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Streszczen i e. - W niniejszej pracy autorka dokona ła analizy struktury gąbki

wapiennej Por osphaera gl obu laris (Phillips), która przez autorów XIX w. zaliczana
była ' przeważnie do Hydrozoa. Stwierdzono spikula rną budowę szkieletu głównego

i derrnalnego. Przeanalizowano również znaczenie taksonomiczne poszczególnych
cech morfologicznych. Por osphaera występuj e w Polsce szczególnie często w kam
panie dolnym.

WSTĘP

Rodzaj Porospnaera występu je w Polsce w utworach górnokre
dowych, szczególnie licznie w dolnym kampanie, w poziomie Actino
cam ax qu adratus, oraz mniej licznie w poziomie Belemnitella mucronata.

Materiał (409 całych okazów), na którym opar to badania, zebrano
w okolicach K rakowa, Miechowa i Lelowa (237); część materiału (172
okazy) otrzymano od niedawno zmarłego P roL R. Kongiela.

Na powierzchni zewnętrznej okazów st ruk tu ra szkieletu jest na ogół

dobrze zachowana. Budowa wewnętrzna natomiast jest wyraźna tylko
na ni ektórych okazach, na większości zaś jest mniej lub bardziej za
tarta wskutek skalcy ty zowania lub rzadziej skrzemionkowania.

Poza analizą st ruktury powierz chni przeprowadzono badania na
szl ifach . Wykonano 92 szlify cienkie o różnej orientacji. Dla lepszego
uwidocznienia budowy siatk i szkieletowej niektóre szlify barwiono
safraniną. Dzięki temu substancja ilasta i wtórny węglan wapnia, wy
pełniające kanały, ulegały zabarwieniu, szkielet zaś stawał się wyraź

niejszy. Prawie połowę okazów przepiłowano lub naszlifowano ich
powierzchnie. Szli'fy badano w świetle zwykłym i spolaryzowanym.
Okazy zawarte w białych marglach wypadały w całości przy lekkim
uderzeniu młotkiem. Wydobycie natomiast okazu z szarego marglu
typu opoki było trudne. Przekrystalizowanie węglanu wapnia siatki
szkieletowej wpłynęło ujemnie na stan zachowania jej elementów
składowych i utrudniało wykonanie szlifów, gdyż kalcyt pękał i wy
kruszał się.
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Pracę mniejszą wykonałam w Zakładzie Paleontologii Uniw. Łódz

kiego, pod kierunkiem Prof. R. rKozłowskiego , kierownika Zakładu

Paleozoologii PAN w Warszawie, korzystając z licznych rad i uwag,
za co składam Mu gorą ce podziękowanie .

HISTORIA BAD AN RODZAJU POROSPHAERA

Nazwę rodzajową Poro sphaera wprowadził Steinmann w 1878 r.
dla małych , kulis tych skamieniałości, występujących ,Liczn ie w górnej
kredzie Europ y północnej . Początkowo opisy tego organizmu op arte
były głównie na morfologii zewnętrznej . Różne formy kuliste o po
dobn ym wygledzie zewnętrznym łączono razem, n ie badaj ąc nale ż yci e

struktury ich szkieletu, w związku z czym powstało po mies zanie r o
dza jów, a n awet odrębnych grup. W drugiej połowie XIX wi eku,
po zwróceniu uwagi n a podobie ństwo iksz ta łt ć w i n a możliwoś ć pomy
lenia różnych r odzajów , przystąpiono do badania budowy wewnętrznej.

Steinmann (1878), biorąc pod uwagę budowę szkieletu i kanałów,

ustanowił samodzielny r odzaj Porosp haera i umieśc ił go, podobnie jak
Phill ips na pół wieku przed tym, w gr upie Hydrozoa-Milleporidae. Od
tego czasu rodza j ten stał się przedmiotem badań wielu paleontologów.

Wnioski dotyczące morfol ogii zewnętrznej od początku były

u wszystkich autorów zgodne. Określano Porospitaera jako formę glo
bularną , czasem spłaszczoną , o powierz chni por owate j, obrastającą obce .
c iała, w k onsekwencji czego powstał cylindryczny kanał przechodzący

na wyl ot. Co się tyczy powi erzchni, to stwierdz?no, że bywa ona ni e
równa, ma ga rby i ro wki (Car ter, Steinman, Woodward). O kanałach

wodnych wzmiankują Carter (1877) i Steinmann (1878). Ten ostatn i
uważa , że rozmieszczenie i wielkość kanałów są zawsz e jednakowe, że

są on e radialne , a wylotami ich są pory powierz ch n iowe. Prócz t ego
wymienia Steinmann powierzchniowe r owki gwiaździste, nazwane
"stelliform gro oves" , rozchodzące się z jed nego punktu . Rys ten, jego
zdaniem, jest jednak ni eistotny , przypadkowy, gdyż okazy opatrzone
r owkam i ni czym nie różnią się od gładk ich . Odmienny pogląd miał

Hinde (1904), który obecność r owków i sposób ich rozgałęzienia uważał

za cechę stałą , taksonomiczną. Przypuszczał on, że odgrywały one jakąś

rol ę w cyrkulacji wody i że były za życia organizmu przykryte
warstwą derrnalną.

