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Abstract: In the silicified diatomites known as the Žichow opals,
resulted from the thermodynamic alteration within the volca-
noclastic rocks (the tuffaceous deposits) in the České středohoří
Mts., the relicts of the limnic water ecosystem were recognized. It
consists of the microalgal components, fungal spores and hyphae,
single finds of unicellular microorganisms, fecal pellets and pollen
drift of the terrestrial plants. The latter group contained mainly pol-
len of Platanus and eventually Cercidiphyllum derived from the
zonal vegetation. In the nearby area occurred a fern of Polypodium
and Ericaceae (the first record at the locality); intrazonal broad-
leaved trees were recorded rather rarely, represented by Ulmus,
Alnus and cf. Betula. The water community prevails in other-
wise taxonomically poor assemblage. The algal colonies of
Botryococcus braunii Kütz. predominate, terrestrial fungi and
probably hyphae of hydrofungi are common, single specimens of
algal threads and algal aplano/zygospores occur. In addition to
them, large fecal pellets and even the unicellular loricas of protists
were recorded. Within the pollen association prevail zonal trees,
Platanaceae / Hamamelidaceae. This feature is common with the
localities Markvartice (where Platanus neptuni Bůžek, Holý &
Kvaček is a common plant), and also with the locality Lochočice-
Rovný (both belong to the Ústí Formation sensu Cajz 2000). Till
present no palms or Symplocos, the thermophillic plants, and no
pinaceous pollen were recorded in the studied opal layer. The local-
ity is famous by its fish fauna and frog finds. The Palaeorutilus
rutilus Gaudant (former Leuciscus (Palaeoleuciscus) zichovensis
Obrhelová) from the Cyprinidae family and some other fauna
are well known. From the plant key microfossils, the Boehlensipol-
lis Krutzsch was identified in Žichov, during the first bio-
stratigraphical research (Konzalová 1981). Němejc (1975) men-
tioned from the Žichov macroflora Celastraceae, Pterocelastrus,
and Kvaček – Walther (2003) Juniperus as the characteristic
plants. The microflora and palynomorphs point to the rest of origi-

nally rich lake biome, with mutually jointed basal food chain be-
tween algae, invertebrates and vertebrates.

Žichov patří mezi známé lokality vulkanitů Českého stře-
dohoří, zajímavé výskyty tzv. lužických opálů, které vznik-
ly prokřemeněním diatomových vrstev, uložených mezi
polohami vulkanitů. Navíc je tato lokalita známa již od
Reussových dob, a to díky nálezům rybí fauny a dalších ži-
vočišných zbytků (blíže Radoň 2001). Odtud je popsán na-
příklad Palaeorutilus rutilus Gaudant z čeledi kaprovitých
(Cyprinidae), třetihorní plotice nebo předchůdci skokanů
(Gaudant 1996). Otisky fauny jsou známy z tufitických se-
dimentů, podobně jako otisky rostlin, z nichž např. Němejc
(1975, str. 254, 255) uvádí čeleď Celastraceae, rod Ptero-
celastrus Meissner, druh P. oreonis Ettingshausen nebo
břízu (str. 350). Mikropaleontologické nálezy jsou vzácné.
Pylové asociace jsou v tomto příspěvku zmíněny souhrnně,
s důrazem na nové nálezy.

Metodika

K hodnocení byly použity preparáty z dřívějšího laborator-
ního zpracování. Vzorky byly laboratorně zpracovány
metodou pro křemité horniny, rozpuštěny v kyselině fluo-
rovodíkové (s aplikací Erdtmanovy acetolýzy) a po promy-
tí destilovanou vodou fixovány v glycerin-želatině (bez fi-
xace kanadským balzámem).

Geologie

Geologické poměry lokality uvádí souhrnně Radoň (2001)
na základě historických záznamů i vlastního pozorování na
lokalitě v posledních letech. Předmětem zprávy jsou vý-
hradně mikrofosilie identifikované z tzv. lužických hemio-
pálů, původně diatomitů, sekundárně prosycených kyseli-
nou křemičitou z rozpuštěných schránek rozsivek. Lokalita
náleží k výskytům indexové mikrofosilie Boehlensipollis
hohli Krutzsch (oligocén), identifikované na lokalitě
v předcházející fázi výzkumu (Konzalová 1981), zaměřené
na sporovou biostratigrafii. Žichov-Lužice náleží k řadě re-
liktů vulkanitů tefritové fáze Českého středohoří.

