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Abstract: Miospores, dinocysts and foraminifers of the Lower
Cretaceous age were found in dark grey and green-grey pelites
from the fissure fills in the Jurassic limestone.
The Albian age of the sediments from Jasenice was evaluated by
the presence of spore-pollen assemblages of Corniculatisporites
bolchovitinae, C. striatus and Tricolpites minutus. Foraminiferal
Ticinella primula Zone was ascertained in Jasenice (sample 2)
which corresponds to the Middle Albian age. Foraminiferal and
palynomorph assemblages from the Hukvaldy samples correspond
to the Hauterivian age. Dinocyst species of Batioladinium jaegeri,
Bourkidinium granulatum, Muderongia staurota, Systematophora
silybum , foraminiferal species of Astacolus calliopsis, A. linearis,
Tristix acutangula, Pseudonodosaria humilis and Lenticulina
pulchella evaluate the Upper Hauterivian age.

Slezská jednotka v oblasti Moravskoslezských Beskyd
(Vnější Západní Karpaty) obsahuje mořské klastické sedi-
menty, složené z tmavošedých a světle zelenošedých jílov-
ců až prachovců. Tyto horniny tvoří výplně v krasových
a tektonických rozsedlinách jurského štramberského vá-
pence a obsahují bohatá společenstva spor, pylů, cyst
obrněnek, foraminifer a vápnitého nanoplanktonu. Cílem
této práce bylo přinést první výsledky ke stanovení stáří se-
dimentů z rozsedlin štramberského vápence na lokalitách
Jasenice a Hukvaldy. Studie navazuje na četné biostrati-
grafické práce, prováděné ve Štramberku v lomu Kotouč
a Obecním lomu (Svobodová et al. 2002, Svobodová et al.
2003, Svobodová et al. 2004, Švábenická – Hradecká
2005, Švábenická 2008).

Metody

Vzorky pro studium palynomorf i foraminifer byly zpraco-
vány v laboratořích České geologické služby. K získání fo-
raminifer bylo použito standardní metody máčení horniny
ve vodě a následné plavení na sítu 0,06 mm. Výplavy byly
studovány pod binokulárním mikroskopem Nikon 102.
K maceraci palynomorf bylo použito standardních metod
pro jílovité typy hornin.

Výsledky

Studované sedimenty obsahují většinou dobře zachované
rostlinné mikrofosilie. Stav zachování závisí převážně na
množství karbonátové příměsi; je-li vyšší obsah karbonátů,
zachování palynomorf je horší. Společenstvo foraminifer
z obou lokalit bylo poměrně chudé a schránky byly ve vět-
šině případů i špatně zachované. Ve společenstvu byl nale-
zen pouze aglutinovaný a vápnitý bentos, planktonické fo-
raminifery se vyskytovaly velmi vzácně pouze ve vzorku
Jasenice 2.

Jasenice

Z rozsedlin vápenců opuštěného lomu (území listu 25-14
Valašské Meziříčí) byly odebrány dva vzorky. Vzorek 1
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Obr. 1. Jasenice – opuštěný lom jurských vápenců s rozsedlinou tmavoše-
dých jílovců albského stáří.
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Tabulka 1. Výskyt spor a pylových zrn na lokalitě Jasenice a jejich stratigrafické zařazení