Odnośnie budowy szk iele tu zdania autoró w były różne . Według

Steinmanna (1878) siatka szk ieletowa Porospha era zbudowana jest
z anastomozujących włókien wapiennych, ułożonych promienisto, i ma
charakter hydrozoida lny. P odobnie twierdzili Carter (1877), Doderlein
(Steinmann & Doderlein, 1890), Zittel (1879, 1903). Natomiast Nicholson
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(1888, f ide Hinde, 1904) uważał , że sia tka ta ma całkiem odrębną

strukturę, trudną jednak do określenia wskutek pr zekrystaliz owania .
Przypuszczał on, że struktura ta jest raczej podobna do szkieletu gąbek

z grupy Lith ist ida , takich jak rodzaj Hindia. Taką samą opinię wyrażał

Fritsch (1889), który sądził, że na okazie określonym pr zez niego jako
Amorphospongia globosa von Hagenow (a faktycznie będącym Porosphae
7'a globularis) wyodrębnić można szkielet wewnętrzny, składa jący się ze
splotów wa piennych igieł, oraz szkielet powierzchniowy, przypuszczalnie
również spikularny. Stanowisko to poparł Hinde (1900), który przejrzał

materiał Fritscha i doszedł do podobnego wniosku.
W 1903 r . (praca ogłoszona w 1904) Hinde stwierdził, że siatka szkie

letowa zbudowana jest z mniej lub bardziej wyraźnych t etrakladów
wapiennych, o dłuższym promieniu apikalnym i trzech krótszych,
facjalnych, połączonych zrostowo. Według tego autora promień api
kalny jest gładki, czasem pokryty cierniami, długości 0,14-0,35 mm,
grubości 0,04-0 ,10 mm, zaś promienie facjalne mają długość 0,1-0,2 mm,
grubość 0,04-0 ,075 mm. Autor ten stwierdził poza tym obecność szk ie
letu dermalnego, zbudowanego z oddzielnych trój- i czteropromiennych
spikul oraz ze spikul la sk owatych, jednoosiowych. Szkiel et d ermalny,
zdaniem Hindego, zachowuje się bardzo rzadko.

Obecność spik ul i odmienny ich układ na okazach globularnych
z Czechosłowacji przyjmował również Poć ta (1903). Szkielet główny

tych okazów, jak sądził ten autor, zbudowany jest z tripodów, m o
naksonowych spikul laskowa tych i rabdów, umieszczonych w pasmach
włókien wapiennych i gęsto raz em uszeregowanych. Szlify Poćty , zna j

- du jące się w Muzeum Na rodowym w Pradze, przejrzałam w 1959 r.
i stwierdziłam, że są on e wier nie przedstawione w opisie i na tablicy .

Spostrzeżenia Hindego odnośnie spikula rriej budowy szkiel etu i ukła

du igieł znalazły potwierdzenie w bad anym przeze mnie materiale z kredy
oko lic Krakowa .

ST ANOWISKO SYSTEMATYCZNE

Stanowisk o syste matyczne ba da nego r odzaju było przedmiot em
dociekań wielu badaczy. Zaliczano go bądź do Hydrozoa , bądź też do
P orifera, a na wet do Foraminifera i Bryozoa.

Carter (1377) uważał , że Porosphaera ma szkielet zbudowany tak ,
jak Park eria i Hydraciinia , natomiast Steinmann (1878) porównywał go
d o szkieletu Cylindrohyphasma - 'formy zaliczanej do Hyd rozoa, lecz
będącej zapewne gąbką. Pogląd Steinmanna został ogólnie przyjęty

(Zittel, 1903; Doderlein, in Steinmann & Dóderlein, 1890). Dopiero
Hinde (1900), badając gąbki z e.ocenu Australii, stwierdził , że Poro-
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sphaera globularis ma spik ule podobne i połączone tak jak u gąbki

wapienne j Plectron inia, występującej w eocenie Australii i żyjącej dziś

koło wysp Funafuti na głębokości 50 stóp (ok. 15,5 m). Podobną budowę

wykazuje również Petrostroma, żyjąca współcześnie w morzu Japońskim

na głębokości 200-·100 m . Na tej podstawi e H inde zaliczył Porosphaera
do Calc ispongea , rod zina Lit honina D6derlein.

W badaniach swych Hi nde (1900 , 1904) zwrócił uwagę na obecność

bruzd na powi erzchni zewnętrznej , ich rozgałęzienia, na ogólny kształt ,

budowę koncentryczną szkieletu dermalnego w częśc i bazalnej oraz
na wachlarzowaty układ kanałów u 'form su bg lobularnych . Ce chy t e
uznał on za taksonomiczne i w ramach ro dza ju Porosplw era wyod
rębnił następujące gatu nki: P . globularis (będącą przedmiotem moich
badań) ; P. nuciformis von Hagenow , posiadającą na swej powierzchni
regularne rowkowanie gwiazdz iste; P . pi leo lus Hinde, kształtu subglo
bularnego, z wachlar zowatym układem kanałów; P. patelliformis
Hinde - formę spłaszczoną , o koncentrycznej budowie szkieletu
dermalnego w części bazalnej ; P . ar re cta Hinde, kształtu stożkowatego,

oraz formy o kształtach ni eregularnych, różniące się od poprzednio
wymienionych, lecz nie mające stałych cech gatunkowyc h .

