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Nové a málo známé aglutinované foraminifery z paleogénu jižní Moravy

New and les-known agglutinated Foraminifera from the Paleogene of southern Moravia
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Abstract: Eleven species of agglutinated foraminifers from the
Paleogene of the Ždánice Unit and autochthonous sediments on
the southeastern slope of Bohemian Massif are discussed and fig-
ured. Haplophragmoides nauticus, Ammoanita ingerlisae, Cono-
trochammina whangaia, Trochammina teasi, Popovia beck-
manni, Pavonitina cf. kiscelliana, and Sabellovoluta? sp. are new
for the Paleogene of the Czech territory. The foraminifers came
from the oil prospection and production boreholes from the vicin-
ity of Slavkov, southern Moravia.

Článek je věnován některým málo známým, popř. novým
druhům aglutinovaných foraminifer z paleogénu na Mora-
vě. Fosilní materiál pochází z paleocénu a především z eo-
cénu němčického a nesvačilského souvrství z naftových
vrtů Moravských naftových dolů (MND) na Slavkovsku.

Němčické souvrství ždánické jednotky obsahuje převážně
hlubokomořskou aglutinovanou faunu flyšové biofacie,
v pseudoasociacích však vždy doprovázenou vápnitým ben-
tosem a planktonem. V diverzifikované aglutinované fauně
se hojně vyskytují Rhabdammina sp., ammodiscidi, hormo-
sinidi, Recurvoides spp., Trochamminoides spp. Výskyt
různě starých vůdčích druhů v pseudoasociacích zpravidla
dokládá jejich původ z paleocénu a různých úrovní eocénu.
Z paleocenních druhů jsou to Rzehakina epigona (Rz.), Glo-
mospira diffundens C. et R., Haplophragmoides mjatliukae
Masl., Caudammina ovulum (Grz.). Z eocenních vůdčích
druhů se vyskytují Bulbobaculites fontinense (Terq.), Erati-
dus gerochi (K. et G.), Pseudonodosinella nodulosa (Br.),
Reticulophragmium amplectens (Grzyb.), R. rotundidorsa-
tum (Hant.), Dolgenia lata (Grzyb.), Plectina dalmatina
(Schub.). Z hlediska zachování je charakteristická světle
šedá až bělavá barva schránek vzhledem k převažující litolo-
gii souvrství (světlé pelity).

Foraminiferová fauna nesvačilského souvrství, které
patří k autochtonnímu paleogénu Českého masivu, ukazuje
na mělčí paleoprostředí (hlubší sublitorál – vnější šelf)
oproti souvrství němčickému. V oryktocenózách převažuje
vápnitý bentos a plankton. Součástí oryktocenóz jsou měl-
kovodní redepozice z vnitřního šelfu (velké foraminifery,
miliolidi). Podřízeně se zde vyskytují aglutinované druhy
Bathysiphon sp., Reticulophragmium sp., Semivulvulina
sp., Spiroplectinella sp., Plectina dalmatina (Schub.), Tri-
taxilina sp. aj. Z hlediska zachování jsou schránky forami-
nifer z nesvačilského souvrství charakteristické hnědavou

barvou, kterou získaly z okolních jílovců bohatých orga-
nickou hmotou. Barevné rozdíly jsou prakticky jediným
kritériem, podle kterého lze v pseudoasociacích odlišit fau-
nu nesvačilského souvrství od napadávky ze souvrství
němčického.

Materiál a metodika

Foraminifery byly získány z výplachových úlomků z vrtů
Uhřice (UH78, UH79, UH79A, UH103, UH104, UH106),
Hostěrádky (HOS101 a HOS102) a Žarošice (Za14H).
Ojediněle byly k dispozici vzorky z jader (Uhřice UH42,
j.č. 4). Mikrofauna z výplachových úlomků má charakter
pseudoasociací, na kterých se menší nebo větší měrou po-
dílejí foraminifery z napadávky (caving). Většina forami-
niferové fauny v pseudoasociacích pocházela z němčické-
ho souvrství ždánické jednotky a nesvačilského souvrství
autochtonního paleogénu, která mají druhově i kvantitativ-
ně nejbohatší fosilní záznam. Vzorky byly zpracovány
standardními laboratorními postupy a plaveny na sítu
s průměrem ok 0,063 mm. Fosilní materiál je uložen
v MND, a. s., Hodonín. Foraminiferové faunenlisty studo-
vaných vzorků jsou součástí databáze MND.