Jasenice svrchní alb, vzorek 1 střední alb, vzorek 2
miospory
spory mechů a kapradin
Appendicisporites unicus (Markova) Juhász •
Biretisporites potoniaei Delcourt & Sprumont 1955 •
Cardioangulina sp. •
Cicatricosisporites crassistriatus Burger •
Cicatricosisporites minutaestriatus (Bolch.) Pocock 1964 •
Cicatricosisporites spp. • •
Cingutriletes clavus (Balme) Dettmann 1963 •
Clavifera triplex (Bolchovitina) Bolchovitina 1968 •
Concavissimisporites punctatus (Delcourt & Sprumont) Brenner 1963 • •
Concavissimisporites sp. •
Concavisporites lamontis Habib •
Contignisporites sp. •
Corniculatisporites bolchovitinae Kuvaeva 1972 •
Corniculatisporites striatus Kuvaeva 1972 •
Cyathidites australis Couper 1953 • •
Cyathidites minor Couper 1953 •
Dictyophyllidites harrisii Couper 1958 •
Distaltriangulisporites irregularis Singh 1971 •
Echinatisporites varispinosus (Pocock) Srivastava 1975 •
Foraminisporites asymmetricus (Cookson & Dettmann) Dettmann 1963 •
Foraminisporites wonthaggiensis (Cookson & Dettmann) Dettmann 1963 •
Gleicheniidites senonicus Ross 1949 • •
Klukisporites variegatus Couper 1958 •
Leptolepidites psarosus Norris • •
Lophotriletes babsae (Brenner) Singh 1971 •
Neoraistrickia truncata (Cookson) Potonié •
Plicatella pseudomacrorhyza (Markova) Dörhöfer 1977 •
Plicatella sp. •
Retitriletes austroclavatidites (Cookson) Döring, Krutzsch, Mai & E. Schulz 1963 •
Retitriletes glebulentus (Kemp) Juhász •
Sestrosporites pseudoalveolatus (Cooper) Dettmann 1963 •
Stereisporites antiquasporites (Wilson & Webster) Dettmann 1963 •
Tigrisporites reticulatus C. Singh 1971 •
Trilites triangulus Kedves •
gymnospermní pylová zrna
Alisporites bilateralis Rouse 1959 •• •
Araucariacites sp. •
Callialasporites dampieri (Balme) Sukh Dev •
Corollina torosa (Reissinger) Klaus emend. Cornet & Traverse • •
Cycadopites cf. carpentieri Nilsson •
Cycadopites sp. • •
Eucommiidites minor Groot & Penny 1960 •
Monosulcites sp. •
Parvisaccites radiatus Couper •
Pinuspollenites spp. • •
Podocarpidites cf. ellipticus Cookson 1947 • •
Taxodiaceaepollenites hiatus (Potonié) Kremp • •
Vitreisporites pallidus (Reissinger) Nilsson 1958 •• ••
angiospermní pylová zrna
Clavatipollenites hughesii Couper emend. Kemp 1968 •
Clavatipollenites sp. •
Retitricolpites prosimilis Norris 1967 •
Tricolpites minutus (Brenner 1963) Dettmann 1973 •
Tricolpites sp. • •
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Tabulka 2. Výskyt dinoflagelát na lokalitách Hukvaldy a Jasenice

svrchní hauteriv svrchní barrem
až střední alb

svrchní apt až
spodní alb

Hukvaldy 1 Hukvaldy 2 Jasenice 2 Jasenice 1
Achomosphaera neptunii (Eisenack) Davey & Williams x x xx x
Achomosphaera ramulifera (Deflandre) Evitt x
Batioladinium jaegeri (Alberti) Brideaux x
Bourkidinium granulatum Morgan x
Bourkidinium sp. 2 Leereveld x
Caningia minor Cookson & Hughes xx x

Cauca parva (Alberti) Davey & Verdier x

Chlamydoporella nyei Cookson & Eisenack x
Chlamydoporella sp. xx x
Circulodiinum brevispinosum (Pocock) Jansonius x
Circulodinium distinctum (Deflandre & Cookson) Jansonius xxx x
Circulodinium sp.
Circulodinium vermiculatum Stover & Helby xx xxxx xx
Cleistosphaeridium? multispinosum (C. Singh) Brideaux x
Codoniella psygma Davey x
Cometodinium habibii Monteil xx x x
Coronifera oceanica Cookson & Eisenack x