Nowy ga tunek pod nazwą Porosphaera textura opisał Po ćta (1903).
J ego szk ielet główny zbudowany jest z tripod ów, połączonych r abdami
oraz igłami monakso nowymi.

Począwszy od prac Hindego ro d zaj Porosphaera zaliczany jest do
gąbek wapiennych . De Laubenfels , opracowując w 1955 r . gąbki dla
" Tr eat ise on Invertebra te P al eontology " , ustawia Porospi ta era w rzę

d zie Phar et r onida , w ustanowionej przez siebie ro d zinie Porosphaeridae.
W Polsce rodza j ten ni e był dotych czas badany . Jed na k w licznych

pracach geologiczno-st ratygraficznych wymien iano jego występowanie

w ut worach górnej kred y głównie oko lic K rakowa.
P o zbadaniu 409 okazów rodzaju Porospuce ra doszłam do wniosku,

że ze względu na budowę szk iele t u głównego z wapien nych spikul
czteropromiennych połączonych zrostowo, należy on do Calcispongea
rzędu Pharetronida; wszystkie te okazy więc w inny być zaliczone do
jednego gatu nk u - Porosphaera globularis (Phillips) , którego opis za
mieszczam poniżej.

OPIS

Porosphaera globularis (Phillips, 1829)
(pl, I i II)

1829. Millepora globularis Phillips; .T. Phillips, I1lustrations..., part l , p. 186, pl. l ,
fig. 12.

1842. A ch illeum globosum yon Hagenow ; F. v. Hagenow, Monographie..., p. 260.
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1850. Coscinopora globu la ri s Phillips; M . A. d 'Orbigny , P rod r óm e de P aleonto
logi e..., vol. 2, p . 284.

1864. Amorphospongia globosa von H ageno w ; F . A. Ro emer, Die S po ngitar ie n ...,
p . 56.

1878. Porosphaera globulari .~ (Phillips) ; G. Stein mann , Uber foss ile Hyd rozoen ...,
p . 120, pl, 13, fig. 8- 12.

1879. Po rosphaera globu laris (Phill ips): K. Zittel, Han db uch..., p . 288.
1889. Amorphospongia globosa von Hagenow; A. F r it sch, Studien ..., vo l. 4, p. 108,

fi g. 52.
1900. Porosphaera globularis (P h ill ips) ; J . G. Hinde, On some rem arkable Cal 

cispenges..., p . 57.
1903. Porosphaera globularis (Phillips); Ph. Poćta, B eitrage..., p. 3, pl. 1, fig. 4- 12.
1904. Porosphaera globulari s (Phill ip s); J . G. Hinde, On the structure..., p . 1- 26,

pl , 1, 2.
1955. Porospha era globulari s (Phillips) ; M . E. d e L aubenf el s, Treatise..., part E,

p . E99.

Kształt . - Zebrane oka zy są roznego kształtu: k ul iste, dyskoidal ne,
owa lne, bochen kowate, o prz ek r oju zbliżonym do ro mbu, mające 3-4
wyniosłości w jedne j płaszczyźnie wokół obwodu (pl. l , fig. 1-9 oraz
fig . 10-18). W większości są one przebite cy lindrycznym kanałem , od 
powiadającym przypuszcza lnie przedmiotowi, dokoła któr ego oka z na
rastał. Znaczną część stanowią oka zy przebite na wylot; mnie j jest
pr zebitych częściowo kanałem tworzącym zagłębienie rur owate pr zy
pominające paragast er (pl. l , fi g. 19-20). Ni ektóre okazy globula rne,
bez żadnego śladu przyczepu, po przepiłowaniu i naszliIowaniu u jaw
niały wewnątrz jedną lub kilka mnie jszych. ni eregularnych pr ó żni.

P ró cz obras ta nia obcych ciał, pewne osobnik i mogły tkwić częścią

dolną w miękkim podłożu , na co wska zu je ksztalt ja jowaty i gruszk o
waty . Wówcza s część zagrzeba na rozwijała się słabiej, niż górna, wolna
(pl, l , f ig . 21). J ed en oka z z Banarki zac howu je resztki nasady t rzech
wyrostków prz ebitych kanalikami (pl. l , fig . 24). Okazy półkuliste mają

dolną stronę płaską lub ni ezna cznie wklęsłą, z płaskim guzem pośrodku

albo z kilk oma zagłębieniami, przypominającymi odciski otoczaków
(pl. 1. fig . 23). Wi ele z nich ma dolną część nadżartą , z garbami
i dziurami.

Wielkość oka zów jest różna : najmniej szy, kształtu globula rnego,
ma średnicę 4 mm; największy , nieco spłaszczony - 24 i 27 mm. Prze
wagę stanowią okazy o średnicach od 8 do 12 mm (pl. l, f ig. 3-5).

Rozmieszczenie ujść kanałów na powierzchni. - Okazy dobrze za
cho wane, bez względu na kształt i wielkość, uwidoczniają na powierz
chni zewnętrznej pory owalne lub poligonalne, będące wylotami ka
nałów promienistych. Odległość między porami nie jest większa niż

ich średnica , której wielkość waha się od 0,15 do 0,21 mm, a na oka
zach dużych - od 0,2 do 0,3 mm. Z obliczeń ilości porów, mieszczących
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się na powierzchni pola wynoszącego 4 mm", wynika, że liczba ich jest
zmienna.

