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dІАтоMs in holoCene sediMents of the karkinitskYi BaY Coastal Part, the BlaCk sea

У прибережній частині Каркінітського сектору Чорного моря трьома свердловинами розкрито нижньо- та середнього-
лоценові відклади різного літологічного складу. У цих горизонтах нами виявлено рештки діатомових водоростей, харак-
терних для солонуватоводних лагун і заток, частково відокремлених від моря. Особливістю діатомової флори є доміну-
вання представників родів campylodiscus, Surirella, diploneis, tryblionella у бентосі, та Paralia, Actinocyclus, thalassiosira 
— у планктоні. Аналіз змін по розрізу співвідношень екологічних груп діатомей у комплексах дозволив на основі мі-
кропалеонтологічних даних оцінити обстановки осадконакопичення, що існували у мілководній частині Каркінітської 
затоки у голоцені, та виявити напрямок змін умов седиментації в цій акваторії. Зміна по розрізу солонуватоводних 
діатомових асоціацій на нормально-морські, збільшення чисельності та різноманітності морських таксонів, особливо 
у планктоні, свідчать про зростання глибини та солоності води. Загалом, упродовж голоцену район дослідження харак-
теризувався невеликою глибиною, літоральними і субліторальними умовами та періодичними коливаннями солоності 
води.
Ключові слова: донні осадки, осадконакопичення, діатомові водорості, голоцен, Чорне море.

В прибрежной части Каркинитского сектора Черного моря тремя скважинами раскрыты нижне- и среднеголоценовые 
отложения различного литологического состава. В этих горизонтах нами выявлены панцири диатомовых водорос-
лей, характерных для солоноватоводных лагун и заливов, частично отделенных от моря. Особенностью диатомовой 
флоры является доминирование представителей родов campylodiscus, Surirella, diploneis, tryblionella в бентосе, и 
Paralia, Actinocyclus, thalassiosira — в планктоне. Анализ изменений по разрезу соотношений экологических групп 
диатомей в комплексах позволил на основе микропалеонтологических данных оценить обстановки осадконакопле-
ния, существовавшие в мелководной части Каркинитского залива в голоцене, и выявить направление изменений 
условий седиментации в этой акватории. Смена по разрезу солоноватоводных диатомовых ассоциаций нормально-
морскими, увеличение численности и разнообразия морских таксонов, особенно в планктоне, свидетельствуют о рос-
те глубины и солености воды. В целом, в течение голоцена район исследования характеризовался небольшой глуби-
ной, литоральными и сублиторальными условиями и периодическими колебаниями солености воды.
Ключевые слова: донные осадки, осадконакопление, диатомовые водоросли, голоцен, Черное море.

Three sections of Lower-Middle Holocene sediments of different lithologic composition were recovered at cores in the coastal 
part of the Karkinitskyi bay, the Black Sea. There were occur abundant fossil diatoms in the horizons. Diatom assemblages 
are characteristic of brackish lagoons with shallow water which protected from the open sea. The main peculiarity of the 
assemblages is the dominance of campylodiscus, Surirella, diploneis, tryblionella genera in the benthos, and Paralia, 
Actinocyclus, thalassiosira ones in the plankton. The vertical trend of relative abundance of the diatom ecological groups at 
the sedimentary sections indicates the successive environmental transformations under the influence of abiotic agents. The 
results of the diatom analysis allowed to reconstruct the Holocene sedimentary environments in shallow coastal part of the 
Karkinitskyi bay. On the base of micropalaeontological data the sequence and the direction of changes of sedimentological 
conditions in the basin were revealed. The gradual replacement of brackish diatom species to marine ones, the increasing of 
number and abundance of marine taxa, from bottom to top, and predominance of marine plankton in upper part of sections 
are the evidence of Holocene sea-level and salinity rising. The studied region was characterized by shallow water, littoral/
sublittoral conditions, and salinity fluctuations in the Holocene.
Keywords: bottom sediments, sedimentation, diatoms, the Holocene, the Black Sea.

