
PODSTAWY PALEOBIOLOGII – CZĘŚĆ ZOOLOGICZNA 

 

Ćwiczenia II. 

Mikroskamieniałości. Gąbki i koralowce. 

 

R: PROTISTA 

PH: RHIZOPODA 

CL: FORAMINIFERA (Cm-rec) 

 

Rys.1. Globigerina (Pgeocen-rec): w dwóch rzutach (od góry oraz z widocznym ujściem). 

Rys.2. Textularia: w dwóch rzutach (z boku i z widocznym ujściem). 

Obs.. Elphidium: w jednym rzucie ( z widocznym ujściem wielokrotnym). 

Obs.. Nummulites (Pgpaleocen – Pgoligocen): budowa skorupki. 

 

Tabela1. Różne kształty skorupek wraz z przykładami - podział 

 

R: ANIMALIA 

 

PH: PORIFERA (Cm-rec) – kambr- współcześnie 

 

CL: CALCISPONGEA – GĄBKI WAPIENNE (kalcyt, gł. triaktiny i tetraksony) 

O: PHARETRONIDA 

 

Tabela 2: Nazwij poszczególne typy igieł występujące u gąbek: 

triaksony, triaktinie, tetraksony, monaksony, desmy, lichniski; 

 

 

Obs. Phorosphaera – obejmuje formy małe o kulistym kształcie, bez paragastra (tzw. budowa zamknięta), 

pory wlotowe i wylotowe rozłożone nieregularnie na całej powierzchni 

Zasięg stratygraficzny: kreda 

  

CL: HYALOSPONGEA – GĄBKI SZKLISTE (krzemionka, monaksony, triaksony) 

O: LYCHNISKIDA 

 

Rys.3. Coeloptychium: nóżka, pory inhalacyjne, sieć lichnisków. 

Zasięg stratygraficzny: kreda 

 

CL: DEMOSPONGEA – GĄBKI ZMIENNOSZKIELETOWE 

O: LITHISTIDA -GĄBKI KAMIENNE (krzemionka, desmy) 

 

Obs. Astylospongia: kształt kulisty, pory wlotowe (na powierzchni gąbki) i wylotowe (w płytkim kanale 

paragastrze). 

Zasięg stratygraficzny: ordowik-sylur 

 

Obs. Cnemidiastrum: kształt, pory wlotowe i wylotowe, zwrócić uwagę na zróżnicowanie morfologiczne 

Zasięg stratygraficzny: jura 

 

 

CL: SCLEROSPONGEA – GĄBKI KORALOWE 

O: STROMATOPOROIDEA 

 

Obs.. Actinostroma: laminy i słupki, astrorizy, mamelony 

Zasięg stratygraficzny: kambr-karbon 

 

Obs . Amphipora ramosa: szkielet gałązkowy. 

Zasięg stratygraficzny: sylur- jura 

 

 

 

 



PH: CNIDARIA - PARZYDEŁKOWCE 

CL: ANTHOZOA (Cm-rec) – koralowce 

 

Ryc. 4 

a.Elementy szkielet polipa, koralitu   

[Jamę chłonąco trawiącą, gardziel, czułki 

Mezenterium – przegroda w jamie chłonąco-trawiącej 

Dysk bazalny- element którym polip przytwierdza się do podłoża 

Teka – ściana osłaniająca na zewnątrz ciało polipa 

Epiteka- ściana dodatkowa, wytwarzana na zewnątrz teki 

Septy – pionowe przegrody wewnątrz koralitu 

Denka (tabulae) – poziome przegrody wewnątrz koralitu 

Dissepimenta – pęcherzykowate blaszki, znajdujące się w peryferycznej strefie koralitu 

Sinaptikule – beleczki na bocznej ścianie septy, łączęce dwie sąsiadujące przegrody] 

 

b. Typy budowy kolonii: dendroidalną, cerioidalną, plokoidalną 

c. Przyporządkuj gatunki (rodzaje), do poszczególnych typów kolonii: 

Hexagonaria sp. , Thamnophyllum sp., Tarbellastrea sp. , Favosites sp. ,  

 

 

O: RUGOSA (ordowik - perm) – koralowce czteropromienne –  

Prześledź na schemacie charakterystyczny rozwój septów u przedstawicieli rzędu 

 

Rys.5. Calceola: pokrój ciała. Koral pojedynczy , z kielichem w kształcie pantofelka; nie był on 

prawdopodobnie przymocowany do podłoża, lecz spoczywał na dni płaskim bokiem, Miał półkolistą 

przykrywkę służącą do zamykania kielicha w razie niebezpieczeństwa lub zanieczyszczenia wody. 

Zasięg stratygraficzny: dewon 

 

Obs.6. Thamnophyllum: typ kolonii. Zwrócić uwagę na rugi (zmarszczki) 

Zasięg stratygraficzny: dewon 

 

Rys.7.  Hexagonaria: typ kolonii. Rodzaj ten należy do koralowców dwustrefowych tj, wyróżniona strefa 

dissepimentów i strefa tabularium 

Zasięg stratygraficzny: dewon – karbon 

 

Ryc. 8.  

Określ strefowość budowy koralitu 

Zaznacz tekę, denka, dissepimenta, struktura osiowa 

 

 

O: TABULATA  (ordowik –perm) - DENKOWCE 

 

Rys.9. Favosites: elementy szkieletowe (teka, denka). Korality wewnątrz tek mają wykształcone liczne 

płaskie denka i szczątkowe septa w postaci kolców. Teki poszczególnych polipów są porowate, sąsiadujące 

polipy mogą się więc ze sobą łączyć 

Zasięg stratygraficzny: ordowik - dewon  

 

Rys.10. Halysites: kolonia widziana z góry ma łańcuszkowaty kształt. Wewnątrz tek wykształcone liczne 

płaskie lub  wypukłe denka. W niektórych koloniach zaznacza się zróżnicowanie na makro- i mikro- 

korality.  

Zasięg stratygraficzny: ordowik - sylur  