Na powierzchni okazów gruszkowatych występują rowki różnej dłu

gości, szerokości i głębokości , oddzielone płaskimi wzn iesien iami. Za
czynają się one od bieguna węższego, a kończą się n iezbyt wyrażnie,

ni e dochodząc do przeciwległego (pl. I, f ig. 29). Najbardziej są one
wyraźne w węższej części okazu , gdzie szerokość ich równa się 1,5 mm.

a

Fig. 1. - Fragment sieci na powierzchni: a promie
ni e facjaln e, b ślad prom ienia apikaln ego; X 150.

W miarę zwiększania się grubości okazu liczba rowków i wzniesień

zwiększa się wskutek ich podziału. Częste są też oka zy o rowkach
przebiegających nieregularnie lub krzyżujących się (pl. I, 'fig. 25, 26).
W mi ejscach przecięcia się ro wków ni e ma wypukłości , o k tórych wspo
mina Hinde. Na dnie r owkó w pory są podobne kształtem i wymiaram i
do porów pozostałej powi erzchni. Kształt , wielkość i sposó b rozmiesz
cze nia porów na powierz chni zewnętrznej i na ścianach kanałów cy
lindrycznych są jednakowe.

Bud owa siatki na powierzchni. - P owierzchnia wszystkich okazów
pokryta jest siecią o regula rnych oczkach, okalających wyloty kanałów

(fig. 1). Sieć ta jest utwor zona z 'facjalnyc h promien i tet raklad ów, uło

żonych skośnie i pozrastanych z sobą w jednolitą siatkę. Grubość tych
promieni wynosi przeciętnie 0,026-0,030 mm. Oczka siatki są ograni
czone przez promienie trzech sp ikul, układających się skośnie i zacho
dzących miejscami na siebie. W związku z tym, w ich pobliżu, a także
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w ścianach kanałów, tworzą się mniejsze wyloty. Oczka siatki są owalne
lub poligonalne; przeważają nieforemne pięcioboki.

Na powierzchni wielu okazów zachowały się drobne igły monak
sonowe rozmieszczone pojedynczo. Końce ich są ostre; długość waha
się od 0,09 do 0,36 mm, grubość zaś 0,015-0,030 mm. Monaksony te
reprezentują prawdopodobnie resztki szkieletu de rrnalnego, o istnieniu
którego u Porosphaera i pokrewnych rodzajów wspomina Hinde (1904,
p. 15, 16), a także Welter (1910, p. 12, 13, 26).

Budowa kanałów w przekroju. - Szkielet Porosphaera tworzy
zwartą siatkę o mnie j lub bardziej regularnych kanałach promieni
stych, zgrubs za cylindrycznych, nieznacznie zwężających się ku pery
ferii. Długość kanałów nawet na jednym okazie jest różna. Czasem
kanał jest równy promieniowi okazu. Przeciętnie są one długości do
5 mm i średnicy 0,1-0,3 mm. Układ kanałów jest promienisto-konc en
t ryczny . Na 68 zbadanych szlifach, przecinających okaz przez środek,

kanały wykazują podobną budowę, o różnym jednak stopniu koncen
tryczności. U form globula rnych daje się wyróżnić części rdzeniową

iJ strefową; u jednych części t e są wyraźne, u innych trud no się ich
w ogóle dopatrzeć . Wśród zbadanych okazó w na szli fach przechodzą

cych przez środek można wyróżnić dwojakiego r odza ju układy kanałów:

a) rdzeniowo-prom ienisty , gd y część środkowa jest dość duża (szlif 101;
pl. II , fig 2 a , b); b) prom ienisty, w którym część środkowa jest bardzo
mała , kanały zaś długie (szlif 302; pl. II , fig. 1).

Budowa siatki szkieletow ej 'W przek ro jach. - Za ch owane frag men
ty przypowierzchniowe i nadpr ep aro wane bardzo słabym kwasem HCI ,
a także szlify , pozwalają wyróżnić szk ielet główny, zwar ty , tworzący

sieć złożoną ze zrośniętych tetrak ladów, oraz szk iele t dermalny zac ho
wany bardzo rzadko. Dwa okazy z kr ed y mukronatowej Skra jn iwy
k. Lelowa najwyraźniej u jawnia ją charakter igieł . Na jed nym z nich,
cał kowicie skrzemieniałym, o wymiarach 15 i 18 mm, widać wyraźne

tetrakla dy przy brzegu zewnętrznym okazu, w przezroczystej krzem ion
ce . Ni ektór e z nich są może próżniami po r ozpus zczonych igłach wa 
p iennych. Drugi okaz zach owany w marglu, bardzo słabo skrzemieniały ,

trawiony słabym HCI , uległ m ie jscami ro zpuszczeniu , odsłaniając spi
k ule typu tetrakladów, o dłuższym, ostro zakończonym promieniu api
k alnym, sk ierowanym na zewnątrz ciała (długość 0,15-0,39 mm, gr u
bość 0,03-0,06 mm), i t r zec h krótszych, rów nych, t zw. facjalnych,
wygiętych tripodaln ie (długość 0,09 mm, grubość 0,03 mm). Podobną

strukturę szkieletu głównego widać miej scami (np. w szlifach 261 i 302),
c zasem zaś (szlif 101) wszystkie promienie wyda ją się równe, a igły

zrośnięte. Niekiedy (szlify 318 i 319) widoczne ~ą zarysy tet rak la dów
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(fig. 2). Prócz tego budowa siatki odsłania się miejscami w rowkach
na wierzchołkach okazów z rogatymi występami.

