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RODZAJ STACHYODES (STROMATOPOROIDEA) W DEWONIE POLSKI

Streszczenie. - Na podstawie badań dokonanych na m a teri al e z dewonu Gór Święto

krzyskich i zac hodnie j części Wyżyny Małopolskiej autorka stwierdza, że rodzaj
Stachyodes występu je w P olsce w dewonie środkowym i górnym . Opisano 7 ga tun
ków: Stachyodes ve rti cillata (Me Coy), S. radiata Lecompte, S. coespito sa Lecompte,
S. parall eloporoides Lecompte, S. costulata Lecompte, S. stromatoporoides n. sp.
i S. lagowiensis n. sp . Podkreślono znac zen ie mi krostruktu ry jako cechy rodzajowej
oraz stwierdzono dużą zmienność w obrębie ga tunku . Poza tym poczyniono obser-

wacje dotyczące ekologii i bi ocen ozy opisany ch form.

WSTĘP

Nin ie jsza notat ka , podobnie jak wydana W roku 1956 o rodzaju A m phi
pora, jest rezultatem systematycznych badań nad dewońskimi Strornato
poroidea P olski. Nie obejmuje ona całości zagadnienia rodzaj u Stachyodes,
gdyż dotyczy ty lko części zebranego materiału. Pomija m tu również nie
które kwestie na tury ogólniejszej, jak n p. taksonomia, ponieważ mają one
stanowić część składową pracy , traktującej o całej grupie Stromatopo
roidea.

Wyrażam wdzięczność Prof. M. Różkowskiej za oznaczenie t owarzy
szących stro matoporoidom Tetracoralla, za prz eczytanie rękopisu i prze
dyskutowanie niektór ych zagadnień. P rofesorowi R. Kozłowskiemu skła

dam serd eczne podziękowanie za cenne uwagi , dyskusje i poprawienie
te ks tu. Mgr J . Czermińskiemu dziękuję za, w sk azówki dotyczące straty
grafii dewonu Gór Ś wi ę tokrzyskich . Dziękuję też p. M. Czarnockiej za
wykonanie fo tografii.

W roku 1957 , jako stypendystka Polskiej Akademii Nauk, przebywa
łam w Związku Radzieckim. Za udostępnienie mi bogatych zbiorów, do
starczenie literatury rad zieckie j związanej z tematem mej pracy oraz .za
w szelkie rady i wskazówki składam serdeczne podziękowanie Prof.
W. 1. Jaworskiemu z WSEGEI w Leningradzie;

Acta Palaeorrtologica Polonica - vol. IVj4 23



354 WŁADYSLAWA GOGOLCZYK

WARUNKI GEOLOGICZNE WYSTĘPOWANIA STACHYODES

Opracowany materiał zebrałam Vi środkowym i górnym dewonie Gór
Świętokrzyskich oraz w zachodniej części Wyżyny Małopolskiej. Ogólne

. warunki geologiczne występowania rodzaju Stachyodes są analogiczne
do tych, jakie podawałam w pracy o rodzaju Amphipora (1956). Stachyodes
nie występuje wprawdzie tak masowo jak Amphipora, jednak jest również
skałotwórczy, tworząc ławice niekiedy znacznej miąższości. Spotyka się

go także w ławicach amfiporowych lub w ich sąsiedztwie.

Wykształcenie osadów zawierających Stachyodes jest podobne jak
utworów amfiporowych . Dlatego pomijam tutaj charakterystykę mate-
riału pod względem li tologicznym. .

Najniżej stratygraficznie stwierdziłam obecność S tachy odes w dolo
mitach (doli na Łagowicy, w Nowym Stawie) , zaliczanych przez J . Czar
nockiego (1950) do eif1 u (kuwinu). Większą ilo ść prób zebrałam z dolno
żyweckiego kompleksu dolomitów z wkładkami w ap ieni koło wsi Zagaje
i Nowego Cząstkowa. Nad rzeką Dobruchną , po prawej jej stronie , sta
ohiodesy tworzą ławice na pr zemian z amfiporami. Posi ad am również

okazy Stachyodes z dolomitów dębnickich i z Nowej Wioski, uważanych
za dolno-ż yweckie . Materiał ten jest , niestety, bardzo zniszczony i gatun
kowo n ieoznaczalny.

Poklady ze stachiodes ami, wykształcone w postaci wapieni , zalicza
się przeważnie do żywetu. Należą tu odsłonięcia w Wymysłowie , w Ła

gowie n . Lagowicą - po stronie południowej synkliny lagowsklej - w Sit
kówce , Jaworzni, Sukowie, Bilczy, Radomicach, niektóre odsłonięcia na
Górze Zygmuntówce i Zelejowej k. Chęcin , w Bolechowicach, Śniadce

i Dziewkach.
Licznie występują stachiodesy w górnym dewonie - zwłaszcza. we

franie - w synklinie kieleckiej , a mianowicie na Wietrzni, w Zagórzu
i na Kadzielni. Formy z Zagórza i Wietrzni należą prawdopodobnie do
dolnego franu, natomiast okazy z Kadzielni - do franu środkowego.

STOSUNKI BIOCENOTYCZNE

Stachyodes występuje w Polsce jako współbudowniczy raf stromato
poroidowych wraz z innymi przedstawicielami tej grupy, zarówno gałąz

kowymi, jak i masywnymi, oraz z koralami. Formy gałązkowe zajmowały

przestrzenie wolne między masywnymi. Miejscami, jak w Radomieach.
stachiodesy tworzą gęstsze, pasmowe skupienia, miąższości kilku centy
metrów. W Dziewkach, w punkcie określonym w pracy S. Śliwińskiego

(1956) jako szczy t rafy, stwierdziłam pomiędzy warstwami form masyw
nych kilkucentymetrową wkładkę z licznymi ułamkami stachiodesów,
pozostających luźno w zwietrzelinie.
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W rafach stromatoporoidowych dominującą rolę budowniczych speł

niały najczęściej formy masywne , BJ współtowarzysząo e im ~tachyodes,

Idiostroma, Tabulata oraz osobnicze czy kolonialne Tetracoralla tworzyły

mniejsze lub większe gniazda. Poza tym dość bezładnie rozmieszczone były

w rafie amfipory, człony liliowców i, spo radycz nie , wielkie brachiopody,
jak Bornhardtina sp., Stringocephalus burtini oraz inne mniej sze. Liczeb
ność poszczególnych populacji była różna. Tam, gdzie wśród form drob
nych, obrastających masywne, dominują amfipory, stachiodesy występują

tylko jako małe skupienia. Takie s tosunki biocenotycz ne można stwierdzi ć

w niekt órych odsłonięciach w Dziewkach, Łagowie, Radomicach , Zelejo
wej , Bolechowieach i Dębniku.

T abela I

Profil ławic stromatoporo idowych w Łagowie (Cegielnia)
Se ction oj stromatoporold bank s in Logów
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W przypadku, gdy populacje są liczniejsze , poszczególne formy zaj
mują stanowiska obok siebie , tworząc oddzielne skupienia, w których
sporadycznie tylko występują przeds tawiciele odmiennej grupy. Takie
stosunki zarysowują się wyraźnie na przykład na Zygmuntówce, w odsło

nięciu przy szosie do Kielc. Podobne zjawisko obserwujemy w Dębniku ,

gdzie w niektórych kamieniołomach widać duże skupienia s tromato
poroidów masywnych, obok zaś ławice amfiporowe leżące na stachiodeso
wych. Ławicom amfiporowym towarzyszą tu liczniejsze Te tracoralla.

Ławice, w których rolę dominującą odgrywa Stachyodes, spotyka się

o wiele rzadziej , niż ławice amfiporowe; miąższość ich wynosi zazwyczaj
od 5 do 40 cm. Ławica stachiodesowa stanowi zwykle niższy poziom, ani
żeli amfiporowa; spotykane są jednak kompleksy ławic, w których jeden
lub drugi rodzaj , na przemian, występuje jako dominująca forma skało

twórcza. Przykładem zjawisk tego typu są odsłonięcia w Sukowie, Rado-
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micach, Jaworzni, Śniadce , Skałach, Łagowie , Wymysłowie . i . Dębndku.
Dla ilustracji podaję tylko dwa profle takich ławic, a mianowicie z Lago
wa i Wymysłowa (tab. 1, 2).

Tabe la 2

Profil ławic stro mato poroi dowych w Wymysłowie

Section of stromatoporoid bonks in Wymyslów
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W tabeli 3 podaję obserwacje, jakie poczyniłam na 15 płytach mar
murowych polerowanych, o powie rzchni 0,25 X 1,60 m ; dają one pewną

ogólną orientację odnośnie asocja cji pod względem ilościowym i jakościo

wym.
Powyższe dane pozwalają sądzić , że Stromatoporoidea są biologicz

nie l'aczej ekskluzywne i tworzą często własne , zamknięte zespoły. Na
przykład , koło Lagowa spotkałam mfę czysto stromatoporoidową, w kt ó
rej nie znalazłam ani jednego okazu Tabulata 'czy Tetracoralla. Stachio
desy towarzyszą często amfiporom, są jednak grupą mniej liczną. Często

tliwość ich występowania jes t różna : na 100 cm? powierzchni płyty może

przypadać 10, 20, a nawet 100 okazów. Actinostroma i inne masywne for
my Stromatoporoidea często rosną bezpośrednio na obcych orga ni zmach,
np. na tabula tach, albo też służą tym ostatnim za podstawę do założenia

kolonii. P odobnego zjawiska nie zaobserwowałam ani u amfipo r, ani
u stachiodesów.

Z powyższych obserwacji można wnioskować, że stachicdes y v ż yły

w morzach płytkich, często wśród stromatoporoidów m asywnych, które
chroniły je przed silnymi ruchami fa l. Poza tym, w cich ych , płytkich lagu-
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T.a bela 3

Skład asocjacji st romatoporoidowych
Composltion ofree]"assoclations I

.357

Stromato-
poroidea Tabulata Tetra-
masywne coralla

No. Sta chyodes Aniphipora . massive,

ilość okaz ów
number of speclmens

1* Skupienia po 7-25 okazów, nieregular- Liczne, razem

Jnie rozłożone na całej powierzchni ze srachiode-
płyty sami 70 - 80

Aggregal /ons ot fro m 7 lo 25 spec/mens , irregu- Nu merous, together
larly arranged on the płate-surface wil ii S tachyodes

------
2 Tworzą skupienia wśród amfipor Liczne 2 l -

Concentrated among Amph ipora Numerous

3 Nieliczne, wśród amfi por Liczne 75 30 -
Sca rce, among Amphipora Numero us

_ .-

4 Wśród amfipor Liczne 55 31 -
Among Amphlpo ra N umerous

-- - - ---
Sporadyczne

,
5 - '11 3 -

Sporadica/
- - ---- - - -~-~

6 Liczne 2- - -
Numerous

- - - - - - -- -- -- -- - ---- --
7 Licine

- - - -
Numerous

8 Wśród amf ipor Liczne - 3 - ,
Among Amphipora Numerous

9 - Liczne 6 · - I -
Numerous

. -- ____ o

10 Sporadyczne Sporadyczne Spo rady czne - -
S portulical Sporadlcal Sporadica /

- - - -- - _~...---'-------L

II - Spora dyczne 30 10 -
S po radical

- - - - -. ------ -
12 1 okaz Liczne

/ specimen
- - -

N umerous
- - - --

J3 5 okazów Ok. 300 okazów
..

5 spec/mens
I - -

Ca 300 speclmens
_. . ___ o

14 2 okazy Liczne 7 l -
2 speclmens Numerous

15 1 okaz Liczne 4 17
/ speclmen

-
Numerous I

• Miejscowośc i :

Lo calitl es : No . 1- 13 - Bolccho wice, No. 14 - Szewce , No. 15 - Dębn ik .
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nach tworzyły one niekiedy wielkie izolowane stanowiska w postaci ławic .

Rozwój ich wymagał jednak raczej niezmiennych warunków, a gdy ule
gały one zakłóceniu - organizmy te zanikały , ustępując miejsca bardziej
pod tym względem plastycznym organizmom, np. amfiporom. Jedynie sil
niejsze kolonie stachiodesów zdołały przetrwać wśród nowych form, zaj
mujących dany obszar dna. Tak jest na przykład w Dębniku , gdzie żywet

górny jest wapienno-marglis ty , co wskazuje na pogłębienie morza.

Można przyjąć , że stachiodesy były dobrym wskaźnikiem facjalnym.
Zespół faunistyczny, w zasadzie jednakowy we wszystkich prawie odsło

nięciach, niewysegregowany , jak również rozmaita wielkość przedstawi
cieli danej populacji - wskazują na naturalne przyżyciowe s tanowiska.
W niektórych odsłonięciach położenie organizmów oraz stan ich zacho
wania przemawiają za krótkim, niedalek im trans por tem po śmierci (np.
Sitkówka).

