n, Litauisch - kurischer 

J ura, p. 212. 
rossiense L ori o l, Oxf. inf. du Jura bernois, 

p. 40, T. 3, fig. 16. 
1915. Hecticooeras " 

K r e n k e l, Kellow. - Fauna, v. 
Popil. p. 218, T. 22, fig. 7. 

Pusė apvijos, bet nieku nesiskiria nuo H. rossiense, kurį 
aprašė ir atvaizdavo K r e n k e l i s savo monografijoj apie 
Papilės kelovejo fauna (Taf. XXII fig. 7). 

Chmiel. Hor.: C1• 

Laikas: viršut. kelovej, ornatų zona. 

Hecticoceras krenkeli nov. sp. 

1915. Hecticoceras n. sp. K renk e l, Kellow.-Fauna v. Popi
lany p. 221. 

Nors šioje medžiagoje pasitaikė man vos tik viena apvijos 
atlauža, bet imdamas dėmesin Krenkelio platų tos rūšies ap
rašymą, kuris ją traktavo kaipo naują rūšį, tik nežinia dėl ko 
galutinai nedavė tai naujai rūšiai atskiro vardo; aš išdrįstų 
šią rūšį konstatuoti kaipo tikrai naują ir duodu jai galutiną 
pavadinimą Hect. krenkeli. 

Tai yra gana plokšti forma plačiu umbu, skersinis piūvis 
ne plati ovalė. šonai nuo umbo pakraščio iki vidurio visai lygūs 
be jokių rumbų, toliau nuo šono vidurio prasideda neperdaug 
smulkios į užpakalį palinkusios rumbos. Per pačią nugarą jos 
suplokštėja ir išnyksta. Išilgai ilgios ir aštrios nugaros tęsiasi 
vos žymi skiauterė, bet ji neišsiskiria, o atrodo lyg aštri nu
garos briauna. Platesnį papildomą aprašymą žiūr. K r e n ke l 
(Kellow. Fauna v. Popilany p. 221). 

Chmiel. Hor. E 1• 

Laikas: vidur, kelovej. Jason zona. 
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Hedicoceras sp. nov. 

Tab. JI, fig. l. 

Suaugęs, su visa gyvenamąja dalimi išlikęs, egzempliorius 
lik stiprokai aptrintas priklauso Hecticoceras genčiai. Tai 
Kana plokšti involiutinė forma. Apvijos piūvis ovalinis. Savo 
t1kulptūra primena H. paucifalcatum Till. Artimas yra H. 
rossiensis Teiss. Bet nuo rūšies rossiense šis pavyzdys ski
riasi mažesniu umbo ir daugiau tiesiomis plokščiomis rumbo
mis. Savo šonų skulptūra primena Hect. aff. paucifalcatum 
Loczy (Vilanyi ammonitesek V tabla fig. 9). Rumbos čia 

Hlambios ir plokščios. Iš plokščių stambių lyg pailgų gumbų 
umbo regione išeina neaiškiai plačios plokščios rumbos. Jos 
tęsiasi iki pat skiauterės ir čia kiek sustorėję užsibaigia. Iš 
pradžos kol dar rumbos smulkesnės, jos prieš nugarą palinksta 
j priešakį, vėliau eina tiesiai ir apvijos priešaky jos linksta į 

u~pakalį, o pačiame priešakyje besibaigiant apvijai jos visai iš
nyksta. Išilgai nugaros tęsiasi skiauterė, kuri kiauto priešaky 
palieka suplokštėjusia nugaros briauna. Pati paskutinė apvija 
Havo priešaky apvalėja, o nugara atrodo iš viršaus suplota. 
Vidurinės apvijos nesimato ir dėl jų nėra kas pasakyti. Jis 
rastas žemesniame horizonte negu H. rossie-nse. Reikia manyti, 
lmcl tai atskira rūšis, bet kadangi ne visai sveikai išlikęs ir 
viso tik vienas egzempliorius palieku jį galutinai bevardžia 
11. sp. 

Matavimo daviniai: 

Skersinis piūvis ......... . 
apvijos didž. aukštis ....... . 

" 
aukštis prie pat prie-

šakio 
apvijos storumas ......... . 
umbo plotis ............. . 

Chmiel. Hor. ·D2 

Laikas: Vidur. kelovej. Jason zona. 

92 mm 
41 „ 

39 „ 
26 „ 
21 „ 



- 36 -

Hedicoceras kaveckii nov. sp. 

Tab. 11, fig. 2. 

Plokštus diskui panašus kiautas gana plačiu umbu; apvijos 
gaubia truputį mažiau kaip pusę sekančios vidurinės apvijos. 
Skersinis piūvis primena lengvai gaubtais šonais trikampį, 
pati plačiausia apvijos vieta yra truputi aukščiau umbo pa
kraščio. Savo skersinio piūvio forma panaši Opelia aspidoides. 
Tai yra visiškai lygi be jokių rumbų forma. Umbo pakrašty 
ant gyvenamosios dalies matytis nevisai aiškūs gumbeliams pa
našūs iškylimai, šiaip visas šonas iki aštrios nugaros lygus. Bent 
kokios išsiskyrusios skiauterės nežymu. Nugaros briauna 
aštri, sueina stogeliu ir sudaro lyg skiauterę. Vidurinės apvi
jos truputį mažiau plokščios jų nugara mažiau aštri. Suturos 
gauti nepavyko. Rastas virš. kelovejuj. 

Matavimo daviniai: 

1842. 

Didž. skersinis piūvis ....... . 32 mm 
12 " 
8 " 

,, apvijos aukštis ....... . 

" " storis ......... . 
Umbo plotis 11 

" 

Gentis Ouenstedtoceras Hyatt. 

Quenstedtoceras lamberti Sow. 

Ammonites Lamberti S o w erby, Min. Conch., p. 73, T. 242, 
f. 1-3. 

„ „ D' O r b i g n y, Terr. jur. I, p. 282, T. 
177, fig. 5-11. 

1878. A maltheus „ B a y l e, Exploc. de Ia carte geol., T. 

1881. 
1883. 
1915. 

96, fig. 1-4. 
„ „ Niki t i n, Rybinsk p. 46, T. l, f. 1-3. 

CMdioceras „ L a h u s e n, Rjasan, p. 44, T. 4, fig. 1-4. 
Quenstedtoceras Lamberti K renk e l, Popilany, p. 225, T. 

22, fig. 16-20. 

ši rūšis Papilėj pasitaiko neskaitlingai. Juodam moly apati
nėj dalyje užtinkama kur-ne-kur ta plokšti forma artima C ar
d i o e e r a t a m, kuri dėl kitoniškai sudarytos skiauterės iš
skirta į kitą gentį Q u e n s t e d t o e e r a s ir priskaitoma 



- 37-

prie viršutinio kelloway. Papilėj, pet.rografiniai juoda žemė . 
niekuo nesiskiria nuo oksfordo tik peleontologiniai, kadangi pa
sitaiko Quenst. lamberti priskiriama apatiniai du metrai tos 
juodos žemės prie viršutinio kelloway. Iš tų tai sluoksnių pa
sitaiko keletas egzempliorių, kurie atatinka šiai jau kitų au
torių plačiai aprašytai rūšiai. 

Prie šio noriu paminėti, kad rastas Buriškių kaime riedu
lys, kurio tamsiai pilkame oolitiniame kalkakmeny. Q. lam
berti pasitaiko viens prie kitos susigrūdę. Matomai jis kilęs, 
iš Nigrandeno ar kur kitur, nes Papilėj tokių gabalų su Quenst .. 
nepasitaikė. 

1842. 

Quenstedtoceras sutherlandiae Murch. 

A mmonites Sutherlandiae M u r e h., Geol. Trans, 2 Serie, 
Bd:2, T. 2, p. 323. 

" " D' Orb., Terr. Jur. I, p. 479, T. 
170, T. 177, fig. l, 2. 

1915. Quenstedtoceras „ K renk e l, Popilany, p. 226, T. 22, 
f. 25-28. 

Viename horizonte su Q. lambe'f'lti pasitaiko šiek tiek ap
valensnės formos, kurie išskirti iš grupės lamberti atskira rū-
8imi. 

Skaičius: l egz. 

1847. 
1849. 
1850. 

1858. 
1865. 

1878. 

Stepheoceras coronoides Quens. 

Ammonites coronatus B r u g. D'Orb. p. 542, T.168, fig.3, 6, 7. 
„ anceps ornati Q u e n s t. Ceph. p. 177, 2. 14, fig. 5. 
„ Ajax Q u e n s t. D' Orb. Prodrom. p. 331, Ceph. 

" „ 

" 

T. 169, fig. 3--4. 
anceps ornati Q u e n s t. Ceph. p. 537, T. 70, fig. 22. 
Ajax S e h l o e n b a e h, Juras. Amm. Paleonogr. 
XIII. 
coronoides Q u e n s t. B a y l e, Explic. IV. T. 
54, fig. 2. 

1883. Stephanoceras coronatum B r u g. L a h u s e n Mem. du Co
mite Geol. Popilany T. 6, fig. 2-3. 

1885. Ammonites coronoides Q u e n s t. , Die Amm. d. Schwab. 
Jura p. 777, T. 87, fig. 34-37. 
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1915 Stepheoceraa coronoides L o e z y L a j o s, A villanyi Callov. 
Amm. p. 312, T. 14. fig. 8. 

Dar L a h u s e n o yra aprašytas iš Papilės egzemplio
rius kaipo Stephanoceras coronatum. šioje mano aprašomoje 
medžiagoje pasitaikė keletas egzempliorių, kurie visiškai pana
šūs tai L a h u seno formai. Palyginus juos su tikru cha
rakteringu Steph. coronatum, randame esminio skirtingumo, 
ypatingai kai tenka lyginti ne iš paveikslo, bet iš originalo. Jau 
Q u e n s t e d t a s tą pastebėjo ir savo veikale (Die Amm. d. 
Schwab. p. 777) išskiria tą Lahusino formą iš rūšies e o r o
n a tu m, duodamas jam pavadinimą Amm. coronoides. šios 
papileniškės formos skiriasi nuo St. coronatum savo aukštes
nėm apvijom ir vistik kitoniškos išvaizdos umbo. čia umbo 
nerodo tos taip ryškiai lyg įspausta konuso duobės, kuri yra 
pas St. coronatum. Ta rūšis Papilėj pasitaiko gana skaitlingai 
.silpnai susicementavusiam smiltainy ir kasant sunku yra gauti 
jų visai sveikų. Turbūt, dėl to į Krenkelio aprašytą medžiagą 
jų nepateko, nes jis savo monografijoj be keletos Cadoceratų 
tos formos visai nemini. Daugiausia jų pasitaiko Chmielews
kio profilio horizonte C3• 

Egzempliorių skaičius: 5 dideli sveiki ir daugelis frag
mentų. 

Gentis Kosmoceras 

Waagen 1869, emend. Neum. 1tl75, et R. Brinkmann. 1929. 

Literatūra žiūr.: 

1929. R. B r i n k a m n n, Monographie der Gattung Kosmoceras. 

W. Waagen'as buvo pirmasis, kuris iš grupės „ornati" Bu
cho, nieko nepakeit.ęs, sutvėrė naują gentį „Kosmoceras". Tik
ru grindėju šios genties reik tačiau laikyti Ne u m a y r, 
bet jo gentis buvo vėliau dar susiaurinta, iš kurios buvo su
kūrtos naujos gentys kaip antai: P ark i n s o n ia, G a
r a n t i a n a, M a e r o e e p h a l i t e s ir kitos. Taip, jog 
pagaliau K o s m o e e r a s liko tik tos rūšys, kurios pasitaiko 
kelloway. Jau pats Ne u m a y r'is buvo išskyręs iš kosmo
ceratų primityviškesnę gentį K e p l e rites. Bet paskiau-
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siai B r i n k m a n n'as K e p l e r i t e s gentį laiko tik 
Ko s m o e e r a s pogentimi. B u e k man n jau pokariniai 
laikais 1921 - 26 priėjo kraštutinumo sudarydamas iš K o s
m o e e r a s genties visą eilę naujų genčių. Jo gentys taip siau
rai aprėžtos, kad menki rūšies įvairavimai sudaro pas jį nau
jas gentis. Paskutiniu laiku 1929 m. R. B rink man n'as 
revidavo visą K o s m o e e r a s gentį. Jo genties sąvoka ata
tinka maždaug tokiai, kaip ją patiekė D o u v i 11 ė 1915, tik 
B r i n k m a n n'as prijungia čia K e p l e r i t e s gentį ir 
padaro ją pogentimi Ko s m o e e r a s. B r i n k m a n n'as 
šią gentį skiria šiomis pogentimis : K o s m o e e r a s W a a g. 
Z u g o k o s m o e e r a s, B u e k m„ S p i n i e o s m o e e r a s 
B u e k m„ A n a k o s m o e e r a s B u e k m. ir K e p l e r i-
1. c s Neum. 

K o s m o e e r a t a i priklauso trachyostrakų amonitų 

v.rnpei. Tai yra nelygios, bet ar daugiau ar mažiau skulpturuo
t os formos. Beabejo pirmutinės pertvarinės dalys yra lygios, 
111'1. jau prie l mm skersinio piūvio apvijos pasirodo su gum
l1diais ir jau prie 20 mm įgija visus charakteringus požymius, 
l11ul galima išskirstyti rūšimis; toliau į senatvę skulptūra su-
111l1mėja, apvijos pasidaro lygios pav„ Kosrn. Jason. Paprastai 
,. rn t.rys eilės gumbelių. Umbonaliniai gumbeliai, šonų gumbe
l 1u i, kurie kartais gana anksti pranyksta, ir dorsaliniai. Tarpe 
11 111 ){11mbelių eina keletos rūšių rumbos. Jos nuo lateralinių 
1•1111iln1 skyla į keletą šakučių. Per nugarą kartais jos nu-
1111111~1.a. Rumbos dažniausia būna palinkusios į priešakį. Ap
' 111111 :-1kcrsinis piūvis svyruoja tarpe plokščių formų ir storų 
•!1•1'111111. Charakteringų požymių yra taip pat daugumos for
'"'' donmlės pusės suplokštėjimas. 

l 'rn:-1idcda aukštutinėje dalyje M ak r o e e p h a l u s zo
"" • i 1 11i1·kia iki apatinio oksfordo, zonos Card. tenuicostatum. 
l• 1d1111111iio išplėtojimo pasiekia viduriniame ir viršutiniame 
1 • 1„ 1 • • 1. l>i~lto K o s m o e e r a s turi vadovaujamos svar-
1„ ··• l11·l11v..j :-1luoksniams. ši rūšis yra labai plačiai praplitusi 
· '"""'"' l•:uropoR kraštuose. 