Z analizy szlifów wynika, że w szkielecie głównym wyodrębnić

można trojako układające się spikule, a mianowicie:

a) W części centralnej , rdzeniowej, spikule wydają się równopro
mienne, le cz ułożone ni ezbyt regularnie. Wielkość tej części w po
szc zególnych okazach jest różna, niekiedy znaczna, o wyraźnych i licz
nych oczkach sieci, kiedy indziej mała , ograniczona do paru oczek;

b) W części tworzącej ścianki kanałów układ spikul jest odrębny.

Na tych odcinkach tetraklady ułożone są wokół kanału jed ne na d dru-

A B
Fig. 2. - Budow a siatki w przekroju (szli f 261): A układ spikul wokół kanału,

B zarys tetrakladów, o oczko. w sieci szkieletow ej (K om or ów k. Miechowa); X 150.

gimi, a ich promienie dłuższe, apikalne, skierowane są na zewnątrz

lub nieco skośnie do wnętrza kanału . Boczne promienie facjalne są

natomiast wygięte łukowato i łączą się zrostowo tworząc rusztowanie
zwarte. Promienie apikalne układają się w ki erunku długości kanału.

IN obrębie kanału liczba spikul bywa zmienna (przeciętnie 5-6) . Tę

część szk iele tu charakteryzuje regularność układu spikul (fig. 3 A);

c) P r zy zakończeniach kanałów następuje zmiana położenia tetra
kladów tworzących ścianki kanałów. Promienie apikalne kierują się ku
sobie. Powstaj e zwężenie oczka sieci szk ieletowej, a w pobliżu pojawia
się nowy, dodatkowy kanał (fig. 3 B).
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Występowanie stratygraficzn e. - Najwcześniejsze występowanie r o
dzaju Porosphaera zanotowano w Anglii (Hinde, 1904, p. 6), w środko

wy m turonie, poziom Holast er su bglobosus; natomiast gatunek P. glo
bularis, według Hindego, pojawia się w poziomie Rh ynchonella cuvieri .
Okazy P. globularis z tego poz iomu, jak również z poziomów T erebra
tula gracilis i Holaster planus, są małe i ni eliczne. Dopiero w poziomach
Micraster cortestu dinar ium i M. coranquuuun. są liczniejsze i większych

rozmiarów, osiągając 34 mm. Natomiast w poziomie A ct in ocamax qua
dra tus okazy P. globularis są liczne, ale mniejsze, w poziomie zaś Be-

A B

Fig. 3. - Budowa siatki szkiel etowej w przekroju: A schemat układu tetrakładów

okalających ścianki kanału, szlif 302 (Gnatowice k . Krakowa), X 100; B układ

tetrakładów zamykaj ących kanał - st refa zaham owania w zros tu , szlif 261 (Ko-
morów k . Mi echowa) ; X 150.

Lemnitella mucronata Anglii dominują formy bochenkowate i podusz
kowate.

W Polsce P. globularis jest charakterystyczna dl a kampanu, szcze
gólnie dolnego. VI poziomie Actinocamax quadratus z Bonarki występują

bardzo licznie okazy globularne i jajowate. Mnie j licznie, raczej po
jedynczo spotyka się okazy kształtu romboidalnego i o powierzchni
rowkowanej ; te ostatnie są częstsze w Miechowie. Wśród globular nych
dominują okazy rozmiaru 10-15 mm; stanowią one zarówno w opoce,
jak i w ma r glu szarym ponad 50Q/o okazów. Drugie mie jsce zajmują

oka zy poniżej 10 mm (260/0). Mniej liczne są okazy duże i jajowate;
największy znaleziony okaz ma 27 mm. Przeciętnie okazy okolic Kra
kowa są mniejsze od okazów zachodnio-europejskich.
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Poza granicami Polski P. globularis znana jest z senonu Francji,
Niemiec, Danii i Czechosłowacji.

WNIOSKI

Z przytoczonych wyżej obserwacji wyciągnąć można następujące

wn iosk i:
Porosphaera globularis charakteryzuje -si ę znaczną zmiennością

kształtu, wielkości, morfologii powierzchni zewnętrznej, sposobu przy
czepu, układu kanałów wodnych i budowy sieci szkieletowej. Wymie
nione cechy, z wyjątkiem ostatniej , nie mają podstawowego znaczenia
t aksonomicznego, ponieważ związane były zapewne z warunkami eko
log icznymi lub ze sposobem wzrostu. Ciało Porosphaera narastało

strefowo, lecz nierównomiernie na całej powierzchni; w związku z tym
powstają na ni ej nierówności w postaci gar bów i rowków, albo śladów

osiadłych na powierzchni obcych organizmów. Są to cechy indywidu
a lne. Wyjątek stanowi dobrze zach owany okaz (pl. I, fig. 29) i kilka
gorze j zachowanych , pochodzących z Kocich Dołów k. Miechowa. Cha
rakteryzują się one regularnym rowkowa niem . Tyl ko jednak większa

lic zba ta k ich okazów pozwoliłaby zorientować się co do stałości te j
cechy i jej ewentualnego znaczenia tak sonomicznego .

