
Směrem do centra české křídové pánve byl také zřejmý ná-
růst počtu jedinců i taxonů, spojený rovněž s narůstající
převahou planktonních druhů nad bentickými. Vedle fora-
minifer byly zaznamenány úlomky ostnů ježovek pravděpo-
dobně rodů Gauthieria, Cidaris a nespecifikovaných nepra-
videlných ježovek z blízkosti rodů Micraster a Holaster. Na
dvou lokalitách (tab. 1) byli zastiženi neurčitelní bairdiidní
skořepatci (Ostracoda) a na jedné lokalitě fragmenty vápni-
tých a silicifikovaných jehlic hub (Porifera).
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SCOPELOIDES GLARISIANUS (GONOSTOMATIDAE, STOMIIFORMES) NA STŘEDNĚ OLIGOCENNÍ
LOKALITĚ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – RYSOVA HORA

Scopeloides glarisianus (Gonostomatidae, Stomiiformes) at Rysova hora locality in Rožnov
pod Radhoštěm (Middle Oligocene, Czech Republic)
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Abstract: The paper presents occurrence and description of
gonostomatid fish Scopeloides sp. from menilitic shales at the lo-
cality Rysova hora (Middle Oligocene). It is the first occurrence
of the representatives of the genus Scopeloides at this locality and
it shows the presence of the IPM1 zone there.

Rybí fauna „menilitového souvrství“ (střední oligocén)
byla nalezena na dvou místech na území Vsetínské vrcho-

viny, a to ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoš-
těm (GREGOROVÁ – POŽÁR 2003). Lokalita Rožnov pod
Radhoštěm – Rysova hora (dále jen Rysova hora), která je
tématem tohoto příspěvku, byla geologicky a paleontolo-
gicky zdokumentována (GREGOROVÁ – POŽÁR 2003), avšak
některé doposud nezpracované nálezy umožňují rozšířit
znalosti o fosilní rybí fauně a podrobněji pochopit místní
geologickou situaci.

Rybí fauna této lokality byla nalezena ve výchozu leží-
cím na s. straně Rysovy hory (GPS souřadnice N
49°26´48˝ E 18°8´46˝). V blízkém okolí této lokality (asi
250 m západním směrem) byly zjištěny i další povrchové
výskyty menilitového souvrství. Ty se však jeví z hlediska
makropaleontologického obsahu jako sterilní.

Podle GREGOROVÉ a POŽÁRA (2003) byli na Rysově hoře
nalezeni zástupci paryb – Cetorhinus parvus – i zbytky
náležející k rybám kostnatým – Clupea sardinites, Glossa-
nodon musceli, Palaeogadus semionescui, Anenchelum
glarisianum, Serranus sp. a Oligophus moravicus.

Na základě takovéhoto složení rybího společenstva byla
lokalita přiřazena k zóně IPM2 podle biostratigrafického
členění v polské části Karpat (KOTLARCZYK – JERZMAŃSKA

1976, KOTLARCZYK et al. 2006), kde je tato zóna definována
přítomností vůdčích druhů Glossanodon musceli a Palaeo-
gadus semionescui.

Pozoruhodná je přítomnost druhu Oligophus moravicus
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z čeledi Myctophidae. V polské části Karpat je přítomnost
druhů Eomyctophum limicola a Scopeloides glarisianus
určující pro zónu IPM1. Jedinci druhu E. limicola však byli
synonymizováni s druhem O. moravicus (GREGOROVÁ

2004), který tedy náleží do stratigraficky nižší zóny IPM1.
Nález O. moravicus jsem učinil v roce 2000 ve v. části

profilu lokality Rysova hora, která je překryta zeminou.
Exemplář byl předán ke zpracování, avšak z neznalosti ná-
lezových okolností bylo uvedeno, že pochází ze suti v pod-
loží studovaného profilu (GREGOROVÁ – POŽÁR 2003). Vzo-
rek nebyl nalezen v suti ani v suťových sesuvech, ale ve
vrstvách, které jsou ve stejné nadmořské výšce jako ostatní
fosiliferní vrstvy v obnažené části výchozu. Ze stejné části
profilu, která poskytla zbytky O. moravicus, lze rovněž do-
ložit Scopeloides sp., který nebyl doposud na lokalitě uvá-
děn.

Systematická část

Řád Stomiiformes
Čeleď Gonostomatidae Gill, 1839
Rod Scopeloides Wettstein, 1886
Scopeloides sp.

Materiál

Jediný fragment přední části těla se špatně zachovalým ple-
tencem lopatkovým a izolovanými lebečními elementy.
Exemplář je uložen ve sbírkách Národního muzea v Praze
bez čísla.

Popis

Na nalezeném exempláři lze z hlavových kostí identifiko-
vat ossa praemaxillare, operculare (ventrální část), meta-
pterygoid a dentale. V pletenci lopatkovém jsou rozpozna-
telné ossa cleitrum a scapula. Za hlavou je zachováno
celkem 15 obratlů v tomto pořadí: sedm artikulovaných ob-
ratlů, bezprostředně na ně nasedají další čtyři, z těch jsou
však odkryty pouze neurální oblouky a trny, přičemž těla
obratlů jsou zakryta sedimentem. Poslední čtyři zachovalé
obratle (z nichž první tři jsou artikulovány) pravděpodobně
nejsou in situ. Poměr délky obratle ku jeho maximální výš-
ce je 1 : 0,7 (měřeno na třetím tělním obratli). Na fosilii je
zachováno celkem 11 žeber.

Pektorální ploutev nasedá na břišní straně těla bezpro-
středně za pletencem lopatkovým. Přesný počet ploutevních

paprsků nelze určit. Z ostatních ploutví se dochovaly jen
axonosty anální ploutve, nelze však určit ani jejich počet,
ani jejich původní polohu.

Zbytky světelných orgánů nejsou zachovány.

Poznámky a diskuse

Na základě morfologie kosterních elementů lze zbytek po-
měrně bezpečně přiřadit k rodu Scopeloides. Z důvodu ne-
úplného zachování je fragment nutno klasifikovat v otevře-
né nomenklatuře.

Na území polských Vnějších Karpat jsou zástupci rodu
Scopeloides nalézáni pouze v zóně IPM1 (KOTLARCZYK et
al. 2006).

Na základě přítomnosti druhů Oligophus moravicus a
Scopeloides sp. lze proto doložit existenci zóny IPM1 pří-
mo na lokalitě Rysova hora. Toto společenstvo je typické
přítomností hlubinných ryb se světelnými orgány, na rozdíl
od rybího společenstva zóny IPM2, které obsahuje mimo
hlubinných zástupců ryb také druhy charakteristické pro
mělkovodní oblast (KOTLARCZYK et al. 2006). Z dalších ná-
lezů fosilního rybího společenstva zóny IPM1 na lokalitě
Rysova hora lze uvést Anenchelum glarisianum, izolované
šupiny Clupea sp., branchiospiny druhu Cetorhinus parvus
a rybí koprolity.

Horniny zóny IPM1 jsou zde navíc litologicky odlišné.
Jsou bohatší křemitým materiálem výrazněji střípkovitě
rozpadavé a velmi často protknuty žilkami křemene.

Všechna uvedená fakta naznačují existenci dislokační
struktury mezi částmi profilu s faunami signalizujícími
zóny IPM1 a IPM2.

Práce byla provedena v rámci Výzkumného záměru AVOZ
30130516.
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