ST AN Z ACHOWANI A MATERIAŁU I METODA PRACY

Stachiodesy są najczęściej zawarte w dolomitach valbo wapieniach,
które tylko wyjątkowo mają charakter marglisty. Stan zachowania oka
zów w dolomitach jest z reguły bardzo zły i materiał ten na ogół nie na 
daje się do badań.

Zawarte w wapieniach stachiodesy zachowane są różnie , zależnie od
grubości kryształów, czystości osadu oraz stopnda mechanicznego znisz
czenia gałązek. Jest to zazwyczaj materiał złożony z fragmentów gałązek:

wyjaśnienie ich przestrzennego położenia względem siebie nastręcza duże

trudności i nie zawsze jest możliwe. W terenie obserwuje się na powierzch
ni skały najczęściej tylko przekroje poprzeczne, a co najwyżej skośne sta
chio~esów. Określenie części dystalnej kolonii jest na ogół t rudnym pro
blemem. Okazów naturalnie wypreparowanych nie znalazłam . Wydobycie
kolonii z wapienia lub choćby odsłonięcie powierzchni bez jej uszkodze
nia jest prawie niemożliwe. Zebrane w Zagórzu lekko zwietrzałe ułamki

wapieni marglistych, zawierające Stachyodes, umieściłam na pewien czas
w wodzie, a następnie oczyszczałam mechanicznie przy pomocy igieł róż

nej grubości . W ten sposób uzyskałam jeden dość duży fragment kolonii .
Stachyodes verticillata (Mc Coy), który umożliwił poznanie jego ogólnego
pokroju, budowy makroskopowej i naturalnej powierzchni. Bardzo del i
katna budowa wewnętrzna Stachyodes może być badana jedynie na pod
stawie szlifów mikroskopowych. Najlepsze preparaty uzyskałam z ok a
zów zawartych w wapieniach marglistych. Zabarwienie powierzchni okazu
sprawia nieraz wrażenie, że is tnieje epiteka, czego nie potwierdzają liczne
i dokładne obserwacje.
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DOTYCHCZASOWY STAN BADAŃ NAD RODZAJEM STACHYODES W POLSCE

Stachyodes był opisany z Polski tylko przez G. Giiricha (1896), który
oznaczył go jako "S. verticillata Nicholson", przy czym rozróżnił dwie jego
odmiany: S. verticillata Nich. var. angustellata i S. verticillata Nich. var.
latestellata, różniące się - według tego autora - strukturą tkanki.

Charakterystyka tych form podana przez Gliricha jest zbyt ogólni
kowa, nie zawiera bowiem wymiarów cenosteum i elementów morfolo
gicznych. Przy opisie uwzględnia Gurich tylko przekroje poprzeczne, za
mieszczone zaś przezeń rysunki przedstawiająfragmenty przekrojów. Bra
ki te utrudniają, a nawet uniemożliwiają zarówno dokładne oznaczenie
gatun ków, jak i porównanie ich między sobą.

Var. angustellata pochodziła z Szydłówka, zaś var. latestellata 
z Wietrzni. Glirich (1903) cytuje tę ostatnią formę również z Dziewek
i Dębnika. Stwierdził on S. verticillata var. angustellata jedynie w górnym
żywecie, natomiast var. latestellata - w górnym żywecie oraz we franie,
i to zarówno w dolnym, jak i w najwyższym jego ogniwie.

Porównując Stachyodes verticillata z dewonu Polski - z formą tego
ga tunku opisaną przez H. A. Nicholsona (1886/92) i A. Bargatzky'ego (1881),

\ ' , ;

Gurich zauważył, ż eokazy z Polski na przekroju poprzecznym mają więk-

sze i gęściej ułożone "pory cenenchymatyczne" .
Oprócz S. verticillata Nich. , Gurich cytuje Stachyodes sp. z wapieni,

odsłoniętych o 3 km na wschód od Lagowa. Są to, jego zdaniem, utwory
górno-dewońskie (kadzielniańskie). Z innych miejscowości wymienia Gu
rich rodzad Stachyodes w Szewcach i Zelejowej.

Ustanowiony przez Gliricha (1896) rodzaj Sphaerostroma ma wsz yst
kie zasadnicze cechy budowy Stachyodes. Charakterystyczne dla niego,
zdaniem au to ra , promienisto-wł ókniste ściany kanałów zoidalnych - za
obserwowalne zresztą już u Stachyodes -nie stanowią istotnej różnicy ;

Struktury te są zapewne wtórnymi utworami natury ndeorganicznej , jakie
występują również na okazach Stachyodes w materiale opisanym w tej
pracy . Sphaerostroma exiguum przypomina Stachyodes radiata Lecompte.

Z innych autorów , zajmujących się opracowandern dewonu Polski, ża

den nie podaje n awet ogólnego opisu Stachyodes, a tylko niewielu cytuje
ten rodzaj , m. in. J . Siemiradzki (1903). Wymienia on tylko jeden gatunek;
S. v erticillata, nie uwzględniając odmian wyróżnionych przez Guricha:
D. Sobolew (1904) w swej pracy o profilu Grzegorzowice-Skały-Włochy

nie cytuje w ogóle Stachyodes.
Podejmując dalsze badania nad tym rodzajem w naszym dewonie

pragnęłam nawiązać do badań Gliricha i bliżej poznać oznaczone przez
nieg o formy Stachyodes, lecz z powodu braku kolekcji wymienionego ba
dacza nde mogłam zbadać holotypów.
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CZĘŚĆ OPISOWA ·

Rodzaj Stachyodes Bargatzky , 1881

1881. Stachyodes Barga tzky ; A. Barga tzky, S ta ch yod es..., p . 688: l

1896. Sphaerostroma Gurich : G . Gurich, Das Pala eozolcum .."/ p . 128, p l. 1; fig . 2 a-c .

Diagnoza dla tego ro dzaju została podana przez Ba rgatzky 'ego (1881),
Nicholsona (1886) , Heinricha (1914), Kiihna (1939), Lecompte 'a (1952) , Ja
worskiego (1955) , GaUoway 'a (1957) i in. Wsz yscy znani mi autorzy , któ
rzy badali Stachyodes , charakteryzują w podobny spos ób jego budowę

morfologiczną. Istniej e tylko różnica zdań odnośnie wyst ępowania denek
i astroriz. Na przykład Barga tzk y w ogóle me stwierdził denek, zaś Hein
rich uważa je za fałszywe denka , będące w ytworem wtórnych procesów
mineralizacyjnych. Obecność denek stwierdz ili m . in . Nicholson , Lecompte ,
Jaworskij i Galloway. Astrorizy n a ogół nie zostały stwier dzo ne u Stu
~hyodes, lecz Lecompte podaje, że eleme nty te 'is tniej ą , chociaż niezaw
sze są wyra źne i regularne.

Za najbardziej istotną cechę dla tego rodzaju uważa się budowę włók

na szkieletowego, kt óra określana bywa jako porowa ta (Giirich, 1896 ,
Jaworskij , 1955), jako rurkowata (Nicholson , 1886, Galloway , 1957), jako
rurkowato-porowat a (Kiihn , 1939) lub w reszcie jako mikroretikularna (Le
compte , 1952).

Opis. - Dotychczasowe badania, wykazały , że formy należące do Sta
ch yodes były organizmami kolonialnymi, o cenosteum w postaci gałązek

prawie prostych lub też ' robakowato powyginanych. Powier zchnia ich
pokry ta jest porami n a ogół okrągłymi, rozmieszczonymi n ieregu larnie.
Nie stwierdziłam, w jakim 's topni u pory te są zmienne u poszczególnych
gatunków,.ponieważ t ylko w jednym przypadku (u S. verticillata) zn ala
złam kolonię z wyraźnie odkrytymi fragmentami powierzchni. U inn ych
gatunków obserwowałam naszlifowane boczne powierzchnie. Powyższe

badania pozwoliły stwierdzić, że w tym samym ga tunku wielkość i układ

por są jednakowe.
Powierzchnia gałązek jest nder ówna , występują na niej bowiem łagod

ne wzniesienia, brodawki, drobne wyrostki , a niekiedy stożkowate wy
rostki zakończone na szczycie otworkiem. Na niektórych okazach widocz
ne są pączki lub ślady po odłamanych gałązkach (sęki) . Wierzchołki ga
łązek bywają łagodnie zaokrąglone lub stożkowate. Nie wydaje się praw
podobne, ab y istniały kolonie o cenosteum w pos taci pojedynczej tylko
gałązki.

Pokrój całej kolonii oraz sposób i stopień rozgałęziania jest r ó żny:

Niekiedy dwie gałązki lub więcej zrastają się ze sobą cz ę ściami powierzch
ni albo całkowicie , tworząc w dalszym stadiu m rozwojowym jedną całość.
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Istnieje czasem jak gdyby krótki pień, z którego wyrastają gałązki mające

..garby i rozgałęziające się nieregularnie. U Stachyodes verticillata na przy
kład pień wznosi się dość wysoko; kolonia ma tutaj wygląd krzaczasty,
.a nawet drzewiasty. Zasadniczy kierunek wzrostu jest pionowy. Na tym
.samym poziomie wzrostu kolonii są pnie - sądząc po ich grubości - stare,
na których opiera się już bogato rozgałęziona korona i niskie stożki za
początkowujące kolonię . Gałązki mogą być połączone za pomocą wyrost
.k ów "syringoporoidalnych".

Struktura wewnętrzna jest widoczna najlepiej na przekrojach po
-d łu ż nych i poprzecznych . Tkanka przedstawia siatkę różnej gęstości, od
bardzo luźnej - do prawie zupełnie zwięzłej, tak że trudno w niej w y
różnić składowe elementy szkieletu. Tkanka może na całym przekroju być

j ednakowa , albo też tworzyć pewne strefy charakterystyczne. Najczęściej

wyróżnicowująsię dwie st refy: 1) środkowa , czyli rdzeń, i 2) peryferyczna;
różnią się one obrazem struktury. Szerokość tych 's tref i stosunek ich
-grubości jest zmi enny . Rdzeń może być położony centralnie lub ekscen
t rycznie .

Tkankę przebijają kanały , biegnące wzdłuż kolonii. Może to być jeden
-główny kanał albo kilka, położonych w środkowej części cenosteum, lub
też rozrzuconych nieregularnie w całym przekroju, jak to jest np. u S. pa

ralleloporoides Lecompte, Kanały mają zazwyczaj boczne odgałęzienia,

które przeważnie również rozgałęziają się. P rzebieg kanału trudno jest
prześledzić na całej długości gałązki, ponieważ przekrój podłużny przez
cały kanał jest praktycznie nieosiągalny z uwagi na nieprostolinijny prze
'bieg gałązki. Kanały przecięte są denkami, których ilość, kształt i roz
mieszczenie bywają różne . U tego samego gatunku denka są ułożone tym
.g ęś ciej , im więcej kanałów przecina dany odcinek gałązki. Kanały nie są

-ograniczone własnymi ścianami. .

Inne otwory, stanowiące oczka siatki, uważam za komory cenenchy
matyczne. Nie. mają one ścian, lecz są liczniejsze, o różnorodnym kształcie

i drobniejszych niż kanały rozmiarach . Czasem kilka komór łączy się

w jedną, bardzo skomplikowanego kształtu, dla której termin "galer ie",
'użyty przez Galloway'a (1957), wydaje mi się trafny . P rzegrody przeci
nające komory, czyli dissepimenta, występują nie zawsze i mają kształt

na ogół wypukły.

Pods tawowym elementem szkieletu są włókna, z których zbudowane
są większe elementy morfologiczne, a mianowicie blaszk i i pręciki. Struk
t ury te nie zawsze są dobrze wyróż~cowane i mogą być odmienne kształ

item i grubością . Wyrażniejsze są na ogół pręciki. Poza blaszkami, które
:~ą odpowiednilciem struktur poziomych, ogólnie znanych u Stromatopo
r oidea, u Stachyodes mogą -występowa ć jeszcze utwory w postaci bardzo
..cienkich, nitkowatych w przekroju , koncentrycznych blaszek. Przebiegają
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one a lbo na peryferii cenosteum, albo od peryferii do polow y promienia
lub też przez całą jego szerokość. Są to blaszki prz yrostowe - ciągłe za
równo w kierunku pionowym , jak i poziomym. Co pewien okres, a więc

co 5-7 przyrostów, występują bardzo silnie pigmentowane, grubsze blasz
ki przyr ostowe .

