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Abstract: New occurrence of serpulid worms in the Bohemian
Cretaceous Basin in rocky coast locality at Velim (Upper Ceno-
manian–Lower Turonian) with species: Dorsoserpula gami-
gensis, Pyrgopolon sp. typ A1, Pyrgopolon sp. typ A2, Pyrgo-
polon sp. typ B are described.

V rámci pětiletého záchranného výzkumu na lokalitě pří-
břežní facie kolínské litofaciální oblasti ve Velimi (CHPV
Skalka u Velimi) bylo při studiu poměrně bohatého a dru-
hově pestrého fosilního společenstva této lokality zjištěno
několik následujících druhů červů, které byly nalezeny
v české křídové pánvi poprvé. Jsou to druhy: Dorsoserpula
gamigensis (GEINITZ), Pyrgopolon sp. typ A, Pyrgopolon
sp. typ B.

Historie výzkumu

Serpulidními červy této lokality se zabýval V. Ziegler
(1969,1984), který odtud popsal (1969) druh Serpula con-
juncta GEINITZ. ZIEGLER (1984) odtud popsal 34 druhů ser-
pulidních červů. Jelikož je v současnosti podčeleď Spiror-
binae zařazena do samostatné čeledi Spirorbidae, tak
odtud ZIEGLER (1984) popsal jen 27 druhů serpulidů. Sku-
tečný počet taxonů této lokality však je vzhledem k paleoe-
kologickým podmínkám pravděpodobně nižší (M. Jäger –
ústní sdělení 2004) a pohybuje se mezi 13–33 taxony. Při
revizi serpulidních červů (KOČÍ 2005) byla ověřena neplat-
nost druhu Cycnoserpula fabula ZIEGLER, který je ve sku-
tečnosti přední částí rourky druhu Neomicrorbis crenato-
striatus (MÜNSTER in GOLDFUSS). Druh Mucroserpula
velimia ZIEGLER (1984) náleží druhu Dorsoserpula cf. con-
juncta (GEINITZ). Druh Ditrupa digitus ZIEGLER náleží dru-
hu dírkovce Bdelloidina cribrosa (REUSS). Druh Spiraser-
pula spirographis (GOLDFUSS) neobsahuje tři vnitřní
podélné valy (PILLAI 1993), a proto je přiřazen k rodu Ce-
mentula.

Metodika výzkumu

Převážná část studovaného materiálu byla získána plave-
ním 35 kg sutě na sítě (1 mm), která byla sebrána pod „kap-
sami Václav a Veronika“ v západní části lomu anebo povr-
chovým sběrem v suti v obou částech lomu od roku 2001 až
dosud.

Systematická část

Třída: Polychaeta GRUBE, 1850
Řád: Sabellida FAUCHALD, 1877
Nadčeleď: Serpuloidea BIANCHI, 1979
Čeleď: Serpulidae RAFINESQUE, 1815
Podčeleď: Serpulinae MACLEAY, 1840

Dorsoserpula PARSCH, 1956
Dorsoserpula gamigensis (GEINITZ, 1875)

1875 Serpula gamigensis GEINITZ; tab. 63, obr. 19–21, str. 286–287.

Materiál: Dva jedinci se zachovaným zoubkem v ústí a se
zachovaným podélným kýlem. Jeden juvenilní jedinec
přisedlý na zbytek stonku lilijice rodu Isocrinus.