11 1 1 11 11 111 n n n šią gentį revidavo prisilaikydamas vi
.1,„ '" ·"" 111•p1•rdaug ją išplėtė ir neperdaug susmulkino. Lig-

1 """""' jv11iril1 autorių monografijose smulkiai suskaldytos 
· '' '" lil111 hul l111r R11vestos į vieną rūšį, o kai kur palikta senais 
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vardais. Tokiam B r i n k m a n n o darbui aš pilnai pritariu, 
nes buvo prieita iš tikro perdidelio susmulkinimo. Kiekvienas 
menkutis individualis įvairiavimas imta kaipo skirtingumas 
atskirai rūšiai tverti. Darydamas šios medžiagos apibudinimą, 
prisilaikiau rūšių pavadinimo patiekto Brinkmanno. 

Kosmoceras (Zugokosmoceras) jason Rein. 

1929. Kosmoceras (Zugokosm.) Jason R. B rink man n, Mo-
nogr. d. Gattung, Kosmoceras p. 43. 

šai rūšiai priklauso palyginti plokščios formos. Apvijos 
skersinis piūvis - aukštas, pailgas, stačiakampainis arba pail
ga ovalė. Umbo nedidelis, apvijos liečia lateralinius gumbe
lius. Skulptūra augant apvijom, silpnėja; dorsaliniai ir latera
liniai gumbeliai gana anksti pranyksta1 palieka iki galo tik gana 
stambūs pailgi umbonaliniai gumbai. Su gumbeliais pranyksta 
ir rumbos. ši rūšis iš Papilės jau K r e n k e l i o aprašyta 
(T. 20, fig. 7). Brink man n reviduodamas šią gentį, prie 
tos rūšies priskyrė Krenkelio aprašytas formas kitomis rūši
mis, būtent: Kosm. gulielmi, Kosm. sp., Kosm. enadatum (T. 
19, fig. 1-4 ir T. 20, fig. l, 2, 4). Taigi rūšis čia liko šiek tiek 
praplėsta, negu buvo laikoma Krenkelio. 

Pasitaiko Papilėj apatinėj dalyje vidurinio kelovejo. 
Chmiel Horiz: D2 , E 1• 

Skaičius tyrinėtų egzempliorių : 3 sveiki ir daugelis ato
laužų. 

Kosmoceras (Zugokosmoceras) proniae Teiss. 

Tab. IV, fig. 2. 

1929. Kosm. (Zugokosm.) Proniae T e i s s . B r i n k m a n n. Mo
nogr. d. Gatt. Kosmoceras p. 53. 

Savo labai skaitlingomis išorinėmis rumbomis ir trape
coidiška apvijos piūvio išvaizda keletas atolaužų didelių suau
gusių egzempliorių priklauso neabejotinai prie šios rūšies. Ato
laužos išlikę su kiautu. Ta rūšis iki kol iš Papilės nebuvo ap
rašyta. Tiesa, B r i n k m a n n pamini, kad be kitų kraštų 
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jį pasitaiko ir Lietuvoj. Vidurinių apvijų rumbos po dvi jun
giasi dorsaliniame gumbelyje, bet apvijom vis didėjant tas pa
sitaiko rečiau ir pagaliau jungimasis išnyksta, vienam gumbeliui 
atsako viena rumba. Reiškia, priima požymį Kasm. gros
souvrei. Umbonalinės rumbos stambios ir retos. Vienai umbo
naliniai rumbai atatinka apie 6-4 lateralinės. Lateralinės 

rumbos labai skaitlingos, arti viena kitos ir yra suplotos, tar
pai tarp dviejų rumbų suaugusioj apvijoj atrodo siauresni ne
gu pačios rumbos, nors dėl mažesnių apvijų rumbotumo to pa
sakyti negalima .. Nugara suplota, vėliau truputį išsigaubia. Iš
ilgai nugaros eina dviem jos pusėm gumbeliai, kurie pradžioj 
būna aštrūs, atsikišę kiek į šalis, o vėliau pasidaro vos žymiais, 
bukais. Per nugarą rumbos nenutrūksta ir nesusilpnėja, sudaro 
tik tąsą lateralinių. Lateraliniai gumbeliai siekia vos 1/3 šono, 
pradedant nuo umbo pakraščio, o vėliau apvijai padidėjus, 
tik 1/4 dalį. Tie vidurinių apvijų gumbeliai stambesni, vėliau 
silpnėja, o umbonaliniai, atvirkščiai, darosi gana stipriais ir 
pailgais. ši rūšis plačiai aprašyta pas Brinkmaną ir jo aprašy
tos ypatybės atitinka čia pasitaikiusiems fragmentams. 

Papilėj užtinkami viršutiniame kelovejuj. 

Kosmoceras (Zugokosmoceras) obductum Buckm. 

Tab. V. Fig. 2. 

Aukštai plokšti forma suplota, siaura nugara mažai gaubti 
lygūs šonai, anksti pranykstą lateraliniai gumbai, o kartu su 
jomis ir rumbos; nugaros ir umbonaliniai gumbai pasilieka per 
iHtisą augimo stadiją, rumbotumas ir vidurinės apvijos nieko 
11csiskiria nuo Cosm. jason. Tokiomis tai žymėmis pasire-
111 iant išskirta ir sudaryta ši rūšis. Ji labai artima rūšims ja
:11111. ir grossouvrei. Tačiau skiriasi ir nuo vieno ir nuo kito 
1111vo charakteringomis žymėmis. Dorsalinės pusės suplojimas ir 
dorsaliniai gumbeliai palieka iki pat senatvės, o Cosm. jason 
t 11 išorinė dalis gana anksti apvalėja ir gumbeliai išnyksta. Nuo 
''1m111. grossouvrei skiriasi gal tuo, kad ten rumbos iki galui 
pal il'ka, o čia jos pranyksta. 

B r i n k m a n n aprašydamas šią rūšį ir minėdamas apie 
dorsalinius gumbelius sako, jog jie yra buki ir apvalūs iki pa-
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čiam galui. Norėčiau pastebėti, jog tie dorsaliniai gumbeliai Pa
pilės egzempl. tik ant pertvarinės dalies yra smulkūs ir apva
lūs, o t.oliau ant gyvenamosios kiauto dalies jie pasirodo išil
gai pailgi ir gana retai vieni nuo kitų. šonai šio amonito leng
vai gaubti ir gyvenamosios dalies lygtis be jokių rumbų. Lig 
šiol iš Papilės ta rūšis nebuvo aprašyta. Pasitaiko jason zonoj. 

Skaičius egzempliorių: keletas fragmentų. 

Kosmoceras (Zogokosm.) proniae Teiss. nov. varia umbilicostata 

Tab. III, fig. 2, a. 

Visa savo bendra išvaizda ir išorinės dalies skulptūra vi
siškai sutampa ši rūšis su Kosm. 'J)roniae. Skiriasi ryškiai savo 
umbonalinio regiono rumbotumu. Tikrojo Kosm. proniae um
bonalinės rumbos gana retos ir stambios, o šitos atmainos nė 
kiek nestambesnės už lateralinės rumbas ir gana tankios. Vie
nai umbonaliniai rumbai atatinka vos tik dvi ir daugiausia 
trys lataralinės. šios umbonalinės rumbos prasidėję iš umbo 
pakraščio palinkę į užpakalį paskiau jos atsitiesia į priešakį, 

sudarydamos buką kampą. Per patį rumbų sulinkimą jos kiek 
sustorėjusios ir sudaro lyg pailgą silpną gumbelį. Nuo to sulin
kimo iki lateralinių gumbelių jos eina beveik tiesiai. Laterali
niai gumbeliai pradžioje ant vidurinių apvijų silpni ir buki, o 
vėliau jie pasidaro nežymiai didesniais ir smailesniais. Nuo 
umbonalinių neaiškių gumbelių iki umbonalinio apvijos pakraš
čio šita šono dalis lėtai įlenkta ir tuo būdu apvijos piūvis atrodo 
gražiai ovalinis. Ovalės plačiausia vieta ties lateraliniais gum
beliais. 

Pasitaiko viršutiniame kelovej pilko kalkakmenio gaba
luose. 

Kosmoceras (Zugokosm.) grossouvrei R. Duoville, emend. Brink. 

Tab. V, fig. l. 

1929. Kosm. (Zugokosm.) grossouvrei R. D o u v. Brink man n, 
Monogr. der Gatt. Kosmoceras. 

Plokščiai aukšta forma su siaura suplota nugara. Umbona-
1i111•1-1 rumbos trumpos, tiesios ir gana retos. Gumbų yra umbo-
11nl i 11i1J, lateralinių ir dorsalinių. Nuo lateralinių gumbų į lauko 
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pusę rumbų skaičius didelis; jos plonos, išlenktos ir baigiasi 
dorsalėje pusėje kiekviena atskiru gumbeliu. Per plokščią leng
vai gaubtą dorsalinę pusę rumbos nenutrūksta. Pertvarinėj da
lyj rumbotumas silpnesnis negu ant gyvenamosios dalies. Late
raliniai gumbai silpnesni už umbonalinius ir jie paskui beveik 
išnyksta, tuo tarpu umbonaliniai pasidaro ištęstais, bet dar 
stambesniais. Dorsaliniai išlieka iki pačiam apvijos galui tik 
susilpnėja i vos žymius taškus. 

ši rūšis iki šiol Papilėj buvo nežinoma, ji pasitaiko Angli
joj, šiaurinėj Prancūzijoj ir taip pat Rusijoj. 

Pasitaiko viršutinėj dalyj vidurinio kelovejo. 

Kosmoceras (Anakosmoceras) gulielmi Sow. 
1929. Kosm. ( Anakosm.) Gulielmi S o w., B rink man n, Mo

nographie d. Gattung Kosmoceras p. 58. 

Pora nedidelių, bet gražiai išsilikusių egzempliorių ata
tinka Krenkelio aprašytam iš Papilės JUros jo monograf. (T. 
20, fig. 3) Cosmoceras sp., Bet Brinkmannas kaip tik tą skiria 
prie Kasmoc. gulielmi. Labai dažnai pasitaiko Anglijoj ir vi
durinėj Rusijoj. Užtinkamas apatinėj dalyje vidurinio kelovejo 
kartu su Kosm. jason, castor. 

Kosmoceras (Anakosmoceras) compressum Quens . 

1915. Cosm. m. f. l'roniae T eis. - Dunkani S o w., K r enk e l, 
Popil. p. 262, T. 21, fig. "1, 8, 15, 16. Kosmoceras p. 62. 

Savo plokščia išvaizda ir smulkiomis rumbomis išsiskirian
čioji rūšis pasitaiko Papilėj viršutiniame e a l l o vien pilko 
kalkakmenio gabaluose. Smulkų aprašymą tos rūšies galima 
rasti nurodytų autorių literatūroj. 

Kosmoceras (Spinikosmoceras) castor Rein. 

1929. Kosm. (S'Į)inikosm.) Castor R e i n., Brink m a n n, Mo
nogr. d. Gattung Kosmoceras p. 67. 

Kaipo neotypas šios rūšies paimtas yra pavyzdžiu egzemp
liorius iš Papilės aprašytas Krenkelio, (Taf. 20, fig. 5). Jis pasi-
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taiko Papilėj ne visai retai; šitoj medžiagoj turiu du sveikus 
ir kelioliką atolaužų. Pasirodo apat. dal. vidurinio callovien, 
jason horizonte. 

Kosmoceras (Spinikosm.) m. f. castor Rein - polux Rein. 

1915. Cosmoceras Polurt R e i n, varia B. n. var., K r e n k e l, 
Popilany, p. 269, T. 22. fig. 4. 

1915. Cosm. pollicinum T e i s s., K r e n k e l, Popilany, p. 270, 
T. 22, fig. 5. 

1929. Cosm. m. f. Castor R ei n. - Polure R ei n., Brink man n, 
Monogr. d. Gattung Kosmoceras p. 70. 

Savo skulptūra tikrai primena Cosm. castor, gal šiek tiek 
retesnė. čia pasitaiko pavienių rumbų ir skylančių į dvi šakas, 
o Cosm. castor daugumoj rumbos skyla. Be to, ši rūšis pasitaiko 
aukštesniame horizonte, būtent, viršutiniame kelovejuj, o cas
tor virš. dal. apatinio kelov. Mūsų medžiagoj teko tik vienas 
jo fragmentas. 

Kosmoceras (Spinikosmoceras) aculeatum Eichw. 

1890. Cosm. spinosum Q u e n s t., S i e m i r a d z k i, Popil. p. 56, 
T. l, fig. 7a, b. 

1890. Cosm. aculeatum Eichw., Si e m ir a d z k i, Popil. p. 61, T. 2. 

1915. Cosm. m. f. Proni.ae T e i s s. - Dunkani S o w. var Krenkel, 
Popilany, p. 267, T. 21, fig. 6. 

1915. Cosm. Polure R ei n. var. K renk e l, Popil. p. 269, T. 22, 
fig. 3. 

1915. Cosm. aculeatum E i e h w., K r e n k e l, Popilany, p. 276 
T. 19 fig. 7, 8. 

1929. Cosm. aculeatum B r i n k man n, Monogr. d. Gatt. Kosmo
ceras p. 78. 

Nurodytoj viršuje literatūroj aprašyta iš Papilės rūšis pa
gal Brinkmaną reik laikyti Kosm. aculeatum. Tos rūšies ats
tovas pasitaiko viršutiniame callovien pilkų kalkakmenų gaba
luose. šitoj medžiagoj esama keletas egzempliorių. 
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Kosmoceras (Spinikosm.) m. f. aculeatum Eichw-transitonis Nik. 

