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GLOEOCAPSOMORPHA PRISCA ZALESSKY (SINICE)

Z ORDOWICKICH GŁAZÓW NARZUTOWYCH POLSKI

Str eszczen ie. - Alga wym ieniona w tytule, która występuje masow o w łupkach

palnych Estonii, znajdowana jest w ordowickich głazach n arzutowych P olski
w asocjacji z urozmaiconą fauną morską. Zb ad anie świetnie zachowanych okazów
z P olski d oprowadza autorkę do wniosk u, ile należą one do tego samego gatunku,
co estońskie. Algę tę autorka zalicza do sinic, do dzi siejszej rodziny Enthophysa-

lidaceae.

WSTĘP

Profesor Roman Kozłowski, badając szczątki zwierząt znajdujące się

w wapiennych głazach narzutowych pochodzenia bałtyckiego, wy
stępujących w Polsce, zwrócił uwagę na towarzyszące tym szczątkom

skamieniałości roślinne. Część z nich , po bliższym zbadaniu, okazała się

przynależna do kopalnej sinicy , znanej pod nazwą Gloeocapeomorpha
prisca Zalessky, 1916.

Ten ordowicki gatunek i rodzaj znany był dawniej tylko z Estonii
i okolic Leningradu. Eisenack opisał go w roku 1960 z głazów narzuto
wych Niemiec. Formy zbliżone do Gl , prisca (Gl. cf. prisca) znaleziono
w kambrze (w serii dolnosinijskiej) w rejonie Pekinu (Timofiejew, 1962).
Głazy narzutowe z terenu Polski stanowią nowe źródło tej interesującej

rośliny kopalnej.

Gloeocapsomorpha prisca występuje w głazach narzutowych, ozna
czonych numerami: O. 182, O. 188, O. 281, O. 423, O. 454 i O. 456. Cztery
pierwsze głazy pochodzą z miejscowości Mochty nad Wisłą (woj. war
szawskie), a dwa ostatnie - z Jarosławca na wybrzeżu Bałtyku (woj.
koszalińskie). Profesor R. Kozłowski podał następującą charakterystykę

tych głazów:

Głaz O. 182 je st wapieniem szarym, gruboziarnistym, z Climacograptus . bre vis
mutabilis . Strachan. Odpowiada on ordowikowi ś rodkowemu, .pozlomowi, K~kruse
(ClI) 'podzia łu estońskiego. .. . . . . . . . .. .



466 EW A ADAMCZAK

Głaz O. 188 jest wapieniem szarym, gruboziarnistvm, z Mastigograptus · sp.,
Dendrograptus sp., Blastammina polyedra Eisen., Conochitina sp., Gastropoda (mło

de skorupki spirytyzowane), Scolecodonta .
Głaz O. 281 jest wapieniem ciemnoszarym, drobnoziarnistym, z Conotreta sp.,

Scolecodonta, Hexactinellida, Conochit ina sp.
Głaz O. 423 jest wapieniem szarym, gruboziarnistym, z Mast igograptus sp.,

Tasmanites sp. (masowo), D endrograptus sp.
Głaz O. 454 jest wapieniem jasnym, g r u bozia rnis tym, z obfitym pirytem, z Co

notreta sp ., Scolecodonta, Brachiopoda .
Głaz O. 456 jest wapieniem jasnym, o średn im zia rnie, z dużą ilością pirytu,

z Dendrograptus sp., Hexactinellida.

Materiał do tej notatki zawdzięczam uprzejmości Profesora R. Koz
łowskiego, któremu dziękuję za łaskawe przekazanie mi go do opraco
wania. Profesorowi M. Kostyniukowi dziękuję serdecznie za cenne
wskazówki, które ułatwiły mi badania.

METODYKA BADAŃ

Okazy Gloeocapsotnorpha prisca w ypreparowano ze skały wapiennej,
rozpuszczaj ą c ją w kwasie solnym. W analogiczny sposób wydobyto tę

sinicę z próbki estońskiego kukersytu , z którego jak wiadomo została

ona opisana po raz pierwszy przez Zalessky 'ego (1916) . Materiał kopalny
z kukersytu posłużył mi do celów porównawczych i identyfikacji.