Cribroperidinium edwardsii (Cookson & Eisenack) Davey x
Cribroperidinium orthoceras (Eisenack) Davey x x x
Dapsilidinium multispinosum (Davey) Bujak et al. xx
Dapsilidinium warrenii (Habib) Lentin & Williams x
Dissiliodinium globulus Drugg x
Dinogymnium albertii Sarjeant x x
Endoscrinium campanula (Gocht) Vozzhennikova x
Exochosphaeridium sp. x x
Gonyaulacysta sp. x x
Hystrichodinium pulchrum Deflandre x x
Kiokansium unituberculatum (Tasch) Stover & Evitt xx x
Kleithriasphaeridium eoinodes (Eisenac) Davey x x
Kleithriasphaeridium atllansiense Toricelli x
Lithodinia stoveri (Millioud) Gocht x xx
Muderongia neocomica Gocht x x x x
Muderongia staurota Sarjeant x
Odontochitina operculata (O. Wetzel) Deflandre & Cookson x x

Oligosphaeridium? asterigerum (Gocht) Davey & Williams x x x

Oligosphaeridium complex (White) Davey & Williams x x xxxx x
Oligosphaeridium perforatum Duxbury x
Paleotetradinium silicorum Deflandre xx
Pervosphaeridium sp. x
Prolixosphaeridium sp. x
Protoellipsodinium spinosum Davey & Verdier x
Pseudoceratium pelliferum Gocht x xx x
Pterodinium cingulatum (O. Wetzel) Below x x
Sentusidinium sp.
Spiniferites ramosus (Ehrenberg) Mantell x xx
Spiniferites sp. xx x
Stephodinium coronatum Deflandre x
Subtilisphaera perlucida (Alberti) Jain & Millepied x x
Subtilisphaera sp.
Surculosphaeridium sp. x
Systematophora cretacea Davey x
Systematophora scoriacea (Raynaud) Monteil
Systematophora silybum Davey xx x x
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Tabulka 2 – pokračování

svrchní hauteriv svrchní barrem
až střední alb

svrchní apt až
spodní alb

Hukvaldy 1 Hukvaldy 2 Jasenice 2 Jasenice 1
Systematophora sp. xxx xxx x
Veryhachium metum x
Veryhachium rhomboidium x x
Wallodinium krutzschii (Alberti) Habib x x

x – méně než  4 %, xx – 4–15 %, xxx –15–30 %, xxxx – více než 30 %

Obr. 2. Společenstva na lokalitě Jasenice. A – Cicatricosisporites crassistriatus Burger, vz. 2, B – Klukisporites variegatus Couper, vz. 1, C – Distaltrian-
gulisporites irregularis Singh, vz. 2, D – Appendicisporites unicus (Markova) Juhász, vz. 1, E – Concavisporites lamontis Habib, vz. 1, F – Foraminispo-
ris asymmetricus (Cookson & Dettmann) Dettmann, vz. 1, G – Retitriletes glebulentus (Kemp) Juhász, vz. 2, H – Corniculatisporites cf. bolchovitinae
Kuvaeva, vz. 1, I – Araucariacites sp., J – Corollina torosa (Reissinger) Cornet & Traverse, vz. 2, K – Monosulcites sp., vz. 1, L – Corniculatisporites
striatus Kuvaeva, vz. 1, M – scolekodont, vz. 1, N – Retitricolpites sp., vz. 2, O – Tricolpites minutus (Brenner) Dettmann, vz. 2, P – Retitricolpites prosi-
milis Norris, vz. 2. Mikrofoto M. Svobodová. Měřítko = 10 μm.



z jz. okraje lomu tvořily šedozelené jílovce a vzorek 2 ze
střední části lomu tmavošedé střípkovitě rozpadavé jílovce
(obr. 1).

Společenstvo spor a pylových zrn v obou vzorcích je
druhově bohaté (obr. 2). Převažují spory kapradin, tzv.
long-ranging species, ale vyskytují se mezi nimi i biostrati-
graficky významné druhy. Přítomnost monoletních spor
Corniculatisporites bolchovitinae, Corniculatisporites
striatus a malých trikolpátních, mikroretikulátních pylo-
vých zrn angiosperm Tricolpites minutus ve vzorku 1 do-
kládají svrchnoalbské stáří (Juhász 1983, Kuvaeva 1973).
Společenstvo sporomorf ze vzorku 2 je starší, ale na rozdíl
od vzorku 1 je výrazná přítomnost velkých spor rodu Con-
cavissimisporites (C. punctatus) a angiospermních pylů
Clavatipollenites hughesii a pravděpodobně odpovídá
?střednímu albu (tab. 1).