Badania oparte na analiz ie szlifów wykazują, że przy różnicy

kształtów ist n ieje podobna bud owa wewnętrzna. Układ wodny i sieć

szk ieletowa są jedna kowe. Spotyka się okazy o przewadze bądź części

cent ralnej, bądź promien isto-st r efowej.
Układ sieci szkieletowej i systemu kanałów wskazuje na ich stop

nio wy rozwój . Wśród badanych okazów można wyróżnić formy młode

i dojrzałe . Stadium młode charakteryzuje się w szlifach układem nie
regularnym sieci i kanałów, co wyraża się wyodrębnieniem częśc i rdze
ni owej (centralnej) i jej przewagą. Stadi um dojrzałe , przeciwnie, cha
rakteryzuje się regularnością promienistego układu kanałów i siatki
s zk ieletowej.

Cechą taksonomiczną jest typ spikul i sposób ich połączenia . P od
tym względem zbadany materiał wy daj e się niezróżnicowany. .Obecność

na powierzchni luźnych spikul monaksonowych wska zuje na możliwość

istnienia szk ieletu dermalnego, pokrywającego całe ciało Porosphaera,
k tóry łatwo jednak ulega zniszczeniu. Szkielet główny jest bardzie j
trwały , na jczęściej jednak zmodyfikowany wskutek prz ekrystalizowania
CuC0 3 ; zbudowany on , jes t z tetrakladów, których zach owanie na paru
okazach świadczy o tym, że powstał on - podobnie jak u ni ektórych
Lithistida - z połączenia pojedynczych spikul tego typu . Proces po
łączenia mógł być taki, jak u Plectron inia hindei K irkpart ik , u którego
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spikule czteropromienne, zdaniem Kirkpartika (fide Welter, 1911), spo
jone są cementem wapiennym, wytwarzanym przez specjalne komórki,
tzw. telmatoblasty . . .1. 1 ; •• . ; c. '.';"' , ..',.

Zakład P al eo n to log ii
Uniwersytetu Łódzk iego

Łódź, kwiecień 1960 r.
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H ELENA HURCEWICZ

POROSPHAER A FROM THE UPPER CRETACEOUS IN THE VICINITY

OF K RAKOW

Summm'Y

A repor t is here m ade on t he results of investigation of Por osphaera gl obu 

la ris (Phillip s), based on copious m aterial (409 specimens) collected from grey

m arls and "opoka" b eds in the Actinocamax quadratus and Bel emn i t el la mucronata

horizon in the n eighbourhood of K r aków, Miechów and Lelów. Outside of Poland,

the here con sid ered ge nus has been reported f rom France, Germany, Denmark,

Czechoslovakia and England, where it is known from the begin ning of the Middle

Tu ronian .

The systematic position of the here studied fossil has been much di scussed.

Phillips was the fi rst to describe it in 1829 as Millepora gl obularis: Later, under

differ en t names, it w as referred either to the hydr ozoans or to the Porifera,

even to the bryozoans or t he foraminifers. The generic name of Poro sphaera was

int r oduced by Steinmann (1878) who assigned it to the Hydrozoa-Milleporidae

on the fibrous skele tal st ru ctu re and resemblances with the Cyl indrohyphasma.

Other a ut hors believed Porosphaera to be a sponge , To support this op inion they

attem pt ed. to explain it s rather peculiar skeletal structu r e by postulating that

its originally spicular character had been altered into the present st ructu r e ow ing

to r e- crystallization of calcium carbonat e. It ou gh t to be st ressed that Hinde

(1904) had ascertained in Porosph aera globu la ris the spicula r charaeter of the

dermal and the m ain skeleton, the latter con sistlng of cemented tetraclads. This

author di st inguished se ver al species w ithin this genu s on such charac tor s as shape,

grooving of exterior surface and arrangem ent of canals.

The examination of var ious ly oriented thin slides, and an ana ly sis of t he

ou t er morphology su ggest that the Polish spe cimens are all consp eci fic and

referable to t he spe cies Porosphaer a globu laris (Phillips). This species is distin

guished by strong variability of shape, size, morphology of outer surfac e, mode

of attachment, arrangement of wa ter canals and st ru ctu r e of the skeletal mesh.

All these features have been affected eith er by manner of growth under varying

ecological conditions, or by aga of t he give n Indlvi dual.

A ca lca reous skele ton of spicula r ch aracter constitutes the index feature

on w hi ch the here considered sp ecimen s have been refe rred to the Calcispongea.

In two spe cim ens fragmen tary spicules have p ersisted of the t ype described by

Hinde (1904) in spe cimens from England, These a re tet r aclads con sisting of one

longer sharp-pointed apical ray and three shorter, t r ipod-shap ed facial r ays. In

the main skeleton the spicules a re a r rang ed accord ing to three differen t patterns.
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In the centre (core) the tetraclads a re irregularly placed. ' This part varies in size.

