
faunistickou odlišnost polohy s tímto problematickým
trilobitem.

Poděkování. Výzkum byl podpořen prostředky grantu GAČR
205/09/1521.
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Vrtavé stopy v kostech krunýřů suchozemských želv (miocén mostecké pánve)

Boring trace fossils in carapaces of terrestrial turtles (Miocene, Most Basin, Czech Republic)
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Abstract: The locality Ahníkov (Miocene of the Most Basin)
yielded trace fossils in the form of hollows bored in bones of cara-
paces of terrestrial turtles. Their casts show an irregular to quite
regular, tongue-lie shape with more robust margins, smooth (ex-

cept the xenoglyph). These are distinguished from the already de-
scribed ichnofossils. We presume that they represent traces of in-
sect larvae, and that they combined feeding and dwelling
functions.

Nezbytnou součástí studia faneroziockých sedimentár-
ních sekvencí, ale také lokalit s výjimečně bohatým pale-
ontologickým obsahem, je v posledních desetiletích též
ichnologický výzkum – studium biogenních textur vytvo-
řených ve zpevněné či nezpevněné hornině nebo v bio-
klastech. Výzkum biogenních sedimentárních textur, ze-
jména fosilních stop (srov. definice v práci Bertlinga et al.
2006) přispívá zejména: (1) k poznání řady fyzikálních
a chemických parametrů sedimentárního prostředí, (2)
k formulování paleoekologických závěrů (způsob života
jednotlivých zástupců ekosystému, potravní vztahy) a (3)
k doplnění fosilního společenstva o druhy (čeledi, kmeny,
ekologické skupiny) v daných podmínkách neschopné
přímé fosilizace.

Ichnologický výzkum je – bez ohledu na cílenou snahu
o vyplňování „bílých míst“ zejména v posledních dvaceti
letech – stále velmi nerovnoměrně distribuován mezi
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základní typy hornin, sedimentárních prostředí, ekologic-
kých skupin a systematického zařazení potenciálních pů-
vodců. Cílem předloženého příspěvku je zaplnit malou
mezeru v ichnologickém poznání, a sice popisem potrav-
ně obytných fosilních stop bezobratlých živočichů vytvo-
řených v kostěném substrátu v suchozemských, bažin-
ných nebo mělkých sladkovodních prostředích. Nálezy
pocházejí z mostecké pánve v severních Čechách.

Popis lokality

Nálezy pocházejí z lokality Ahníkov (viz Fejfar a Kvaček
1993, Mikuláš et al. 2006 pro přesnou polohu, další litera-
turu o lokalitě a synonymiku jejích názvů). Geologicky
jde (resp. šlo, protože rekultivace provedená v nedávně
době zcela znemožnila přístup na lokalitu) o sled vápni-
tých jílů pod bází hlavní uhelné sloje mostecké pánve.
Vodítkem ke stanovení sedimentačního prostředí jsou
četné nálezy zkamenělin, zejména vyšších rostlin, měk-
kýšů a hmyzu; hojně se však vyskytují zejména kosti ryb,
obojživelníků, plazů a drobných i větších savců. Kosterní
pozůstatky jsou zpravidla rozpadlé na drobné části, ale ji-

nak výtečně zachovalé. Řada fosilních kostí nese stopy po
kousání a hlodání. Paleontologicky a geologicky (s při-
hlédnutím k sukcesi sedimentů v profilech) lze vápnité
jíly interpretovat jako sedimenty mělkého jezera přechá-
zejícího v bažiny porostlé lesem. Stratigraficky náležejí
spodnímu miocénu (eggenburgu), savčí zóně MN 3a (Fej-
far – Kvaček 1993 aj.).

Charakteristika popisovaného fosilního
materiálu

Během terénních prací na lokalitě byly získány desítky čas-
to víceméně kompletních, ale dezintegrovaných krunýřů
terestrických želv. Několik desítek jednotlivých destiček
krunýřů částečně nebo téměř zcela pokrývají stopy po hlo-
dání (Mikuláš et al. 2006). Některé krunýře mají velmi ne-
pravidelné, zvlněné a zprohýbané části povrchů, což lze
přičíst onemocnění příslušných jedinců (mykózy, vyhoje-
ná zranění). Nově identifikovaný způsob biogenního opra-
cování fragmentů krunýřů však vznikl nepochybně post-
mortálně. Jedná se o „kapsy“ ve tvaru plochých, někdy
pravidelných, jindy nepravidelných „jazyků“ s rozšířený-
mi okraji, které mohou být vyústěny jak na původní povr-
chy krunýřů, tak na pozdější lomné plochy a nenesou žádné
stopy vyhojení. Jejich popis a interpretace jsou podány
v následující stati.