ВСТУП
Вивчення закономірностей формування донних 
відкладів морських басейнів є невід’ємною 
складовою сучасних геологічних досліджень. 
Пошук на шельфі проявів корисних копа-
лин, зокрема розсипів, потребує детального 
з'ясування характеру седиментації і напрямку 
змін палеообстановок у літоралі впродовж го-
лоцену. Найбільш повна інформація про гео-

логічну історію поступового перетворення суб-
аеральних фаціальних умов початку голоцену 
на сучасні субаквальні міститься у розрізах 
північно-західного шельфу. Вивчення викоп-
них діатомових водоростей у кількох розрізах 
дозволило нам не тільки простежити послідов-
ність таких трансформацій, а й реконструювати 
зміни обстановок осадконакопичення.
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РАЙОН РОБІТ, МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТ 
ДОСЛІДЖЕНЬ
У прибережній частині Каркінітського сектору 
Чорного моря трьома свердловинами було роз-
крито нижньо- та середньоголоценові відклади 
різного літологічного складу (див. таблицю). У 
цих горизонтах нами виявлено численні панци-
ри діатомових водоростей.

Свердловини знаходяться на двох ділян-
ках сектору (рис. 1): у північній (глибина моря 
13–14,5 м) та у південно-західній його час-
тинах (глибина моря 58 м). Св. С.333 і С.334 
у північній частині Каркінітської затоки, про-
бурені ГРГП “Причорноморгеологія” (2005 р.), 
знаходяться біля берегів о-ва Джарилгач; 
ст. С.60/1 на північний захід від мису Тарханкут 
у південно-західній частині затоки пробурена 
під час 66-го рейсу НДС “Професор Водяниць-
кий” (2010 р.).

Мета статті — на прикладі прибережної час-
тини Каркінітської затоки показати можливості 
застосування аналізу кременевих мікрофітофо-

силій для встановлення характеру абіотичних 
параметрів середовища та обстановок, у яких 
відбувалося осадконакопичення впродовж го-
лоцену.

 Лабораторну обробку зразків на діатомо-
вий аналіз здійснено за стандартною мето-
дикою, прийнятою у лабораторіях СНД [3, 6]. 
Мікроскопічні дослідження виконано за до-
помогою світлових мікроскопів Olimpus CX4 і 
Ломо та скануючих електронних мікроскопів 
JEOL 6490LV і JEOL NeoScan JSM-5000 (остан-
ній — за сприяння офіційного представника 
в Україні фірми "TokioBoeki"). Для визначення 
характерних видів діатомових водоростей та 
з'ясування екологічних меж їх існування вико-
ристано довідкову та монографічну літературу 
[1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 14].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ 
ОБГОВОРЕННЯ
У пошарових зразках горизонтів голоцено-
вих і підстилаючих їх верхньоплейстоценових 

Інтервал го-
ризонту, м

геолог. 
індекс

короткий літологічний опис горизонту

0,00–0,20 mHdž Мул глинистий, алевритовий темно-сірий, з включеннями детрито-черепашкового матеріалу

0,20–2,10 mHdž Черепашник крупний зелено-сірий піщаний, з домішкою мулу і піску, детриту — 80%

1,90–2,10 mHkl Черепашник дрібний зелено-сірий піщаний, з домішкою мулу, детриту — 50 %

2,10–2,50 mHkl
Мул глинистий алевритовий зелено-сірий текучий, з домішкою детрито-черепашкового 
матеріалу, нешаруватий

2,50–13,60 lmHvz
Мул дрібноалевритовий, глинистий, до глибини 6,0 м — з домішкою піску, без візуально 
видимої фауни, нижче — з включеннями  детрито-черепашкового матеріалу, до 7,5 м — 
зелено-сірий, нижче — темно-сірий із зеленим, нижче – синім відтінком; не шаруватий

13,60–13,75 lmHbg
Пісок дрібнозернистий темно-сірий мулистий, з включеннями детрито-черепашкового ма-
теріалу

13,75–14,20 lmHbg
Алеврит дрібний темно-сірий глинистий, з домішкою піску і включеннями детрито-
черепашкового матеріалу та напіврозкладених рослиних решток, гумусований, не шару-
ватий

14,20–14,35 lmHbg
Пісок дрібнозернистий темно-сірий з домішкою детрито-черепашкового матеріалу і вклю-
ченнями напіврозкладених рослинних решток. У підошві переходить в крупний алеврит

14,35–14,65 lmHbg
Алеврит дрібнозернистий темно-сірий з коричневим відтінком глинистий, з включеннями 
детрито-черепашкового матеріалу, гумусований, середньозаторфований