Výsledky studia

Při zhodnocení palynologického obsahu polohy Žichov I
(5) bylo zjištěno, že ji charakterizuje společenstvo skupin
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trikolporátních, retikulátně granulátních pylových zrn ze
skupiny rodu Platanus, a to stejného typu, jaký byl zjištěn
v Markvarticích. Menší typy mohou být srovnávány s ro-
dem Cercidiphyllum, ale často je nelze v jedné asociaci
vzájemně odlišit. Menší zrna (zejména v polárním zacho-
vání) jsou na základě srovnání s těmi, které byly získány in
situ z fosilních rostlin (Kvaček – Konzalová 1996), více
podobná rodu Cercidiphyllum.

Ostatní pylová zrna se v této poloze vyskytují jen ojedi-
něle. Nově byla mezi nimi identifikována tetráda vřesov-
covitých Ericipites ericius (Potonié) Potonié; chybějí zrna
borovicovitých jehličin, zato byla zjištěna kapradina z če-
ledi Polypodiaceae, cf. Polypodium (nebo příbuzné taxo-
ny). Jde o monoletní sporu s verukátně skulpturovaným
exosporem: Verrucatosporites sp. Vzhledem k zachování
byla pozorována jen obrysová část skulptace, verrucae
ukazují polygonální obrys. Kromě této spory byly ještě za-
znamenány dva výskyty tenkostěnných monoletních spor
rovněž z čeledi osladičovitých, které náležejí jinému typu
nežli běžným terestrickým kapradinám této čeledi.

Zajímavá jsou zjištění ostatních nepylových skupin, které
jsou zatím unikátním lakustrinním společenstvem. Z běž-
nějších typů byly v heterogenních morfotypech zjištěny
houby (Fungi), a to spory i hyfy. Spory jsou zachované
jako jednobuněčné, dicelátní i multicelátní, s jednou po-
délnou štěrbinou, jedním nebo dvěma vrcholovými póry
nebo vzácně i několika póry na povrchu sférických spor;
vedle běžného typu vícebuněčných kompaktních tmavých
sklerocií nebo shluku světle hnědých vzájemně spojených
spor se vyskytují i jednoduché, stočené mnohobuněčné
útvary hub a tzv. Phycopeltis Edwards (fosilní formy tva-
rově i zbarvením podobné houbám, recentní, obsahující
sporopollenin, jsou řazeny mezi zelené řasy). Dochované
spory hub se zde odlišují i barevně, zaznamenány byly for-
my od světle hnědých po velmi tmavé, obojí střední veli-
kosti. Také houbové hyfy jsou dvojího typu, a to silnostěn-
né formy a tenkostěnné typy, o průměru ca 10 μm, které
se – na rozdíl od předcházejících – vyskytují vzácněji a ná-

ležejí s největší pravděpodobnosti k vodním houbám. Kro-
mě nich byly vzácně zaznamenány také úlomky vláknitých
řas. Relativně hojné jsou v této asociaci kromě bezstruktur-
ního, patrně řasového detritu kolonie řas rodu Botryococ-
cus typu B. braunii Kützing, které tvoří hlavní řasový zá-
klad zachované asociace.

Identifikované záznamy jedné polohy žichovských opá-
lů jsou seřazeny v následující tabulce.

Z uvedených skupin (tab. 1) jsou nejčastější koloniální řasy
rodu Botryococcus Kützing, časté jsou Fungi (houby), spory
a vláknité řasy jsou stejně jako jednobuněční živočichové
(s černohnědými nebo hnědými organickými schránkami)
ojedinělé. Vzácně se nacházejí i fekální pelety, nápadné svou
velikostí a dobrým zachováním (největší exemplář dosahuje
kolem 320 μm). Poslední skupina je důkazem přítomnosti
bezobratlých živočichů v jezeře. Zonální listnaté dřeviny jsou
frekventovanou skupinou, zástupci lužního lesa jsou ve spek-
tru přítomni, ale jejich záznam není častý. Fungi mají obecně
ve fosilním záznamu vyšší výskyt vzhledem k jejich vynikají-
cím fosilizačním schopnostem v různém paleoprostředí; zde
jsou relativně morfologicky pestré a pravděpodobně se mezi
nimi vyskytují i hydrofungi. Botryococcus může být někdy
při přeměně méně odolný i tam, kde se vyskytují jemné exiny
platanů (Platanus sp. div.) a patrně i zmarličníků (Cercidi-
phyllum Siebold & Zuccarini). Sparganiaceae jsou známé
nízkou produkcí pylu, podobně i hydrofytní makrofyta, vodní
rostliny s listy plovoucími na hladině. Jejich přítomnost má
velký taxonomický význam, vyskytují se však velmi zřídka
(?Cabombaceae, Brasenia Schreb.).