Na przekroju podłużnym blaszki przyrostowe mają kształt stożkówr:

skierowanych wypukłością ku górze, w kierunku wzrostu kolonii.
Odnośnie mikrostruktury wydaje się, że zachodzi tu często niepo

rozumienie wynikające z tego, ż e poszczególni badacze zbytnio koncen
trują się na opisie przekrojów , a za,mało naświetlają to zagadnienie w uję

ciu przestrzennym. Obserwacje nad materiałem z Polski doprowadziły

mnie do wniosku, że zarówno w przekroju poprzecznym, jak i w podłuż

nym włókno daje obraz delikatnej siatki, o wyglądzie podobnym do analo
gicznych przekrojów mikrostruktury rodzaju Actinostroma. Zbudowane
jest ono z elementów pionowych, które określam jako mikropręciki,i z ele
mentów poziomych, stanowiących wyrostki poprzednich. Przekrój po
przeczny włókna widoczny jest najwyraźniej na przekroju poprzecznym
gałązki w środkowej jej części. Występują tu ciemne punkty, połączone

ze sobą cienkimi wypustkami. Pierwsze z nich uważam za mikropręciki

przekrojone poprzecznie, drugie - za boczne ich wyrostki . Odległość mi
kropręcików od siebie oraz ich grubość nie są jednakowe, aczkolwiek na
tym samym okazie zmieniają się niewiele . Wypustki nie zawsze są wy
raźne, co może być zależne od stanu zachowania materiału lub też gru
bości szlifu. W przekroju podłużnym włókno przedstawia siatkę, zbudo
waną z elementów pionowych i poziomych. W związku z tym, że włókno

może przebiegać w tkance zarówno w kierunku pionowym, jak i pozio
mym - zależnie od tego, jakie tworzy elementy morfologiczne - te same
składniki mikrostruktury raz przebiegają horyzontalnie, to znów prosto
padle w stosunku do gałązki. Mikropręciki są ułożone mniej więcej rów
nolegle do siebie . Co pewien czas dają one rozwidlenia , nachylone począt- ·

kowo pod pewnym kątem, a następnie przybierające położenie równo
ległe. Elementy te , zasadniczo ciągłe, przerywane są od czasu do czasu
przez większe lub mniejsze jamy. Na przekroju podłużnym włókna, mi
kropręciki występują jako ciemne prążki. Elementy poziome są ustawione
mniej więcej prostopadle lub nieco ukośnie do poprzednich. Łączą one
dwa sąsiednie mikropręciki, albo też przechodzą przez większą ich liczbę .

Grubość ich na przekroju podłużnym bywa o wiele większa, niż na prze
kroju poprzecznym włókna. Wnioskuję z tego , że są to utwory spłaszczone.

Stanowią one jednak tylko wyrostki, a nie blaszki przebiegające przez
całą wysokość, za czym przemawia obraz podłużnego przekroju włókna

w postaci siatki. Z powyższego wynika, re mikrostruktura włókna również

w ujęciu przestrzennym jest siatkowata . Elementy pionowe i poziome nie
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są jednakowo oddalone od siebie. Na tym samym okazie zachodzą pod tym
względem małe odchylenia. Podobnie kształtuje się ich grubość.

W związku z opisaną powyżej budową nasuwa się interpretacja nie
których e lementów . Połączenia syringoporoida lne miały zapewne znacze
n ie ni e tylko prz y rozprowadzaniu substancji odżywczych, lecz także

umacniały całość kolonii. Jako umocnienie szkieletu służyły też denka
i dissepimenta . Istnienie dene k nasuwa przypuszczenie , że kanały st ano
wią rurki zoidalne. Ponieważ nie miały one ścian, zamieszkujące je polipy
miały bard zo ścisły kontakt z tkanką cenozarkową . Na peryferii brak na
ogól bl aszki przyros towej. Przypuszczać można, że organizm wytwarzał

ją na końcu każdego stadium rozwojowego. Miękkie tkanki kolon ii mu
.siały pokrywać całą powierzchnię gałązki. Grubsze blaszki przyros towe
powstawały zapewne na skutek czasowego zahamowania rozwoju.

Zmienność. - Niemal wszystkie elementy morfologiczne Stachyo
des mogą podlegać dużej zmienności. Przy rozpatrywaniu cech diagno
stycznych dla gatunków należy uwzględnić ich ko mpleksy, ponieważ, nie
które cechy kształtują się niekiedy po dobnie u różnych gatunków.

Różnice gatunkowe zaznaczają się naj częściej w obrazie tkanki, gru
bości włókna, wyróżnicowaniu i grubości pręcików, ilości bl aszek przyro
.stowych i ich rozmieszczeni u , szerokości i rozłożeniu w tkance kanałów

z oida lnych, wielkości i kształcie ko mór cen enchymat yczn ych oraz gęstości

t abul i dissepimentów.
Zmienność w obrębie gatunku związana też jest ze stadiami ontoge

nezy, jak również z warunka mi ekologicznymi. Zmienność pierwszego typu
wid oczna jest przede wszystkim w grubości gałązki i gęstości t kanki. Młod
sze odcinki i pączki mają tkankę luźniejszą. Zależnie od warunków egzy
stencji zmienny jest sposób wzrostu kolonii , struktur a i gęstość tkanki ,
gęstoś ć blaszek przyrostowych, wyróżnicowanie pręcików, położenie ka
nałów głównych, w ymiary niektórych elementów morfologicznych, ilości

-dissepimen tów oraz wyróżnicowanie rdzenia i strefy peryferycznej.
Zakres zmienności w obrębie poszczególnych gatunków nie jest jed

n akowy. U Stachyodes paralleloporoides na przykład obserwuje się - za
leżnie od stanowis ka - różnice w wykształceniu tkanki, szerokości kana
łów oraz ilości dissepimentów; u S. verticillata i S . radiata natomiast do
tyczą one ogóln e j grubości cenosteum, gęstości t ka nki, regularności w roz
mieszczeniu komór i kanału głównego, wyróżnicowania pręcików i ich
grubości oraz gęstości blaszek przyrostowych. Na okazach S. radiata z Dzie
wek budowa tkanki ' i rozstawienie blaszek przyrostowych wykazują po
łączenie ' planu budowy okazów tego ga tunku z Radomie i Bilczy oraz
Wietrzni : na okazach te go gatunku z Radomie i Bilczy tkanka stanowi
dość regularną siatkę, blaszki .prz yrostowe są gęste i odległość między, .
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nimi przez całe cenosteum jest prawie jednakowa; na okazach z' Wietrzni
sia tka jest mniej regularna, rozstawność zaś blasz~k ~ J'esi większa', przy
czym wz rasta ona w kier~nku cen t rum; na okazach z Dziewek wygląd
tkanki w cent rum jest podobny jak na okazach z Wietrzni, blaszki przy
rostowe na peryferii są bardzo gęste i prawie jednakowo -od siebie od
dalone, jak na okazach z Radomie i Bilczy , a w kierunku do środka' roz
stawność ich jest zbliżona. do tejże na okazach z Wietrzni. Można by są

dzić, że forma z Dziewek jest .przejściowa między dwiema pozostałymi,

że istnie je pewna t ende ncja r ozwojowa u tego gatunku . Spotyka się r ów
nie ż formy "syntetycz ne", u których występują niekt óre cechy właściwe

nawet dwom czy trzem różnym gatunkom, tak że bardzo trudno jest od
graniczyć poszczególne gatu nki. Jako przykład mogą służyć okazy S. co
stulata z Wietrzni. Zachod zi tu jakby krzyżowanie się cech S. costulata,
S. radia ta i S. verticillata. Niektóre okazy odbiegają od typowych S. co
stulata większą na ogół grubością gałązki i pręcików, zbliżając się 'pod
tym względem do S. radiata. Inne mają gęstszą tkankę i bardzo liczne
blaszki przyrostowe (10-12 na 1 mm) , które biegną tylko do połowy ce
nosteum, tak jak u S. verticillata. Przeważają jednak cechy właściwe

S. costulata. Być może jest to jakaś forma przejściowa lub że stwierdzone
różnice są wynikiem adaptacji.

Luźną budowę tkanki w pączkach można przypisać sz ybszemu tem pu
wzrostu w tych częściach; denka byłyby związane z szybszym wznosze
niem się polipa ku górze.

Opisana wyżej duża zmienność nastręcza niemałe trudriości przy ozna
czaniu gatunków. Ona też, jak sądzę , jest przyczyną zbyt pochopnego
tworzenia nowych gatunków, które odpowiadają niekiedy raczej fo rmom
ekologicznym. E. ,Fliigel (1957), w celu sprecyzowania gatunku czy pod
gatunku', stosuje diagramy zmienności; nie' czyni tego jednak odnośnie

stachiodesów. ' Uważam , . ż e metoda diagramów może służyć tylko jako
uzupełniające podsumowanie badań , w przeciwnym razie bowiem zacho
dzi 'obawa' czysto mechanicznego oznaczenia ' gatunku.

, Zestawienie:głównych cech taksonomicznych opisanych form podano '
wtabeli 4.

, Stachyodes verticillata (Me Coy, 1851)

', (~l. I, fi~ . , :1'-4; pl. II, f ig . 1 ~.4)

1ę,8l. St ach yodes rcmos«, Bargatzky; A . Bargatzky, Stachyodes ..., p . 688.
1886. Stachy~des ve rticillata Me C9Y; H. A.,Nicholson, A mcnograph..., p. 107, 221,

pl , 8, fig . 9-14; pl. 11, fig. 5; pl , 29, fig. 1, 2.

1914. Stacihyodes " verti eillata~ M e 'COy ; M. Heinrneh, 'S h.idien in den Riff ka lken ...,
.) ,', p . ,46, ,47. , , ' .
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1937. Staehyodes vertieillata Me Coy ; D. Le Maitre, Etude de la fa une eorallienne ...,
p. 121, pl. 10, fig. 3.

1952. Staehyodes vertieillata (Me Coy); M. Lecompte, Les Stromatoporoides..., p . 303
305, pl. 62, fig. 1-3 .

Material. - 50 ułamków skalnych z licznymi koloniami . Okazy za
chowane dość dobrze. Wykonano 24 szlify z przekrojami poprzecznymi
i podłużnymi.

Opis. - Kolonia krzaczasta , często dychotomicznie rozgał ęz iona ,

W m iejscu pączkowania gałązka jest zgrubiała. Zwykle jedna gałązka jest
grubsza i stanow i główny pień. Zdarza się, że odgałęzienia, wychodzące

z tego sa mego pnia" w dalszym rozwoj u zrastają się ze sobą w jedną ga
łązkę lub tylko stykają się. Poza tym istnieją między n imi połączenia

s yringoporoidalne.
Najdłuższy na wypreparow anym okazie fragment gałązki ma 65 mm.

Grubo ś ć jego w części proksymalnej wyn osi 3 mm, w dystalnej - 5 mm.
Ni ektóre odgałęzienia mają w swej części proksymalnej zaledwie 1,5 mm
grubości. Gałązka najgrubsza ma 10 mm. Powierzchnia gałązki jest po
rowata, przy czym pory są mniej więcej okrągłe i rozłożone nieregularnie.
Szlif 11 (pl. II , fi g . 3) ukazuje przekrój podłużny cenosteum rozgałęzio

ne go dychotomicznie, przy czym przedstawia przypadek dwukrotnej dy
chotomii. Gałązki są robakowato powyginane, o brzegach lekko falistych.
Grubość ich wzrasta w kierunku dystalnym, osiągając maksymalnie
8,5 mm. · W rozwidleniu przed wykształceniem się jeszcze nowych roz
gałęzień oraz w strefie pączkowania cenosteum jest pogrubione.

Tkanka nie jest tej samej gęstości na całej rozciągłości. W najstarszej
gałązce tkanka tworzy siatkę gęstszą na peryferii , o oczkach rozłożonych

bezładnie. W częściach młodszych tkanka jest luźna, szczególnie w cen-
trum. Na tym samym przekroju tkanka może być gęsta, niemal zbita przy
peryferii , a bardzo luźna w rdzeniu . Przekrój poprzeczny gałązki jest
okrągły.

Komory cenenchymatyczne bywają okrągłe, wydłużone lub niere
gularne, szerokości 0,07-0,15 mm, niekiedy 0,2-0,3 mm; są one czasem
połączone poprzecznymi, wąslcimi kanalikami i zaopatrzone w dissępi

menta.
Rdzeń t kanki przebity jest jednym lub kilkoma kanałami pionowymi.