14,65–14,85 lmHbg
Торф темно-коричневий, сильно алевритовий, погано розкладений, з включеннями 
детрито-черепашкового матеріалу

14,85–15,40 lmHbg
Глина зелено-сіра алевритова, з домішками піску, у покрівлі — з включеннями крупних, 
нижче — дрібних рослиних решток, м'якопластична

15,40–16,60 lmHbg
Алеврит дрібний темно-сірий із зеленим відтінком глинистий, з включеннями детрито-
черепашкового матеріалу та напіврозкладених рослиних решток, з прошарками дрібно-
зернистого піску і глини, м'якопластичний

16,60–19,45 a1P
III
bz-df

Алеврит крупний, глинистий, з домішкою піску, включеннями детрито-черепашкового ма-
теріалу і дрібних рослиних решток, з прошарками дрібного алевриту і дрібнозернистого 
піску, м'якопластичний

Примітка. Відповідність горизонтів стратиграфічним рівням визначено за літологічним складом і фауною молюсків 

геологами ДРГП "Причорноморгеологія" (М. Г. Сибирченко та ін.).

Таблиця 1. Розріз верхньоплейстоценових-голоценових відкладів св. МГП-05 С. 334 (глибина моря 14,5 м). 
Координати: 46° 13′ 48″ пн. ш., 31° 19′ 12″ сх. д.
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відкладів нами виявлено послідовні зміни у 
комплексах діатомових водоростей. У покрівлі 
нижнього голоцену та у відкладах середнього 
голоцену знайдено асоціації діатомових, ха-
рактерних для солонуватоводних лагун і заток, 
частково відокремлених від моря. Особливістю 
такої діатомової флори є домінування у бентосі 
видів родів campylodiscus, Surirella, tryblionella, 
diploneis. За екологічними умовами існування 
всі ці таксони належать до епіпелону — групи 
бентосу, представники якої живуть на переваж-
но мулистому або глинистому грунті та між його 
часточками. Більшість із цих видів має грубі 
панцири, характеризується рухомістю і може 
витримувати значну турбулентність води.

У планктоні, що у комплексах є групою алох-
тонною, переважають представники родів 
Paralia, Actinocyclus, thalassiosira. З метою ре-
конструкції палеообстановок, у яких відбува-
лося осадконакопичення, та характеристики 
абіотичних факторів середовища нами було 
застосовано методику визначення співвідно-
шень екологічних груп діатомей у комплексах 
[13, 14]. Зміни таких співвідношень по розрізу 
є результатом трансформації умов існування 
організмів і дозволяють робити висновки про 
характер середовища, в якому відбувалося 
накопичення осадку. Домінування однієї або 
декількох груп (чи окремих видів) може опо-
середковано свідчити про солоність водойми, 
глибину, рівень освітлення, швидкості течій, 
турбулентність і прозорість води [10, 11]. Вер-

тикальна послідовність змін відсоткових спів-
відношень екологічних груп по розрізу вгору 
вказує на напрямок трансформації седимента-
ційних палеообстановок. 

Вивчення комплексів діатомових водорос-
тей дозволило на основі мікропалеонтологічних 
даних оцінити обстановки осадконакопичення, 
що існували у прибережній мілководній частині 
Каркінітської затоки у голоцені, та виявити по-
слідовність і напрямок змін умов седиментації 
в цій акваторії. Загалом, упродовж голоцену 
район дослідження характеризувався неве-
ликою глибиною, літоральними й сублітораль-
ними умовами та періодичними коливаннями 
солоності води. Зміна вгору по розрізу солону-
ватоводних діатомових асоціацій на морські, 
урізноманітнення морських таксонів, поступо-
ве збільшення частки планктону свідчать про 
зростання впродовж голоцену глибини та під-
вищення солоності води. Погана збереженість, 
фрагментація стулок вказує на активний гідро-
динамічний режим. Аналіз результатів показав, 
що трансформація прибережних умов у голоце-
ні відбувалася поступово.

На ділянці у північній частині Каркінітської 
затоки у берегів о-ва Джарилгач на основі вер-
тикальної послідовності діатомових комплексів 
простежено зміну обстановок осадконакопи-
чення у прибережних умовах з кінця плейсто-
цену.

