
PODSTAWY PALEOBIOLOGII – CZĘŚĆ ZOOLOGICZNA 

 

Ćwiczenia V. 

Ramienionogi. Graptolity. Mszywioły 

 

R: ANIMALIA 

PH: BRACHIOPODA (Cm-rec) 

CL: ARTICULATA 

 

O: STROPHOMENIDA (ORDOWIK-JURA) 

W tym rzędzie muszla jest najszersza wzdłuż brzegu zawiasowego. Muszle są wklęsło-wypukłe z 

promieniście ułożonymi żeberkami. Szkielet lofoforu w postaci listewek brachialnych.  

 

Obs.1. Horridonia: kształt i wielkość muszli, kolce, urzeźbienie. 

muszla duża z silnie wypukłą skorupką nóżkową, skorupka ramieniowa wklęsła. Skorupki 

opatrzone długimi, grubymi, rurkowatymi kolcami. 

Obs.2. Gigantoproductus: kształt i wielkość muszli, urzeźbienie. 

Największy ze znanych ramienionogów, z brzegiem zawiasowym do 35 cm. 

 

O: TEREBRATULIDA 

ramienionogi o muszlach gładkich, niekiedy z pofałdowanym brzegiem skorupkowym, brzeg 

zawiasowy krótki, brachidium w kształcie pętli 

 

Rys.1. Stringocephalus burtini: kształt i wielkość muszli, urzeźbienie. 

muszla duż, silnie dwuwypukła, zwykle o gładkich skorupkach. Skorupka nózkowa z silnie 

zagietym dziobem. Gatunek ten jest skamieniałością przewodnia dla górnej częśći środkowego 

dewonu.  

Obs.3. Coenothyris vulgaris: kształt i wielkość muszli, urzeźbienie. 

muszla gładka, zwykle owalnie wydłużona, rzadziej kolista.  

 

O: SPIRIFERIDA  

muszla silnie dwuwypukła, ornamentowana promienistymi żeberkami lub pofałdowana. Cechą 

charakterystyczną jest spiralne brachidium (spiralium). Skorupka muszlowa zwykle z dobrze 

wykształconą areą, której brak jest na skorupce ramieniowej.  

 

Obs.4. Desquamatia globosa: kształt i wielkość muszli, urzeźbienie. 

 

Rys.2. Eleutherokomma: kształt i wielkość muszli, urzeźbienie. 

 

O: RHYNCHONELLIDA  

 

muszle w zarysie trójkątnym lub rombowatym , brzeg zawiasowy krótki, na muszli zwykle 

występuje zatoka i siodło, a skorupka muszlowa opatrzona krótkim wystającym dziobem. Podstawę 

dla lofoforu tworzą crura.  

 

Rys.3. Lacunosella: kształt i wielkość muszli, urzeźbienie. 

 

PH: HEMICHORDATA (Cm3-rec) 

CL: GRAPTOLITHINA (Cm3-C1) 

O: DENDROIDEA 

 

Do tego rzędu należą formy przytwierdzające się do dna. Najstarszy rząd graptolitów, istniejący od 

środkowego kambru do górnego karbonu. Rabdozom drzewkowato rozgałęziony, połączony 

czasem poprzecznymi, korowymi beleczkami (disseptimenta). Trzy rodzaje tek: autoteki, biteki i 



stoloteki w postaci różnej wielkości rurek. Rabdozom przytwierdzony do podłoża nózką 

zakończoną dyskiem bazalanym.  

 

Obs.5. Dictyonema: pokrój kolonii. 

  

O: GRAPTOLOIDEA 

Przedstawiciele tego rzędu to formy wyłącznie planktonowe lub epiplanktonowe 

  

Rys.4. Monograptus: pokrój kolonii. 

Obs.6. Spirograptus: pokrój kolonii. 

 

PH: BRYOZOA (O-rec) 

CL: STENOLAEMATA 

O: CRYPTOSTOMATA 

 

Obs.6. Fenestella: pokrój kolonii, fenestrulae, ułożenie zoecjów, disseptimenta. 

 

Kolonia w kształcie lejka lub wachlarza, siatkowata. Wąskie gałązki ułożone w przybliżeniu 

równolegle , połączone są w dosyć regularnych odstępach poprzecznymi beleczkami 

(disseptimentami). Puste przestrzenie kraty szkieletu nazywamy okienkami (fenestrulae). Gałązka 

składa się z dwuseryjnie ułożonych zoecjów, otwierających się na powierzchni kolonii (wewnątrz 

lejka) okrągłymi ujściami (aperturami). Dwa rzędy zooecjów w gałązce rozdzielone są środkowym 

grzbiecikiem (carina) 

 

 

 

 