Niewielkie kolonie Gl, prisca zawarte w głazach narzutowych są

bardzo kruche, łatwo rozsypujące się , w związku z czym trudno uzyska ć

z nich preparaty mikroskopowe. Przy użyciu mikrotomu nie otrzymano
pożądanych skrawków, ponieważ drobne skupienia komórek przy cięciu

ulegały rozkruszeniu. Znacznie lepsze r ezultaty osiągnięto wykonując

szlify cienkie. W tym celu zatapiano pojedyncze, wyizolowane ze skały

okazy, w bal samie kanadyjskim (m. gorąco) i następnie, po ostudzeniu,
szlifowano u ż ywając do tego celu bardzo drobnego proszku szl ifierskiego.
N a tak przygotowanych preparatach można było dość dokładnie prze
śledzić budowę tej sinicy , na którą składa się siatkowate rusztowanie
otoczek, obejmujących ciemno zabarwione ślady treści komórkowej.

Dobry stan zachowania Glo eocapsomorpha prisca pozwala wnioskować

że rośliny te szybko się dostały do osadu, zanim rozpoczął się proces
gnicia .

O P I S

Gloeocapsomorpha prisca Zalessky, 1916
(fig. 1; pl, I)

1916. Gloeocapsomorpha prisca Zalessky; M. D. Zalessky, Sur le sapropalite marin
de I'algue. . . , p . 36, pl . 15, fig. 4-7.

1960.· Gloeocapsomorpha prisca Zalessky ; A. Eisenack. Uber einige nledere Algen ..:,
p . 17, pl. 2, fig. 12-15.
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Gloeocapsomorpha prisca jest to sinica kol onijna, o charakterysty
cznej, oliwkowej barwie, zbudowana z komórek elipsoidalnych i kulis
tych, o wymiarach: 5,5 - 7,5 Ił i 9,3 - 9,7 p , otoczonych wyraźnie

wykształconymi otoczkami. W obrębie kolonii można wyróżnić dwa typy
otoczek: jedne obejmują pojedyncze komórki, dr ugie obejmują skupienia
kilku komórek (wraz z ich pojedynczymi otoczkami). Ten system otoczek
(fig. 1, A) wskazuje na to, że w procesie podziału komórki powstają

nowe otoczk i, które otaczają każdą z komórek potomnych. Jednocześnie

pozostaje otoczka komórki macierzystej , która jest teraz otoczką wspólną.

Liczbę otoczek można obliczyć ze wzoru: 2n - 1, gdzie n oznacza liczbę

komórek w kolonii. Kolonia obejmuje pewną liczbę komórek, które oto-
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F ig . 1. - A S yste m otoczek u współczesnej s inicy G loeocupsa: u osłony wsp ólne,
b osłony specjalne (wg Starmach a , f ide Podb ielkowski et 01., 1961). B. G leoca psomor 
phu priscu Zale ssky (głaz O. 182); X 710. C G l. pr iscu Zalessky , rysunek s ch e m a 
tyczn y promieniście ułożonych grup kom órek (głaz O. 188); X 250. D Botruococcus

bruuni Kutz (wg Bl ack b u rna , fid e Travers , 1955, p . 346, f ig . 1); X 1450.
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czone Są wyraźną, dość grubą otoczką. Kształt kolonii na przekroju
podłużnym jest prawie trójkątny. Kolonie układają się promieniście,

tzn. ostrymi wierzchołkami do środka, tworząc w ten sposób kuliste
skupienia (fig. l, C). Pojedyncze komórki w koloniach ułożone są bez
ładnie, rzadko promieniście.

O ile w materiiale wypreparowanym z głazów narzutowych można

obliczyć ilość otoczek dla kolonii, złożonej z niewielkiej liczby komórek
(2-4), to w większych koloniach (14-24) otoczki pojedynczych komórek
są niewyraźne.

Typ otoczek, jaki występuje u Gl. prisca, charakterystyczny jest dla
sinic, szczególnie dla przedstawicieli rodzin Gloeocapsaceae i Entho
physalidaceae.

Ciekawą cechą Gl, prisca jest zdolność pochłaniania wody i pęcz

ni enia. Okazy tej rośliny zanurzone w wodzie zwiększają swą objętość

o około 1/3. Pęcznieni e jest cechą charakterystyczną sinic. U niektórych
z nich jest ono dość znaczne ; na przykład objętość u dzisiejszej Gloeo
capsa może wzrosnąć 20-krotnie, jak to podaje Corrnus (fide Geitler,
1960).