1915. Cosm. transitionis Nik. K renk e l, Popil. p. 276, T. 21, f. 21. 
1929. Cosm. (Svinik.) m. f. aculeatum - transitionis B r i n k

m a 11 n, l\Igr. Kosmoceras p. 82. 

Umbonalinių rumbelių skaičius čia didesnis negu pas Cosm. 
aculeatum ir atvirkščiai mažesnis negu Cosm transitionis, 
taigi pereinamoji forma atatinka atvaizduotam pas K r e n
k e l į pav., 21, pl. 21. Vienas nedidelis egzempliorius iš vir
šutinio kelovejo. 

Kosmoceras (Spinikosm.) transitionis. Nikitin. 

1915. Cosmoceras transitionis N i k., K r e n k e l, Popilany, p. 
276, pl. 21, fig. 20, 22. 

Porą atolaužų iš viršutinio kelovėjo pilnai sutampa su at
vaizduotais pavyzdž. Krenkelio. 

Kosmoceras sp. 

Tab. 111, fig. l. 

Skersinis piūvis gana platoka ovalė artėjanti apskritimui. 
šiuo atveju panaši rūšis Kosm. calloviense. Tik ši forma yra 
evoliutinė, jos viršutinės apvijos nesiekia net šoninių gumbelių 
sekančios vidurinės apvijos. Tuo būdu umbo gana platus ir jo 
pakraščiai nėra statūs. Savo skulptūra labai artimas yra Kosm. 
jason. Umbonalinės rumbos prasidėję umbonaliniais gumbe
liais, tęsias tik truputį žemiau vidurio apvijos šono, kur jos bai
giasi lateraliniu gumbeliu. Iš tų gumbelių skyla dažniausia po 
dvi išorinės rumbos, pasitaiko dar įtarptinės rumbos, ir jos 
visos baigiasi dorsalėje pusėje gumbeliais. Pati dorsalė pusė 
vidurinių apvijų lengvai suplota, o per ją besitesiančios rumbos 
susilpnėjusios. Amonitui augant, jo skulptūra pakitėja. Pir
miausia pranyksta dorsaliniai gumbeliai ir lauko pusės rumbo
lumas. Dorsalė pusė pasidaro gaubta, apvali. Vietoj dorsalinių 
g-umbelių, nors neaiškiai, bet arčiau prisižiūrėjus matytis išil„ 
v.ai apvijos dvi truputį iškilusios linijos. Umbonalinės rumbos 
iki lateralinių gumbel,ių neišnyksta, bet pasidaro stambios ir re-
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tos. Lateraliniai ir umbonaliniai gumbai irgi neišnyksta, bet 
jie susilieja su stambiom rumbom ir palieka neaiškūs. Iš jų 
ryškesniais palieka umbonaliniai gumbai. Rumbos pereidamos 
lateralinių gumbų ribąz. plokštėja ir marginaliniam regione vi
sai pranyksta. Pasitaiko jas o n zonoj. 

Egzempliorių skaičius: pusė vieno egzempliorio 110 mm. 
ir keli fragmentai dar didesnių egzempliorių. 

Kosmoceras gemmatum. Phil. 

1929. KQsmoceras gemmatum P h i l., B rink man n Monogr. 
d. Gatt. Kosmoceras p. 97. 

Lig šiol šią rūšį aprašė S i e m i r a d z k i ir K r e n k e l, 
suskaldydami į daugelį atskirų rūšių. B r in k man n praplėtė 
tą rūšį, įvesdamas į ją šias minėtų autorių rūšis: Cosm. n. sp. 
Si e m. p. 57, T. l, fig. 6. Cosm. Polux Rein. Siemiradzki p. 59, 
T. 2, fig. 2a-d. Cosm. lituanicum Siemir. p. 60, T. 2, fig 7a, b. 
(tik ne fig. 8--11). Cosm. aculeatum Eichw. Siemir. p. 61, T. 
l, fig. 12a - d, Cosm. Grewingki Siemir. p. 63, T. 3, fig. l, 2, 
3, 8 a, b. Cosm. m. f. Proniae Teiss. - Dunkani Sow. var. 
Krenkel, Popil. p. 267 T. 21, fig. 4, 4a (bet ne fig. 5, 6). Cosm. 
sp. (? groesense) Krenkel Popil. p, 271, T. 22, fig. 6. Cosm. 
ornatum Schloth, Krenkel, Popil. p. 292, T. 20, fig. 10-16. 
Cosm. lituanicum Siem., Krenkel, Popil., p. 274, T. 19, fig. 11 
(bet ne fig. 10, 12). Cosm. aculeatum Eichw. e. p. Krenkel, 
Popil. 276, T. 19, fig. 5, 6. Cosm. balticum, Krenkel, Popil. p. 
279, T. 21, F. l. 

Randamas viršutiniame kelovej. 
Skaičius egzempliorių šioj medžiagoj: kelioliką fragmentų. 

Kosmoceras dunkani. Sow. 

1929. Kosmoceras gemmatum P h i l., Brink man n, Monogr. 
d. Gatt. Kosmoceras, p. 90. 

Iš jau aprašytų tos rūšies formų geriausiai atitinka kele
tas esamų egzempliorių Krenkelio monografijoj. T. 21, fig. 2-8, 
12--14. Iš S i e m i r a d z k i o rūšių iš Papilės Kosm. subnoda
tum, lituanicum ir aff. ornatum ( T. 2, f. 9 a, b, e, 10 a, b, e), 
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ir Krenkelio Cosm. m. f. Proniae - Dunkani (T. 21, f. 12-
14, f. 2, 3, 5), lituanicum (T. 19, fig. 9, 10, 12). Brink man n 
suveda į vieną du n k a n i rūšį. Vidurinės apvijos jų pana
šios Kosm. gemmatum, bet toliau apvijos darosi plokštesnės, 
ir skulptūra visai sutampa su dunkani rūšies, kur jų rumbos 
sueina po dvi - tris į vieną dorsalinį gumbelį. 

Kosmoceras sp. ind. aff. dunkani. Sow. 

Tab. IV, fig. l, a. 

Trečdalis apvijos gyvenamosios dalies ir truputis pertvari
nės dalies, gražiai išsilikus su kiautu, savo skersiniu piūviu, 
kuris yra gaubtai trapecoidinis ir šoninių rumbų sutvarkymu, 
kur jos dorsaliniame gumbelyje jungiasi po dvi, panašus yra 
Kosmoc. dunkani. Toliau ant gyvenamosios dalies, einant į 

priešakį, rumbos daugumoj paprastos ir stambios. Ypatingai 
stambios ir apvaliai plačios apvijos dorsalėj pusėj. Umbo šonai 
krenta gana stačiai. Pakrašty umbo susitvarkė pailgi gumbeliai. 
Nuo tų umbonalinių gumbelių eina tiesios, bet labai trumpos 
ir neaiškios umbonalinės rumbos, jos baigiasi lateraliniais gum
beliais. Tie gumbeliai šioj apvijos daly, kurią mums tenka turėti 
yra paplokštūs ir buki, tačiau dar žymūs. Iš čia tęsiasi laterali
nės rumbos, kurios pradžioj yra plonos ir smailios, o toliau į 

dorsalinę pusę jos darosi platesnės ir stambesnės. Plačiausia 

rumbų vieta yra ties dorsaliniais gumbeliais, kurie yra gan 
silpni ir ant plačių rumbų atrodo išilgai pailgi. Dorsalinė dalis 
gaubta, per kurią tęsiasi nenutrūkstamai stambios ir apvalios 
rumbos. Rumbos pradžioj lengvai palinksta į užpakalį, o vė
liau prie dorsalės pusės vėl atsitiesia į priešakį. Ant gyvena
mosios dalies tokių rumbų, kurios dorsaliniame gumbelyje su
sijungtų po dvi, pasitaiko rečiau. šio amonito daly daugiau pa
vienių rumbų. Taip pat šioje gyvenamoje dalyje rumbos nevi
sos vienodo stambumo: vienos jų aukščiau išsikišusios, kitos 
žemiau, ypatingai tas žymu nugaros pusėje, kur žymiai stam
besnėmis atrodo tos, kurios nuo dorsalinio gumbelio skyla į dvi. 
Tas skylimas šioje kiauto daly irgi kiek skiriasi nuo to, kuris 
matosi ant pertvarinės dalies. Ten abi šakutės vienodo stambu
mo išeina iš dorsalinio gumbelio, o čia viena šakučių atrodo 
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kiek stambesnė ir skylimas žymu ne iš pat dorsalinio gumbelio, 
bet kiek žemiau, taip jog prieš pat gumbelį dvi rumbos susi
lieja į vieną plačią ir stambią rumbą. Bendrai imant, rumbos 
tankios ir skaitlingos, vienai umbonaliniai atatinka apie ketu
rios lateralinės. 

Chmiel. Horiz.: C3, vidurinis kelovej. Vienas fragmentas. 

Kosmoceras m. f. dunkani Sow. - gemmatum Philips. 

1929. Kosm. m. f. Dunk. - gemmatum B r i n k m a n n, Mngr. 
d. Gatt. Kosmoceras, p. 96. 

Buvusiai formai Cosm. Reuteri K renk e l T. 20, fig. 
8-9, kurią B r i n k m a n n priskyrė prie KO'smoceras m. 
f. dunkani - gemmatum atatinka keletas ne visai sveikų eg
zempliorių. 

Pasitaiko viršut. kelovejuj. 

Kosmoceras pollucinum Teiss. 

1890. Cosm. gemmatum, Si e m ir a d z k i, Popilany, p. 56, T. 
l, fig. 9 a, b. 

1929. Kosmoceras pollucinum T e i s s. B rink man , Monogr. 
d. Gatt. Kosmoceras p. 87. 

Du silpnai išlikę fragmentai, bet dar galimi prilyginti šiai 
rūšiai rasti viršutinėj dalyj vidurinio kelovejo. 

Kosmoceras sp. ind. aff. pollucinum. Teiss. 

Tab. 11, fig. 3, a. 

Gana didelio egzempliorio apvija iš viršutinio kelovejo rodo 
savo gana retu rumbotumu panašumo į Kosmoceras pollucinum. 
čia tos rumbos dar retesnės ir lateraliniai rumbai aštresni. Sa
vo skersiniu piūviu primena Kosmoceras gemmatum. Gal tai ir 
būtų tarpinė forma šių dviejų rūšių, bet iš trečdalio vienos ap
vijos sunku spręsti, tat palieku klausimą neišspręstu. 
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Kosmoceras spinosum Sow. 

1929. KosmoceTas spinosum S o w. Brink man, monogr. der 
Gatung Cosmoceras p. 102. 

Nors šios rūšies nėra paminėjęs nė vienas iš ankstybesnių 
autorių aprašant Papilės amonitų fauną, bet B r i n k man n 
žymėdamas šalis, kuriose ta :rūšis pasitaikė, įskaito ir Lietuvą -
Papilę. Ir iš tikro man pasitaikė nors ir blogai išlikusių po
rą atolaužų iš viršutinio kelovejo, kurios sutinka su Brink
m a n n'o paduotu plačiu tos rūšies aprašymu. 

Gentis Nautilus. 

Nautilus calloviensis Opp. 

Literatūra žiūrėk: 

1915. Nautilus calloviensis O p p. K renk e l, Kelloway Fauna 
v. Popilany p. 217, T. 22, fig. 8-11. 

Apvijos atolauža rodo visas charakteringas žymes N. cal
loviensis ir beabejotinai priklauso tai rūšiai. 

Viršutinis kelovej, Ornatus zona, Chmiel. Horiz. B2, C1• 

Nautilus sp. 

1915. Nautilus sp. K renk e l Kalloway Fauna v. Popilany, p.· 
218, T. 23, fig. l, 2. 

Vienas šiek tiek deformuotas egzempliorius charakteringas 
savo ryškiu stačiakampiu skersiniu piūviu, tuo jis ir skiriasi 
nuo Nautilus caUoviensis, nes sutūros linija ir savo involiutiška 
forma panašūs. Gal būt galima jį laikyti atskira N. calloviensis 
varia, bet kadangi man pasitaikė ne pergeriausiai išlikęs eg
iempliorius, tai nesiimu jos skirti prie bet kurios jau žinomos 
rUšies, o tuo labiau sudaryti naują rūšį. Palieku tai ateičiai 
iki bus surastas geriau išlikęs. Jis pasitaiko žemesniam hori
zonte, negu jau žinoma rūšis Nautilus calloviensis užtikta Pa
pilėj ir būtent, apie du su puse metrų žemiau. C h miele w s
i< i o paduotam profiliui atatinka horizontui C3• Tai yra dar 
viršutinis kelovej. 



Aprašyta šiame darbe fosiline medžiaga: 

Das in dieser Arbeit beschriebene fossile Material: 

Cardioceras alternoides Nik. 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

lambertoides Neum. 
vertebrale Sow. 
excavatum Sow. var. laevigata Boden. 
tenuicostatum Nik. 
papilianense Bod. 
sp. Bod. 

" 

sp. ind. aff. zieteni Rll. 
corda,tum Sow. 

„ cordatum var. compressa nov. var. 
„ schellwieni Bod. 

Perisphinctes windauensis Bod. 

" „ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

" 

wartae Buk. 
plioatilis D'Orb. 
bernensis Loriol. 
aff. neglectus Loriol. 
p<li]Jilensis nov. sp. 
bodeni Krenk. 
arldti Krenk. 
barbarae Krenk. 

„ rossicum Siem. 
„ mosquensis, Fisch. 
„ „ var. popilanica Krenk. 

H ectioceras rossiense Teiss. 
„ krenkeli nov. sp. 
„ sp 
„ kaveckii nov. sp. 

Quenstedtoceras lamberti Sow. 
„ sutherlandiae Murch. 