Vzorek Jasenice1 obsahuje bohaté a diverzifikované
společenstvo dinocyst s dominancí rodů Achomosphaera,

Chlamydophorella, Circulodinium, Lithodinia, Paleotet-
radinium, Spiniferites. Společenstvo druhého vzorku (Ja-
senice 2) je poměrně chudé.

Mezi stratigraficky nejvýznamnější dinoflageláty vzorku
Jasenice 1 (tab. 2) patří Codoniella psygma, Kleithriaspha-
eridium atlansiense, Lithodinia stoveri, Paleotetradinium
silicorum, Stephodinium coronatum a Systematophora cre-
tacea; toto společenstvo odpovídá svrchnímu aptu až spod-
nímu albu (Davey – Verdier 1973).

Společenstvo dinocyst ve vzorku Jasenice 2 s druhy
Cauca parva, Odontochitina operculata, Pseudoceratium
pelliferum, Pterodinium cingulatum a Subtilisphaera per-
lucida je charakteristické pro svrchní barrem až střední alb
(Leereveld 1995, Skupien 2003).

V sedimentech lomu Jasenice bylo nalezeno relativně
hojnější a různorodější společenstvo foraminifer (tab. 3).
Ve vzorku Jasenice 1 převažují aglutinované druhy, mezi
kterými jsou dominantní Dorothia filiformis a zástupci rodu
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Tabulka 3. Výskyt foraminifer na lokalitách Hukvaldy a Jasenice

stratigrafie svrchní hauteriv až spodní
barrem

svrchní část spodního albu až
střední alb

planktonická zonace ? Ticinella primula
vzorky Hukvaldy Jasenice

1 2 1 2
?Ammobaculites subcretaceus Cushman-Alexander •
Ammodiscus gaultinus Berthelin • •
Astacolus calliopsis (Reuss) •
Astacolus linearis (Reuss) • •
Laevidentalina sororia (Reuss) • •
Lenticulina muesteri (Roemer) • • •
Lenticulina pulchella (Reuss) • • •
Pseudonodosaria humilis (Roemer) •
Spiroloculina cretacea Reuss •
Trochammina cf. inflata (Montagu) • •
Tristix acutangula (Reuss) •
Dorothia filiformis (Berthelin) •
Rhizammina sp. •
Haplophragmoides sp. •
Glomospira charoides (Jones-Parker) •
Hyperammina gaultina Ten Dam •
Gavelinella sp. •
Ramulina laevis Jones • •
Pyrulina obtusa Reuss • •
Haplophragmium inconstans erectum Bartenstein & Brand •
Laevidentalina linearis (Roemer) • •
Laevidentalina pseudochrysalis (Reuss) •
Lenticulina turgidula (Reuss) •
Marginulinopsis ?gracilissima (Reuss) •
Saracenaria pyramidata (Reuss) •
Hemirobulina linearis (Reuss) •
Brunsvigella angustissima (Reuss) •
Conorotalites bartensteini (Bettenstädt) •
Hedbergella planispira (Tappan) •
Hedbergella delrioensis (Carsey) •
Ticinella primula Luterbacher •
Dentalina monile (Hagenow) •
Pleurostomella obtusa (Berthelin) •



Haplophragmoides. Ve vzorku Jasenice 2 bylo nalezeno
foraminiferové společenstvo, charakterizované především
vápnitými bentickými druhy Laevidentalina linearis, L.
pseudochrysalis, Hemirobulina linearis, Pseudolamarcki-
na nitens, Astacolus linearis a Lenticulina muensteri. Stra-
tigrafické rozpětí těchto druhů končí ve svrchním albu
(Meyn – Vespermann 1994).

Ve vzorku 2 byly ojediněle nalezeny zástupci plankto-
nických rodů Hedbergella a Ticinella primula. Na základě
těchto nálezů byl vzorek přiřazen k zóně Ticinella primula
– svrchní část spodního albu až střední alb (Robaszynski –
Caron 1995).