Poznámky k jednotlivým taxonům

Ammoanita ingerlisae Gradstein et Kaminski, 1997
Obr. C

Poprvé byla popsána ze svrchního paleocénu z vrtů v Se-
verním moři. Kaminski a Gradstein (2005) ji zjistili též
na Trinidadu. Ojedinělý exemplář byl zjištěn v pseudoaso-
ciaci z vrtu UH79, která obsahovala směs aglutinovaných
foraminifer z paleocénu a eocénu s Glomospira diffun-
dens C. et R. a Reticulophragmium amplectens (Grzyb.).
Exemplář pochází pravděpodobně z němčického souvrství
v nadloží vzorkovaného intervalu.

Ammobaculites jarvisi Cushman et Renz, 1946
Obr. F

Poprvé byl popsán ze svrchního maastrichtu až danu na
Trinidadu. V karpatském flyši je poměrně vzácný a dosud
byl doložen z maastrichtu Węglowky (Huss 1966). Vzácně
se vyskytuje v pseudoasociacích z němčického souvrství
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(vrty UH78, Za14H), které obsahují převážně eocenní dru-
hy bentosu i planktonu.

Ammomarginulina aubertae Gradstein et Kaminski, 1989
Obr. K

Poprvé byla popsána ze spodního až středního eocénu
z vrtů Severního moře. Těžištěm rozšíření jsou vysoké ze-
měpisné šířky (Labrador, Barentsovo moře, arktická Kana-
da, Arktický oceán), byla zaznamenána v sedimentech Tet-
hydy (Alžírsko – El Kef, Apeniny), donedávna však nebyla
zjištěna v karpatském flyši (Kaminski – Gradstein 2005).
Teprve nedávno byla zjištěna v podslezské jednotce pol-
ských Karpat a v autochtonním paleogénu na Moravě (Bu-

bík – Waskowska-Oliva 2005). Ve vrtu UH42 (jádro č. 2)
byla poměrně četná ve vyšší části středního eocénu nesva-
čilského souvrství. Moravští jedinci se od typového mate-
riálu liší absencí uniseriální mladší části schránky a men-
ším počtem komůrek v planispirální části (10 nebo 11), což
ještě spadá dovnitř variability druhu.

Conotrochammina whangaia Finlay, 1940
Obr. A

Poprvé byla popsána z campanu Nového Zélandu. Druh
má rozsah campan až svrchní paleocén a prakticky kosmo-
politní rozšíření: Indie, Maroko, šelf Pobřeží slonoviny,
Trinidad, karpatský flyš Polska, Norské moře (Kaminski –
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Obr. 1. A – Conotrochammina whangaia Finlay, UH78; B – Trochammina teasi C. et E., UH78; C – Ammoanita ingerlisae G. et K., UH79; D, E – Hap-
lophragmoides nauticus K., K. et J., UH42; F – Ammobaculites jarvisi C. et R., Za14H; G – Pavonitina cf. kiscelliana (Sztr.), Za14H; H – Sabellovoluta?
sp. juv., Za14H; I – Tritaxilina pupa (Gümb.), UH103; J – Popovia beckmanni (K. et G.), UH42; K – Ammomarginulina aubertae G. et K., UH42; délka
měřítka 0,1 mm.



Gradstein 2005). Vzácné exempláře byly zjištěny v pseu-
doasociacích z němčického souvrství tvořených směsí pa-
leocenních a eocenních druhů.

Haplophragmoides nauticus Kender, Kaminski et Jones,
2006
Obr. D, E

Poprvé byl popsán z oligocénu podmořského vějíře Konga
vně pobřeží Angoly. Ještě před formálním popsáním druhu
byl jeho výskyt znám z několika jednotek karpatského fly-
še v Polsku. Ve vrtech na Moravě byl H. nauticus dosud
zjištěn ve vyšším středním eocénu nesvačilského souvrství
(UH42) a v pseudoasociaci s Reticulophragmium rotundi-
dorsatum (Hant.) z němčického souvrství (UH103). Na
moravských jedincích je patrná tendence od téměř involut-
ních jedinců k typicky evolutním během ontogeneze.