Stepheoceras coronoides Quenstd. 
Kosmoceras (Zugokosmoceras) jason Rein. 
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Kosmoceras (Zugokosm.) proniae Teiss. 
„ varia nov. umbilicostata 
„ „ gross ouvrei Douv. 
„ „ gemmatum Phil. 
„ „ obductum Buckman 
„ „ n. sp. Pak. 
„ ..4. nakosmoceras gul ielmi Sow. 
„ „ compressum Quenst. 
„ Spinioosm. castor Rein. 
,, „ m. f. castor Rein. - polux Rein. 
„ „ aculeatum Eichw. 
„ „ m. f. aculeatum Eichw. - transitionisNik. 
„ Kosmoceras dunkani Sow. 
„ „ transitionis Nik. 
„ „ m. f. dunkani Sow. - gemmatum Phil. 
„ „ pollucinum Teiss. 
„ „ sp. ind, af f. dun'/cani Sow. 
„ „ spinosum Sow. 

Nautilus calloviensis Opp. 
„ sp. 

Naujos rūšys: 

Neue Arten: 

l'erisphinctes papilensis Pak. 
11 ecticoceras krenkeli Pak. 

„ kaveckii Pak. 
/( osmoceras proniae Teiss. n. var. umbilicostata Pak. 

R ū š y s j a u z 1 n o m o s k i t u r, b e t P a p i l ė j 
pirmu kart užtiktos: 

A n d e r w a r t s b e k a n n t e n, j e d o e h i n P a p il e 
zum erstenmal angetroffenen Arten: 

t ~wrdioceras alternoides Nik. 

" lambertoides N eum. 
l\ oHmoceras grossuuvrei Douv. 



„ 
„ 
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obductum Buckman. 
'Jlf'Dniae Teiss. 
spinosum Sow. 

Rūšys negalutinai apibūdintos: 

Unvollstandig bestimmten Arten: 

Cardioceras sp, imt. afl. zieteni 
Heoticoceras n. sp. l 
Kosmoceras sp. 

„ SIJJ.f/nd.aff. dunkani 
„ sp. ind. aff. pollucinum 

Nautilus sp. 

Iš paduoto sąrašo matome, jog šiame darbe teko aprašyti 
7 įvairias gentis ir būtent: Cardioceras, Stepheoceras, Peris
phinctes, Hecticoceras, Quenstedtoceras, Cosmoceras ir Nauti
lus. Iš viso toms septynioms rūšims teko 50 įvairių rūšių. 

Visa medžiaga imta kartu iš kelovejo ir oksfordo. Iš kel
ovej rūšių tame darbe teko šios formos: 

Stepheoceras coronoides Quen. 
Cosmoceras (Zugok.) jason Rein. 

„ „ 'Jlf'oniae Teiss. 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

" „ 
„ 
„ 
„ 

„ var. umbilicostata n. var. 
„ grossouvrei nouv. 
„ gemmatum Phil. 
„ obductum Buckm. 
„ n. sp. imt. 

( Anacosm) gulielrrvi Sow. 
com'Pf'essum Quenst. 
(Spinik.) castor Rein. 

„ m. f. castor Rein. - polux Rein. 
„ 
„ 
„ 

aculeatum Eich. 
m. f. aculeatum Eich. - transitionis Nik. 
trctnsitionis Nik. 

(Cosmoceras) dunkani Sow. 
„ m. f. dunkani Sow. - gemmatum Phil. 
„ pollucinum Teis. 
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„ „ sp. iml. aff. dutiloam.{ Sow. 
„ „ spinosum Sow. 

H ecticoceras rossiense Teiss. 
„ kaveck'ii n. sp. 
„ kreflJ1eeli n. sp. 
„ sp. nov. 

Quenstedtooeras lambeTti Sow. 
„ sutheTla:nJli.ae Murch. 

Perisphinctas papilensis n. sp. 
„ bodeni Krenkel .• 
„ 
„ 

„ 

arldti Krenk. 
barbarae Krenk. 
ro88icum Siem. 
mosquensis Fisch. 

„ var. popilanica Kren. 

Apatinės dalies vidurinio kelovej jason 
horizontą atstovauja: 

CC18moceras jason Rein. 
oastor Rein. 
gulielmi Sow. 

Perisphinctes bodeni Krenk. 
„ 
„ 

arldti Krenk. 
barbame Krenk. 
rossicum Siem. 

Vidurinės dalies vidurinio kelovejo 
charakteringo& formos: 

CosmoceTas castor Rein. 
„ ųu;lieimi Sow. 
„ obductum Buckm. 
„ grossouvrei Douv 

Perisphi:nctes bodeni Krenk. 
„ arldti Krenk. 

papllensis n. sp. 
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H ecticoceras kameckii n. sp. 
„ hrenkeli n. sp. 
„ rossieme Teiss. 

Viršutinės dalies vidurinio kelovejo 
formos: 

Cosmoceras grossouvrei Douv. 
„ tran.siticmis Nik. 
„ poUucin:um Teiss. 
„ m. f. oastor - poUW: Rein. 

Perisphi'lldes mosquensis Fisch. 

Apatinė dalis viršutinio kelovejo: 

Coamoceras proniae Teiss. 
„ gemmatwm Phil. 

~~ ~ „ comiwesBUm Quenst. 
. l' 
::·.:t;rf · n aculeatum Eich . 
; „ dunkatni Sow. 
Perisphinctes mosqumuris Fisch. 

Viduriniai daliai viršutinio kelovejo 
atstovauja: 

Cosmoceras spinosum Sow. 
„ 
„ 

tran.sitionis Nik. 
ornatum Schloth. 

Viršutinėj daly viršutinio kelovejo 
pasitaiko: 

Quenstedtoceras lamberti Sow. 
„ sutherlandiae Musch. 

Iš amonitų oksfordo formų čia pasitaikė 

šios formos: 

Cardioceras tenuicostatum Nik. 
„ cordatum Sow. 
„ alterrwides Nik. 
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lambe'l"toides N eum. 
vertebroJ,e Sow. 

„ ezca:vatum Sow. 
n popiJ,ianiense Boden. 
„ sp. aff. zieteni Rll. 
„ scheUwieni Boden 

Perisphinctes windauensis Bod. 
„ wartae Bukowski 
„ plicatilis D'Orb. 
„ bernensis Loriol. 
,., aff. neglectus Loriol. 

Iš jQ apatinei daliai apatinio oksfordo 
tenka šios formos: 

Cardioceras tenuicostatum Nik. 

" vertebrale Sow. 

" 
l,a,mbertoides N eum. 

Viršutinei daliai apatinio oksfordo tenka: 

Cardioceras cordatum Sow. 
„ 
„ 

ezcavatum Sow. 
popilianiense Boden 
schellwieni Boden 

„ alternoides Nik. 
Perisphinctes wartae Bukowski 

" „ 
„ 
„ 

windauensis Boden 
plicatilis D'Orb. 
bernensis Loriol 
sp. atf. neglectus Loriol 



Lig šiol Papilėj konst~tĮ1otų fOl'fl11f ųrdas: 

Die bis jetzt in Papilė konstatlerten Formen: 

Aspidoceras diversiformae Waag, 
Cadoceras elatmae Nik. 

„ cfr. frearsi D'Orb. 
„ cfr. milaschewici Nik. 
„ modiolare Nik. 
„ tschef kim D'Orb. 
„ n. sp. Krenk. 

Cardioceras alternoides Nik, 
„ 
„ 
„ 
„ 

„ 
„ 
„ 
„ 
,, 
„ 
„ 

cordatum Sow. 
excavatum Sow, 

„ Sow. var. laevigata Bod. 
kokeni Bod. 
lambertO'ides Naum. 
nikitianum Lah. 
popilianiense Bod, 
schellwieni Bpd, 
tenuicostatum JS"ik. 
vertebrale Sow. 

„ var. de~pli~ B<>d. 
„ var. qJ,ta Bod. 

„ sp. Bod. 
„ sp. Krenk. 

Cosmoceras aculeatum Eichw. 
„ m. f. aculeatum - transitionis Nik. 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

castor Rein. 
m. f. castor - polux Rein. 
compresum Quenst. 
dunkani Sow. 
sp. aff. dunkani 
m. f. dunkani Sow. - gemmatum Phil, 
enodatwm Nik, 
m. l. enodatum - jason Reinecke 
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Cosmoceras gemmatum Phil. 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

" „ 

grossouwrei Douw. 
guJ,ielmi Sow. 
jason Rein. 
obductum Buckmann 
ornatum Schloth. 
poUucinum Teiss. 
sp. aff. polluctnv.m 
pollux Rein. 
m. f. pollux Rein. - ornatum Schl. 
proniae Teiss. 

„ var. umbilicostata Pak. 
rowlstonense G. Young 
spinosum Sow. 
tornquisti Krenk. 
transitionis Nik. 
distractum Siem. 

Erymnoceras coronoides Brnk. 
Harpoceras russiense Neum. 

„ subclausum Opp. 
Hecticoceras brighti Pratt. 

„ kaveclci Pak. 
„ 
„ 

krakowiense N eum. 
krenkeli Pak. 

„ rossiense Teiss. 
M acrocephalites compressum 
Parlcinsoni,a neuff ensis Opp. 
Peltoceras lithuanicum Krenk. 
Perisphinctes arldti Krenk. 

„ barbarae Krenk. 
„ bodeni Krenk. 
„ bernesis Loriol 

" 
congener Waag. 

" 
credneri Krenk. 

" 
curvicostae Opp. 

" 
eunptichus N eum. 

" 
funatus Opp. 

„ furcida N eum. 
„ indogerma:nus Waag, 
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Perisphinctes cfr. indogermanus Waag. 
„ jeremeje-vi Nik. 
,_. att. lucingensis Bod. 
„ mosquensis Fisch. 
„ „ var. popilam,ica Krenk. 
„ cfr. Moorei Opp. 

„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

mutatus Traut. 
att. neglectus Loriol 
cfr. orion Krenk. 
papilensis Pak. 
plicatilis D'Orb. 
recuperoi Gem. 
cf. riasanensis Teiss. 
rossicus Siem. 
scopinensis N eum. 
submutatus Nik. 

„ tenuiplicaĮtus Brauns 
„ wa.rtae Bukowski 
„ windavicus Krenk. 
„ windauensis Bod. 
„ n. sp. Krenk. 

Proplanulites dacquei Krenk. 
„ koenigi Sow. 
„ spirorbis Neum. 
„ n. sp. Krenk. 

Quenstodtoceras carinatum Eichw. 
„ lamberti Sow. 
„ maria.e D'Orb. 
„ maxsei Krenk. 

Quemrtedtooeras rybinskianum Nik. 
„ cfr. rybinskianum Krenk. 
„ sutherlandiae M urch. 
„ verthumnum Nik. 

Stepheoceras coronoides Quenst. 
Stephanoceras bla.gdeni Siem. 

„ 
„ 

coronatum Brug. 
coronoides gigas Qu. 

Simoceras Chauvinianum D'Orb. 
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Iš Papilės amonitų faunos sąrašo matyti, jog skaitlingiau
siai atstovaujamos šios gentys: Cosmoceras, Perisphinctes ir 
Cardioceras. Pagal čia aprašytą medžiagą galime tikrai konsta
tuoti Papilės .jurainių sluoksnių vidurinį kelovej ir apatini 
oksfordą. 

Tie paminėti sluoksniai pasirodo aiškiai su juose pasitai
kančiomis charakteringomis amonitų formomis. Dėl ginčijamų 
horizontų: apatinio kelovejo ir viršutinio oksfordo pasiremda
mi šito darbo medžiaga negalėtume galutinai išspręsti, tat pa
liekame jį kol kas atviru, nes tų sluoksnių Papilėj aiškių nėra, 
o jeigu mintis dėl Jų egzistencijos ir buvo iškelta, tai tik iš at
sitiktinų radinių netvirtos stratigrafinės vertės. 



VORWORT. 
Im Jahre 1926 wurden vom geologischen Kabinett der 

Universitat Kaunas in Litauen die Forschungen der Juraabla
gerungen von Papilė (Papilany) in weitem Masse durchgefiihrt. 
Die Ergebnisse dieser Forschungen wurden von Prof. M. K a
v e e kis im Jahresbericht (Mat.-Gamt. Fakulteto Darbai IV. 
1929) veroffentlieht. Das wahrend dieser Arbeiten gesammelte 
paUiontologische Material, prapariet von Ing. J. D a l i n k e v i
č i u s, wurde mir zur weiteren Bearbeitung ūberlassen und 
an dieser Stelle spreche ich ihm daftir meinen besten Dank aus. 

Zur naheren Aufklarung einiger Fragen habe ich im Som
mer 1930-31 personlich in Papilė die Juraschichten untersucht 
und die Ablagerungen an Ort und Stelle kennengelernt. Bei die
ser Gelegenheit habe ich Fossilien stratigraphisch gesammelt 
und sornit das palaontologische Material dieser Arbeit ver
mehrt. Ferner habe ich vom stadtischen Museum in Kaunas die 
Juraarnmoniten von Papilė, die noch vor dem Kriege gesammelt 
und von niemandem untersucht wurden zu dieser Bearbeitung 
tibernommen. Ftir die freundliche ūberlassung dieses Materials 
bin ich Herrn Museumsdirektor, Prof. Volte r, meinen 
herzlichsten Dank schuldig, 

Aus dem vorhandenen palaontologischen Material habe ich 
fiir diese Ar.beit nur die Ammoniten-Fauna gewahlt. 

Wegen Mangei an notwendigster Literatur bin ich nach 
Konigsberg i. Pr. gegangen, wo an dem geologisch-palaontolo
gischen Institut mir die Moglichkeit gegeben wurde die vorlie
gende Arbeit durchzuftihren. Hierfiir schulde ich meinen auf
richtigsten Dank dem Institutsdirektor, Prof. Dr. K. Andre e. 
Gleichzeitig mochte ich Herrn Dozenten Dr. B e u r l e n zu 
Konigsberg1 der mir in entgegenkommender Weise manche 
wertvollen Ratschlage beim Bestimmen einiger Arten bot, herz
lichst danken. 

Es ist meinen Pflicht an dieser Stelle Herrn Proff essor 
M. K a v e e k i s ftir alle seine Untersttitzung, meinen aufrich
tigsten Dank zu aussern. 

Die stratigraphisch-paleontolopschen Ergebnisse sind am 
Schluss dieser Arbeit des litauischen Text zusammengefasst. 



E l N L E l T U N O. 