Posiadają one odgałęzienia pierwszego i dalszych rzędów. Średnica ich
waha się od 0,15 do 0,70 mm. Gałązki młodsze mają stosunkowo szersze
i liczniejsze kanały . Od reszty tkanki kanały te nie są oddzielone własną

ścianą, lecz ograniczone normalną tkanką stolonową.

Poza kanałami pionowymi, tkankę przecinają kanały o przebiegu po
ziomym, przeważnie 0,20-0,35 mm średnicy. Niekiedy są one ustawione
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promieniście wokół 'kanału o największej średnicy ó' Uważam, że Odpowia
dają one systemom astrorizalnym. Najwyraźniej występująone przed roz
widleniem gałązki i na początku w nowych odgałęzieniach.

W -kanałach znajdują się denka wypukłe, płaskie, skośne lub pęche

rzykowate, niekiedy również dzielące się. Są one rozmieszczone w posz
czególnych kanałach w nierównych odstępach i w różnej ilości. Na 1,5 mm
przypada ich 3-7. Na ogół są one liczniejsze w tych częściach przekroju,
gdzie tkanka jest luźna i zaopatrzona w liczne kanały.

Grubość pręcików jest niejednakowa i waha się od 0,07 do 0,21 mm,
niezależnie od wieku gałązki. W części centralnej pręciki tworzą berdzo

.wyraźną siatkę na przekroju poprzecznym gałązki. Na przekroju podłuż

nym mają one miejscami przebieg pionowy. Ku peryferii coraz lepiej wy
różnicowują się; czasem przylegają do siebie prawie całkowicie, tworząc

.g ęstą tkankę. Na 2,5 mm przypada przeciętnie 7-10 .pręcików. Przebieg
ich jest prosty i w przybliżeniu zachowuje tę samą grubość na całej swej
długości, albo też są zgięte i poszerzające się ku peryferii wachlarzowato,
gdzie często anastomozują ze sobą.

- Blaszki są" na ogół niewyraźne; ostro występują tylko blaszki przyro
s towe, podkreślone ciemnym pigmentem. Na 1 mm przypada ich 6-8.
Na przekroju poprzecznym gałązki mają one przebieg koncentryczny, są

ciągłe i strefa ich sięga mniej więcej do połowy promienia. Odstępy mię

.dzy nimi nie są jednakowe, ale wahają się niewiele (0,1-0,2 mm). Na
przekroju podłużnym gałązki wznoszą się one stożkowato i opadają ku
brzegom. Gęstość ich wzrasta ku peryferii. Blaszki przyrostowe, przeci
nające komory cenenchymatyczne, mają wygląd dissepimentów.

Podobieństwa i różnice. - Okazy z Zagórza r ó żnią - si ę od 'przeds ta
wionych przez Lecompte'a z Belgii drobniejszymi gałązkami, węższym

kanałem głównym i gęstymi pręcikami na, peryferii. Pod względem ogól
nej struktury tkanki, budowy i grubości pręcików, ułożenia i ilości blaszek
przyrostowych, jak również ogólnego pokroju - odpowiadają one jednak
diagnozie, podanej dla tego gatunku przez wzmiankowanego autora.

Okazy z Kadzielni różnią się od okazów z Zagórza nieco grubszym
cenost eum, większą regularnością w rozmieszczeniu komór cenenchyma
tycznych, bardziej centralnym położeniem kanału głównego i dobrze wy
kształconymi pręcikami na peryferii , dzięki czemu zbliżają się ba rdziej
do okazów Lecompte'a.

Okazy z Dziewek różnią się od poprzednich gęstszymi blaszkami przy
rostow ymi na pe ryferii , słabo wyróżnicowanymi i cieńszymi pręcikami

oraz gęstszą tkanką, zwłaszcza w części środkowej przekroju.
Co się tyczy odmian S . ve rt icillata wyróżnionych przez Guricha, t rud

no jest dokładnie je zaklasyfikować z powodów wymienionych wyżej

(p. 359). Ponieważ odmianę latest eHata cytuje Gurich z Wietrzni i Dziewek,

Acta Palaeontologica Polontca - vol. IVj4 24
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przypuszczam, że opisana przeze mnie forma S. verticillata jest S. verti
cillata var. latestellata, zwłaszcza że ja. również znalazłam ją w wyższym

żywecię i we franie.

Występowanie. - S. verticillata znany jest z dewonu zachodniej
i środkowej Europy. Lecompte opisał go z żywetu i franu Belgii. W Polsce
Gurich opisał go z wyższych warstw dewonu środkowego oraz z dolnego
franu. Zbadane'przeze mnie okazy tego gatunku pochodzą z żywetu i franu,
Okazy z Zagórza występują razem ze Schlilteria kosteckae, który prof.
M.Różkowska (informacja ustna) znalazła tylko ' we franie dolnym. Na
dolny fran wskazuje także towarzyszącamu tutaj Hexagonaria sedgwicki.
Okazy z Kadzielni należą prawdopodobnie do franu środkowego. Srodko
wo-frańskimi są również okazy z Wietrzni. Natomiast S. verticillata
z Dziewek pochodzi. z wyższego żywetu .

Stachyodes radiata Lecompte
(pl. 111, fig. 1-4)

1952. Stachyodes radiata Lecornpte ; M. Lecompte, Les Stromatoporoides..., p. 307
30B, pl. 61, fig . 2, 3; pl. 63, fig. 1, 2.

Material. - Około 50 ułamków skalnych, z których Wykonano 17 szli
fów z różnymi przekrojami. Stan zachowania na ogół dobry.

Opis. - Na odsłoniętej powierzchni kolonii widać drobne wyrostki,
pączki i rozmaite nierówności oraz pory, nieco już zniekształcone przez
zwietrzenie. W przekroju poprzecznym kolonia ma kształt kolisty. Grubość
gałązek wynosi do 8,5 mm. Na przekrojach pionowych stycznych niektó
rych okazów widoczne są astrorizy. Tkanka stanowi bardzo gęstą, dość

regularną siatkę.

Komory cenenchymatyczne występują w postaci drobnych, na ogół

okrągłych oczek, o średnicy 0,07-0,10 mm, rozrzuconych bezładnie

w tkance, oraz jako komory radialne szerokości 0,14-0,20 mm i znacznej,
choć zmiennej długości, sięgającej 1,7 mm. Niektóre ko~ory radialne do
chodzą do peryferii i mają ujście na zewnątrz; niekiedy są one mało wy
raźne i rozmieszczone mniej regularnie.

Tkankę przebija kilka kanałów pionowych. Szerokość kanału głów

nego waha się od 0,30 do 0,65 mm, niekiedy jednak dochodzi do 0,90 mm.
Pozostałe kanały mają średnicę 0,30-0,35 mm i, podobnie jak poprzedni,
dają boczne odgałęzienia, które są przeważnie bardzo krótkie. Wszystkie.
kanały przecięte są licznymi denkami, rozmieszczonymi nieregularnie,
które mogą być proste, wypukłe, skośne lub pęcherzykowate.Te ostatnie
występują szczególnie często w bocznych kanałach pionowych.

Pręciki są bardzo gęste, miejscami przylegają wprost do siebie , z re
guły są lepiej wyróżnicowane na. peryferii. Niekiedy są one wyraźne już
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.00 centrum na całej swej długości. Ku peryferii rozchodzą się wachla
rzowato, rozwidlając się raz lub kilkakrotnie. Miejscami arrastomozują za
pomocą włókien tej samej grubości lub cieniutkich odrostków. Grubość

pręcików waha się od 0,14 do 0,35111m lub więcej.

Blaszki przyrostowe są bardzo gęste, mniej więcej równo od siebie
oddalone albo gęstsze na peryferii , i przebiegają prawie przez całe ceno
steum. Na przekroju poprzecznym kolonii układ ich jest koncentryczny.
Na 1 mm przypada ich najczęściej 8-10, niekiedy 12 i więcej. Pomiędzy

nimi, w odstępach co 5-7 blaszek przyrostowych, znajdują się zazwyczaj
grubsze blaszki, oznaczające zastoje ; odstępy ich wzrastają w kierunku
do centrum od 0,36 do 0,71 mm. Na przekroju podłużnym blaszki przyro
stowe są-wygięte 'delikatnie ku górze i opadają łagodnie na boki, układając
się równolegle wzdłuż ndch, Niekiedy , w początkowych partiach gałązki,

tworzą one stożek o bardzo ost rym wierzchołku, w dalszych zaś, górnych
partiach są łagodnie zaokrąglone. W części środkowej przekroju poprzecz
nego, blaszki przyrostowe są od s iebie najbardziej oddalone. Przecinając

komory radialne, mają one wygląd dissepimentów. Struktury zasadnicze
poziome, t j. blaszki , są niewyraźne.

Podobieństwa i różnice . - S. radiata z Radomie i Bilczy zarówno pod
względem opisowym, jak i z ilustracji odpowiada diagnozie podanej dla
tego gatunku przez Lecompte 'a. Również pozostałe okazy prawie całko

wicie się zgadzają z opisanymi przez tegoż autora formarni belgijskimi ,
lecz nie zawsze są na nich tak regular nie ułożone blaszki przyrostowe,
ja k to widać na ilustracji Lecompte'a. Poza t ym, na wszystkich zbadanych
przeze mnie okazach, które zaliczam do tego gatunku, gałązki są drobniej
sze, ·a komory radialne mniej wyraźne. Małe r ó ż ndce w wymiarach komór
czy kanału głównego uważam za nieisto tne.

Stachyodes radiata z Radomie i Bilczy pręcikami wyróżnicowanymi

już prawie od środka zbliża się do S. costulata Lecompte, lecz różni się

tym, że w dalszym przebiegu w kierunku peryferii pręciki dzielą się

[eden lub dwa razy. Inn e jednak cechy, jak np. bla szki przyrostowe, są

typowe dla S. radiata Lecompte .
Okazy z Wietrzni gęstą tkanką r ó wnde ż przypominają S. costulata Le

compte , lecz różnią się od tego gatu nku gru bszymi i niewyróżnicowanymi

od samego środka pręcikami. Zbliżają się one także do S. ve rtic illata
z Zagórza, ale mają gęstszą tkankę, gęstsze i grubsze pręciki, a nade
wszy stko - lic znie jsze blas zki przyrostowe , k tóre u form z Zagórza wy
kształcone są tylko do połowy cenosteum,

Okazy z Wietrzni i Dziewek są do siebie bardziej zbliżone wykształ

ceniem tka nki . U obu siatka w centrum jest najczęściej zwięzła i mało

regularn a, zaś blaszki przyrostowe w tej części przekroju są rz adkie . Spe-
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cyficzną cechą okaz ów z Dziewek jest trójstrefowość w rozmieszczeniu.
blaszek przyrostowych. Najmniejsza ich rozstawność jest przy peryferii,
gdzie na 1 mm przypada 10-12,· a nawet 15 blaszek, w kierunku do cen
t rum na tomias t odległość między nimi zwiększa się tak, że na 1 mm przy
pada ich 8-10, w centrum zaś są jeszcze rzadsze. Strefa peryferyczna jest
wykształcona podobnie, jak na okazach S. radiata z Radomie i Bilczy .

Opisany przez Gii richa Sphaerostroma ex iguum, jak widać z opisu
i ilust racji podanych przez tego autora, wykazuje wielkie podobieństwo

do S . radiata. Być może formy te należy uważać za synonimy, ale z po
wodu braku materiałów Giiricha nie można tego sprawdzić.

Występowanie. - Lecompte opisał S. radiata z żywetu i franu Belgii.
Okazy zbad ane przeze mnie z Radomic , Bilczy i Dziewek pochodzą z ży

wetu, przy czym w Dziewkach jest to prawdopodobnie wyższy żywet, na
co wskazuje znaleziony tu koral z gru py Neospongophyllum (informacja
ustna prof. M. Różkowskiej) . Okazy z Wietrzni pochodzą z dolnego franu,
jak można wnioskować na podstawie fauny koralowcowej (Hexagonaria
sedgwicki). Za tem S. radiata znany jest dotychczas w dewonie Polski z ży

wetu i dolnego franu .

Stachyodes coespitosa Lecompte
(pl. IV , f ig. 1, 2)

1952. Sta chyod es coespitosa Lecompte; M. Lecompte , Les Stromatoporoid es..., p. 305
306, pl. 61, fig. 6; pl, 62, f ig . 4.

Materiał . - 17 ułamków skalnych; 4 szlify z przekrojami poprzeczn ie
oraz podłużnie skośnymi i stycznymi. Ok azy znajdują się sporady cznie
w asocjacji z przedstawiciel am i innych gatunków i dlatego trud no uzy
skać od powiedni przekrój.