Popis: Rourka kruhovitá, průměr rourky v apertuře 3 mm.
V apertuře přítomen v dorzální části ostrý špičatý zoubek
o délce 2 mm. Posteriorní část rourky je stočena na ven-
trální část rourky, kde vytváří závit. Vzhledem k zacho-
vání posteriorní části nelze přesně určit, kolik má závit
závitků. Dorzální část rourky nese zřetelný velmi jemný
podélný kýl. Podélný kýl je velmi jemně zvlněný. Rour-
ka je dále opatřena dvěma ventrálními kýly, které jsou
zřetelné, ale oproti dorzálnímu kýlu jsou jemnější. Lůžko
kruhovité o průměru 2 mm. Na první pohled se rourka
jeví jako hladká, avšak pod mikroskopem jsou pozorova-
telné jemné přírůstkové linie tvaru ležatého písmene V a
velmi jemné vrásky. Délka rourky dosahuje u zachova-
ného jedince 8,4 mm.
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Obr. 1. Pyrgopolon sp. B; laterální (vlevo), dorzální (dole vpravo) a detail
ústí (nahoře vpravo); zvětšení 1,36×.



Poznámky a vztahy: JÄGER (1983) tento druh řadil ještě
k druhu D. (Parsimonia) wegneri (JÄGER), a to z důvodu
nepřítomnosti podélného dorzálního kýlu u jedinců
ze santonu a campanu. Jedinci z maastrichtu však mají
podélný dorzální kýl vyvinut a jsou JÄGEREM (2004, ústní
sdělení 2004)) přiřazeny k subspecii D. wegneri maas-
trichtensis n. subsp. Druh Dorsoserpula gamigensis
(GEINTZ) je zde poprvé popsán z české křídové pánve.

Paleoekologie: Jedinci tohoto druhu se přitmelovali k pev-
nému substrátu, jak dokládá nález juvenilního jedince
přitmeleného na zbytku stonku lilijice rodu Isocrinus
z východní části lomu.

Výskyt: Velim – spodní turon.

Pyrgopolon DE MONTFORT, 1808
Pyrgopolon sp. typ A 1

Materiál: Jedinec přisedlý na úlomku ústřice Ostrea sp.
Popis: Rourka trojúhelníkového průřezu, mírně zaoblené-

ho, o délce 30 mm. Šířka rourky u báze anteriorní části
činí 10,6 mm. Rourka se ke konci pravidelně zužuje.
Lůžko kruhovité. Tloušťka stěny rourky je 1,1 mm. Po-
steriorní část je stočena k anteriorní části. Rourka nese
v dorzální části jeden silný zřetelný podélný kýl. Tloušť-
ka longitudálního kýlu je 1,4 mm.

Poznámky a vztahy: Mezi rody, které mají rourku troj-
úhelníkového průřezu, patří Propomatoceros, Neover-
milia, Pyrgopolon (Septenaria). Rod Propomatoceros
se však vyskytuje v juře až spodní křídě. Podle M. Jäge-
ra (2004, ústní sdělení) je otázkou diskuse, zdali žil ve
svrchní křídě. Ze svrchní křídy často popisovaný druh
Pomatoceros triangularis je synonymem pro komplex
Neovermilia ex. gr. ampullacea anebo je často mylně
popisován jako druh Pyrgopolon (Septenaria) macro-
pus (Jäger 2004, ústní sdělení). Rod Neovermila
má podle Jägera (2004, ústní sdělení) zaoblenější rour-
ku, je vysoce variabilní, tenkostěnný, s annulárním
ústím, jemnou transverzální strukturou a na bázi buněč-
ná vrstva obsahuje buňky kratší než u recentního rodu
Pomatoceros a fosilního Pyrgopolon.Nalezený jedinec
obsahuje Favosites strukturu (JÄGER – BRETON 2002),
proto ho lze zařadit k rodu Pyrgopolon. Jäger navrhuje
provizorní zařazení k druhu Pyrgopolon ares (ZIEGLER),
neboť tento jedinec nebyl srovnán s druhem P. iubata
(REGENHARDT) z turonu Francie a druh P. ares (ZIEGLER)
je typovým materiálem z této lokality. S tímto tvrzením
však nelze souhlasit, neboť holotyp druhu Pomatoceros
ares ZIEGLER, který je uložen v Národním muzeu pod
číslem O 1734, nese jemný ostrý podélný kýl a celkově
se liší svou morfologií.