Seit dem Jahre 1830, als der Jura von Papilė durch Ei e h
w a l d entdeckt wurde, ist Papilė oftmals von beriihmten Geo
logen besucht worden. Die J uraschichten von Papilė sind von 
grossem Interesse, weil sie die einzig sichtbaren Teile der Ju
raablagerungen bilden1 wogegen solche in weiterem Umkreis 
von jiingeren Formationen bedeckt sind. Hier, an steilen ūfer 
des Flusses W e n t a, treten die Schichten an die Oberflache 
hervor und sind zur Forschung leicht zuganglich. Zehn Jahre 
spater (1841), nach der Entdeckung dieser Stelle besuchte sie 
der beriihmte Geologe L e o p o l d v. Bu e h. Dieser For
scher hat als erster diese wissenschaftliche Frage auf geworf en 
und zwar in bezug darauf, welche Stelle der Jura von Papilė 
im Vergleich zum russischen an der Volga und westeuropai
schen J ura einnimmt. Er hat hier einen treff enden ūbergangs
punkt zwischen diesen beiden Regionen f estgestellt. 

Als erster, der den Jura von Papilė aussfiihrlich geolo
gisch-palaontologisch beschrieben hat, war G r e w i n g k 
(1861). 

Er aussert sich, dass die Fossilien hier, nicht wie in Schwa
ben regelmassig nach den Zonen folgen, sondern durcheinan
der vorkommen. 

Der russische Geologe Niki t i n (1886) gibt in seiner 
Studie „ūber die Beziehungen zwischen den russischen und 
westeuropaischen Juraformationen" die Liste der Ammoniten 
von Papilė an, in der er 16 Formen des Kelloway, und nur zwei 
des Oxfords nennt. N ach diesen Formen teilt er das Kelloway 
in drei Stufen ein: Obere Stufe mit Cosmoceras aculeatum, po
lux, ornatum, dunkani, Quenst~toceras mariae, vertumnum, 
u. lamberti, mittlere - mit Cosmoceras jason, castor, Stepha
noceras coronatwm, Perisphinctes submutatus, mutatus, mos
quensis, curvicosta, H arpoceras punctatum, und schlisslich un
tere Stuf e mit einziger Form Cadoceras elatmae. 

1890 gibt S i e m i r a d z k i in seiner Monographie der 
Ammoniten 45 Species an. Darunter 19 Cosmoceraten, 12 Pe-
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risphincten. Aus dieser von ihm beschriebenen Fauna gehoren 
17 Formen der Fauna Westeuropas und nur wenige der Fauna 
Russlands an. 

S e h e 11 w i e n gibt uns in seinem Aufsatz das Profil 
der Juraschichten von Papilė an. Er, wie auch G r e w i n g k, 
ist der Ansicht, dass diese Schichten faunistisch uns keine Mog
lichkeit geben, sie in einzelne Horizonte einzuteilen. Laut ihm 
kommt C o s m o e e r a s o r n a t u m in derselben Schicht 
mit Cosmoceras castor und jason vor. Die Ansicht Si e m i
r a d z k i s, dass diese Fauna der westeuropaischen mehr ver
wandt ist, weist er zurUck und behauptet, dass sie eine Mittel
stellung zwischen dem russischen und westeuropaischen Jura 
einnimmt. 

Das aus Papilė von C h miele w s k i (1903) gesammel
te Material ist von K a r l B o d e n 1911 Uber die Oxford-Fau
na, und Kr e n k e l 1915 tiber die Kelloway-Fauna in zwei 
grossen Monographien erschienen. Das sind die grossten und 
ausfUhrlichst,en Werke Uber die Juraablagerungen von Papilė, 
die bis jetzt veroff entlicht wurden. 

Von den Oxford-Ammoniten erwahnt K. B o d e n acht 
Arten der Cardioceraten, aus denen f olgende drei als neu fest
gestellt worden sind : Card. schellwieni, kokeni und popilianensi 
un 7 Arten von Perisphincten, wovon eine perisph. windauen
sis als neu gilt. Da die Ammoniten die geeignetsten Leitfossi
lien zur Trennung der Schichten in einzelne Horizonte sind hat 
K. Bode n auf Grund dessen (Perisph. plicatilis und Pe
risph. wartae) in Papilė den unteren und mittleren Oxford 
festgestellt, welcher dem f ranki s e h e n Jura Peltoceras 
transversarium ( und Aspid. biarmatus) entsprechen dUrfte. 

Nach K. Bode n sind die Oxfordformen von Papilė den 
russischen Formen nahe verwandt. Charakteristische mitteleu
ropaische Formen, sowie die mediteranischen, kommen hier 
nicht vor. Die russischen Formen Uberwiegen und von den west
curopaischen findet man nur einen schwachen Einschlag. Daraus 
kommt B o d e n zu der Schlussfolgerung, dass diese Gebiete 
( hnltische Region und Russland) ein offenes Meer bildeten. Da
r·nnf deuten wie fazielle so auch faunistische Verhaltnisse hin. 
J\ lll'h keine Mischfauna ist dabei. Die Unterschiede, welche 
1111111 :1.wiRchen den Sedimenten des russischen und litauischen 
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Juras findet, sind nach diesem Autor, nur fazieller Natur, die 
leicht durch die zeitlich verschiedene Hebung des Meeresbodens 
sich erklaren lassen. In Papilė ist diese Erscheinung viel frii
her (in Oxford) begonnen, dagegen in Russland wurde dieses 
erst nur am Ende des Oxford bemerkbar. 

Den zweiten Teil des Materials von Chmielewski - die 
Kelloway Formen - hat Krenkel 1915 in einer grossen Mono
graphie veroffentlicht. Aus den Ammoniten wurden folgende 
Genera beschrieben : Hecticoceras - 5 Arten, Cadoceras - 6 
Arten, Quenstedtoceras - 5 Arten, Perisphinctes - 12, Pro
planulites - 3, Peltoceras - l, und Cosmoceras 34. 

Aus diesen Kelloway-Formen, die streng nach Horizonten 
gesammelt wurden, stellt Krenkel nur den mittleren und obe
ren Kelloway f est. Fossilien, die den unteren Kelloway aufwei
sen wiirden, f ehlen diesem Material. Krenkel behauptet, dass 
der Jura von Papilė sich gut in Zonen gliedern 18.sst, genau so, 
wie in anderen Landern. 

Auf die Frage der Stellung der Fauna von Papilė zu den 
Kelloway-Formen anderer Llinder, antwortet Krenkel mit 
nachstehenden Worten : „Die Fauna des grossen von England 
bis Innenrussland reichenden nordlichen mitteleuropaischen 
Faunengiirtels, ist vielmehr, von lokalen Unterschieden abge
sehen, so einheitlich, dass von spezifisch westeuropaischen und 
russische Elementen vorlaufig mit einer gewissen Einschran
kung am besten nicht gesprochen wird. Die Ansicht Siemi
radzkis von einem Uebergewicht westeuropaischer Faunen, 
halt Krenkel fiir irrig. 

In der Kriegszeit (1914-1918) hat Wetzel die Gelegenheit 
gehabt die Juraschichten von Papilė kennenzulernen. Die Re
sultate seiner Beobachtungen wurden von ihm in einem Artikel 
(Centrbl. f. Min. Jahrg. 1919) veroffentlicht. Er behauptet 
das Vorhandensein des unteren Kelloway und zwar Zedgwicki 
- Reineckiazone. Als Grundlage zu diesem Beweise, benutzt 
er den von ihm zufallig am Flussufer gefundenen Block mit 
Macrocephalites compressus. Ausserdem gibt er in seinem Pro
fil, obwohl auch nur mit einem Fragezeichen, den bis jetzt noch 
nicht konstatierten oberen Oxf ord an. 

Als letzte Arbeiten in der deutschen Literatur iiber den 
Jura von Papilė, sind zwei Abhandlungen von Brinkmann 
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erschienen: 1) „Der Dogger und Oxford des Siidbaltikums" 
( 1924) und 2) „Der ostpreussisch - litauisėheDogger und Un
teroxford" ( 1927). 

In diesen beiden Arbeiten, besonders in der letzten, gibt 
uns der Autor ein f eingegliedertes und vollstandiges Profil. 
Die Juraschichten gliedert er in drei Fazies ein: zu unterst 
lose fluviatile Sande, darauf folgen braune Sandsteine und San
de, und ganz oben dunkle Tone. Die untersten Ablagerungen, 
die fluviatilen Sande, liegen nach B r i n k m a n n auf dem 
C ė e h s t e i n k a l k, was in der Wirklichkeit nicht der Fall 
ist. Die zweite Fazies bilden Meeressande und Sandsteine mit 
Cosm. jason castor, Perisph. mutatus. Durch ausserordentlich 
scharfe Grenze scheidet sich die dritte Fazies - dunkle Tone -
aus, welche den obersten Kelloway und unteren Oxford umfasst. 

Die von S e h e 11 v i e n vermutlichen C o r n b r a s e h
S e h i e h t e n in Popilany, weist B r i n k m a n n zuriick. 
Nach ihm ist Pseudomcmotis echinata kein fester Beweis da
fiir; charakteristische Ammoniten f ehlen fiir diese Schichten 
vollstandig. Auch die M a e r o e e p h a 1 u s - S e h i e h t e n 
aus dem unteren Kelloway kommen nicht vor. Die untersten 
Schichten in Popilany, gehoren, nach Brink man n s Ueber
zeugung, dem mittleren Kelloway mit Cosm. jason castor gu
lielmi, Perisphinctes curvicosta ect. an. Die Juraschichten 
schliessen sich nach oben mit Cardioceras cordatum ab. Aber 
an das Vorhandensein unter dem Diluvium noch jiingerer 
Schichten zweif elt er nicht. Als Beweis daf iir dient ihm der 
von Wetzel festgestellte Perisph. jeremejewi. 

Brink man n weist auf nahe Beziehung der Jura - Fau
na der Diluvialgeschiebe in Ostpreussen mit jurasischer Fauna 
von Papilė hin, und schliesst daraus, dass Litauen und Ostpreus
sen eine faunistische Einheit bilden, deren Beziehung zum Osten 
naher als zum Westen ist. „ln unserem Gebiete lebte also eine 
verarmte boreale Fauna ohne bezeichnende westeuropaische 
Faunen". 

Der Meinung P o m p e e k is, dass sich die Geschiebe bis 
ini:i mittlere Callovien faunistisch an den westeuropaischen, vom 
11h1•n·n Callovien ab, an den russischen Jura anschliessen, stimmt 
11 1· i n k m a n n zu. Er sagt : ,,Auf Grund meines grosseren 
M11h•rinh1 kann ich diese Folgerung nur bestatigen". 



Brinkmė.nn beg:ttirtdet diese Meinurtg dtitch die Abstam
lliUngsvei'haltnisse dei' wechsėlilden Faurten. 

Im unteren Kelloway hettschen die Costnocetaten lind in 
den oberen Sėhichten dėrselbert Stuf e wetdeit sie mehr und 
mehr durch die Quenstedticeraten verdrangt. Die ėrsteren 
stammen von der in Mitteleuropa heimischen Gattung Keį>ple
rites und die letzteten - von den russischeli Cadoceraten ab, 
und entwickeln sich im Oxford zu der Gattung Cardioėeras 
weiter. 

Ostpreussen und Litauen, sagt B r i n k m a n n, nehmen 
also tiergeographisch die gleiche vermittelnde Stellung ein. Al
lerdings ist diese Zwischenstellung etwas einseitiger Natur, da 
westeuropaischer Einschlag kautn vorhanden ist. 

Die letzte Atbeit iiber die Ablagerungen von Papilė ist von 
Prof. M. K a v e e kis im Jahresbericht der Urtiversitat Kau
nas (Gamt. Mat. Fakulteto Darbai IV. Tomas 1928) erschienen. 
In dieser Arbeit ist ein Profil der Schichten beigelegt, Das 
Wichtigste dieser Arbeit ist das, dass die Juraschichten auf 
bundgefii.rbtem Mergel liegen (tatarische Stufe) und die Mach
tigkeit derselben vermutlich bis 75 m betragen sollte. Es 
wurde dabei auch der eisengehalt in limonitisierten Schichten 
festgestellt, der bis 32% reicht. 

Das wahrend dieser Forschungen gesammelte palaontolo
gische Material bildet einen wesentlichen Teil dieser Arbeit. 

Bis zur letzten Zeit wurden von verschiedenen Forschern 
acht Prafile der popilanischen Ablagerungen gegeben. Bezeich
nend ist, dass alle diese Profile durch die Machtigkeit dieser 
Schichten und die Schichtung selbst sich voneinander unter
scheiden, da jeder Forscher die Profilangaben nicht aus der
selben Stelle angibt. In Papilė sind jedoch diese Ablagerungen 
nicht iiberall gleichmassig ausgebildet. 

Die vollstandigsten Profile wurden von zwei letzten For
schern, K a v e e k i s und B r i n k m a n n, angegeben, aber 
auch diese weichen voneinander ab. Der Unterschied ist da
durch entstanden, dass B r i n k m a n n das Profil der Kel
loway - Schichten in der Nahe des Bahnhofs angibt, wo die Ab
lagerungen am machtigst.en ausgebildet sind, K a v e e k i s 
aber hat die Angaben aus verschiedenen Orten und deren mit
tleren Wert fiir das Profil gegeben. 



- 66-

Alle anderen Profile sind von W e t z e l zusammenge
stellt. Allen Profilen ist der petrographische Charakter gemein
sam. Oxford ist haupts.achlich aus dunklen Glimmertonen und 
Kelloway - aus Sanden und Sandsteinen ausgebildet, ausge
nommen 2 Meter dunkler Tone mit Quenstedtoceras Lamberti, 
die zum Kelloway gehoren. 

Der mittlere Kelloway, der mit der J a s o n - Z o n e 
anfaugt und der untere Oxford mit der C o r d a t u s - Z o n e, 
ist in Papilė schon lange sicher fesgestellt worden. Die ganze 
Zeit wurde die Frage der Anwesenheit des unteren Kelloway -
M a e r o e e p h a l u s - Z o n e - und des oberen Oxford -
A l t e r n a n s - Z o n e, - beriihrt, jedoch nicht gelost. 