Голоценові відклади підстилаються 
верхньо плейстоценовим горизонтом крупно-
го алевриту, у покрівлі якого зустрінуто чис-
ленні і різноманітні, переважно бентосні діа-
томові. Домінування груп епіфітів прісноводних 
і солонуватоводно-прісноводних вказує на 
низькодинамічні обстановки, звичайні в опріс-
нених лагунах, запрудах і річкових естуаріях 
[13, 14]. Таксономічний склад характерний для 
мілководних водойм з солоністю менше 1‰, а 
розвиток аерофілів свідчить про існування про-
цесів заболочування [13]. У бентосі домінують 
види роду Epithemia (разом 53% усього чис-
ла стулок), а також cocconeis placentula E h r . 
(10%), rhopalodia gibba (E h r .) O . M ü l l . (3%), 
rh. gibberula (E h r .) O . M ü l l . (3%), navicula 
oblonga (K ü t z .) K ü t z . (3%), tryblionella gracilis 
W . S m . (2%), cymbella cymbiformis A g . (1%), 
c. cistula (H e m p .) K i r c h . (1%), c. ehrenbergii 
K ü t z . (1%) та ін. Рід Epithemia представлений 
трьома видами: E. adnata (K ü t z .) B r e b . (38%), 
E. sorex K ü t z . (9%), E. turgida (E h r .) K ü t z . 
(6%) (рис. 2).

Рис. 1. Розташування свердловин у районі дослі-
дження
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 У підошві бугазьких відкладів нижнього го-
лоцену у горизонті дрібного алевриту перева-
жають екологічні групи епіпелону, аерофілів і 
епіфітів. Поєднання в бентосі цих автохтонних 
груп характерне для мілководних прибереж-
них водойм з періодичним коливанням рівня 
[14], що підтверджується наявністю в розрізі 
напіврозкладених рослинних решток та пере-
шаровуванням відкладів різного літологічного 
складу (див. таблицю). Такі обстановки харак-
терні для вузьких заток, гирл річок і лагун [13]. 
Склад і галобність бентосу, а також поява мор-
ського планктону свідчать про підвищення со-
лоності води на початку бугазького часу. Комп-
лекс представлений видами (%): Anomoeoneis 
sphaerophora (26), Pinnularia viridis (N i t z .) 
E h r . (24), Epithemia turgida (10), E. adnata (6), 
caloneis westii (W . S m .) hend. (7), c. latiuscula 
(K ü t z .) C l . (3), c. permagna (B a i l .) C l . (2), 
campylodiscus clypeus E h r . (4), Amphora 
ovalis (K ü t z .) K ü t z . (3), navicula oblonga (3), 
cymbella ehrenbergii (2), tryblionella gracilis (2), 
cocconeis placentula (1).

Вище, у нижньо- і середньоголоценових 
відкладах, представлених алевритовими му-
лами, виявлено таксономічно бідні асоціа-
ції, в яких домінує група солонуватоводно-
морського епіпелону. Її основу складають три 
види роду campylodiscus. Екологічна група 

солонуватоводно-морського епіпелону ха-
рактерна для вузьких заток, лиманів і лагун із 
солоністю води 5–17‰ [11, 12]. Домінантні 
види роду campylodiscus — c. echeneis E h r ., 
c. clypeus E h r ., c. daemelianus G r u n . — зви-
чайно є нечисленними на відкритих узбереж-
жях, але добре розвиваються на відносно за-
критих площах (естуарії, бухти, лагуни) [12]. 
У підошві вітязівського горизонту нижнього 
голоцену дещо вища частка прісноводних 
груп, що вказує на приплив до лагуни в цей 
час прісних вод. У покрівлі вітязівських і се-
редньоголоценових каламітських відкладах у 
планктоні зникають прісноводні елементи, що 
може свідчити про зменшення прісноводно-
го припливу. Збільшення в покрівлі каламіт-
ських осадків алохтонної складової (морський 
планктон) свідчить про більш динамічні умови 
та приплив морських вод. Комплекси через 
їх одноманітний склад можна назвати "кам-
пілодискусовими". Крім названих видів роду 
campylodiscus, частка яких разом становить 
понад 75%, характерні diploneis bombus E h r . 
(3%), Grammatophora marina (L y n g b .) K ü t z . 
(2%), tryblionella punctata W . S m . (1%) та ін. 
У бентосі присутні види, раніше не вказані для 
голоцену Чорного моря, — Surirella maeotica 
P a n t ., terpsinoë  americana (B a i l e y ) R a l f s 
(рис. 3) [9].