Lokalitu je možné srovnávat s dalšími nalezišti, které se
ve svém sporo-pylovém spektru vyznačují obdobnou do-
minancí dřevin, např. lokalita Markvartice (stejný typ reti-
kulátních platanoidních pylových zrn), Lochočice-Rovný
(kde byl kromě retikulátních pylových zrn platanů a zmar-
ličníků zaznamenán i podobný typ řas Planctonites). Na zá-
kladě makroflory je možné srovnání i s dosud neuváděnou lo-
kalitou Kočkov (součást města Ústí nad Labem). Dominuje
zde anemofilní dřevina Platanus neptuni (Ettingshausen)
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Tabulka 1. Záznam jedné polohy žichovských opálů

nálezy bližší data

koloniální řasy Botryococcus Kützing

vláknité řasy útržky vláken

spory a hyfy hub rozmanité spory, hyfy, sklerocia, „Phycopeltis“

řasový plankton (aplano/zygoospory) Planctonites sp. 27 sensu Sontag

jednobuněční živočichové 2 morfotypy

fekální pelety morfologicky odlišné typy

vodní makrofyta ?Cabombaceae, Brasenia Schreb.

zbytek okrajových travin kořenujících ve vodě Sparganium sp.

extrazonální listnaté dřeviny Platanaceae, Platanus sp. Hammamelidaceae, Cercidiphyllum Sieb. & Zucc.

listnáče smíšeného lesa s širokou tolerancí Intratriporopollenites insculptus Mai – cf. Craigia Smith & Evans Carya Nuttal

zástupci lužního lesa Alnus Miller, Ulmus Linné

intrazonální vegetace Polypodiaceae, cf. Polypodium

Ericaceae, Ericipites ericius ( Potonié) Potonié



Bůžek, Holý & Z. Kvaček a lokalita náleží rovněž k ústec-
kému souvrství (Cajz 2000). Intrazonální lužní les je
ve sledované žichovské asociaci přítomen nebo zazname-
nán relativně slabě (cf. Ulmus/Ulmaceae – Ulmipollenites
maculosus Nagy, Ulmipollenites stillatus Nagy, Betula
Linné – vel Myrica Linné, Carpinus Linné). K významným
terestrickým prvkům patří pylová zrna čeledi Ericaceae,
Ericipites ericius (Potonié) Potonié, které zde byla identifi-

kována poprvé a náleží k autochtonní vegetaci blízkého
okolí původního sedimentačního prostoru obdobně jako
Verrucatosporites sp. V této asociaci zatím nebyly zazna-
menány pyly palem (např. na rozdíl od makrozáznamů na
lokalitě Kočkov) a pozoruhodně ani pylová zrna borovico-
vitých dřevin, známá z ostatních lokalit.

Významné elementy sporo-pylového spektra jsou vyob-
razeny na obr. 1.
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Obr. 1. Významné druhy společenstva nalezené na lokalitě Žichov. A – Botryococcus braunii Kützing, kolonie řas produkujících olej; B – Alnipollenites
verus (Potonié) Potonié, pětiporátní typ olše; C – Ulmipollenites maculosus Nagy; D – Ulmipollenites stillatus Nagy – obojí Ulmaceae, cf. Ulmus – jilmo-
vité, cf. jilm; E – Planctonites sp., řasový plankton; F – Caryapollenites simplex (Potonié) Raatz, Juglandaceae, Carya Nutt. – ořešákovité, ořechovec;
G – Intratriporopollenites insculptus Mai, Tilioideae, cf. Craigia – cf. kraigie; H–N, P – Tricolporopollenites ze skupiny retimuratus Trevisan a cf. Tri-
colpopollenites minimireticulatus Trevisan – Platanaceae – Hamamelidaceae; O – Tricolporopollenites sp. – krytosemenné; Q, R, T – spory hub (Fungi);
S – „Phycopeltis“ sp.