Opis. - Gałązki grubości do 7 mm, wtopione silnie w wapień. Po
nieważ materiał jest skąpy, nie można wnioskować o spos obie wzrostu
kolonii , ani zbadać struktury powierzchni. W przekroju poprzecznym .ga
łązka ma kształt okrągławy, czasem lekko wydłużony . Tkanka delikatna,
zbita lub siatkowata w części środkowej .

Komory cenenchymatyczne drobne , okrągłe , wydłużone i nie regu
larne, 'O średnicy 0,07-0,15 mm. W niektórych komorach znajdują się

diss epimenta , które mogą być proste i pęcherzykowate.

Kanał główny , szerokości 0,4-0,5 mm, leży os iowo lub ekscentrycz
nie. Ma on krótkie, boczne odgałęzienia, szerokości 0,15-0,20 mm, w któ
rych widoczne są płaskie denka. Na połowie mniej więcej promienia wy
stępują sporadycznie kanały pionowe o średnicy 0,30-0;35 mm.

Pręciki są na , ogół cienkie. Grubość ich przeważnie wynosi 0,10--
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0,15 mm. Wyraźnie wydzielają się one w części peryferycznej, gdzie rów'
nież anastomozują. .

Blaszki zaznaczają się dość dobrze, osiągając grubość 0,20-0,29 mm.
Szczególnie wyraźnie uwydatniają się one na przekroju skośnym gałązki.

Blaszki przyrostowe natomlast zaznaczają się słabo, tylko na peryferii;
są one nieliczne - 3-4, rzadziej 6 na 1 mm. W komorach tworzą jakby
dissepimenta.

Podobieństwa i różnice. - Na. podstawie danych Lecompte'a (1952)
można stwierdzić, że forma z Polski odpowiada tej, którą Nicholson opi
sał z Shaldon jako S. uerticillata, a którą Lecompte określa raczej jako
S. coespitosa. W porównaniu z diagnozą Lecompte'a dla tego gatunku, moje ·
okazy mają ogólnie delikatniejszą budowę i węższy kanał osiowy. Ilustra
cje S. coespitosa w pracy Lecompte'a przedstawiają obraz tkanki podob
ny do moich okazów.

Na: podstawie opisu oraz ilustracji podanych przez Jaworskiego (1957),
mój okaz jest bardzo zbliżony do S. gracilis Lecompte var. kuznetskensis
Yavor. Różni się jednak od tej odmiany obecnością blaszek przyrostowych,
mniej licznymi d.issepimentami oraz brakiem pionowych przegród w ka
nale osiowym i komór rozwidlających się dychotomicznie.

Występowanie. - S. coespitosa Lecompte opisany został z żywetu

Belgii. Jaworskij podaje S. gracilis Lec. var. kuznetskensis Yavor. również
z żywe tu płd.-zachodniej części Basenu Kuźnieckiego. Moje okazy S. coe
spitosa Lecomptepochodzą z żywetu Sitkówki i Dziewek. Występują one
tu sporadycznie obok S. verticillata i S. radiata .

Stachyodes paralleloporoides Lecompte
(pl, V, fig. 4, 5)

1952. Stachyodes paralleloporoides Lecompte; M. Lecompte, Les Stromatoporoides...,
p. 308-309, pl. 63, fig. 3, ; pl . 64, fig. 1, 2.

Material. - Okazy pochodzą z Łagowa i Wietrzni. Zawarte w wa
pieniach jako gałązki występują sporadycznie wraz z Idiostroma i Amphi
pora. Wykonano 4 szlify.

Opis. - W przekroju poprzecznym gałązka ma kształt owalny lub ko
listy, o średnicach 5-7 i 8,5 mm. Siatka jest nieregularna i nie zawsze
jednakowo gruba; rdzeń zaznaczony mniej lub bardziej wyraźnie, w za
leżności od miejsca pochodzenia okazów.

Komory cenenchymatyczne bardzo liczne, na ogół drobne - 0,07
0,15 mm, najczęściej okrągłe; bywają jednak również wydłużone i nie
określonego kształtu. Przecinają je dissepimenta niekiedy liczne, zwłaszcza
w komorach podłużnych bliżej peryferii. Liczba ich może wynosić do 6
na 1 mm.

Szerokość kanału głównego waha się w granicach od 0,45 do 0,85 mm.
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Może on przebiegać osiowo lub inaczej, czasem ma krótkie , horyzontalne
odgałęzienia. Inne kanały pionowe, szeroko ści 0,2-0,6 mm, mają kształt

podobny do przekroju gałązki i rozłożone są w tkance bezładnie. Niekiedy
mają one również boczne odgałęzienia. Kanały są przeci ę te płaskimi lub
wypukłymi denkami ; ilość ich i rozmieszczenie są różne.

Pręciki na okazac h z Lagowa są niewyraźne n a,całym prz ek r oju i gru 
bość ich wynosi przewaźnde 0,07-0,15 mm , niekiedy jednak osiąga 0,28 mm
i więcej . Na przekroju poprzecznym okazu z Wietrz ni ' pręciki są wyraźnie

wykszta łcone, ale tylko na peryferii ; ich przeci ę tna grubość wynosi 0,14
0,21 mm. Na peryferii pręciki arrastomozują .

Blaszki przyrostowe nie zawsze są wyraźnie zaznaczone; znajdują się

jedynie w części peryferycznej gałązki w li czbie 3-4. Na przekroju skoś

nym są one, jak również inn e elementy horyzontalne , lepie j widoczne .

Podobieństwa i różnice. - S. paralleloporoides z Lagowa podobny jest
do okazu przedstawionego przez Lecompte 'a na pl. 64 (1952) . Spełnia on
również warunki podane przez Lecompte'a w opisie tego gatunku, są jed
nak pewne odchylenia'. Forma z Lagowa m a nieco cieńsze gałązki , rdzeń

i blaszki przyrostowe słabo zaznaczone oraz mndej liczne denka i dissępi 

menta. Forma z Wietrzni odpowiada opisanej przez Lecompte'a formie dol
no-frańskiej , która charak teryzuje s ię - jego zdaniem - dobrze wykształ

conymi pręcikami na peryferii.
Okazy z Wietrzni różnią się od okazów z Lagowa bardziej obłym prze

kro jem gałązki, wyraźniejszym zróżnicowaniem tkanki na strefę peryfe
ryczną i rdzeń , węższymi kanałami (średnica 0,2-0,3 mm, a w Lagowie
0,3-0,6 mm) , dobrze wyr ó ż n icowanymi pręcikami na peryfer ii , wyraźniej

szymi blaszkami przyrostow ymi i liczniej szymi diss epimentami.

Występowanie . - Lecompte opisał ten gatunek z fra nu Belgii . Moje
okazy pochodzą również z franu, przy czym materiał z Wi etrzni jest praw
dop odobn ie dolno-frański , jak na, to wskazuje fauna koralowcowa.

S tachyodes costulat a Lecompte
(pl. IV, fig. 3; pl , V, fig: 1-3)

1952. Stachyodes costulata Lecampte; M. Lecampte. Les Stromato poroid es.... p. 309
310, pl. 64, f ig. 3; pl . 65, fi g. 1-4.

Materiał. - Kilkanaście ułamków skalnych ; 11 szlifów z ro zny mi
prze kr-ojami ko lonii. Materiał zachowany dobrze, lecz okazy występują

s poradycznie, w asocjacji z innymi gatunka mi.

Opis. - W przekroj u po przecznym gałązki są owalne lub koliste ,
o średnicy około 3,2 mm i 4,4 mm, a na niektórych okazach dochodzącej do
6,5 mm . Tk anka bardzo gęsta.
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Komory cenenchymatyczne drobne, przeważnie okrągłe, szerokości

0,05-0,07 mm.
Kanał główny najczęściej osiowy. Bardzo często są dwa kanały pio

nowe, umieszczone w partii środkowej, oddzielone od siebie tkanką sze
rokości około 0,30-0,35 mm. Średnica kanałów waha się od ' 0,30 do
0,65 mm. Przecinają je liczne denka, które mogą być płaskie, skośne lub
pęcherzykowate.

Pręciki, dobrze wyróżnicowane już od środka, biegną promieniście ku
peryferii , gdzie na końcu często rozwidlają się, czasem poszerzają, a nie
kiedy częściowo zrastają się. Grubość ich wynosi przeważnie 0,2 mm, nie
kiedy 0,28-0,36 mm. Leżą one bardzo blisko siebie , niemal przylegają, lub
oddzielone są szczelinami 0,05-0,07 mm szerokości, na niekt órych tylko
okazach z Wietrzni - 0,07-0 ,15 mm, i do 0,85 mm długości, ciągnącymi

się wzdłuż pręcików. Pręciki są połączone z sobą za pomocą drobnych
wyrostków (beleczek) lub włókien, ustawionych nieco ukośnie lub prosto
padle do nich.

Elementy poziome są słabo wyróżnicowane. Blaszki przyrostowe, wy
kształcone mniej więcej do połowy cenosteum, nie zawsze są r ównde w y
raźne i gęste. Na l mm przypada ich 6, a na niektórych okazach 10-12,
na innych natomiast tylko 6-7 na 1,5 mm.

Podobieństwa i różnice . - Sta chyodes costulata z Sitkówki (szlif 20,
okaz Nr 452) jest formą najbardziej zbliżoną do opisa nej przez Lecompte'a .
Okazy z Wietrzni wykazują, w porównaniu z fo rmami z Sitkówki, grubsze
gałązki i większe szczeliny między pręcikami. Grubością pręcików,

a przed e wszystki m wielką liczbą blaszek przy rostowych zbliżają się

one do S. radiot a. Formy te nie mają jednak zasadniczych cec h tego ga
t un ku, t j. bl asz ek przyrostowych przez całe cenosteum i komór radial 
nych . Zresztą ogólna struktura tka nki, a zwłaszcza wykształcenie pręci

ków od ś rodka jest tutaj charakterystyczne dla S. costulata.

Występowanie. - Lecompte opisał S. costulata z franu Belgii. W Pol
sce materiał z Wietrzni pochodzi także z franu, na tomiast okazy z Si t
kówki - prawdopodobnie z żywetu .

Stachyodes stromatoporoides n .sp.
(pl. VI , fi g. {-4)

Hol otyp : pl. VI , fig . 1, 2. Wietrznia , okaz Nr 70, szl ify '5 i 6.
Paratypy : pl. VI, f ig. 3, 4. Lag ów , okaz Nr 294, szli fy 67 i 69; Za górze, okaz Nr 71.

Materiał. - 6 ułamków skalnych z licznymi koloniami; wykonano
18 szlifów. Materiał zachowany dobrze, lecz wydobycie okazów z wa
pieni - niemożliwe.
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Opis. - Kolonia rozgałęzia się nieregularnie. Niekiedy gałązki zra
stają się częściami swych powierzchni po 2, 3 lub więcej, tworząc wiązki,

Przekrój poprzeczny gałązek kolisty, średnica do 8,5 mm. Tkanka na nie
których przekrojach stanowi delikatną siatkę , podobnie jak u Stromatopora.

Komory cenenchymatyczne na przekroju poprzecznym gałązki są

przeważnie okrągłe, o średnicy 0,10-0,15 mm, czasem bywają wydłużone

i robakowate, niekiedy połączone cienkimi, poprzecznymi kanalikami, Na
przekroju podłużnym gałązki tkanka ma wygląd odmienny, gdyż przewa
żają tu komory łączące się w "galerie", tworzące często długie (do 1,5 mm) ,
nieregularnie rozgałęziające się "kanały". Inne komory cenenchymatyczne
są takiej samej szerokości, jak na. przekroju poprzecznym, rzadko węższe

(0,07 mm) lub szersze (0,2 mm), często rozwidlają się. Dissepimenta są

szczeg ólnie liczne w komorach leżących w pobliżu peryferii - na 1 mm
przypada ich 6, a czasem 9.

Stwierdzono tylko jeden kanał, zazwyczaj niewielkich r ozmiaró w
(0,3-0,4 mm), położony ekscentrycznie, czasem prawie na peryferii.

Grubość pręcikówwaha się w granicach od 0,07 do 0,20 mm; na pery-
ferii pręciki często anastomozują. Wyraźnie wykształcone są one tylko.
w strefie peryferycznej, która zajmuje około 1/7 szerokości cenosteum.

Elementy poziome (blaszki) są na przekroju poprzecznym gałązki sła-

bo zróżnicowane , na przekroju podłużnym natomias-tzaznaczająsię wy
raźniej, jako elementy wypukłe ku górze i rozstawione nderówno. W części

centralnej przypada ich około 4 na 2,5 mm, a po bokach - 3-4 na 0,5 mm..
Blaszki przyrostowe zaznaczają się bardzo słabo, i to tylko w strefie pery- 
ferycznej.