Die Schichten wurden bis zum Wasserniveau des Flusses 
Wįndau untersucht. Tief er folgen die fossilleeren Sande, die 
B r i n k m a n n ftir fluviatile halt. Bis jetzt hat die Ansicht 
geherrscht, dass die jurasischen Ablagerungen tiber dem C e e h
s t ei n liegen. Durch Bohrungen im Jahre 1926 wurde es 
festgestellt, dass die fossilleeren Sande mit dunklen Toneinla
gerungen bis 10,5 m Machtigkeit erreichen und dieser ganze 
Schichtenkomplex tiber dem bunten Merge! liegt. 

Diese zehn Meter fossilleere Schicht dtirfte man fiir Stiss
wasserablagerungen halten. Das M a e r o e e p h a l e n -
M e e r war noch zu der Zeit etwas stidlicher. Etwas spater, 
in der Reineckia - Zone, tiberflutet das Meer diese Sande und 
von hier ab nehmen die Meeresablagerungen ihren Anfang. Ftir 
das Vorhandensein der Reineckia - Zone haben wir keine f esten 
Beweise; es sind keine charakteristischen Leitfossilien da. Viel
leicht dtirfte man die Sande mit zertrtimmerten Schalenresten, 
die auf den f ossilleeren Sanden liegen, als die R e i n e e k i a -
Z o n e betrachten. W e t z e l stellt die Zone mit den Fossil
resten fest: Reineckia, Pinna mitis, Pseudomonotis subechinata, 
Ceritium armatum, Amauropsis Alaria ect. Auch K renk e l 
erwahnt Cosm. sedgwicki als charakteristisch ftir den unteren 
Teil der Schichten, aber in palliontologischen Teil beschreibt 
er sie nicht. 

Ausserdem hat W e t z e l einen einzelnen lose am Fluss
ufcr liegenden Block gefunden, in dem er mehrere Exemplare 
von Macrocephalites compressus bestimmte. Dadurch vermutet 
cr das Vorhandensein des unteren Kelloway. Aber das ist nur 
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ein zufiilliger Fund gewesen, sonst wurden von B r i n k m a n n, 
sowie auch von mir bei den Ausgrabungen dieser tiefsten 
Schichten, keine Reste von Ammoniten gefunden, die Wetzels 
Ansicht beweisen konnten. 

Was das Cornbrasch - Vorkommen anbelangt, 
kann davon keine Rede sein; S e h e l l w i e n ist zu dieser 
Meinung durch das Vorkommen Pseudomonotis echinata ge
kommen. Spat.er hat aber Brinkmann es bewiesen, dass Pseu
domonotis kein charakteristisches Leitfossil in Papilany ist, 
da es in hoheren Horizonten vorkommt. 

Die Meeresablagerungen beginnen in Papilė erst zur C o s
m o e e r a s - j a s o n - Z e i t, und das ist der untere Teil 
des mittleren Kelloway. Dieses Leitfossil kommt im Profil 
Brinkmanns in der Hohe von 15,50 - 17,50 m vor. Zu unterst 
vorkommenden Formen findet man nicht in den oberen Teilen 
dieser Ablagerungen. Wenn wir die Cosmoceraten nehmen, se
hen wir, dass jason, gulielmi, castor in den unteren Teilen des 
Schichtenkomplexes von Papilė und Cosm. polux dunkani, gem
matum ganz oben vorkommt. Dieses widerspricht der Ansicht 
G r e w i n g k s und S e h e 11 w i e n s, dass in Papilė Kelloway 
Fossilien durcheinander vermischt sind. Schon K. Boden und 
Krenkel leugneten die Meinung, dass in Papilė Mischfauna 
vorhanden ist. B r i n k m a n n erforschte die Ablagerungen 
an Ort und Stelle und fand hier, in bezug auf Leitfossilien, eine 
deutliche Gliederung in Zonen, aber keine Unregelmassigkeit 
in der Verteilung der Faunen. 

Die Resultate meiner mehrmaligenen Untersuchungen in 
Papilė haben Brinkmanns Ansichten bestatigt. Mir ist es nicht 
gelungen irgendeine unregelmassige Verteilung der Fossilien 
im Sinne Grewingk - Schellwien zu bemerken. 

Auch die Meinung Grewingks ist nicht unbegrtindet. Man 
muss nur ins Auge fassen, wie an manchen Stellen, unter der 
Einwirkung der Eisschollen wahrend der Eiszeit, die Defor
mationen eingetreten sind. Die Schichten sind manchenorts 
geschoben und unregelmassig wieder abgelagert. Zweifellos 
werden wir bei den Untersuchungen an solchen Stellen den 
Eindruck dieser faunistischen Unregelmassigkeit erhalten. 
Ausserdem ist gegentiber der Mtihle eine Verwerfung zu be
merken. An solchen Stellen ist die Unregelmassigkeit selbst-
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verstandlich. Gerade die Untersuchungsstelle von Grewingk 
fallt mit dieser Verwerfungsstelle, wo die Schichten verwirrt 
sind, zusammen. 

Gleich unter den diluvialen Lehmen tritt die graue, lockere, 
sandige; glimmerfiihrende Schicht, ca. l m machtig, hervor. 
Da fangt ca 0,30, eisenschiissig brauner Sandstein an. Dieser 
f este eisenhaltige Sandstein kommt nich iiberall vor. Wahr
scheinlich ist er durch die Wirkungen des Diluviums gehobelt 
und fortgetragen worden. An der Verwerfungsstelle ist er in 
der Partie der abgesunkenen Schichten vorhanden. Die Fossilien 
dieser Sandsteinbank zeigen den Uebergang in den hoheren Ho
rizont. Hier kornmen besonders zahlreich die Seeigel, Collirytes 
bicordatus, vor, welche nach M o e s e h im A r g a u e r J ura 
bis zum unteren Kirnmeridge erscheinen und ausserdem in Ost
preussen in den oberen Oxfordgeschieben f estgestellt worden 
sind. Von den Ammonit.en findet man hier Perisphinctes win
dauensis, wartae. Besonders interessant ist Card. alternoides, 
welches ich festgestellt habe. Diese Form ist von N i k i t i n 
im Moskauer Jura als Uebergangsform von Card. cordatum zu 
Card. alternans bestirnmt worden. W e t z e l erwahnt, dass er 
im gleichen Sandsteingeroll am Flussufer Perisph. jeremejewi 
gefunden hat. Also zeigt. das palaontologische Material, dass 
man diese Sandsteinbank zu dem oberen Teil des unteren Oxford 
zahlen sollte. Der obere Oxford selbst ist bis jetzt in Papilė 
noch nicht festgestellt worden. 

Aus dem raschen Wechsel der Fazies und dem Charakter 
der Ablagerungen sind wir geneigt zu glauben, dass in Papilė 
der Meeresstarand nicht weit entf ernt gewesen ist. Diese 
Ansicht wird durch die Tatsache bestatigt, dass etwas nordlich 
von Papilė die jurasischen Schichten fehlen. 

Die Kelloway hellen Sande und eisenhaltige braune Sand
st.eine wurden schon lange f iir Strandnahe Ablagerungen ge
halten. Die Oxford dunklen Tone aber, wurden als Ablagerun
gen des tieferen Meeres betrachtet. Wir konnen dagegen glauben, 
dass auch im Oxford der Meeresstrand nicht weiter gewesen, 
jedoch die Tiefe noch geringer geworden ist. Die Ablagerung 
erfolgte, wegen der Erniedrigung der Umgebung durch die 
I·~rosion, nicht so rasch wie friiher. Die Ablagerungen setzten 
:-1il·h als dunkle Tone, ahnlich den heutigen Astuarien, sehr 
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langsam nieder. Bezeichnend ist das ganz seltene Vorkommen 
Cosm. ornatum. Diese Art tritt nur in den oberen Kelloway -
Schichten, und zwar in dunklem Ton, tibergehend in die Schich„ 
ten mit Quenst. Lamberti, auf. Dartiber spricht schon B r i n k„ 
m a n n und schliesst daraus, dass wahrend der C o s m. 
o r n a t u m - Z e i t die Sedimentation in Papilė eingestellt 
haben diirfte. ūber diese Emersionsflii.che transgrediert der 
hochste C a 11 o v i e n - H o r i z o n t mit Queut. Lamberti, 
Sutherland:iae, Maxei. Dieses ist bereits die Grenze zwischen 
Oxford und Kelloway. Als Beweis dafiir, dass solche Unterbre
chungen in der Sedimentation hier stattgef unden haben ist, 
trotz ihrer raschen Sedimentation, die verhli.ltnismassig geringe 
Machtigkeit der Ablagerungen der Kelloway - Stuf e. 

Betreffs faunistischer Verhaltnisse des Jura von Papilė 
mit denselben in anderen Llindern, sind bis jetzt mehrere Mei
nungen geaussert worden, welche bei der Literaturbesprechung 
hervorgehoben sind. An dieser Stelle fasse ich sie ganz kurz 
zusammen. 

Unter den Einfluss der Ansichten Neumayrs, welcher den 
ganzen Jura in einige Regionen eingeteilt hat, hielten die erste
ren Forscher Papilės diese als Uebergangspunkt, als Grenze 
zwischen borealem westeuropaischem Meer. 

Spater ist diese Meinung verneint worden. Die Meeres
ablagerungen von Papilė wurden als mehr verwandt dem west
europaischen Jura angesehen (Siemiradzki). Andere Forscher, 
wie B o d e n und K r e n k e l, finden in der Fauna von Pa
pilė ahnlichere Formen mit solchen des russischen Juras und 
betrachten die Ablagerungen von Papilė mehr verwandt den 
Juraablagerungen Russlands. Die dritte Meinung vertreten 
Pompecky und Brinkmann. Im unteren Kelloway sehen sie 
die Verwandtschaft und nahere Beziehung mit Westeuropa und 
spater, im hoheren Oxford - Horizont, wechseln sich die Ver
haltnisse und Papilė stand naher dem russischen Jura. 

Der Jura von Papilė bildet keine getrennte Region. Er ist 
ein Teil der damaligen ausgedehnten flachen Meere, die von 
England iiber Europa bis nach Russland sich erstreckten. Man 
darf nicht annehmen, dass die Fauna in diesem weiten Meer 
iiberall gleichartig gewesen ist. Die lokal - fazialen Unterschiede 
miissten vorhanden sein. 



- 70 --

Da die Meerestransgression hochstwahrscheinlich von 
Stidwesten erfolgte, so ist es verstandlich, dass auch die Faunen 
zuerst ein westeuropaisches Geprage tragen sollten, was man 
auch in Papilė an de:r: Fauna der zu unterstliegenden Schichten 
findet. Spater aber, als das Meer sich verbreitet.e und sich offen 
mit den im Osten ilberfluteten Gebieten verbunden hat, konnte 
leicht die Umwechselung erfolgen. Aber auch die Fauna des 
russischen Jura weist keine besonderen Unterschiede von dem 
westeuropaischėn Jura auf, sondern bildet, wie es Niki t i n 
bewiesen hat, ein offenes Meer mit gemeinsamer Fauna. 
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Genus Cardioceras Neum. Uhlig. 

Cardioceras alternoides Nik. 

Taf. I, Fig. l. 

Diese von Nikitin im Moskauer Jura beschriebene Art, ist 
bis jetzt in Papilė nicht festgestellt gewesen. Die Skulptur und 
der Querschnitt entsprechen nach der Abbildung und Beschrei
bung von Nikitin, vollstandig den Exemplaren aus unterem 
Oxford von Moskau. Nikitins Ansichten, dass diese Art ein 
Uebergangsstadium von Cardioceras cardatum zu Card. alter
nans bilden, wurden aus unseren Funden teilweise begriindet, 
da die Vertreter dieser Art in den obersten Schichtn des Ox
f ordes von Papilė vorkommen. In derselben Zone findet man 
oft Collyrites bicordatus, Perisph. windauensis Bod., Perisph. 
wartae Buk. 

Zahl der untersuchten Exemplare: 3 und einige Frag
mente. 

Cardioceras l,a,mbertoides N eum. 

Unter den Cardioceraten entspricht dieses Exemplar in 
seiner Berippung und dem Querschnitt Cardioceras lamber
toides Neum. Teisseyre beschreibt genau dieselbe Form unter 
dem Namen Card. m. f. cordatum - excavatum. Auch die letzt
genannte Art halte ich fiir lambertoides. 

Cardioceras vertelrrale Sow. 

Von dieser schon lii.ngst bekannten Art kommen in diesem 
)faterial mehrere charakteristische Fragmente vor. 

Cardioceras excavatum Sow. varia l,a,evigata Bod. 

Ein nicht gut erhaltenes Exemplar vertritt diese Art. 
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Cardioceras tenuicostatum Nik. 

Diese Art im Oxford von Papilė kommt am haufigsten ent
weder in schwarzen Tonen, oder in grauen konkretionaren 
Kalkknollen massenhaft vor. 

Cardioceras popilianiense Bod. 

Von dieser Art 13inq 11ur einige Fr~gmentę vorhanden. 

Cardioceras excavatum Sow • 

. Wir besitzen einige Fragmente van grossen Ammoniten
gehausen. 

Cardioceras sp. ind. aff. zieteni Rll. 

Aus einem beschalten Fragment von ca. einem Viertel des 
Umganges, sieht man doch, dass hier eine noch nie in Papilė 
beschriebene Art hervortritt. Der Querschnitt ist ein breites 
Oval. Die lateralen Rippen sind undeutlich und unregelmassig 
verteilt. Der Kiel ist sturnpf, leicht gezahnelt. Diese un
bestirnmte Art ist nahe dern Card. Zieteni Rll. 

Cardioceras cordatum Sow. 