Рис. 2. Характерні пізньоплейстоценові діатомові водорості узбережжя Каркінітської затоки
1 — cymatopleura elliptica (B r e b .) W . S m .; 2, 3 — Aulacoseira granulata (E h r .) S i m .; 4, 12, 13, 15, 17 — Epithemia 

turgida (E h r .) K ü t z .; 5 — Anomoeoneis sphaerophora (E h r .) P f i t .; 6 — cymatopleura solea (B r e b .) W . S m .; 6, 10–11, 

19 — cocconeis placentula E h r .; 8 — cyclotella meneghiniana K ü t z .; 9 — Epithemia sorex K ü t z .; 12, 16 — E. adnata 

(K ü t z .) B r e b .; 14 — rhoicosphenia abbreviata (A g .) L .-B .; 18 — rhopalodia gibba (E h r .) O . M ü l l .; 20 — tryblionella 

gracilis W . S m .



ColleCtion of sCientifiC works of the iGs nAs of UkrAine, Vol. 5, 201238

О.П.ОльШТИНСькА,ю.А.ТИМчЕНкО

 На південно-західній ділянці Каркінітської 
затоки на північний захід від мису Тарханкут 
станцією розкрито розріз голоценових осад-
ків. Зміни видового складу діатомей та харак-
теру екологічних груп знизу вгору по розрізу 
свідчать про послідовну трансформацію умов 
їх існування та обстановок осадконакопичення 
впродовж голоцену.

На початку раннього голоцену (пізньобу-
газький час) діатомеї існували у відносно від-
окремленому від моря лимані чи бухті, що 
сприяло розвитку епіфітів. Про спокійні гідро-
динамічні умови свідчить крупний розмір сту-
лок діатомей та гарна їх збереженість. Комп-
лекс таксономічно різноманітний. Домінують 
групи солонуватоводно-морських епіфітів і епі-
пелону. Наявність значної кількості морського 
планктону свідчить про достатню глибину та 
вільний водообмін. Склад комплексу вказує 
на формування його в спокійних умовах при-
бережжя з незначним надходженням териген-
ного матеріалу та низькодинамічним режимом 
вод. За кількістю переважають стулки (до 40%) 
виду diploneis smithii, а також thalassiosira 
eccentrica (E h r .) C l . (до 16%), Surirella fastuosa 
E h r . (близько 5%), Paralia sulcata (E h r .) 
C l . (3%), Actinocyclus octonarius E h r . (>1%), 
campylodiscus thuretii B r e b . (рис. 4).

Комплекс діатомових водоростей із шару, що 
залягає вище, таксономічно менш різноманіт-
ний. Його характер вказує на зміну спокійних 

лагунних умов на більш активний гідродина-
мічний режим і підвищення рівня моря. Показ-
ником цього є значна кількість уламків стулок 
діатомей і молюсків. В екологічній структурі тут 
переважає група морського планктону.

Склад комплексів діатомей з каламітських 
шарів середнього голоцену, особливо з верх-
нього інтервалу, свідчить про більш спокійні 
гідродинамічні умови при формуванні осадку в 
умовах морської літоралі. Чисельно переважа-
ють види прибережно-морські: планктон Paralia 
sulcata, епіфіти Grammatophora oceanica (E h r .) 
G r u n ., G. marina; добре збережені довгі тонкі 
стулки епіфітів прісноводних ulnaria ulna (E h r .) 
C o m p . та toxarium undulatum B a i l e i , харак-
терні для чистих спокійних вод. Рідше трапля-
ються Amphitetras antediluvianum E h r ., Auliscus 
sculptus (W . S m .) B r i g h t . та ін. у бентосі, 
Actinocyclus octonarius, coscinodiscus radiatus 
E h r ., th. eccentrica та спори і хети видів роду 
chaetoceros — у планктоні.

