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Natural Endocranial Casts of the Cervidae from Węże I Near Działoszyn (Poland)

[W ith 1 text-fig. and pls. I I—V]

Naturalne odlewy endocranium Cervidae ze stanowiska Węże I koło Działoszyna (Polska)

A b s t r a c t .  This work presents a description of the  endocranial casts of Procapreolus 
wenzensis (Czyż.) and Cervus warthae Czyż. I t  makes the basis fo r reconstructing some cha
racters of the  external structure of the brain of these two species and comparing them  w ith 
those of the roe-deer, red deer and Muntiacus. Conclusions concerning the  efficiency of the 
sense organs, behaviour and affinities are also given.

INTRODUCTION

A very rich fauna of vertebrates has been found a t the locality Węże I  
in the nature reserve a t Zelce near Działoszyn in the Sieradz Province (Po
land) (Samsonowicz, 1934). In  addition to bones there were also natural endo
cranial casts belonging to many mammalian species there. The endocranial 
casts of Desmana kormosi Schreuder  (Sych & R zebik -K owalska, 1972) 
Mustelidae (Czyżewska, 1981b) and Canidae (Czyżewska, 1981a) have alrea
dy been examined and described.

The objective of this work was to describe the endocranial casts and on 
the basis of these descriptions to characterize the external structure of the 
brains of Procapreolus wenzensis (Czyżewska 1960) and Cervus warthae Czy
żewska 1968, whose remains were accumulated in large numbers a t W ęże I. 
Procapreolus wenzensis shows a close relationship with Capreolus as regards 
the structure of the skull, dentition and antlers, and Cervus warthae is a pri
mitive species of the genus Cervus (Czyżewska, 1959, 1960, 1968).

A part of the old cave a t Węże I  was filled with a bone breccia (Samsono
wicz, 1934; Sulim ski, 1959). The deposit of this cave was formed in various 
sedimentary cycles (Głazek et al., 1973; Samsonowicz, 1934). The remains 
of Procapreolus wenzensis and Cervus warthae were embedded in the Pliocene 
deposit (*? Lower Villafranchian).

B rauer  and  Schober’s (1970) and Stelmasiak’s (1958) term inology was 
used in describing the  brain  and its vessels and the  names of regions of the
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STRESZCZENIE

Odlewy endocranium Procapreolus wenzensis (C z y ż .) i  Germs warthae C z y ż . 

pochodzą z Wężów I kolo Działoszyna, województwo Sieradz, gdzie znale
ziono także liczne szczątki szkieletu tych gatunków. Sądząc z odlewów endo- 
cranium półkule mózgu obu tych jeleni były niskie, szczególnie w okolicy czo
łowej.

Mózg Procapreolus wenzensis był wąski i stosunkowo wydłużony, w układzie 
bruzd półkul mózgu brak połączenia widocznego na odlewie między sulcus 
ectosylvius rostralis a sulcus suprasylvius, jest widoczny na powierzchni zew
nętrznej sulcus splenialis. Mózg Procapreolus wenzensis wykazywał pewne po
dobieństwo do mózgu Muntiacus muntjac. Stopień neokortykalizacji mózgu 
Procapreolus wenzensis, sądząc po intensywności bruzdowania półkul mózgu, 
był bliższy temu Muntiacus muntjac niż Capreolus capreolus.

Mózg Cervus warthae charakteryzuje zwężenie w okolicy czołowej. Na od
lewach bruzdy półkul mózgu zaznaczają się niewyraźnie, szczególnie w okoli
cy potylicznej. Sulcus ectosylvius rostralis i sulcus suprasylvius są połączone. 
Sulcus splenialis jest widoczny na powierzchni zewnętrznej półkul mózgu. 
Półkule mózgu Cervus warthae były pofałdowane w podobnym stopniu jak 
n  Cervus elaphus L.
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Plate II

A fragment of the breccia at the Pliocene locality Węże I, containing mammalian bones (H y
polagus and others) and, on the right-hand side, a fragmentary endocranial cast of Proca
preolus wenzensis (Czyż .), X  с. 1




