Ąus den Beschreibungen dieser Art bei verschiedenen Au
toren fallt es uns auf, dass diese Art zu weit gefasst ist. Es 
si11d deutlich zwei Typen zu unterscheiden. Bereits Sowerby, 
Grūnder dieser Art, ist irn Zweifel ~ewesen, ob nicht seine auf 
Taf. 17 Fig, 4 abgebildete Forrn als besondere Spezies abzutren
nen sei. Auch Boden in seiner Monographie ūber den Oxford 
von Popilany p. 35 sagt: „Falls es nicht gelingt unrnittelbare 
l IPhcrgange zwischen beiden Typen zu finden, so mūssen die 
w1·:wnUichen Abweichungen ill der Skulptur zur Unterscheidung 
1 wl'i1•r Spezies fuhren". Auf Grund dessen betrachte ich unter 
1 '111 d. 1·orrlatum nur diejenigen Forrnen, die Am. cordatus Sow. 
"' l'/ Vig. 2, Card. cordat.urn Bod. Taf. l Fig. 6 - 8 entspre
, '" "· 1111tl :1.war, deren Querschnitt herzforrnig ist. Den zweiten 
l 1 1•1111 ~d111t11~re ich unter derselben Art in die neue Varietat ein. 



- 73 -

Zu der Beschreibung von Boden mūchte ich einiges hin
zuftigen : Card. cordatum besitzt einen f eingezahnelten Kiel. 
Die Zahl der Kielknotchen ist doppelt so gross, wie die der Mar
ginalrippen. Ganz anders ist es bei dem zweiten Typus dieser 
Art~ Dort treten die Kielknotchen weniger zahlreich auf. 

Cardioceras cordatum Sow. varia compressa. nov. var. 

Die Varietat, die ich aus der Gruppe Cordatus ausgeschie
den, ist eine mehr involute Form. Der Querschnitt des Umgan
ges ist langlich oval. Der Kiel ist mit ziemlich kraftigen Zahnen 
versehen. Die Zahl der Marginalrippen entspricht der der Kiel
zahne. 

Cardioceras schellwieni Bod. 

In der Cordatus - Zone kommen selten auch Vertreter die
ser Art vor. 

Gen. Perisphinctes Wiiagen. 

Perisphinctes windauensis Boden. 

Ein grosses Exemplar von 220 mm mit Wohnkammer 
kommt in unserem Material vor. Der Querschnitt ist niedrig, 
die Dicke ist grosser als die Hohe. Boden sagt, dass bei dieser 
Art mit der zunehmenden Grosse die Hohe des Umganges 
wachst. lch habe jedoch f estgestellt, dass dieses fast unmerklich 
erfolgt, da auch bei dieser Grosse, wie unser Exemplar, die 
Breite des Umganges die Hohe tibertrifft. Die grosste Hohe 
des Umganges unseres Exemplars ist 63 mm. die Umgangsdickė 
- 75 mm. Die Berippung endet an der Wohnkammer, die Rip
pen werden vor der Mtindung kraftig, wulstenformig und lau
fen in ziemlich grossem Abstande voneinander. Die dorsale Seite 
ist vor der Mtindung fast flach, leicht gewolbt und unberippt. 
Diese Art kommt zusammen mit Perisph. wartae in eisen
schtissigen Kalkst.ein vor. 

Perisphinctes wartae Buk. 

Von dieser Art besitzen wir einige Bruchteile von ziemlich 
grossen Exemplaren. 
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Perisphinctes plicatilis D'Orb. 

Peris'phinctes bernensis Loriol. 

Einige Fragmente stimmen ganz gut mit diesem von Boden 
beschriebenen iiberein. 

Perisphinctes aff. neglectus Loriol. 

Da wir nur einen Teil der Windung besitzen, die vollstan
dig der Beschreibung dieser Spezies von Boden entspricht, las
sen wir diese Art wie sie ist, als species ind. 

Perisphinctes papilensis nov. sp. 

Taf. l, Fig. 3, a. 

Diese Art ist durch ihren quadratischen Querschnitt dem 
Peri.o;pch. mosquensis sehr nahe. Unterscheidet sich aber von 
dem durch die anders gestaltete Berippung. Bei den Mosquensis
Formen spalten sich die Rippen in zwei .Aste, ausserdem gibt 
es auch je eine Schaltrippe. Die lateralen Rippen sind bei dieser 
Art in drei .Aste gegabelt. Schaltrippen sind auch vorhanden. 
Die Rippen verlaufen gerade und bei Mosquensis sind sie deut
lich nach riickwarts gebogen. Diese neue Species liegt ziemlich 
nahe dem Perisph, N eumayeri, besonders in der Berippung. 
Der Querschnitt bei Per. Neumayeri ist langlich viereckig. Un
sere Form ist vom rechteckigen Querschnitt. Auch die Rippen 
sind bei der Neumayeri - Art mehr nach vorne geschwungen. 
Peris'ph. papilensis nimmt die Mittelstellung zwischen mosquen
sis und neumayeri ein. Trotz der Xhnlichkeiten mit den hier 
erwahnten Formen, zeigt dieses Exemplar geniigende Unter
schiede, um eine neue Art zu konstatiern. 

Folgende Merkmale sind fiir die Art charakteristisch: 
der Querschnitt ist niedrig viereckig, Externteil - leicht gebo
gen, Umbo ziemlich weit. Die Seitenskulptur an der Wohnkam
mcr ist gross; die Rippen sind in grossem Abstand voreinander, 
11in spalten sich in je drei .Aste vor der Dorsal-Seite, dazwi-
11t'l1P11 befindet sich je eine Schaltrippe. Seltener kommt die 
~l pult 11ng in zwei Nebenrippen vor. Einer Flankenrippe entspre
, 111·11 .i11 :l--4 Dorsal-Rippen. An diesem Exemplar sind 17 
l ·" •·1111 ltippen und 57 Dorsal-Rippen. An den Spaltungs-
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stellen der Rippen sind Verdickungen vorhanden. Die lateralen 
Rippen sind schwach nach vorne geneigt und verlaufen ganz 
gerade iiber den Externteil. Dem Externt.eil entlang, ist in der 
Mitte ein Medianband zu bemerken; an dieser Stelle sind die 
Rippen abgeschwacht und erscheinen unterbrochen. 

Sutur ist nicht sichtbar. 

Dimensionen : 

Der grosste Querschnitt 
Umgangshohe ........... . 
Umgangsdicke ........... . 
Umbo ................... . 

70 mm 
22 „ 
24 „ 
32 „ 

Zahl der untersuchten Exemplare : l. 

Vorkommen: Ornaten - Zone. 

Perisphinctes bodeni Krenkel. 

Der Querschnitt dieser Art wechselt sich beim W achstum. 
Die. inneren Umgange haben einen rundlichen Querschnitt, wer
den nach der Wohnkammer zu aber flacher und hoher. Die 
grosste Dicke des Umganges ist am Nabelrand. Die Berippung 
stimmt mit der Beschreibung Krenkels iiberein. Vielleicht ware 
es noch notwendig beizufiingen, dass die zahlreichen Dorsal -
Rippen auf der Wohnkamer ilber den Externteil gerade 
verlaufen, vor der Milndung jedoch eine leichte Krilmmung 
nach vorne zeigen. Die Rippen sind. dort auch abgeschwacht. 

Perisphinctes arldti. Krenk. 

Diese Art kommt im mittleren Kelloway von Papilė ziem
lich haufig vor. Die Wohnkammerumgange sind den des Pe
risph. Bodeni ahnlich. Als Unterschied dient bei dieser Art die 
schwachere Berippung und ein flacherer Querschnitt; die Rip
pen verlaufen in einer geraden Richtung. 

Perisphinctes barbarae Kr. 
Die Formen dieser Art sind gross. In unserem 

liegt ein Fragment vor, dessen Umgangsquerschnitt 
Material 
42 mm 
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betragt und welches zu:rn gekammerten Teil gehort.. Ąllę Merk„ 
male stimmen genau mit cler Beschreibung Kl"enkelą iiberein, 

Perisphinctes rossicus Siem. 

Siemiradski hat diese Art aus der Perisph. mosquensis -
Gruppe als etwas flachere Form und mit engerem Nabel ge
trennt. Es Iiegt mir ein wohlerhaltenes im Kaunaer Stadtmu
seum sich befindliche und aus Papilė stammende Exemplar 
vor, bei welchem die erwahnten Merkmale ganz gut iiberein
stimmen. 

Perisph. mosquensis Fisch. 

Taf. l, Fig. 2, a. 

Bis jetzt ist Perisph. mosquensis in Papilė noch nicht fest
gestellt worden. Wegen schmaleren Querschnittes und feineren 
Berippung beschreibt Krenkel eine Form dieser Gruppe als 
varia popilanica. Das von ihm abgebildete Exemplar ist klein, 
etwa 35 mm. Die ineren Umgange dieser Art sind aber fein be
rippt, deshalb hat dieses Merkmal bei jener Grosse keine gross
en Wert. 

Es Iiegen mir einige Exemplare von Papilė vor, deren 
Querschnitt mehr oder weniger quadratisch ist. Die Rippen sind 
in weitem Abstande voneinander und in dieser Hinsicht stim
men sie ganz gut mit Perisph. mosquensis iiberein. Die kraf
tigen Rippen spalten sich in der Marginai - Region in zwei 
.Aste, ausserdem ist auch je eine Schaltrippe vorhanden. Am 
Externteil biegen sich die Rippen nach rtickwarts und bilden 
dadurch in der Mit.te einen spitzen Winkel, spater wird die 
Biegung nach ruckwarts etwas schwacher. Das sind ziemlich 
evolute Formen. Bei den erwahnten Exemplaren gehen die Rip
pen in ziemlich starke Wulsten iiber und ahneln den Aspidoce
raten. Am Externteil, der leicht gewolbt ist, sind die Rippen 
stark abgeflacht und leicht nach rtickwarts gebogen. 

Vorkommen: Ornaten - Horizont. 

Perisph. mosquensis var. popilanica Kr. 

Die von Krenkel wėgen ihres engen Berippung und ihres 
Hrhmaleren Querschnittes aus Perisph. mosquensis abgetrennte 
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Va.rietat, kommt in diesėm Material vor und stimmt ganz genau 
mit der Beschreibung Krenkels iiberein. 

Genus Hecticoceras Bonarelli. 

H ecticoceras rossiense Teiss. 

Ein Fragment vom halben Umgang entspricht genau die
ser Art, wie es bei Krenkel auf Taf. XXII, Fig. 7 abgebildet ist. 

Hecticoceras krenkeli nov. sp. 

Der in meinem Besitz sich befindliche Teil eines Umganges 
entspricht der von Krenkel beschriebenen Hecticoceras nov. sp. 
Art. Auf Grund der ausfiihrlichen Beschreibung bei Krenkel 
und des vorhandenen Fragment.es, stelle ich dieses als neu un
ter dem Artnamen Hecticoceras Krenkeli f est. 

Von dem umbonalen Rand an sind die Flanken bis zur 
Mitte ganz glatt und ohne irgendeine Rippe. Spater, von der 
Mitte der Flanken, lauf en deutliche Rippen, welche etwas nach 
riickwarts geschwungen sind. Gegen den Externteil werden sie 
flacher und verschwinden ganz. 

Weitere Beschreibung ist bei Krenkel p, 221. 

Hecticaceras nov. sp. 

Taf. II, Fig. l. 

Das mit, einer Wohnkammer erhaltene Exemplar, etwas 
erodiert, gehort zu diesem Genus. Das ist eine flache und in
volute Form. Querschnitt ist Ianglich oval. Die Skulptur erin
nert an H ecticoceras paucif alcatum Till. Ihm nahe ist die Art 
H ect. rossiense Teiss„ aber sie unterscheidet sich von rossiense 
durch den engeren Nabel und die geraden flachen Rippen. Von 
dem N abelrand bis zur Mitte der Flanke gehen einfache, fla
che, wulst.enformige Rippen, weiter tritt die Spaltung in je 
zwei Rippen ein. Diese Rippen werden gegen den Externteil 
lin~itPr und ziemlich abgeflacht, besonders ist das der Fall an 
d1•1· Wohnkammcr. Zuerst biegen sich die Rippen nach vorne, 
da1111 :-1i11d HiP g-1~rade und ganz vor der Mtindung - nach riick
wilrts g-ehog-1•11. A111 I•;xternteil cntlang zieht sich ein deutlicher 
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Kiel, der gegen vorne des Umganges verschwindet. Der letzte 
Umgang, ganz vorne am Externteil, ist abgeflacht, ein Ftinftel 
der Schale ist vorne glatt, ohne Rippen. 

Die inneren Umgange sind zerdrtickt und es lasst sich 
dartiber nichts mehr sagen. Diese unbestimmte Art kommt in 
etwas tieferem Niveau als Hect. rossiense vor. 

Da von dieser Art nur ein Exemplar vorhanden und auch 
dasselbe nicht ganz gut erhalten ist, lasse ich es als nov. sp., 
ohne einen bestimmten Species-Namen. 

Dimensionen : 
Querschnitt ............. . 
Umgangshohe ........... . 
Umgangsdicke ........... . 
Umbo ................... . 

92 mm 
41 " 
26 " 
21 " 

Chmiel. Hor. D2• Zeit: Mittl. Kelloway, Jason - Zone. 

Hecticoceras kaveckii nov. sp. 

Taf. II, Fig. 2. 

Flache, diskusahnliche, weitnabelige Form. Die Windungen 
umfassen nur ein Drittel des nachsten inneren Umganges. Der 
Umgangsquerschnitt erinnert an ein Dreieck mit etwas gekrtim
mten Flanken. Die grosste Dicke ist etwas tiber dem umbona
len Rand. In bezug auf den Querschnitt ist diese Form Opelia 
aspidoides ahnlich. Die Schale dieser neuen Art ist ganz glatt 
und unberippt. In der umbonalen Region erheben sich auf der 
Wohnkammer knotenartige Gebilde. Die dorsale Seite ist scharf 
dachartig ohne einen ausgepragten Kiel. Die inneren Umgange 
sind etwas weniger flach und dadurch ist die Externseite we
niger scharf. 

Sutur ist nicht sichtbar. 
Dimensionen : 

Querschnitt ............. . 
Windungshohe ........... . 
Windungsdicke ........... . 
N abelweite ............... . 

:t.nhl der untersuchten Exemplare: l. 
Vorkommen - Ornatenzone. 

32 mm 

12 " 
8 " 

11 " 
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Genus Quenstedtoceras Hyatt. 

Quenstedtoceras Lamberti Sow. 

Diese Art ist in Papilė nicht hliufig vertret.en, jedoch be
sitzen wir davon einige Exemplare. 