Hukvaldy

Lokalita (území listu 25-212 Brušperk) je jediným odkry-
vem hraničních uloženin hauterivu a barremu ve slezské
jednotce obsahující amonity (Vašíček 1977). Původní od-
kryvy tmavě šedých střípkovitě rozpadavých jílovců, které
se nacházely v levém nárazovém břehu říčky Ondřejnice
v oboře hradu Hukvaldy, již neexistují. Jediný odkryv jí-
lovců se vyskytuje v levostranném přítoku Ondřejnice,
v blízkosti původní lokality. Zde byly odebrány vzorky
Hukvaldy1 a 2.

Společenstvo spor a pylových zrn nahosemenných rost-
lin nalezené ve vzorku 1 je poměrně bohaté a převládají
spory kapradin (tab. 4). Spory druhu Concavissimisporites
verrucosus, Baculatisporites comaumensis a pylová zrna
nahosemenných rostlin Eucomiidites troedsonii odpovída-
jí stářím hauterivu a jsou srovnatelné s druhy nalezenými
na lokalitách Štramberk-Kotouč a Štramberk-Obecní lom.

Oba vzorky obsahují bohatá společenstva dinoflagelát

(tab. 2, obr. 3). Ve společenstvech převládají zástupci rodů
Circulodinium a Systematophora. Současně je charakteris-
tická přítomnost druhů Canningia minor, Cometodinium
habibii, Kiokansium unituberculatum a Pseudoceratium
pelliferum. Mezi stratigraficky nejvýznamnější lze zařadit
Batioladinium jaegeri, Bourkidinium granulatum, Bourki-
dinium sp., Circulodinium vermiculatum, Lithodinia sto-
veri, Muderongia staurota a Systematophora silybum.
Toto společenstvo dinoflagelát odpovídá stářím svrchnímu
hauterivu (Leereveld 1997, Skupien – Vašíček 2002).

Dva vzorky odebrané z tmavých jílovců obsahovaly cel-
kově chudé foraminiferové společenstvo (tab. 3), ve vzor-
ku 2 převažovaly aglutinované druhy Ammodiscus gaulti-
nus a Trochammina cf. inflata. Druhová diverzita vzorku 1
je vyšší. Kromě zmíněných aglutinovaných druhů byly na-
lezeny i některé bentické druhy jako Astacolus calliopsis,
A. linearis, Tristix acutangula, Pseudonodosaria humilis
a Lenticulina pulchella, které se často nacházejí v sedimen-
tech svrchního hauterivu, ale řídce se objevují i ve spodním
barremu.

Diskuse

Svrchnoalbské stáří vzorku Jasenice 1 bylo doloženo na zá-
kladě přítomnosti monoletních spor Corniculatisporites
bolchovitinae, C. striatus a malých trikolpátních, mikrore-
tikulátních pylových zrn angiosperm Tricolpites minutus.
Společenstvo sporomorf ze vzorku 2 je starší, pravděpo-
dobně středně albské (?), ale na rozdíl od vzorku 1 je výraz-
ná přítomnost velkých spor rodu Concavissimisporites
(C. punctatus) a angiospermních pylů Clavatipollenites
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Tabulka 4. Výskyt spor a pylových zrn na lokalitě Hukvaldy a jejich stratigrafické zařazení