Okazy z Lagowa różnią się od okaz ów z Wietrzni lepiej wyróżnicowa
nymi pręcikami, wyraźniejszym wykształceniem 'r dzenia i strefy pery
ferycznej oraz gęstszą tkanką w centrum.

Forma występująca w Zagórzu odbiega również od typowej , za jaką

przyjmuję okazy z Wietrzni. Różni się ona od holotypu grubszymi ogól
nie gałązkami, bardzo wyraźnie i dobrze wykształconymi pręcikami, gęst

szą tkanką w rdzeniu, który tutaj jes t także wyraźny i położony ekscen
trycznie, grubszymi włóknami (0,28 mm i więcej) oraz wyraźniejszymi

blaszkami na przekroju podłużnym, stycznym.

Podobieństwa i różnice . - S. stromatoporoides z Wietrzni zbliża się

do S. paralleloporoides Lec. delikatnym włóknem, siatkowatą tkanką,

ekscentrycznie położonym rdzeniem, kształtem komór z gęstymi dissepi
mentami i podobną ilością blaszek przyrostowych na peryferii. Różni się

jednak od tego gatunku wyraźnie brakiem licznych, dużych, bezładnie

rozłożonych kanałów pionowych, dających obraz tkanki bardzo luźnej.
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tak charakterystycznej dla S. paralleloporoides; różni się też wybitnie
ekscentrycznym położeniem kanału głównego.

Okazy z Zagórza, pod względem dobrze wyróżnicowanych pręcików

oraz ich grubości, zbliżają się do S. verticillata, różniąc się jednak odeń

strukturą środkowej' części gałązki, położeniem kanału głównego, brakiem
wyraźnej strefy blaszek przyrostowych i słabym ich wykształceniem.

Występowanie. - Opisany gatunek pochodzi z franu. W Zagórzu wy
stępuje on wespół z Hexagonaria sedgwicki 'co wskazuje na fran dolny.
Istniałaby tu zatem pewna analogia - pod względem wyróżnicowania

pręcików - do S. paralleloporoidesz dolnego franu Belgii (Lecompte,
1952).

Stacb,yodes lagowiensis ru sp.
(pl , VII, fig. 1-.3)

Holotyp: Lagów-Cegielnla, okaz Nr 294, szlif 70; okaz Nr 333, szlif 21; okaz
Nr 358/2, szlif 112.

Material. - Kilka ułamków wapieni z fragmentami kolonii; wyko
nano 3 szlify. Kolonie są silnie wrośnięte w wapień, co nie pozwala zaob
serwować ich pokroju i sposobu wzrostu. Występują one zresztą spora
dycznie razem z innymi gatunkami (S. paralleloporoides Lecompte),

Opis. - Gałązka ma przekrój poprzeczny kolisty o średnicy do 5,5 mm.
Widoczna jest tkanka siatkowata z dobrze zaznaczonym rdzeniem. Na
przekroju podłużnym siatka ma wygląd grubej, porowatej tkaniny, w kt ó
re j elementy szkieletowe są bardzo słabo wyróżnicowane. Na przekroju
poprzecznym gałązek zaznaczają się bardzo wyraźnie elementy mikro
struktury, a w szczególności mikropręciki.

Komory cenenchymatyczne są często okrągłe, o średnicy 0,10
0,15 mm, lecz bywają również wydłużone, o szerokości 0,07-0,15 mm,
a poza tym także charakterystycznie r ozwidlone w ' kształcie li tery V,
o szerokości ramion 0,10-0 ,15 mm. Komory rozłożone są n a, ogół regu
larnie, tworząc mniej lub więcej prawidłowe okółki. W strefie peryferycz
nej znajdują się wąskie komory radialne (0,07 mm szerokości), które wci
nają się w tkankę do 0,85 mm, a nawet do 1 mm głębokości. Na przekroju
podłużnym gałązki, komory nie zachowują wspomnJanejregularności

w swym układzie. Dissepimenta znajdują się w nich sporadycznie.
Środkową część tkanki przebija kilka kanałów pionowych, których

szerokość waha się w granicach 0,30-0,65 mm. Niektóre mają boczne od
gałęzienia. Kanał osiowy, o średnicy przeciętnie 0,60-0,65 mm, położony

jest centralnie i tworzy rozwidlenie drugiego rzędu. Kanały mają jakby
własną ścianę, otoczoną łańcuszkiem drobnych por (0,03 mm średnicy),
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Pory te znajdują się zresztą w całej tkance i ułożone są regularnie, zgod
nie z układem elementów struktu ralnych włókna. Przegrody poprzeczne
(tabule), przecinające kanały pionowe, są nieliczne i najczęściej wypukłe ;

natomiast w ich odgałęzieniach skierowan ych poziomo przegrody te są

gęstsze i przeważnie płaskie .

Pręciki nawet na. przekroju poprzecznym , na któ rym e lem enty struk
turalne są z reguły lepiej wyróżnicowane , nie zawsze są wyraźne ; zazna
czają się n ajlepiej na peryferi i, osiągając tu 0,15-0,20 mm grubości, a nie
ki edy nawet 0,28-0,35 m m. Ku pe ryferii rozchodzą się w achlarzowato,
lecz nie zawsze są zindyw idualizowane , tworząc miej scami jednolitą , zbi
tą tkankę.

Blaszki są na ogół słabo wyróżnicowane. Na peryferii zarysowują się

niekiedy dw ie ciemne bl aszki przy rostowe , k tóre są jednak słabo widocz
ne, a czasem w ogóle nie uwydatniają się.

Podob ieństwa i różnice . - S. lagow iens is zbliża się do S . gracil is Le
compte (Lecompte , 1952) ogólnym wyglądem struktury t kan ki , dużym

kanałem osiowym, kształtem i rodzajem komór , a zwłaszcza obecnością

ko mór promienistych , układem i przebiegiem p~ęcików oraz nierównym
wykształceniem blaszkowania. Różni się jednak odeń nieco grubszym ce
nosteum, szers zym kanałem głównym , słabo wido cznymi blaszkami przy 
rostowymi , a zwłaszcza grubością pręcików . Ponieważ Lecompte pod aje-
jako zasadn icze . cechy dla S . gracilis - liczne , drobne i de likatne pręciki

(0,10-0,12 mm grubości), uważam , że moich okazów nie można włączyć

do tego gatunku.
S. lagowiensis jest podobny również do S. gracilis var. kuznetskensis

Yavor. (Jaworski] , 1957), do którego zbliża się roz miaram i i kształtem ko
mór, zwłaszcza komór dzielących się dychotomicznie (w kształcie V), i roz
mi a rami kanałów. Gałązki okazów z Polski są jednak cieńsze i nie mają

pionowych tabul w kanale osiowym. W komorach tylko sporadycznie w y
stępują dissepimenta (Jaworskij wymienia u S. gracilis Le compte var. kuz
netskensis bardzo liczne i gęste '- 10 na 1 mm); mają one stos unkowo
grube pręciki, wyraźne mi kropręciki i komory promienis te.

Gatunek z Polski grubością gałązki, szerokością kanału osiowego i ko
mór zbliża s ię także do S . tomiensis Yavor . (Yavorsky , 1957) , różni się zaś

odeń brakiem lub niewyraźnym wykształceniem blaszek przyros tow ych,
nieliczn ymi dissepimentami i grubszymi elemen tami szkieletowymi ,

Z powyższego porównania wyndka, że opisany przeze mnie gatune k
posia da cec hy gatunków spotykanych w dewonie zarówno zachodniej , jak
i wschodni ej Europy oraz Az ji. Z żadnym z tych gatunków nie może być

jednak zidentyfikowany. Być może cytowany prz ez Giirich a Stachyo des
sp ., znaleziony w odległości 3 km na ws chód od Łagowa, należał do tegoż

gatunku,



STACHYODES (ST R OMAT OPOR OIDEA) W DEWONIE POLSKI 377

Występowanie. - S. lagowiensis znalazłam t ylko we franie, w miej
scowości Cegielnia, położonej ok. 3 km na wschód od Łagowa , obok S. pa
ralleloporoides Lecompte i S. stromatoporoides n . sp.

WN IOSK I OGOLNE

1. Z dewonu Polski zna no dotychczas : Stachy odes ve rticillata (Mc
Coy) (var. anquste llata Gurich i var. latestellata Giirich) i S tachyodes sp.
Gii rich. W niniej szej pracy opi sano następujące gatunki: Stachyodes ver
ticillata (Me Coy) , S. radiata Lecompte , S . coespitosa Lecompte , S . paral le
loporoides Lecom pte, S. costulata Lecompte , S . stromatoporoides n . sp .
i S. lagowi ensis n. sp.

2. Gurich znalazł Stachyodes w żywecie i franie; obecni e stw ierdzi
łam występowanie te go rodzadu również w kuwinie .

3. S. verticillata znany jest dotychczas z dewonu Anglii , Belgii , Nie
miec, Francj i :i Polski; n atomias t z kra jów Eu ropy wsc ho dniej nie jest
znany.

4. Rodzaj Sphaerostroma Gurich uważam za synonim Stachyodes..
zaś Sphaerostroma exiguu m Gurich skłonna jes tem uznać za gat unek
ide ntyczny z S. radiata Lecornpte.

5. Najbard ziej istotną , swoistą cechę rodzajową rodzaju Stachyodes
stanowi mikrostruktura włókna sz kieletowego.

6. Między poszczególnymi gatunkami istnieją liczne podobieństwa ,

w obrębie gat unk u zaś przejawia s ię wielka- zmienność os obnicza, k tóra
zdaje się być zawiązkiem nowych ga tunków, rozwijających się z komplek
sów cech występujących w podobnych środowiskach .

7. Od miany wewnątrzgatunkowe mogą mieć znaczenie st ratygra
ficzne.

8. U S . radiata i S . v erticillata zarysowuje się tendencja rozwojowa
w kierunku zwiększenia rozstawności blaszek przy ros towych i ograniczę

r; ia ich ogó lnej liczby ; wskazuj e to na większą ekonomię w budowie szkie
letu , która mOŻJe być spowodowana zmianą warunków fa cjalnych . Sądzę ,

że Stachyodes może mieć zn aczenie jako wskaźnik facjalny.
9. Stachiodesy były grupą m niej adaptatywną i o mniej szej prężności

życi owej, niż A~phipora. Żyły w mor zach płytkich, w cien iu stromatopo
roidów masywnych, chronion e przez nie przed silnymi r uchami fal , albo
też w płytkich la gunach , gdzie tworzyły niekied y sa moistne stanowiska
w postaci ławic. Do ro zwoju wymagały r acze j ni ezmien nych warunków.

Zakład Paleozoo logii
Polskiej Akademii N au k
Oddzia ł w Poznan iu
Poznań, maj 1959 T.
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WLADYSŁAWA OOGOLC ZYK

ON THE STROMATOPORom GENUS STACHYODES IN THE DEVO NIAN

OF POLAND

Summary

A pa rt of the material collected by the writer from Middle and Upper De

vonian strata of the Holy Cross Mountains (Góry Swiętokrzyskie) and of the western

part of the Southern Poland Highlands is he re described. The lowermost strati

graphic occurrence of Stachyodes has been ascertained by the writer in dolomites

of the Lagowica valley in Nowy Staw. According to J . Czarnocki (1950) they are

of Eifelian (Couvinian) age. Another site has been discovered .somewhat hig her up,

near to the village of Zagaje and of Nowy Cząstków, in dolomites believed to be

of Lower Givetian age. It is reasonably probabie that Stachyo des also occurs in

Lower Givetian dolomites of Dębnik and Nowa Wioska.

Most of the deposits with Stachyodes, which have developed as limestones, are

refera ble to the Givetian. Their chief outcrops are at Wymysłów, Łag ów on the

Lagowica (southern side of the syncline), Sitkówka, Jaworznia, Suków, Bilcza, RR

domice, also some of the exposures in the Zygmuntówka and Zelejowa hills ne ar

Chęciny, Bolechowice, Ś niadka and Dziewki , Stachyodes likewise occurs in profusion

in Upper Devonian be ds of the Kielce syncline: in Wietrznia, Zagórze and Ka

dzielnia. The Zagórze and Wietrznia forms are probably of Lower Frasnian age,

those from Kadzielnia belong to the Middle Frasnian.