Výskyt: Velim – spodní turon.
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Obr. 2. Druh Pyrgopolon sp. A1 přitmelený na ústřici Ostrea sp. se zřetel-
ným podélným kýlem (sublokalita Veronika – sběr v suti, Velim – západ-
ní část lomu).

Obr. 2. Druh Pyrgopolon sp. A2 přitmelený na ústřici Ostrea sp. s ostrým
jemným dorzálním kýlem (Velim – sběr v suti, východní část lomu).

Obr. 4. Druh Pyrgopolon sp. B přitmelený na ústřici Ostrea sp. – detail
ústí (sublokalita Václav – suť, Velim – západní část lomu).

Obr. 3. Druh Pyrgopolon sp. B přitmelený na ústřici Ostrea sp. – detail
dorzálního kýlu rourky (sublokalita Václav – sběr v suti, západní část
lomu).



Pyrgopolon DE MONTFORT, 1808
Pyrgopolon sp. A2

Materiál: Jeden kus přitmelený na zbytku ústřice Ostrea sp.
Popis: Rourka trojúhelníkovitého průřezu, stočená do tvaru

obráceného písmene U. Posteriorní část leží nalevo u části
anteriorní. Posteriorní část je zúžena do špičky. Šířka ústí
rourky u báze činí 8,8 mm. Lůžko kruhovité o průměru
2,8 mm. Dorzální část nese jemný úzký a podélný kýl.

Poznámky a vztahy: Tento popisovaný jedinec se velmi
podobá druhu Pyrgopolon sp. A1. Přesto se však odlišuje
širším podélným kýlem. Ostatní poznámky stejné jako
u předešlého druhu.

Výskyt: Velim-Skalka, východní část lomu – spodní turon.

Pyrgopolon DE MONTFORT, 1808
Pyrgopolon sp. B

Materiál: Jeden široký jedinec přitmelený na malém úlom-
ku ústřice Ostrea sp.

Popis: Rourka tunelovitého průřezu, mírně zaoblená rovná.
Šířka rourky u báze ústí činí 9,5 mm, v posteriorní části
činí 6,8 mm. Délka rourky je 26,3 mm. Dorzální část
nese široký masivní podélný kýl o tloušťce 4,3 mm a ústí
a v posteriorní části se zužuje na 2 mm.

Poznámky a vztahy: Svým habitem se liší od druhů Pyrgo-
polon ares (ZIEGLER) a Pyrgopolon sp. A1, A2. M. Jäger
(ústní sdělení, 2004) nepochybuje o příslušnosti k druhu
ares, přesto se domnívá, že náleží ke skupině ares/mac-
ropus. Dalším problémem je druh P. iubata (REGEN-

HARDT) popsaný z Francie, který dosud nebyl porovnán a
který může být s druhem ares identický, pak by druh ares
byl z hlediska priority neplatný.
Z hlediska celkového habitu nenáleží k druhu Pyrgopo-

lon ares (ZIEGLER), neboť druh P. ares (ZIEGLER), který je
uložen v Národním muzeu pod inventárním číslem O 1734,
nese velmi tenký podélný kýl a tenkostěnnou rourku. Prav-
děpodobně jde o nový druh rodu Pyrgopolon, jehož potvr-
zení si vyžádá další studium materiálu.
Výskyt: Velim – spodní turon.

Poděkování: Za diskuzi o taxonomii a poskytnutí literatury týka-
jící se problematiky rodu Pyrgopolon děkuji panu Dr. M. Jägero-
vi z Dotternhausenu. Dále děkuji pracovníkovi Národního muzea
v Praze Mgr. J. Sklenářovi za pomoc při fotografování.
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Obr. 5. Tři jedinci druhu Dorsoserpula gamigensis (GEINITZ) s pozorova-
telným jemným dorzálním kýlem a s laterálními jemnými liniemi (sublo-
kalita Václav – výplav suti, Velim – západní část lomu).