STANOWISKO SYSTEMATYCZNE

Dokładne porównanie okazów Gloeocapsomorpha prisca z głazów na
rzutowych z okazami wypreparowanymi z estońskiego kukersytu ni e
ujawniło między nimi żadnych zasadniczych różnic ani w budowie mor
fologicznej, ani też w -anatomii. Na tej podstawie można wnioskować ,

że są to przedstawiciele tego samego ga tunku.
Zalessky (1916), ustanawiając gatunek Gl. prisca, porównywał go

z przedstawicielami dzisiejszych rodzajów sinic: Gloeocapsa, Gloeothece,
Placoma. Autor ten, w wyniku przeprowadzonych badań porównawczych,
doszedł do wn iosk u, że Gl. prisca pod względem budowy (typ otoczek)
zbliża się najbardziej do rodzaju Gloeocapsa. Różnice dotyczące rozmia
rów, kształtu komórek i ich kolonii , są - zdaniem Zalessky'ego - raczej
cechami gatunkowymi, aniżeli rodzajowymi. Pogląd ten nie ma jednak
uzasadnienia, gdyż kształt komórek jest ważną cechą systematycznąsinic.
K omórki Gl oeocapsa mają kształt kulisty, gdy tymczasem u Gl. prisca
dominują elipsoidalne . Błąd Zales sk yego wynikał prawdopodobnie z fak
tu, że do celów porównawczych autor ten wykorzystał m . in. gatunek
Gl oeocapsa Paroliniana (Menegh.) Breb.,Jdóry - jak się później okazało

(Elenkin, 1936) - należy do innego rodzaju.
El enkin (1936) porównuje Gl. prisca z przedstawicielami współczes

nego rodzaju Gloeothece, u którego nie obserwuje się tak charakterystycz
nych dla Gl. prisca skupień kolonii. Pod względem morfologicznym (pro
mieniste ułożenie kolonii w skupieniu) Gloeocapsomorpha przypomina
współczesny rodzaj glonu morskiego - Placoma, na co powołuje się
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również Zalessky (1916). Osobniki tego rodzaju mają jednak komórki
wyłącznie kuliste i tą cechą różnią się od sinicy ordowickiej.
Korde (1958) zalicza Gloeocapsomorpha do proponowanej przez nią ro

dziny Enthophysalitesaceae, która charakteryzuje się posiadaniem ko
mórek różnego kształtu, ułożonych promieniście lub w rzędy i obejmuje
tylko formy kopalne. Wydaje się, że pogląd ten niezupełnie jest słuszny,

gdyż u Gl. prisca tylko kolonie ułożone są promieniściew skupieniu, pod
czas gd y same komórki ułożone są najczęściej bezładnie.

Harris (1938) i Travers (1955) zaliczają Gl. prisca do ziel enic z rodzaj u
Botryococcu s. W ogólnym pokroju istniej e między tymi glonami pewne
podobieństwo, lecz ich budowa anatomiczna jest odm ien na (fig. 1 B-D).

Eisenack (1960) stwierdził obecność w głazach narzutowych, obok
Gloeocapsomorpha prisca, nowego gatunku z tego rodzaju - Gl. macro
cys ta Eisenack. J ego zdaniem, przynależność systematyczna Gloecapso
morpha jest kwestią otwartą. Dostrzega on między t ym rodzajem a Bo
tryoco ccu s różnice , które nie pozwalają uznać pierwszego z nich za
synonim drugiego. Według Eisenacka, substancja otaczająca komórki
t ej rośliny nie jest zbudowana z pektyny, gdyż ba w osadzie ulega bardzo
szybko rozkładaniu i dotychczas ni e jest znana w stanie kopalnym. Stąd

jego wniosek, że Gloeocapsomorpha ni e można zaliczyć do sinic. Pogląd

t en nie wydaj e się słuszny. Dobry stan zachowania i brak pektyny nie
oznacza, moim zdaniem, że rodzaj ten nie jest sinicą. Wydaje się, że pier
wotna substancja pektynowa mogła ul ec impregnacji innymi substan
cjami, bardziej odpornymi na zniszczenie, i dzi ęki temu zachowała się

w stanie kopalnym. Poza tym, otoczki sinic ni e muszą być zbudowane
wyłącznie z pektyny, l ecz również mogą zawierać celulozę i pektynoi
dalną hemicelulozę (Geitler, 1960, p . 37-38). Substancje te niewątpliwie

czynią roślinę bardziej odporną na zniszczenie.
O przynależności Gl. pri sca do sinic mówi przede wszystkim budowa

anato m iczna, n a którą składa się system otoczek wzajemnie się obejmu
j ących. Innym zagadnieniem jest kwestia przynależności do którejś ze
znanych dziś rodzin sinic. Na podstawie budowy (w szczególności biorąc

pod uwagę elipsoida lny kształt komórek) można by tę sinicę zaliczyć do
dzisiej szej rodziny Entophysalidaceae.