Závěr

Ve studované poloze žichovských opálů je zaznamenána te-
restrická flóra zonálního typu s jasnou převahou listnáčů, dře-
vinami platanů, popř. zmarličníků, s malým podílem jilmu,
habru a ojedinělé břízy. Kapradiny typu Verrucatosporites sp.
jsou zbytkem okrajových lemů vodní hladiny, další zástupci
(podle typu exiny) náleží patrně vodním kapradinám; vláknité
řasy, světle hnědé tenkostěnné úlomky houbových vláken i
botryokokální kolonie patří k jezerním epifytům a planktonu.

Zajímavými útvary jsou nově zjištěné fekální pelety
a zbytky jednobuněčného zooplanktonu (podobné hetero-
fágním protistům), saprofytické houby a vodní makrofyta
z čeledi ?Cabombaceae. K nim také náleží záznam zevaro-
vitých (Sparganiaceae).

Sumárně toto společenstvo ukazuje na zbytek původně
bohatého jezerního biomu, vzájemně propojeného potrav-
ního řetězce, který dále poskytoval bohatou potravu orga-
nismům vyšší úrovně, invertebrátům a vertebrátům.

Jde o jednu z asociací organických mikrofosilií z autoch-
tonních sedimentů spjatých s vulkanity. Datování lokality
je zatím jen analogické, derivované z dat příbuzných okol-
ních lokalit (Bellon et al. 1998), přímá data o sledované lo-
kalitě zatím neexistují.

Poděkování. Příspěvek je součástí multidisciplinárního výzkumu
podpořeného grantem GAAV IAA300130612.
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Abstract: A revision of scaphopods recorded from the Upper
Cenomanian – Middle Coniacian sediments of the Bohemian
Cretaceous Basin has been completed. In literature, first records
of these molluscs appeared in early 1840´s. Since that time, the
researchers have used (in most cases) incorrect nomenclature.
Also Bohemian Cretaceous scaphopods diversity is lower than
formerly supposed – only six species (belonging to genera
Dentalium) instead of nine mentioned are valid.

V letech 2007–2009 byla provedena revize kelnatek čes-
ké křídové pánve. Kelnatky (Scaphopoda) jsou méně zná-
mou skupinou fosilií, které lze místy hojně nalézt ve
svrchnokřídových sedimentech české křídové pánve
(ČKP). Jsou to mořští měkkýši s rourkovitou schránkou.
Tito semiinfauní až infauní živočichové, žijící zahrabáni
v substrátu, se ve fosilním záznamu objevují od siluru
(Rohr et al. 2006). Ordovické nálezy (např. Pojeta – Run-
negar 1979) jsou diskutabilní, jde spíše o rourky serpulid-
ních červů nebo schránky nautiloidních hlavonožců. Nej-

větší diverzity dosahuje třída v recentu. Dělí se na dva
řády – Dentaliida da Costa, 1776 a Gadilida Staroboga-
tov, 1974. V ČKP lze nalézt pouze zástupce rodu Dentali-
um (Dentaliida), který se vyskytuje v několika druzích.
Nálezy zmiňuje již Geinitz (1842), Reuss (1844), Frič
(1878) a Weinzettl (1886).

Metodika

Byla zpracována fylogeneze, systematika, stratigrafie, ta-
fonomie, paleoekologie, struktura schránky a její složení,
morfometrie a ontogeneze. Studované fosilní kelnatky po-
chází z 28 lokalit ČKP (Kubajko, in prep.). Jako srovnávací
materiál byli použiti zástupci recentních druhů ze Středo-
zemního moře. Struktura schránek fosilních i recentních
druhů byla studována pomocí elektronového mikroskopu
JEOL JSM-6380 na Přírodovědecké fakultě UK, chemické
složení v laboratoři Ústavu geochemie, mineralogie a ne-
rostných zdrojů Přírodovědecké fakulty UK, analýzy izo-
topů uhlíku a kyslíku v Laboratoři stabilních izotopů České
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