Sometimes it is con sid erable with distinct numerous skeletal m esh es, elsewhere

small, with but a few m eshes. The second pattern occurs in the skeletal m esh

delirniting the water canals. Here the arrangern ent of spicules is regular, the

apical rays being directed outwards. The averagę number of spicules along the

canal is 5-6. The tet r aclads change their po sition at the ends of canals. Their

apical rays converge and th e skeleton meshes grow nar rower. This part of the

skele ton indicates a ch eck in the growth of the ind iv idual. Skeleton growth in

Porosphaera occurred by zones, but not uniformly throughout the surface. hence

its uneven bulgy appear ance. The whole exter ior surface is covered by the skeletal

mesh consisting of the facial rays of three tetraclads rimming the minute apertures

of st raight sim ple canals. The meshes of the network a re oval or polygonal. The

surface of some specimens is marked by groove s of vari ous Ie ngt h, breadth and

depth. Hinde r egarded them as surficial wa ter canals and believed them to have

some sy st ematic significance. These grooves, however, discernible on some spe

cimen s from Bonarka and Miechów , do no t display regularity and sometimes

seem to be accidental and correspond to traces of alien organisms li ving attached

on t he surface of the sponge.

The skeleton of Porosph aer a is pierced throughout by canaIs showing a ra

dially concentric arrangernent. The system of canals and of the skeletaI mesh

permits a distinction between y oung and mature specimen s. During the juvenile

stag e the central portion is large and the canals irregularly a rranged, The mature

stage, on the contrary, is characterized by the regularity of the radiaI system

with the central portion or core notably smali and the canals long.

AlI the examined specimens, in spite of size- and shape differences, display

essentially the same pattern C1f the skeIetal mesh and ihe water canals, Their

shape may be globose, di scoidal, pyriform or rhomboidal, with size ranging from

4 to 27 mm.

E X P L A NAT IO N OF IL L USTRAT I O N S

Fig. 1 (p. 440)

Fragmen t of mesh on su rface : a facial rays , b t race of apical ray ; X 150.

Fig. 2 (p. 442)

Structure of m esh in sect ion (slide 261): A arrangement of spicules around
the canal, B outline of tetraclads, o mesh in skeletal net (Komorów near Miechów);
X 150.

Fig. 3 (p. 443)

Structure of skeleta l mesh in section: A dlagrammarle drawing of tetracIads
rtmming the canal, slide 302 (Gnatowice near Kraków), X 100; B arrangernent of
tetracIads closing the canal in the zon e of a r rested growth, slide 261 (Komorów);
X 150.

6 '
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Pl. I

. Porosphaera globularis (Phillips)
Fig. 1- 9. Globose fonn s of variou s size (Bonarka, Mydlnik i I ); n at. siz e.
Fig. 10-12 . Ovoid forms (Mi echów, Witkowice); n ato size.
Fig. 13-18. Rhomboidal forms (Szczepanowice, Bonarka, Gnatowice, Mi echów) ;

nato size,
Fig. 19, 20. Specimen s pie:rced by ca nal (Mi echów , Bonark a ); X 1.1.
Fig. 21, 22. P yriform fo rm s (Mydln iki I, Bonarka); X 1.1.
Fig. 23. Specimen with impressions of pebbles (?) , Bonarka ; X 1.1.
Fig. 24. Specimen with vestiges of processes (Bonarka); X 2.
Fig. 25, 26. Grooved form s (M ie chów); X 2.
F ig . 27. Specimen overgrown by alien organisrns (Mie chów); X 2.
Fig. 28. Specimen di splaying irregular grow th (Bonarka ): X 2.
Fig. 29. Spocimen r adially groove d (Bonarka); X 2.5.

Pl. II

P orosphaera glob ularis (P h illips)
Fig. 1. Section t hrough centre of specimen with radia l ar rangernent, sli de 318

(Przesławice); X 8.5.
, Fig. 2a. ·Secti on through centr a of specimen with median part constituting

t he core not di splaying radial structure, slide 101 (Bonarka); X 4,5.
Fig. 2b. Segmen t of preceding sect ion; X 17.5.

XEJIEHA XYP:U;EBVlq

POROSPHAERA J13 BEPXHErO MEJIA OKPECTHOCTEY1 KPAKOBA
.: ;

P e31O.Me

IIpe,l\MeToM V13yqeHl1R aanaerca 113BeCTKOBaa ryóxa - Porosphaera globula r is,

IWTOPOti V1306pa:lKeHl1e ,l\aHO a nepasic epl1JIJIl1rrCOM (P h illip s, 1829) non Ha3BaHHeM

MiZZepora globularis . B XIX CTOJIeTl111 OKaMeHeJIOCTb 3TY ~ ormcsraaesryro non pas

HbIMJ1 Ha3 i3aHI1HMM, rrpl1'-rI1CJIRJIVI 'K Hydrozoa, I1JIVI xce K P orifera. Onpezren eane

rrO,l\JI J1HHOrO CI1CTeMaTI1QeCKOrO MeCTa BCTpeQaJIOCb c 3a TpY,l\HeHI1RMI1 BCJIe,l\CTBJ1e

rrepeKpl1CTaJIJIl13a:q1111 C'KeJIeTa,coc'roRlQerO V13 CaC03.