WA RUNK I ŻYCIA GLOEOCAPSOMORPH A PRISC A

Fauna towarzysząca GL prisca w wapieniach narzutowych składa się

z różnych zwierząt morskich, jak graptolity, pierścienice, brachiopody
itp. Wskazuje to dobitnie, że roślina ta była organizmem morskim. Nie
wiemy jednak , czy była ona planktoniczna i dopiero po śmierci opadła

na dno, czy też denna. Masowe pojawienie się tego gatunku w utworach
ordowickdch Estonii sugeruje , zdaniem Za1essky'ego (1916), że były to
formy planktoniczne, któr e bujnie rozwijały się w okresie le tnim, a nas-
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t ępnie, po okresie szczytowego rozwoju, opadały na dno. Zjawisko to
powtarzałoby się przez długie la ta. Sinice nagromadzone na dnie morskim
w dużych ilościach razem z iłem dały początek złożom bi tumicznym.
Podobne zjawisko obserwuj e się u w ielu dzisiejszych glonów plankto
nicznych. Według drugiej hipotezy Zalessky 'ego , Gloeocap somorpha mogła

być rośliną porastającą wi lgotne skały przybrzeżne . W czasi e sztormów
woda zmywała t e rośliny i unosiła dal ek o od brz egów , gd zie następnie

opadały na dno.

Zakład Pal eobotani k i
U ni w ersy tet u Wa r szaw sk i ego
W arszawa, kwiecień 1963 r .
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GLOEOCAPSOMORPH A PRISC A ZALESSKY (CYANOPHYCEAE) F ROM O RDO
VICIAN ERRATIC BOUL DE RS IN POLAND

Summary

Algae, some of which belong to Gloeocapsomorpha prisca Zalessky, 1916 , occur

in Pol and in the Ordovician calcareo~s erratics of Balt ic origin, side by sid e w ith

graptolites , p ol ych aete jaw a ppa r atuses, brachiopods a nd othe r sea anim als.



GLOEOCAPSOMORPHA PRISCA Z ALESSKY 471

Gloeocapsomorpha prisca is a celonlal plant consisting of elli psoid al and globose

cells. The arrangem ent of .the particular cells of a colony is haphazard, onl y oc

casi onally radial, whereas in the colonies forming spheroidal globose aggregates

it is distinctly radlal . The particular cells in Gl. prisca are coated by well developed

sheaths. Twa types of sh eaths ma y be distinguished within each colony. One coating

single cell s, the other - the concentrations of se veral cells together w ith their indi

vidual she at hs.

The systematic position of Gl. prisca 'ls still a controversial point. In .the prese nt

write r' s opinion, th e type of sheaths described above indicates that Gl. prisca is

a blue-green alga. Za lessky (1916), Elenkin (1936) and Korde (1958) ha ve likewise

referred 'it to th e blue-green algae, while H arris (1938) and Travers (1955) havc

ass igned Gl. prisca to the green algae of the ge nus B otryococcus. These twa alg ae

resemble each other in genera ł appe arance, but di ffer in their anatomy (fig . 1 B-D) ~

Eisen ack (1960) su pposes that Gl. p risca is not a blue-green alga though he does sta te

that it differs f rom th e representatives of the genus Botruococcus. According to Eise

nack the subs ta nce that coat s the cells of Gl. prisca does not consist of pectine

which decays very soon in th e sediment and is unknown in fos sil state. He thinks

th at th is bars its ass ignment to the blue-green algae. In th e present writer's opinion,

t he lack of pectine in we ll preserved specimens of Gl. pr isca does not exclude its

assignment to the blue-green algae. It seems quite probabIe that the original

pectine may have been impregnated by other subs tances, more res istant to de

composit ion, and that in t his way it m ay ha ve been preserved as fossil. Moreover,

the sheaths in the blue-green algae need not consist of pectine only but mayaIso

con tain a cellulose and pectinoidal hemi-cellulose (Geitler, 1960, p. 37-38). These

substances undoubtedly contribute to the greater resistance of the plant. The as 

signment of Gl. prisca to one of the known algal families is a controversial question.