Insculptarenula aff. subvesicularis (Hanzlíková, 1955);
ex Trochammina

Takto v otevřené nomenklatuře označili Charnock a Jones
(1990) trochamminidní formu z paleocénu Severního moře,
která by snad mohla patřit do rodu Ammogloborotalia
Zheng. Mimo Severní moře byla zjištěna v eocénu slezské
jednotky karpatského flyše v Polsku (Bubík – Waskow-
ska-Oliwa 2005) i ve slezské jednotce na Moravě (Bubík
2007, obr. 1L). Nehojně se vyskytuje jako součást pseudoa-
sociací z němčického souvrství spolu s dalšími aglutinova-
nými druhy převážně z eocénu (UH79, UH79A, Za14H).
V některých pseudoasociacích mohou jedinci pocházet i ze
středního eocénu nesvačilského souvrství (HOS101).

Pavonitina cf. kiscelliana (Sztrakos, 1979);
ex Ammospirata
Obr. G

Fragmentární exempláře byly zjištěny v pseudoasociaci ve
vrtu Za14H. Do pseudoasociace se dostaly velmi pravdě-
podobně z nejvyššího spodního až středního eocénu nesva-
čilského souvrství. Nejspíše je lze srovnávat s Pavonitina
kiscelliana, popsanou z kiscellu Maďarska.

Popovia beckmanni (Kaminski et Geroch, 1987);
ex Phenacophragma
Obr. J

Poprvé byla popsána ze spodního paleocénu Trinidadu.
Charnock a Jones (1990) zaznamenali výskyt v paleocénu
Severního moře, Kaminski a Gradstein (2005) uvádějí vý-
skyt v paleocénu Papuy-Nové Guiney a ve středním eocé-
nu slezské jednotky karpatského flyše. Ve vrtech MND
byla zjištěna v pseudoasociaci z němčického souvrství (vrt
Za14H), ale především z eocénu nesvačilského souvrství
(Za14H, UH42, UH103). V případě vrtu UH42 jde o vyšší
část středního eocénu (barton).

Sabellovoluta? sp.
Obr. H

Ojedinělý juvenilní exemplář pochází z pseudoasociace
z vrtu Za14H, do které se dostal pravděpodobně z nejvyššího

spodního až středního eocénu nesvačilského souvrství. Pro
příslušnost k rodu Sabellovoluta svědčí velké rozměry, ši-
roké komůrky a větvené alveoly ve stěně komůrek. Oproti
typovému popisu rodu je ústí kruhovité a nikoli štěrbinovi-
té. Uniseriální část schránky u juvenilního exempláře chy-
bí, takže rodová příslušnost je nejistá. Typový druh – rodu
Sabellovoluta humboldti (Reuss) – je popsán z oligocénu
Německa a Rakouska.

Tritaxilina pupa (Gümbel, 1868); ex Gaudryina
Obr. I

Poprvé byla popsána z eocénu bavorských Alp. Vzácný
výskyt byl zaznamenán v eocenních pseudoasociacích ne-
svačilského souvrství (UH103) a němčického? souvrství
(Za14H). Jde o robustní velký druh a nalezeny byly zatím
jen juvenilní schránky bez finálního biseriálního stadia.
Doposud uváděné výskyty v karpatském flyši na Moravě
jsou pochybné, případně těžko ověřitelné.

Trochammina teasi Cushman et Ellisor, 1931
Obr. B

Poprvé byla popsána ze svrchního eocénu Texasu. Ojedi-
nělé exempláře pocházejí z eocenní pseudoasociace nesva-
čilského souvrství z vrtu UH78 a z vyššího středního eocé-
nu téhož souvrství ve vrtu UH42.

Závěry

Během biostratigrafického zpracování vzorků z naftových
vrtů MND byly zjištěny některé druhy aglutinovaných
foraminifer nové pro paleogén našeho území: Haplophrag-
moides nauticus, Ammoanita ingerlisae, Conotrochammi-
na whangaia, Trochammina teasi, Popovia beckmanni,
Pavonitina cf. kiscelliana a Sabellovoluta? sp.