Quenstedtoceras sutherlandiae Murch. 

In demselben Horizont mit Q. lamberti kommt auch diese 
mehr gerundete Form vor. 

Zahl der untersuchten Exemplare: l. 

Genus Stepheoceras Buckm. 

Stepheoceras coronoides Quenst. 

Lahusen hat ein Exemplar von Papilė als Stephanoceras 
coronatum beschrieben. Mir liegen mehrere Exemplare vor, die 
sehr ahnlich der von Lahusen beschriebenen Form sind. Bei 
dem Vergleich mit dem echten St.eph. coronatum fallt ein we
sentlicher Unterschied in die Augen besonders dann, wenn man 
nicht die Abbildungen, sondern die Originale vergleicht. Be
reits Quenstedt hat diese Unterschiede bemerkt und in seinem 
Werk (Die Ammon. des Schwab. Jura p. 777) trennt er die Form 
Lahusens aus der Coronatus - Art ab, und gibt jener Form aus 
Papilė den Speziesnamen Coronoides. Die Coronoides Form 
unterscheidet sich von der Coronatum - Art durch den hoheren 
Umgangsquerschnitt und eine andere Nabelgestalt. Diese Art 
kommt in Papilė ziemlich haufig in schwach zementiert.en Sand
steinen vor und bei den Ausgrabungen ist es schwer ganze 
Exemplare zu erhalten. Deshalb vielleicht erwahnt auch Kren
kel in seiner Monographie keine von diesen Formen. 

Zahl der untersuchten Exemplare : 5 grosse und mehrere 
Fragmente. 

Vorkommen: Chm. Hor. C3 Jason - Zone. 

Genus Cosmoceras Waagen emen. Neum. et. Brinkm. 

In dcr lclzlcn Zcil 1929 hal Brinkmann dcn Genus Cosmo
ceras revidiert. Dcr Begriff dieses Genus entspricht mehr oder 
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weniger dem, wie es R. Douville 1915 gefasst hat. Nur Brink
mann b.li.llt die Kepplerites - Gattung als Untergattung des Cos
moceraten. Die Cosmoceras - Gattung teilt Brinkmann in nach
stehende Untergattungen ein: Cosmoceras Waag., Zugocosmo
ceras Buckm., Spinicosmoceras Buckm., Anacosmoceras Buckm., 
Kepplerites Neum. 

Brinkmann hat bei der Revision dieser Gattung den mit
tleren Weg gehalten. Diese wurde von ihm nicht zu weit und 
nicht zu eng gefasst. Zahlreiche enggef asste Arten in Mono
graphien von verschiedenen Autoren wurden von ihm in eine 
Art in etwas weiterem Sinne Zusammengezogen und manche 
sind in der alten Fassung gelassen worden. 

Bei der Bestimmung der Cosmoceraten in meiner Arbeit 
habe ich die Artgrenzen eingehalten, die Brinkmann gegeben 
hat. 

Cosrnoceras (Zugocosmoceras) jason Rein. 

Brinkmann hat die von Krenkel beschriebenen Formen von 
Popilany Cosm. gulielmi, Cosm. sp., Cosm. enodatum (Taf. 19, 
Fig. 1-4 und T. 20, F. l, 2, 4) als Cosm. jason bestimmt. 

Zahl der untersuchten Exemprale : 3 ganz erhaltene und 
mehrere Fragmente. 

Cosrnoceras (Zugocosmoceras) proniae Teiss. 

Taf. IV, Fig. 2. 

Brinkmann erwahnt in seiner Monographie iiber die Cos
moceraten ausser anderen Lli.ndern geographischer Verbreitung 
dieser Art, auch Litauen. Diese Art aus Papilė wurde bis jetzt 
noch von niemanden beschrieben. Sie ist charakteristisch durch 
ihre zahlereichen Aussenrippen und ihren trapezoidischen Win
dungsquerschnitt. Die umbonalen Rippen sind kraftiger und 
weniger zahlreich. Einer umbonalen Rippe entsprechen 4 - 6 
/\ ussenrippen. Uns liegen nur einige Fragmente vor, die aber 
11.ut. mit Beschreibung dieser Art von Brinkmann iibereinstim-
11 It '11. 

Vorkommen: Oberer Kelloway, Ornaten _ Zone. 
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Cosmoceras (Zugocosm.) proniae Teiss. nov. varia umbili
costata. 

Taf. III, Fig. 2, a. 

In seiner Aussenberippung stimmt das uns vorliegende 
Exemplar gut mit Cosm. proniae iiberein, unterscheidet sich 
aber von proniae durch viel feinere umbonale Berippung. Bei 
der Cosm. proniae sind die umbonalen Rippen kurz und viel 
starker als die Aussenrippen, dagegen sind sie bei dieser Va
riatat fast so fein und dicht wie die Aussenrippen. Die Umbo
nalrippen biegen sich anfangs nach riickwarts, spater nach 
vorne und dadurch bilden sie einen stumpf en Winkel. An der 
Biegunsstelle sind die Rippen etwas dicker geworden und bil
den einen lii.nglichen schwachen Knoten. Von diesem langlichen 
Knoten verlaufen die Rippen bis zu den lateralen Knoten ganz 
gerade. Die lateralen Knoten sind zuerst schwach und stumpf, 
spater aber werden sie grosser und scharfer. Der Umgang in 
der umbonalen Region ist zusammengedriickt und der Wind
dungsquerschnitt erscheint dadurch schon oval. Die breiteste 
Stelle dieses Ovals ist am lateralen Knoten. 

Vorkommen: im oberen Kelioway in den grauen Kalk
knollen. 

Cosm. (Zugocosm.) grossouvrei Douv. 

Taf. V, Fig. l. 

Flache hohe Form mit platter, schmalen Externseite. Die 
umbonalen Rippen - kurz, gerade und in weiten Abstanden 
voneinander. Die Knoten sind dreierlei Art: umbonalen, late
ralen und dorsalen. Von den lateralen Knoten gegen die Aus
senseite sind die Rippen zahlreich, fein sichelformig und am 
Externteil endet jede Rippe mit einem Knoten. ūber dem Extern
teil verlaufen die Rippen ununterbrochen. Die umbonalen Rip
pen sind kraftiger als die lateralen, die gegen die Mtindung 
ganz verschwinden; die umbonalen werden dagegen noch krafti
ger in die Lange gezogen. Diese Art wurde bis jetzt in keiner 
der frtiheren Monographien beschrieben. 

Co.ęmoceras ( Anacosmoceras) gulielmi Sow. 
Einigc gut erhaltene Exemplare dieser Art, die Krenkels 

Beschrcibung (T. 20, F. 3) entsprechen, sind uns vorhanden. 
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Cosm. (A nacosmoceras) compressutn Quenst. 

Es sind auch Vertretėr dieser flachen Form, die Krenkel 
filr Cosm. m. f. proniae - dunkani (p. 262, T. 21, F. 7, 8, 15, 
16) gehalten hat. 

Cosm. (Spiwicosmoceras) castor Rein. 

Als Neotypus dieser Art hielt Brinkmann das Exemplar, 
dass bei Krenkel Taf. 20. F. 5 beschrieben ist. Diese Art kommt 
im unteren Teile des mittleren Kelloway in Popilany nicht sel
ten vor. Mir liegen 2 wohlerhaltene Exemplare und viele Frag
mente vor. 

Cosm. (Spinicosmocers) m. f. castor-Polux Rein. 

Trotz der .A.hnlichkeit mit Cosm. castor unterscheidet sich 
diese Form von diesem durch die einfachen nicht gespaltenen 
Rippen, was bei cast.or sehr selten vorkommt. Ausserdem tritt 
diese Mittelf orm in hoherem Horizonte, und zwar im oberen 
Kelloway, auf. ln unserem Material besitzen wir ein schlechter
haltenes Exemplar. Zu dieser Art zahlt Brinkmann auch Cosm. 
polux. Rein. varia B., Krenkel Popil. p. 269, T. 24, F. 4 und 
Cosm. pollucinum Teiss. Krenkel p. 270, T. 22, F. 5. 

Cosm. (Spinicosmoceras) aculeatum Eichw. 

Auch diese Art, im Sinne Brinkmanns, ist in unserem Ma
terial vorhanden. Die Exemplare dieser Art findet man in den 
grauen Kalkknollen des oberen Kelloway. 

Cosm. (Spinicosmoceras) m. f. aculeaitum Eichw. -
trainsitionis Nik. 

Ein nicht grosses Exemplar stimmt gut mit dem von Kren
kel abgebildeten (Taf. 20. F. 21) Cosm. transitionis iiberein, 
welches aber Brinkmann als Mittelform zwischen den erwahnten 
l"ormen hielt. , 
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Cosm. (Spinicosmoceras) transitionis Nik. 

Einige Windungsteile lassen sich mit Cosm. transitionis 
Krenkel T. 21, F. 20 u. 22 gut vergleichen. 

Cosmoceras dunkani Sow. 

Auch diese Art ist in unserem Material, wie es Brinkmann 
gefasst hat, vertreten. 

Cosmoceras sp. aff. dunkani Sow. 

Taf. IV, Fig. l, a. 

Ein Drittel der Windung mit der Wohnkammer liegt mir 
vor. Dieses Fragment, dessen Windungsquerschnitt trapezoi
disch ist und die Rippen zu je zwei in dem dorsalen Knoten ge
bunden sind, fi.igen wir in die Gruppe dunkani ein. Auf der 
Wohnkammer werden die Rippen grūber. Besonders stark und 
breit sind die Rippen am Exterteil. Die Rippen sind nicht alle 
von gleicher Starke. Einige von ihnen sind breiter und dicker. 
Dieses tritt besonders klar an der Externseite hervor. Die Rip
pen verlaufen sichelformig, zuerst biegen sie sich nach riick
warts und gegen den Externteil geht die Biegung nach vorne. 
Die am gekammerten Teil getrennten Rippen, gehen auf der 
Wohnkammer in eine breite Rippe iiber. Die Externknoten sind 
an den breiten Rippen schwach und langlich in der Windungs
richtung. 

Verkommen: Chmiel. Hor. C3, mittlere Kelloway. 

Cosmoceras m. f. dunkani Sow. - gemmatum Phil. 

Der lt„orm Cosm. reuteri Krenkel T. 20, F. 8-9, die Brink
mann als m. f. dunkani - gemmatum halt, entsprechen einigen 
Exemplaren in diesem Material. 

Vorkommen: Obere Kelloway. 

Cosmoceras pollucinum Teiss. 

Zwei schlecht erhaltene Exemplare aus dem mittleren Kel
loway lassen sich aber noch zu dieser Art bestimmen. 
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Cosmoceras gemmatum Phil. 

Die von Brinkmann gefasste Art kommt in Papilė vor. Nur 
bis jetzt wurde sie von verschiedenen Autoren unter anderen 
Artnamen beschrieben. 

Siehe Brinkmanns Monographie iiber die Gattung Cosmo
ceras p. 97. 

Cosmoceras sp. 

Taf. 111, Fig. l. 

Der Windungsquerschnitt ist ein rundliches Oval. In die
ser Hinsich ist diese Art Cosm. calloviense iihnlich. Nur unsere 
Form ist mehr evolut, die ausseren Windungen reichen nicht 
bis zu den lateralen Knoten der nachsten inneren Windung. 
Dadurch ist der Nabel ziemlich weit. Die Skulptur erinnert an 
die bei Cosm. jason. Die umbonalen Rippen nehmen ihren An
fang an dem Nabelrand mit einem Knotchen und laufen weni
ger als bis zur Mitte der Windung, wo sie mit einem lateralen 
Knoten enden. Von diesem lateralen Knoten gehen je 2 Rippen, 
dazu kommen auch die Schaltrippen. Alle enden am Externteil 
mit kleinen Knotchen. Die Aussenseite der inneren Umgange 
ist leicht abgeflacht und die durchlaufenden Rippen abge
schwacht. Mit dem Wachstum endet auch die Skulptur. Zuerst 
verschwinden die Externknotchen und Aussenrippen. Die dor
sale Seite wird rund gewolbt. Die umbonalen Rippen werden 
dicker, wulstartig. Es kommt in diesem Material die Halfte ei
nes grossen Exemplars von 110 mw. und einige Fragmente von 
noch grosseren Exemplaren vor. 

Vorkommen: Jason- Zone. 

Cosmoceras sp. ind. aff. pollucinum. Teiss. 

Taf. 11, Fig. 3, a. 

Das Fragment eines grossen Exemplars ist sehr nahe dem 
< ~osm. pollucinum. An diesem Frr,ent ist die Berippung star
lwr und die Rippen in weiteren Abstande voneinander, als bei 
d1•r t,vpischcn Pollucinum -Art. Der Querschnitt erinnert an 
l ~0M111. ){Pmmalum. 

Vorlw111men: Obere Kelloway. 
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Cosmoceras spinosum Sow. 

Einige Bruchteile stimmen mit dieser bei Brinkmann be
schriebenen Art gut iiberein. 

Cosmaceras (Zugocosmoceras) obductum. Buckm. 

Taf. V, Fig. 2. 

Einige nicht ganz erhaltene Exemplare, folgend der Be
schreibung dieser Art bei Brinkmann, lassen sich gut bestim
men. In Papilė ist diese Art friiher nicht konstatiert gewesen. 
Die dorsalen Knoten dieser Art, wie es Brinkmann beschreibt, 
sind stumpf und rund bis zum Windungsende. Bei den Exemp
laren von Papilė sind die Knoten klein und rund, nur an dem 
gekammerten Teil, spater aber werden sie langlich in ziemlich 
weitem Abstande voneinander. Die ·Flanken sind leicht ge
wolbt und auf der Wohnkammer ganz glatt, ohne Rippen. 

Genus Nautilus. 

Nautilus calloviensis Opp. 

Ein Exemplar aus dem oberen Kelloway gehort zu die
ser Art. 

Nautilus sp. ind. 

Ein etwas deformiertes Exemplar ist durch seinen rech
teckigen Querschnitt charakteristisch und dadurch unterschei
det es sich von calloviensis. Von einer naheren Bestimmung 
sehe ich ab, da das Exemplar unvollstandig ist. 

Vorkommen: Obere Kelloway. 
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