Характерна для всього голоцену загальна 
тенденція поступового зростання рівня моря 
на прибережних ділянках затоки збереглася 
в джеметинський час. Комплекси діатомей із 
верхньоголоценового мулу північної ділянки 
різноманітні, домінує алохтонна група мор-
ського планктону. Пізньоголоценове зростання 
рівня моря могло викликати приплив планкто-
них літоральних видів до раніше частково від-
окремленої затоки.

Рис. 3. Характерні ранньо-середньоголоценові діатомові водорості північного узбережжя Каркінітської за-
токи
1, 5–6, 13 — campylodiscus daemelianus G r u n .; 2–4, 16 — c. echeneis E h r .; 7–8, 14 — c. clypeus E h r .; 9–10, 12 — 

terpsinoë americana (B a i l e y ) R a l f s ; 11, 15 — Surirella maeotica P a n t .; 17 — Achnanthes brevipes A g .
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Характер бентосу й таксономічний склад 
планктону із діатомових асоціацій обох дослі-
джених ділянок затоки вказують на незначне 
пониження солоності води при формуванні 
осадків у верхньому голоцені порівняно із се-
реднім.

ВИСНОВКИ
Аналіз результатів дозволяє оцінити умови 
осадкоутворення у голоцені у мілководній при-
бережній частині Каркінітської затоки на осно-
ві вивчення комплексів кременевих мікроводо-
ростей та зробити висновки про послідовність і 
напрямок змін седиментаційних обстановок у 
акваторії.

У північній частині затоки умови опрісне-
ного гирла (естуарію) пізнього плейстоцену на 
початку голоцену змінилися чергуванням умов 
прибережного мілководдя з періодичним забо-
лочуванням. На південному заході затоки в цей 
час склалися низькодинамічні умови відносно 
відокремленого від моря лиману чи бухти.

Впродовж усього голоцену відбувалося по-
ступове підвищення солоності, збільшення гли-
бини та активізація гідродинамічного режиму, 
що відбилося на змінах таксономічного скла-

ду діатомей, збільшенні чисельності морських 
елементів, переважанні планктону, погіршенні 
збереження матеріалу.

Протягом раннього і середнього голоцену у 
північній частині затоки існували умови, харак-
терні для морської лагуни з рівнем солоності 
5–17‰, частково відокремленої від моря. Гід-
родинамічні умови формування осадку в се-
редньому голоцені на південному заході затоки 
змінилися на більш спокійні, а на півночі — на 
більш активні. У пізньому голоцені надходжен-
ня морських вод до затоки підсилилося на пів-
нічній ділянці; на південному заході це відбуло-
ся раніше. 

На обох досліджених ділянках результати 
вивчення комплексів кременевих мікроводо-
ростей свідчать про незначне пониження со-
лоності води у пізньому голоцені порівняно з 
умовами середнього голоцену.

Результати роботи становлять практичний 
інтерес не лише для палеогеографічних ре-
конструкцій на території літоралі і субліторалі 
північно-західного шельфу Чорного моря, а та-
кож важливі для стратиграфічного розчлену-
вання прибережних діатомових відкладів голо-
цену за діатомовими водоростями.

Рис. 4. Діатомові водорості бугазьких відкладів мілководної частини південно-західного узбережжя Каркі-
нітської затоки
1, 2 — campylodiscus thuretii B r e b .; 3 — Surirella fastuosa E h r .; 4 — S. pandura P e r a g .; 5 — cymatopleura elliptica 

(B r e b .) W . S m .; 6 — S. gemma E h r .; 7 — c. solea (B r e b .) W . S m .; 8 — S. ovata K t z .; 9 — Petroneis latissima (G r e g .) 

A . J . S t i c k l e & D . G . M a n n ; 10 — Petroneis humerosa (B r é b .) A . J . S t i c k l e & D . G . M a n n ; 11 — diatoma 

constricta (G r u n .) D . W i l l i a m s ; 12 — tryblionella gracilis W . S m .; 13 – rhizosolenia calcar-avis S c h u l t z e ; 14 — 

hyalodiscus scoticus (K u t z .) G r u n .; 15–18 — diploneis smithii (B r e b .) C l .; 19 — cocconeis scutellum E h r .; 20, 21 

— thalassiosira tennera P r .-L a v r . (a — стулка, b — фрагмент внутрішньої поверхні стулки, вирост з опорами); 22, 23 

— th. eccentrica (E h r .) C l .; 24 — Actinocyclus octonarius E h r .
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