In Poland Stachyodes occurs, among ot her organisms, as a reef builder. It

occupies. corten accompanied by other braneing eolonies, t he free spaces between

massive forms, Ol' makes independent assemblages of various size . Occasion ally it

forms special banks. Banks with the predominance of Stachyod es are less frequent

than Amphipora banks. They are never thioker than several Ol' some tens of centi

metres. A bank where Stachyodes predominates- usuallyoccurs below that with the

predominance of Amphipora, but bank complexesare en countered with alternating

predominance of these two genera . Tables l and 2 (p. 1365-3151& of the Polish text)

show sectio ns of this kind from Lag ów and Wymysłów. Moreover, the writer has

made some observations on polished slabs, 0.25 X 1.60 m, making possible the qua

Iitative and qu antitative an alysi s of the studied assemblages (comp. table G on

p. 3'57 of the P olis h text).

Stachyodes, though oft en occurrrng toget her with Amphipora, is apparently

a biologically weaker group. It lived in sh all m,y seas, often seeking shelter among

massive stromatoporoi ds against st rong w ave act ion. Most probably it also bui lt..
up indepen dent ban ks within calm sha llow lagoon s. Constant environmen tal eon-

dition s were needed for fa vo urable development of these org anism s. .Under

dist urbed condition they soon became extinct. The st ro ngest individuals only were

a ble to pe rstst a rnong new forms th at invaded the given sea bottom area.
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Stachyodes in Poland has thus far been described by Gurich (11'896, 19(3). He
referred his specimens to "Stachyodes vęrticillata Nicholson " dlstlngulshin g two

varieties: S. ve rticillata Nich. va r. angustella ta Gu rich and S.verticillata Nich . var.

lateste llata Gurich.

The for mer of the two varieties was discover ed by Gu rich in Szydlówek, the

la tter - in Wietrznia, Dziewki and Dębnik. Moreover, Sta chyo des sp. is re ported

by t hat a uthor from limestones cropping out 3' km to the east of Lag ów, also from

Szewce and Zelej owa.

In the writer's opi nion, gen us Sphaerostroma, established by Gih' ich, displays all

the main st ruc tural features of Stachyodes and hence may be regarded as a sy

nonym of that genus. Sphaerostroma exiguum Gurich resembles Stach yodes radiata

Lecompte and . these two species are bel!eved to be i de~tical . For Jack of Gliri ch 's

holoty pes, it is not possi ble-rto take up a definite stand poin t in this m at te r.

The foll owing species are desc ribed in the present pap er : Stachyod es verti

cillata (McCoy), S. radiata Lec ompte, S. coespitosa Lecornpte , S. parall eloporoides

Leco mpte, S. costulata Lecompte, S. stromatoporoides n. sp . and S. lagowiensis n. sp.

Sta chyodes ve rticillata Is recorded from western and centr al Europę (England,

Belgi um, German y, France and Poland). In S. ve rti cillata and S. radiata there is

a tendency for the gr owth laminae to be more wi de ly spa ced and less numerous .

This poin ts out to greater econorny in the structure of the skeleton, perhaps called

for by environmental cha nges. Man y in t rasp ecific simila rities have been observed

by the w ri ter along with intraspecifi c Indlvi dua l variations suggesting a tendency

to differen ti ation of new species.

DESCRIPTIO N OF NEW SPEc!:E:s

Stac hy odes stromatoporoides n . sp.

(p l. VI , fi g . 1-4 )

H olo i upe: p l. VI, fi g . l , 2; speclm en No . 70 ; thln sectlons 5, 6.
Paratypes: pl. VI, fig. 3, 4; spec1men No. 294 ; t hln sectlons 67, 69; sp ec lm en No . 71.

Material. - Nu me rous colonies, :18 thi n sections . State of preservatlon satis

Iactory, but it has no t been possib le to isolate the specimens from the limestone.

Descrip tion. - Celony irregularly branched . Branches occasionally arnalgamated

in to bundles . In cross section bran ches eircular, with a diameter up to 8.5 mm.

In some sections tissue finely reticulate as in Stroma topora.

Coenenchymatic chambers in cross section circular, 0.10 to 0.115 mm in diarneter,

sometimes in a verrnicular pattern and communlcating by me an s of transverse

can alicules.

In longitudinal section chambers often fuse into "galler tes' which are ir re 

gularl y bra nched , an d in the form of lon g "canals" (up to 1. 1~ mm). Other coenen

chymatic ch ambers mostly of the same width as in transverse section, fre quently
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bi furcated. Dissepiments particularly numerous in peripheral chambers, where

6-9 lit in ,I mm.

The main canal excentric, sornetimes peripheral.

Pillars from 0.07 to 0.20 mm in thickness, often displaying peripheral anasto

mosy. They a re distinct in the peripheral area taking up 117 of the total width of

the coenosteum.

In transverse sect ion lamin ae poorly distinguishable; in longitudinal section

occurrlng as conspicuous irreg ula r ly arra nged elements , convex towards the top.

Centrally a pprox. 4 of them fit i n 2.5· mm, laterally t her e are 3-4 in 0.5 mm. Growth

la m inae very poorl y indic a te d.

The Wiet rznia spe cimens are ty pica l for this species, From the Łag ów and Za 

górze specim ens they differ in va number of features : wi d th of canal , stronger

differentiation of pillars, bett er development of core a nd of the peripheral zon e,

a iso grea ter compactness of tissue in the centre.

A ffinit i es and differences. - Stachyodes stromatoporoides n. sp. firom Wietrznia

rese rnbles S. paralleloporoides Lecompte in fineness of fibre, reticulate tissue, ex

centric po si tion of eore, sh ape of ch ambers with closely a r ranged dissepiments and

analogous number of peripheral growth laminae. It di ffers, however, distirtctly from

that sp ec ies in the lack of numerous haphazardly arranged vertical canals, pro

ducing a distinctly loose tissue cha r acterist ic of S. paralleloporoides. Another d if

ference of th is form from S. stromatoporoides n . sp. is the excentri c position of the

main cana!.

The Zagórze specimens come close to S. verticillata i n w ell differentiated

pillars an d their thickness. They dif fe r fro m it, however, in the structure of the

central part of the coenosteum, the position of t he canal -and the laok of a distinct

zone with growth lamellae, as well as their poor development.

Occurrence. - .S. st r om ato poroides n . sp. occurs in t he Frasnian. In Zagórze it

occurs together with H exagonaria sedgwic ki, su ggestin g the Lawer Frasnian age,

Hence cer tain a nalogles may be dr awn w ith S. paralleloporoides from the Lower

Frnsman of Belgiurn (Lecompte, 1952) as to differentiation of pilla rs .

Stachyodes lag ow i ensis n. sp.

(pl. VII. fig. 1-3 )

Hol o t y pe: pl. VII. fi g . 1- 3 ; speclmens No . 294, 333 . 358/2 .

M aterial. - Some limestone fragrnents with par ts of t he col ony. Thr ee mi c ro

scopic sections have been prepared. The colonies ar e strong ly cemented by limestone

which obscures t heir shape a nd the mode of growth. Thei r occurrence is sporad ica l,

together with other species (S. paral le lopor oi des Lecompte).

Description. - In cross section coen osteum circula r , with d iameter up to 5.5'mm.

Tissue reticulate with conspi cuous core. In longitudinal section the netw ork has

the ap pea rance of a coarse. porous tissue with poorly d iff erentia ted skeletal
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elements. In transverse section th e microstructural elements, particularly so the

microp illars, are very distinct.
The coenenchymatic chambers are often round, O.IO-Om> mm in diameter, but

they may ais o be elongate, 0.07 to 0.1'5 mm in width. Moreover, they may bifurcate

in the characteristic shape of the letter "V'·, with arms 0.10 to 0.16 mm apart. The

chambers are usually regul arIy arranged into more Ol' less regular whorls, Narrew

radial chambers occur in the peripheral zone (0.07 mm wide) penetrating into the

ti ssue as deep as 0.86 mm, Ol' even down to l mm. In longitudinal section of branch

t he chambers are no more so re gul arl y arranged. Sporadically they contain dissepi 

ments.

The cent ral portlon of the ti ss ue is penetrated by several vertical can als, with

width rangin g from O.SO to 0.65 mm. Some branch off la terally. The axial canal ,

with an averagę diameter of 0.60 to 0.65 mm, is centrally placed and forms

secondary bifu rca tion. Th ese ca na ls seem to have their own w all s su rrounded by

a chain of minute pores (0.03 mm in diameter). The pores occur throughout th e

tissue and are regularly arranged, a ccording to t he pat tern of the structural ele

men ts of the fibre. Th e transverse ta bulae are few and mostly convex in the vertical

canals, bu t closer and nearly always fiat in their horizontal bifurcations.

Pilla rs are not a lways distinct, not even in transverse sect ions where structural

eleme nts a re more di stinguishable. Th ey are best indicate d in th e periphery ,

attainirig there 0.'1'5 to 0.20 mm of thickness , occasionally even 0;28 to 0.36 mm.

Towards th e periphery they rad iate in fan-li ke fashion, but they are not always

se pa ra te elements, being locally fused into a compact tis sue.

Laminae on the whole poorly differentiated . Two dark hardly discernible growth

la minae a re fai ntly marked in th e periphery. Sometimes they are not marked at all.

Affinities and differences. - Stachyodes lagowiensis n. sp . approaches S. gracilis

Lecompte (Lecompte, J95Q.) in the ove rall appearan ce of the structural tissue, the

large size of the axial canal , the shape and type of chambers, particularly in -the

presence of radial chambers, the a rrangement and orientation of pillars and the

uneven development of laminae. It differs, however, in somewhat thicker coeno

steum, broader main canal, poorly distinct growth lamellae, and, foremost, in

t hickness of pillars. Since Lecompte postulates that the presence of numerous,

minute and delicate pillars (0.10 to 0 .11~ mm thick) Is the cardinal feature of S. gra

cilis, the writer sees no reasona ble grounds for including hel' specimens into that

species.

S. lagowiensis n. sp . also resembles S. gracilis va r . kuznetskensis Yavor ,

(Yavorsky, 1957) in dimensions and shape of chambers, particularly those with

dichotomous , V-sh aped bifurcation , and in dimensions of canals. The coenosteum

in Polish specimens, -however, is thinner, without vertical tabulae in the axial canal. .

Dissepiments are present in chambers sporadically only, while Yavorsky states

that in S. gracilis Lecompte var. kuznetskensis they arenumerous and .closely.

Acta Palaeontologlca Polon ica - vol. IV/4 35
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spaced: 10 in 1 m m. They are with relatively thi ck pillars, d istinct micropillars a nd

radial cham bers .

In thi ckness of coenosteum, width ofaxial ca nal a nd that of chambers the Polish

species approa ches S. tomiensis Yavor. (Yavorsky, 1957); it differs in the absence Ol'

weak developmen t of the growth lamellae, in sca rcity of dissepiments and in gr ea ter

th ickness of the skeletal elements.

The above comparison shows that the here discussed species d isplays features

occurring in Devonian sp ecies of both wester n and eastern Europe, as well as of

Asia. It cannot, however, be identified with any of these spec ies. Perhaps, Sta

chyodes sp., ci ted by Giirich (1896) and fou nd 3 km to the east of Łag ów, belongad

to the same species.

Occurrence. - S. lag ow i ensis n . sp. occurs in the Frasnian, at Cegielnia (3 km

to the east of Łag ów), together with S. paralleloporoides Lecompte and S. stro

matoporoides n. sp.

EXPLANATION OF PLATES

Pl. I

Stachyodes v er tici l lata (McCoy) , Zagórze

Fig. 1, 2. Fragment of a dendroid colony, viewed from two sides, showing mode
ot branching and the syringoporoldal junctions; X 1.5.

Fig . 3, 4. Fragment of colcny with uncovered surface viewed from two sides,
showing knobs and pores on .the surface ; X 3.6.

Pl. II

Stachyodes vertici llata (McCoy )

Fig. 1. Cross section of a fragmenta ry coenosteum, Kadzielnia; X 7.
Fig. 2. Cross section of coenosteum, Zagórze; X 1~.

Fig. 3. Longitudinal section of a budding coenosteum with dichotomous
branching, Zagórze ; X 5.

Fig. 4. Longitudinal section of coenosteum, Zagórze ; X 8.

Pl. III

Stachyodes radiata Lecompte

Transverse and longitudinal sections showing different arrangements of growth
laminae: fig. 1 X 12.5 (Radomice), fig. 2 X 7.5 (Radomice), fig. 3 and 4, X 10 (Dziewki).

Pl. IV

Fig. ,1, 2. Stachyodes coespitosa Lecompte, longitudlnal and obliquely transverse
sections, Sitkówka; X 10.

Fig. 3. Stachyodes costulata Lecompte, transverse sections of two arnalgamated
coenosteums, unilaterally compressed, Wietrznia; X 12.5.
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Pl. V

385

Fig. ,1-3. Stachyodes costulata Lecompte, transverse and longitudinal sections
of various coenosteums: fig . 1 X 8 (Sitkówka), fig . 2 X is (Sitk ówka), fig . 3 X 8.5
(Wietrznia).