The structure of th e she a ths and th e arrangernent ofcolonies into assemblages Gl.

prisca could be referred to the liv ing family of Entophysalidaceae.

EXPLANATION O F ILLUSTRATIONS

Fig. 1 (p . 467)

A System of sheaths in the living blue-green alga Gloeocapsa: a common sheaths,
b individual sheaths (aiter Starmach, f ide Podbielkowski et aL , 1961). B Gloeocapso
morpha prisca Zalessky (boulder O. 182); X 710. C Gl. prisca Zalessky, diagrammatic
drawing, showing radially arranged groups of cells (boulder O. 188); X 250. D Bo t
r yococcus brauni Kutz (after Blackburn, f ide Travers, 1955, p. 346, fig. 1); X 1450.

Pl. I

Gloeocapsomorpha prisca Zalessky

Fig. 1. Specimen etched from erratic bouder O. 182; X 350.
Fig. 2. Specimen etched Irom Kuckersite from Estonia ; X 600.
F ig. 3. Specimen etched from erratic boulder O. 188; X 560.
Fig. 4. Assemblage of colonies f rom erratic boulder O. 281; X 50.

4 Acta Palaeontologica N r 4
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3BA A,n;AM'iAK

GLOEOCAPSOMORPHA PRISCA ZALESSKY (CYANO PHYCEAE)

113 OP,lJ;OB11KCK11X BAJlYHOB IIOJlbIII11

B J:l3B eCTHRKOBbIX Op,n;OBJ:lKCKJ:lX sanynax 6aJITJ:lti:cKoro nponcxoacneana BCTpe

'Ia e MblX Ha r epparopau IIOJIbllIJ:I pfl,n;OM c rparrTOJIJ:lTa M J:I, 'IeJIIOCTRMI1 MHOrO~eTJ:lHKO

BbIX KOJIb'IeI..\OB, 6pa XJ:lOrro;qaMJ:I J:I ,!\pyrJ:lMI1 MOp CK I1M J:I :iKI1BOTHbIMJ:I, aaxozrs-rca B O,n;O

pOCJIJ:I, KOTOpbIX 'la~Tb rrpJ:lHa,!\JIeJKJ:lT Gloeocapsomorpha prisca Za lessky, 1916.

G loe ocapsomorpha prisca flBJIHeTCR KOJIOHl1aJIbHbIM pacreanese, rrocrpoeaasnr J:l3

3JIJIl1rrCOJ:l,!\HbIX 11 nr apooóp aaasrx KJIeTOK. KJIeTKJ:I KOJIOHJ:l11 pacrrOJIOJKeHbI 6ecTJo

pR,!\O'lHO, pexce panaansno. P a ,!\J:la JIb H O 3 aTO p acrrOJIOJKeHbI KO .iIOHJ:l11 05pa3YlOllII1e

nrapooópaaasre CKOrrJIeHI1R. O T,!\e JIb H b Ie KJIeTKJ:I G l. pr,isca oxpysceasr OT'IeTJIJ:lBbIMJ:I

060JIO'lKaMJ:I. B npenenax KOJIOHHJ:I MOJKHO BbI,!\eJIJ:lTb naa TJ:lrra o60JIO'leK, J:l3 KOTOpbIX

O,!\HJ:I 06HI1MalOT OT,!\eJIbHbIe KJIeTKJ:I, zrpyrne- xce oxpyacaio-r CKOTJJIeHI1R HeCKOJlbKJ:lX

KJIeTOK (asrecre c J:lX 060JIO'lKaMJ1) .

CI1CTeMaTJ:I'IeCKOe rr OJIOJKeHl1e Gl.. prisca ,!\O CJ:lX nop ,!\J:lCKY CCJ:lOHHO . Yrro M RH y TbIM

asnue TJ:lrr 0 6 0 JIO'le K CBJ:I,!\eTeJIbCTByeT, rro MoeMy, B rrOJIb3Y To r o , 'ITO Gloeocapsomorpha

p risca RBJIReTCR CI1He-3eJIeHoti: BO,!\O pOCJIblO. K CI1He-3eJIeHbIM BO ,!\OpOCJIRM OTHOCJ:l JIJ:I

e e Zalessky (1916), EJIeHKJ:lH (1936) J:I Kopżre (1958). B TO-JKe BpeMR H arris (1938) J:I

Travers (1955) rrpl1'lJ:lCJIRJIJ:I GL prisca K 3eJIeHbIM BO):lO pOCJIRM pona B o t ryo c o c c u s .