Popisná ichnologie

Obecný popis: Stopy – dutiny vytvořené v tvrdých substrá-
tech; jejich výlitky mají tvar plochých, stranově souměr-
ných nebo nepravidelných „jazyků“ s rozšířenými okraji
(obr. 1 a 2). Nejsouměrnější z nálezů mají tvar plochého
písmene U, poměrně rozšířený u řady biogenních sedimen-
tárních textur. Povrchy dutin jsou víceméně hladké (přebí-
rají xenoglyf substrátu, ale nenesou série hřbítků nebo jiný
drobnější reliéf).
Rozměry: Šířka kapsovitých dutin se pohybuje mezi 8 a

15 mm, hloubka do 20 mm, rozměr v ose plochy je
2–4 mm.

Studovaný materiál: 5 vrteb na čtyřech vzorcích fragmentů
želvích krunýřů.

Vztahy a poznámky: Námi popsané stopy se odlišují od
podobných stop (zejména Rhizocorallium Zenker; viz
např. Fürsich 1974) vzniklých v sypkých nebo konsoli-
dovaných, ale netmelených sedimentech s charakterem
substrátu – nejedná se o „stopu po hrabání“ (burrow),
ale o vrtbu (boring). Žádná dosud popsaná vrtba neod-
povídá plně morfologii popsaných nálezů a v dohledné
době bude – po revizi dalšího sbírkového materiálu –
také publikována jako nový ichnotaxon. Obdobné sto-
py, které již popsány byly, jsou zpravidla přičítány čin-
nosti hmyzu (např. Roberts et al. 2007). Morfologicky
blízká je např. ichnofosilie Asthenopodichnium Thenius,
1979, která byla popsána ze středního miocénu (bade-
nu) vídeňské pánve. Dutiny ichnorodu Asthenopodich-
nium však nemají rozšířené okraje, jsou mělčí a tvarově
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Obr. 1. Vrtavá stopa v kostech krunýře suchozemské želvy. Spodní mio-
cén, Ahníkov. Vyobrazená plocha je 4 × 4 cm.

Obr. 2. Vrtavá stopa v kostech krunýře suchozemské želvy. Spodní mio-
cén, Ahníkov. Vyobrazená plocha je 1,5 × 3 cm.



pravidelnější. Nacházejí se v dřevitých substrátech (A.
xylobiontum Thenius, 1979) i v kostech (A. ossibiontum
Thenius, 1988).
Jak jsme již uvedli, dutiny jsou vyústěny na původní

povrchy krunýřů i na pozdější lomné plochy a nenesou
stopy hojení. Strukturami, tvarově a velikostně zdaleka
nejpodobnějšími námi popsaným vrtbám jsou stopy vy-
hrabané, resp. „vyhoblované“ velkými larvami jepic
v konsolidovaných jílech a slínech. Jako významný ich-
nologický fenomén je zmínili – i když pouze na základě
recentních nálezů – např. Abel (1935) a Seilacher (1967).
Tyto stopy pokládáme za nejpravděpodobnější etologic-
kou a patrně i systematickou analogii; předpokládáme, že
námi popsaná vrtba může být stopou larev osteofágního
hmyzu; funkce stop byla obytná i potravní (konzumovány
mohly být stravitelné zbytky tkání nebo bakteriální kolo-
nie v porózních partiích kostí).

Poděkování. Práce je součástí výzkumného záměru Geologického
ústavu AV ČR, v. v. i., č. CEZ: Z3 013 912.
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Kapradiny hornoslezské pánve a jejich spory in situ

Ferns from the Upper Silesian Basin and their in situ spores
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Abstract: The report deals with true fern fossils from the Upper
Silesian Basin from the Czech and the Polish part of the basin.
The stratigraphical distribution of thirty species is from the
Pendleian (Namurian A) to Cantabrian. A list of species from the
basin, their stratigraphical position and classification into fern
groups (Filicales, Marattiales and zygopterid forms) is published
for the first time. Specific variability of fern groups shows two
prominent boundaries, the first between Namurian A and B and

the second between Bolsovian and Asturian. We recognised new
species such as Waldenburgia corynepteroides and Sonapteris sp.
that have not been mentioned from the Upper Silesian Basin be-
fore.

Karbonská flóra hornoslezské pánve byla studována přede-
vším E. Purkyňovou, která publikovala mnoho význam-
ných prací (např. Purkyňová 1962, 1970), nicméně žádná
studie se detailně nezabývala pouze kapradinami skupiny
Polypodiophyta a jejich sporami in situ. Proto se tato studie
věnuje právě fosilním rostlinám, které jsou řazeny mezi
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Obr. 1. Druhy v jednotlivých souvrstvích.