B 1878 ró,l\y ' rnTetiMaH "(Stein m ann)' YCTa HOBI1JI ' pozt Porosphaera 11 rrpHQHCJIHJI

ero K Milleporidae Ha oCHOBaHI1H BOJIOKHI1CTOrO CTpoeHHR CKeJIeTa 11 CXO,l\CTB <:t c

Cylindr oh yp hasm a. JII1111b B 1904 r . XatiH,l\(Hinde) o6Hapy:lKHJI y Porosphaera globu 

iaris crrHKy.rrRptIO~; c;poeHite : ,l\epMa.llbHoro H OCHoBHoro CKeJIe~a, COCTORIQerO 113 coe..,.
". . " . ", r ' ', ' l .

A::~e~HbIX -,l\P~?::; <; ,l\p~r():~.}_~.TPaK JI a~. , 3 TO MHeHl1e 6bIJIO O,l\HaKO npl1HR TO He BceMH

I1CCJIe,l\OBaTeJIRMI1.
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MaTepJ1aJI ,ll JI R J13Y LJeHJ1R C06p a H B cep srx MepreJIRX J1 OnOKa X rOpJ130HTa C

Actinocamax quadratus J1 Belem n i t ella mucronata B OKpeCTH OCTRX KpaKOBa, Me

X OB a J1 JIeJIeBa . J1 cC JIe ,ll OB a H O BHeWlI lO1O M OP <POJIOrHIO 06pa3~OB, paBHO KaK H CTpyK

Typy Ce TKJ1 CK e JIeTa H a MHOr OLJHC.Tle H H b I X p aspeaax H WJIH<pax. Ha HeCKOJIbKJ1X

oópaauax yCT a HOB JIe H O n p n c y c 'r a ae rpparwetrrapno CUXpaH€HHbI X rerpaxnan (<pHr.

1-3) c a n J1K aJIb H b lM JIy LJeM, OT.TlHLl aIOll.\HMCR 60JIbWeW ,ll JIJ1HOW 11 06pall.\eHHbIM napy

:lKy, I1 C TpeMR <p11~HaJIbHbIIIIJ1 JIYLJ<lMiI J130rH Y TbIMl1 rpanonansno. Terpaxnazrsr coe

,IV1HeHbI M e JK,lly c o 6ow n OCpe,llCTBOM c pam e n nn. H a 3 T OM OCHOBaHJ1 J1 a BTOp, p a anenaa

B3rJIR,llbI X anana (Hinde, 1904), n p I1LJJ1CJIReT J13yLJeH Hble oópa ausr K Calcispongiae.

Kposse J13JI OJKeHHOrO asnne, n poaeneno aHa JIJ13 CTpOeHl1R J1 p a c n OJIOJKeH J1R

KaHaJIOB J1 J1X Bb,I lf0,llOB Ha , H a p Y JK H oi1 n OB epXH OCTJ1, paBHO KaK <POpIlIbl, BeJIJ1LJJ1HbI

H cnoco6a npI1KpenJIeHJ1R J1 cncrem.r :lKeJI06KOB H a n OB e p X H OCTJ1 TeJIa . ABTOP rrpn

XO ,ll J1T K ' BbIBO,ll~\ 'LJTO 06pa3~bI LJaCTO OTJIJ1tIaIOll.\J1eCR <POPIIIOi1, BeJIJ1LJI1Hoi1 J1 CT p y K 

TypOi1 rrOBepX HOCTH , J1M~IOT O,ll J1HaKOBOe CTpOeHJ1 e CKeJIeTa H CXO,llHOe pacnono

JKeHH e KaHaJIOB. BBJ1,lly sroro nce J13yLJeHHble 06pa3~bI rr pJ1LJJ1CJIeHO K oznroray

BJ1,lly - Porospha em globularis (Philtips).
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Fig. 27.
Fig. 28.
Fig. 29.

OBJASNIENIA DO PLANSZ

Pl. I

Porosphaera globuluris (Phillips)

Fig. 1-9. Formy kuliste różnych rozmiarów (Bonarka, Mydlniki I) ; wielko nat.
Fig. 10-12. Formy jajowate (Miechów, Witkowice) ; wielko nat.
Fig. 13-18 . Formy kanciaste, romboidalne (Szczepanowice, Bonarka. Gnatowice,

Miechów); wielko nato
Okazy przebite kanałem (Miechów, Bonarka); X 1,1.
Formy gruszkowate (Mydlniki I , Bonarka) ; X 1,1.
Okaz z odciskami otoczaków (?), Bonarka: X 1,1.
Okaz ze śladami wyrostków (Bonarka); X 2.
Formy z bruzdami (Miechów) ; X 2.
Okaz z obrastającymi organizmami (Miechów) ; X 2.
Okaz nieregularnie narastający (Bonarka); X 2.
Okaz z promienisto rozchodzącymi się bruzdkami (Bonarka) ; X 2,5.

Pl. II

Porosphaera globularis (Phillips)

Fig. 1. Przekrój przez środek okazu o promienistym układzie kanałów, szlif 30Z·
(Przesławice); X 8,5.

Fig. 2a. Przekrój przez środek okazu o części centralnej tworzącej rdzeń bez pro
mienistej budowy. szlif 101 (Bonarka); X 4,5.

Fig. 2b. Wycinek poprzedniego przekroju; X 17,5.
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