Některé vzácné a málo známé druhy jsou poprvé z naše-
ho území dokumentovány ilustrací. Výskytu těchto druhů
by měla být nadále věnována pozornost, aby byl upřesněn
jejich stratigrafický rozsah, který se může regionálně lišit
i v souvislosti s odlišným paleoprostředím a paleobatymet-
rií různých jednotek (pánví). Výskyty uvedených taxonů
rozšiřují jejich paleoareál o autochtonní paleogén Českého
masivu a ždánickou jednotku a podporují kosmopolitní
charakter hlubokomořských aglutinovaných foraminifer.
Některé druhy považované dříve za endemické pro paleo-
gén Severního moře (Ammoanita ingerlisae, Ammomar-
ginulina aubertae, Insculptarenula aff. subvesicularis)
jsou nyní zjištěny v karpatském flyši, který byl součástí
Tethydy. Hranice areálu těchto druhů se tedy posouvají,
ovšem do paleoceánografických lokací, kde pro ně zatím
nemáme vysvětlení (např. mezi menilito-krosněnským a
magurským flyšem). Výskyt druhu Trochammina teasi je
od jejího dosud známého areálu na Americkém kontinen-
tu natolik odlehlý, že vzbuzuje podezření, zda nejde o ho-
meomorfii.

Poděkování. Nálezová zpráva je příspěvkem k řešení výzkumného
záměru ČGS. Faunistická pozorování byla získána na vzorcích
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z vrtů biostratigraficky zpracovávaných Českou geologickou
službou v rámci kontraktu zadaného Moravskými naftovými doly,
a. s. Za svolení k publikaci patří MND poděkování.
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Preliminary report on the faunal associations of the uppermost Lower and Middle Ordovician
of the Saxo-Thuringian region
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Abstract: The preliminary review of the faunal associations oc-
curring in the anchi-metamorphosed, tectonically strongly af-
fected but richly fossiliferous Griffelschiefer Formation
(Thuringia, Germany) based on almost 1500 specimens is pre-
sented. In the associations, which correspond to the Dapingian
and early Darriwilian ages, the large asaphid trilobites
(Asaphellus, Isabellinia, Megistaspis, Hungioides, Ogyginus)
dominate. They are accompanied by common calymenids
(Colpocoryphe) and illaenids (Ectillaenus), and rare nileids
(Panderia?). Dalmanitid, pliomerid and cyclopygid trilobites as
well as the phyllocarid crustaceans are entirely absent. Among
graptolites, large rhabdosomes of Didymograptus hirundo
strongly prevail. No dendroid graptolites have been recorded so
far. The remains of the cephalopods are rather sparse and poorly
preserved, enabling affiliation as Orthoceras sp. only. Very few
and indeterminable remains of conulariids, echinoderms, bi-
valves, brachiopods, sponges and hyolithids supplement this re-
view. The association is of rather deeper-water character and
shows relation to the Iberia faunas, especially Arouca (Portugal)
and the Spain associations. The relations to the Perunica are less
distinctive.

V letech 2006 až 2008 byl intenzivnímu studiu podroben
veškerý dostupný fosilní materiál získaný za uplynulých

150 let z durynského spodního a středního ordoviku, jme-
novitě ze souvrství „Griffelschiefer“ – z šedočerných, rou-
bíkovitě se rozpadajících fylitických břidlic vyskytujících
se v oblasti Durynska. Materiál vypůjčený krátkodobě ze
všech lokálních muzeí byl umístěn v Staatliche Naturhisto-
rische Sammlungen Dresden, kde ho měli autoři k dispo-
zici ke zpracování. Historie výzkumu Griffelschiefer má
dlouhou tradici, přesto je fauna z tohoto souvrství dosud
poměrně málo známá. Již na konci 19. a zejména v první
polovině 20. století byly z tohoto souvrství publikovány
zbytky zajímavé fauny (např. Richter 1853, 1869, 1872;
Loretz 1880; Fritsch 1890; Richter a Richter 1927, 1954;
Pfeiffer 1959, 1988a, b). Ta však postrádala komplexnější
zhodnocení (s výjimkou předběžné studie Marka et al.
2003). Pro náš výzkum jsme měli k dispozici téměř 1500
kusů fosilií. Množství shromážděného materiálu bylo pře-
kvapující vzhledem k původním odhadům i dosud publiko-
vaným, poměrně kusým údajům. Stávající studie umožnila
upřesnit stratigrafické zařazení souvrství. Přispěla také vý-
razně k prohloubení a upřesnění našich znalostí o paleoe-
kologii a trofické struktuře tehdejších společenstev skele-
tálních faun, a dále ukázala paleogeografické souvislosti
tehdejší oblasti severní peri-Gondwany.

Přehled studované fauny a její zachování

Ačkoli veškeré zbytky fosilií zachované v souvrství Grif-
felschiefer jsou silně deformovány a anchimetamorfovány
(lokálně postiženy i vyšším stupněm metamorfózy), bylo
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