miospory hauteriv
vz. č. 1 vz. č. 2

spory
Baculatisporites comaumensis (Cookson) Potonié 1956 •
Biretisporites sp. • •
Cicatricosisporites annulatus Archangelsky & Gamerro 1966 •
Cicatricosisporites minutaestriatus (Bolch.) Pocock 1964 •
Cicatricosisporites sp. •
Concavissimisporites verrucosus (Delc. & Spr.) Delcourt, Dettmann & Hughes 1963 •
Concavissimisporites sp. •
Cyathidites australis Couper 1953 •
Cyathidites minor Couper 1953 •
Gleicheniidites minor Döring 1965 •
Leptolepidites sp. •
Plicatella sp.
Retitriletes clavatoides (Couper) Döring et al. 1963 •
gymnospermy
Callialasporites dampieri (Balme) Sukh Dev 1961 •
Callialasporites trilobatus (Balme) Sukh Dev 1961 •
Corollina torosa (Reissinger) Cornet & Traverse •• ••
Cycadopites spp. ••
Eucommiidites troedssonii Erdtman 1947 •
Podocarpidites sp. •
Vitreisporites pallidus (Reissinger) Nilsson • •
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hughesii. Společenstvo spor kapradin a pylů gymnosperm
z lokality Hukvaldy bylo srovnatelné se společenstvy hau-
terivského stáří, nalezenými v lomech Kotouč a Obecní
lom ve Štramberku.

Foraminiferové společenstvo obou vzorků z Jasenice
buď neobsahovalo žádné, nebo jen vzácné nálezy plankto-
nických foraminifer. Z tohoto důvodu pouze společenstvo
vzorku Jasenice 2 bylo možné přiřadit k planktonické zóně
(Robaszynski – Caron 1995).

Studovaná společenstva foraminifer z Hukvald je možné
částečně srovnávat se spodnokřídovými společenstvy se-
verozápadního Německa (Meyn – Vespermann 1994).

Stáří vzorku Hukvaldy 1 bylo stanoveno na základě prv-
ního výskytu Lenticulina pulchella a odpovídá svrchnímu
hauterivu.

Z paleoekologického hlediska společenstva dinoflagelát
z odkryvů lomu Jasenice charakterizují sedimentaci v pod-
mínkách otevřeného moře. Neritické druhy jako jsou
Achomosphaera, Oligosphaeridium a Spiniferites převlá-
dají, ale zároveň se objevují i zástupci prostředí vnějšího
neritika (Chlamydophorella) a hlubokovodní typy (Ptero-
dinium). Společenstva dinoflagelát z Hukvald odpovídají
podmínkám mělkého neritického moře (Wilpshaar – Lee-
reveld 1994) a převládají v něm typy, které jsou spojovány
s prostředím vnitřně neritickým (Cribroperidinium) a bra-
kickým (Circulodinium, Pseudoceratium, Systematopho-
ra).

Závěr

• Vzorky šedých jílovců z rozsedlin jurských vápen-
ců lomu Jasenice na základě studia společenstev forami-
nifer, miospor a dinocyst odpovídají albskému stáří;

• tmavě šedé jílovce z odkryvu lokality Hukvaldy jsou
svrchnohauterivského stáří;

• přítomnost aglutinovaných a bentických foraminifer
i neritických až brakických dinocyst ve vzorcích z Huk-
vald svědčí o podmínkách ukládání sedimentů v mělkém
neritickém moři;

• na základě výskytu ojedinělých planktonických forami-
nifer a hlubokovodních typů dinocyst bylo prostředí
v Jasenici podobné podmínkám vnějšího neritika až
otevřeného moře.
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Obr. 3. Společenstva z lokalit Jasenice a Hukvaldy. A – Oligosphaeridium complex (White) Davey & Williams, Hukvaldy 1, B – Kiokansium unitubercu-
latum (Tasch) Stover & Evitt, Hukvaldy 1, C – Cribroperidinium orthoceras (Eisenack) Davey, Hukvaldy 2, D – Pseudoceratium pelliferum Gocht, Huk-
valdy 2, E – Dapsilidinium multispinosum (Davey) Bujak et al., Hukvaldy 1, F – Surculosphaeridium sp., Jasenice 1, G – Pterodinium cingulatum
(O. Wetzel) Below, Jasenice 1, H – Circulodinium brevispinosum (Pocock) Jansonius, Jasenice 2, I – Oligosphaeridium perforatum Duxbury, Jasenice 2,
J – Endoscrinium campanula (Gocht) Vozzhennikova, Jasenice 2, K – Odontochitina operculata (O. Wetzel) Deflandre & Cookson, Jasenice 2. Mikrofo-
to P. Skupien. Měřítko = 10 μm.