B o(j~eM noxpoe 3 TJ:lX BO,!\opOCJIe ti: cyurecrnyer CXO,!\CTBO, HO J:lX aHaTOMJ:I'IeCKOe crpoe

nae pa3JII1'lHO (ą:mr. 1 B-D). Eisenac k (1960) C'IJ:lTaeT, 'lTO Gloeocaps omorpha prisca

He HBJIReTCR CHHe-3 eJIeHOJ1 B O,n;OpOCJIb lO , O):lHaKO c ):Ipyrow CT Op OHb I, r OB o p 11T , 'lTO OHa

OTJII1'IaeTCR OT npencraaxrenen pona B o t r y oco ccu s. IIo MHeHJ:l 1O E i s enacka, aeuiecrno

oxpyxcaroute e K JIeTKI1 G l. prisca He COCTOJ:lT J:l3 rreKTI1Ha, TaK KaK OH 6blCTpO non

a epraerca paapyutemno B OCa ):lK a X J:I no CJ:lX nop He J:l3BeCTHbIfI B J:lCKOnaeMOM COCTOR

HHJ:I. 3TOT <paKT I1CKJIIO'laeT , n o ero MHeHI1IO, B03MOJKHOCTb rrpJ:l'IJ:lCJIeHJ:lR G l. prisca

K CIIHe-3eJIeH b IM BO):lOpOCJIHM. OTCYTcTBl1e rreKTI1Ha H a 06pa3I..\aX G l. prtsc n , OTJIJ:I'IaIO

ll.\J:lXCR xopourea coxpannocrsro, He 0603Ha'IaeT, no MoeMy, 'ITO 3TOT BI1):1 He npnaanne

JKI1T CI1He-3eJIeHbIM BO):lOpOCJIRM. MHe KaJKeTCR, 'ITO rrepBI1'IHbIti: rreKTJ:lH M o r nonsepr

nyrr.cn J:lMrrperHaI..\1111 ):Ipyrl1MI1 B ell.\eCTBaMI1, 6 (JJIee YCToi1'lI1Bb IMI1, 11 OJIarO):lapR TOMy

.c o x p a mrr r. c a B I1CKorraeMOM BI1):1e. KpOMe Toro 060JIO'lKI1 CJ:lHe-3eJIeHb IX B O):lOpOCJIe w

H e acerna nocrpoensr I1CKJIIO'II1TeJIbHO 113 nexrarra, HO MoryT conepacart, KJIeT

'IUTKy 11 rreKTI1HOrrO):l06HbIi1 reMI1I..\e.lIJIIOJI03 ( GeitJer, 1960, p. 37-38). 3TI1 neutecrna

ne.naror p a c r e a x e HeCOMHeHHO 6 0JIee YC TOM'lI1BbIM rr pOTI1B Y H I1'ITOJK e IIJ:lR . Bortpoe rtpn

Ha):lJIeJKHOCTJ:! GL prisca K KOTOpOMy-TO 113 113BeCTHbIX B HaCTOR~ee Bpe MR c e M e ti: c TB

CI1He-3eJIeHbIX BO ):lOpOCJIe M ):IJ:lCKYCCI10HHbIti:. H a OCHOBa H HJ1 CTpOe H I1R 0 60JIO'Ie K J1 c n o

cofia pacrrOJIOJKeHJ1R KOJIOHJ:lti: B KOMrr JIeKC bI M OJKHO 6 b I G l. pr,isca rrpl1'II1CJIJ1Tb K c o

BpeMeHHoMy ceMeti:CTBy E ntop hysalid aceae.



PLANSZA



Pl. I

Gloeoca.psomorpha prisca Zalessky

Fig . 1. Ok az wypreparowany z głazu narzutowego O. 182; X 350.
Fig. 2. Okaz wypreparowany z kukersytu z Estonii; X 600.
Fig. 3. Okaz wypreparowany z głazu narzutowego O. 188; X 560.
Fig. 4. Grupa kolonii z głazu narzutowego O. 281; X 50.
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