Fig. 4, 5. Stachyodes paTalleloporoides Lecompte, transverse sections : fig. 4 X 8.5
(Lag ów ), fig. '5 X 7.5 (Wietrznia) .

Pl. VI

. Stachyodes stromatoporoidee n. sp.

Fig . 1. Section through two coenosteums, with partly coalesced surface, Wietrz-
nia ; X 4.

Fig. 2. Transverse section of same specimen; X '9.
Fig. 3. Fragment of Iongitudinal section, Zagórze; X 13.
Fig. 4. Transverse section showing various structure of tissue in one specimen,

Za górze ; X io.

Pl. VII

Stachyodes lagowiensis n. sp .

Fig . .1. Transverse section, Lag ów; X 17.
Fig. 2. Transverse section of same specimen; X 8.5.
Fig . 3. Longitudinal section of same specim'en; X 7.
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BJl/\AbJCJl/\B/\ rOrOJlb4HK

PO)l; STACHYODES (STROMATOPOROIDEA) B )l;EBOHE IlOJIbIIIJ1

Pe310Me

ABTOp nponaaena I1CCJleAOBaHI1H 'laCTI1 MaTepl1aJla, C06paHHOrO B CpeAHeM

\.1 BepXHeM ,lIeBOHe CBeHTOKp}KI1CKI1X I'op 11 aananaoa 'laCTI1 Manononscxoa B03

BbIUleHHOCTI1. Crpararpadiaxecsca YCTaHOBI1J1a B casrsrx Hl13aX HaXO}K,lIeHl1e Stachyo

des B ,lIOJlOMI1TaX OTHOCI1MblX H. QapHoqKI1M (1950) K 3ticPeJIIO (KYBI1HY) - ,lIOJlI1Ha

Jlaroamn.r B HOBOM CTaBe, asmre xce - B ,lIOJlOMI1TaX npennonaraesnax H!1}KH€

:;KI1BeTCKI1MI1, OKOJlO certa 3arae 11 Hoaoro qOHcTKoBa. Ilo Bceti BepOHTHOCTI1 pon

Stachyodes asrcrvnaer TaK}Ke B HI1}KHe-}KI1BeTCKI1X ,lIOJlOMI1TaX )l;eM6HI1Ka 11 HOBOY!

BI1OCKI1.

, J13 B ec T K o B b l e CJlOI1 co Stachyodes OTHOCHTCH npel1MYIqeCTBeHHo K :lKI1BeTY.

Taxoasr 06Ha}KeHI1H BbIMbICJlOBa, JIaroBa Ha,ll P . Jlaroanuon, Ha IO:lKHOM xpstne

CI1HKJlI1HaJlI1 - B CI1TKyBKe, HBOp}KHI1, CYKOBe, BI1J1b'll1, P azrosnnrax, aexoropsre

Ha rope 3l1rMyHTyBKe 11 3eJlel10BOl1 OKOJlO XeHq11l1, B Bonexoanuax, CbHH,lIKe 11 )l;3en

icax. 06HJlbHO astcrynaer Stachyodes B BepXHeM ,lIeBOHe B Keneuxoa CI1HKJlI1HaJlI1,

a I1MeHHO B BeTp}KHI1, 3aryp}Ky 11 Kaztaern.na, Marepnan 113 3aryp}Ka 11 BeTP}KH>1

flBJlHeTCH no Bceti BepOHTHOCTI1 HW}KHHM cPpaHOM, a o ópasnsr 113 Ka,ll3eJlbHI1 

cPpaHOM Cpe,llHI1M.

Stachyodes B Tlo.nrsure 6epeT yxacrne, BMeCTe c I1HbIMH cPopMaMH, B nocrpoince

c'lpOMaTOnOpOI1).\OBbIX Pl1cPOB, JlI160 3anOJlHHH CB060,llHble npOMe:lKYTKH cpenn MaCCl1B

HblX cPOPM, '-!aCTO napaane c I1HblMI1 pa3BeTBJleHHblMH OpraHI13MaMH, JlI160 naorna

C03AaBaH 6ÓJlbUll1e 11J111 MeHbUlHe CKOnJleHI1H cpenn MaCCI1BHblX cP0PM, p exce ornerrs

asre, caMOCTOHTeJlbHble CJlOI1. Taxne CJlOH ropaano 60Jlee pe,llKI1 'leM aMcPHnopOBble.

a MOIqHOCTb I1X ).\OCTl1raeT 06bl'lHO HeCKOJlbKI1X JlI160 HeCKOJlbKO ,lIecHTKOB CaHTI1

MeTPOB. 06br4HO CTaXI10).\eCOBblti cnon 06pa3YeT rOpl130HT nOHI1}Ke aMcPl1nOpOBOro,

HO BCTpe'laIOTCH O,llHaKO KOMnJleKCbl CJlOeB, B KOTOpblX O,llI1H 11J111 ,lIpyroti pozt HBJlH

eTCH nortepesremto cP0PMOti ,lIOMI1Hl1pYIOIqeti. Stachyodes 'laCTO COnpOBO}K,lIaeT aMcPl1

nopass, O,llHaKO HBJlHeTCH, nOBI1,l1I1MOMY, rpynnort 6110JlOrl1'lecKI1 60Jlee cJla60ti. Flpen

CTaBl1TeJlI1 aroro pozta }K11J111 no Bceti BepOHTHOCTI1 B MeJlKI1X MOpHX, B YKPblTl111 OT

CI1J1blIblX ,lIBI1}KeHl1ti BOJlH, cpernr MaCCI1BHblX CTpOMaTOnOp0I1,l10B. KpOMe Toro C03

,lIl\BaJlH OHI1 B TI1XI1X, MeJlKI1X narynax 60JlbUll1e caMOCTOHTeJlbHble CKOnJleHI1H. )l;J1H

csoero p a3Bl1TI1H c x o p e e ncero Tpe60BaJll1 Hel13MeHHlOIql1XCH ycnonaa, a B crrysae

HapYUleHI1H I1X _ I1C'le3aJlI1. TOJlbKO 60Jlee CI1J1bHble OC0611 }K11J111 cpezm HOBblX

cP0PM, 3aHl1MalOIql1X AaHHylO 06J1aCTb ,lIHa.

Port Stachyodes 113BeCTeH 6blJl ,lI0 CI1X rrop B Ilonsnrs Ha OCHOBaHl111 TPYAOB

I'ropnxa (G . Giir kh, 1896, 1903) , KOTOPblH OTIIOCI1J1 ero rrpencramrrenea K "Stachyodes

verticillata Nich.", pa3J1WIaH ,lIBe p a31I0BI1,l1IIOCTI1 : S. verticillata Nich. var, angustellata

Gurich 11 S. vc rti cillata Nich. var. late stellata Giirich.
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IIepBYIO pa3HOBH"HOCTb n auren I'ropux B III~JIoBKe, BTOpylO B Berpacmr,

~3eBKaX H ,ZJ;eM6HHKe. KpOMe TOrO OH yxaasraaer Ha Stachyodes sp . H3 H3BecTHflKOB

0 6 HaJKalOlllHX Cfl B 3 KM K BOCTOK y OT Jlaroaa , a TaKme H3 IIIeBqoB H 3eJIeHOBoM.

BbI"e JICHH b IM r lOp HX OM p o " Sphaerost r oma 06JIa "ae-r, IIO MoeMy MHeHH IO, BceMlI

npH3HaKaMH Sta chyod es H M OJKH O IIp H3Ha Tb e r o K aK CHHOHHM :3TOro pozta, Sphaero

st r oma exiguum Gurich n onoóen Stachyodes ra diata L e c ompte H IIO acea B epOflTHOCTH

3 TJ1 "na B11"a a anaror ca TOJK" ecTB eH HbIM H. O TCYTCTBHe rOJIOTHnOB I'rop nxa n e n a e r

HeB03MOJKHb IM IIpHHflTHe OlIpe"eJIeHHO~1 T O'lKH apeana no 3TOMY BOIIP OCY.

B aacroa urea pafiore OIIHcaHbI cnenyionme BU"bI: Stachyodes vert i ci l lata (McCoy ),

S. rad iata L e compte , S. coesp itosa Lecompte , S . paralleloporoides Lecompte, S. cos

tulata Lecompte , S . stromatoporoides n. sp ., S. lagowiensis n. s p .

S. ve rt ic ill ata H3BecTeH TOJIbKO H3 CTpaH a anazmoa H Cpe"I1eM Esponsr (AHrJIHfl,

Bem.rrrn, I'epsratma, et>paHqHfl H IIOJIbllIa) . y Stachyodes v er t ic illata H S. radiala

HaMe'la e-r Cfl T eH" eHqHfl K pa3BHTHIO B HalIpaBJIeHHH y B e JIH 'leH Hfl p aCCTaHOBKH IIJIac

THHOK n apn eranna H orpanaxeaaa ofiurero HX 'lHCJIa; 3TO y x aasraaer Ha 60JIbllIy lO

3 K OlIOMHIO B CTpoeHHH cxenera, 'lTO MOr JIO 5bITb BbI3BaHO BJIHflHHeM H3MeHeHHll

Y CJIOBH M. Cpeznr OT"eJIbHbIX BH"OB a BT Op KOHCTaTHpOBaJIa MHorue CXo"CTBa, Mem"y

TeM - B rrpezt enax To r o JK e BH"a - CHJIbHylO HH"HBH"yaJIbHylO H3MeH'lHBOCTb,

xoropaa aan a erc a, IIOBH"UMOMy , Ha'la JIOM cPOpMHpOBalli1f1 HOBbIX B~OB.



OBJASNIENIA DO PLANS Z

Pl. I

Stachyod es ve rticil lat a (Mc Coy), Zagórze

Fi g. 1, 2. F ragmen t kolon ii k rzaczas te j, widzianej z dwu stron ; wido czny spo só b ro z
gałęziania się kolonii oraz połączenia "sy r ingoporoida lne" ; X 1,5.

F ig. 3,4. Ułamek kolon ii z odsłon iętą powierzchnią. widziany z d wu s tron ; w id oczne
pory na powierzchni i sęki ; X \3,6 .

P l. II
Stachyod es ve r ticillata (McCoy)

Fig. 1. Przekrój poprzeczny fragmentu gałązki, Kadzielnia ; X 7.
Fig. 2. Przekrój poprzeczny gałązki, Zagórze ; X '13.
Fig. 3. Przekrój podłużny przez gałązkę, rozgałęziającą się dwukrotnie

jącą, Zagórze; X 5.
Fig. 4. Przekrój podłużny fra gm entu gałązki , Zagórze; X 8.

pączku-

Pl. III

Stachyodes radiata Lecompte

Przekroj e poprzeczne i podłużne okazów, widoczne różnice w rozstawieniu bl aszek
przyrostowych; fig. 1 X '12,5 (Radomice), fig. 2 X 7;5 (Radomice), fig. 3 i 4 X 10
(Dziewki).

Pl. IV

Fig. 1, 2. Stachyodes coespitosa Lecompte, p rzekroje podłużnie i poprzecznie skośne.

Sitkówka ; X 10.
Fig. 3,. Stachyodes costulata Lecompte, przekr oje poprzeczne przez dwie gałązk i

zrośnięte i spłaszczone jedno stron ni e. Wietrznia ; X 12,5.

Pl. V

Fig. 1-3. Stachyodes costulata Lecompte, pr zekroje poprzeczne i podłużne różnych

gałązek; fig. 1 X 8 (Sitk ówk a) , fig. 2 X 115 (Sitkówka), fig. 3 X 8,5 (Wietrznia ).
Fig. 4, 5. Stachyodes paralleloporoides L ecompte, przekroje poprzeczne; fi g. 4 X 8.5

(Lag ów), fig. 5 X 7,5 (Wietrznia).

Pl. VI

Stachyodes stromatoporoides n. sp .

Fig. 1. Przekrój przez dwie gałązki zrośn ięte częścią powie rzchni, ' Wietrznia ; X 4.
Fig. '2. Przekrój poprzeczny tegoż okazu ; X 9.
Fig. 3. Fragment przekroju podłużnego, Zagórze ; X 13.
Fig. 4. Przekrój poprzeczny, przedstawiający różną strukturę tkanki na tym sa 

mym przekroju, Zagórze ; X 10.

Pl. VII

Stachyodes lagowiensis n. sp,

Fi g. 1. Przekrój poprzeczny, Łag ów ; X 17.
Fig. 2'. Przekrój poprzeczny tegoż ok azu; X 8,5.
Fig. 3. Przekrój podłużny tegoż okazu; X 7.
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