
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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geologické služby. Pro studium morfometrie byla použita
délka schránky a průměr orální apertury.

Stratigrafie

V české křídové pánvi se kelnatky objevují ve svrchním ce-
nomanu, v korycanských vrstvách perucko-korycanského
souvrství. V nadložním bělohorském souvrství narůstá di-
verzita, což je spojeno s prohlubováním pánve a rozšiřová-
ním mořského areálu. V jizerském a teplickém souvrství se
diverzita nemění, místy jsou však kelnatky velmi hojné.
Častým jevem na lokalitách je monodruhové zastoupení,
což zřejmě souvisí s transgresí a rychlým rozšířením nej-
úspěšnějšího druhu a následně s dlouhodobě stabilním
prostředím. Největší druhová diverzita byla zjištěna v bře-
zenském souvrství (spodní až střední coniac). Možným vy-
světlením je faciální rozrůznění pánve v důsledku subsi-
dence. Je pravděpodobné, že diverzita narostla již ve
svrchní části teplického souvrství a do březenského pouze
pokračuje. Tuto myšlenku však zatím paleontologické ná-
lezy nepotvrdily.

Tafonomie

Fosilní kelnatky jsou v české křídové pánvi zachovány
v sedimentech písčitých, jílovitopísčitých i jílovitých. Na-
prostá většina schránek je nalézána v horizontální nebo
subhorizontální poloze, paralelně s vrstevnatostí. Jedinci
v životní pozici, in-situ, jsou velmi vzácní. Téměř všechny
schránky bývají částečně nebo i silně zploštělé. Naopak je-
dinci nalézaní v pískovcích mají zachován původní tvar,
ale schránka je rozpuštěna a zachovává se pouze vnitřní
jádro. Takové exempláře lze často určit jen obtížně. V jílo-
vitopísčitých horninách bývá schránka také rozpuštěna,
ovšem nezřídka se více či méně zachovají i struktury povr-
chů – žebrování. Pro studium jsou v takových případech
důležité zvláště negativy fosilií. V sedimentech s vysokým
podílem jílové složky (za příznivých podmínek) nedochází
k rozpouštění schránek vodnými roztoky. Ojediněle se za-
chovají i nerekrystalované schránky, které nebyly vystave-
ny vyššímu tlaku, a schránka má zachovanou i vnitřní
strukturu. Pro kelnatky (fosilní i recentní) je typická třívrs-
tevná aragonitová schránka s vnitřní a vnější prizmatickou
vrstvou, mezi nimiž je mnohem silnější vrstva zkříženě la-
melárních krystalů. Tloušťka těchto vrstev se u jednotli-
vých druhů mění, vždy však výrazně převládá prostřední.

Morfometrie

Velkým přínosem pro studium křídových kelnatek jsou zjiš-
těné morfometrické závislosti parametrů schránky. Měře-
ním schránek kelnatek z ČKP se dodnes nikdo nezabýval
(zřejmě kvůli nedostatku použitelných vzorků), přestože zá-
vislost délky schránky a průměru apertury je výborným ná-
strojem k odlišení jednotlivých druhů. Tyto parametry jsou
pro každý druh typické. Zejména u vzorků, které nemají za-

chováno žebrování, je tato metoda velmi důležitá a může do
budoucna pomoci při určování hůře zachovalých vzorků.

Taxonomie

V literatuře je z ČKP uváděno devět druhů kelnatek: Den-
talium cidaris Geinitz, 1850; D. decussatum J. Sowerby,
1814; D. ellipticum Reuss, 1845; D. glabrum Geinitz,
1843; D. laticostatum Reuss, 1844; D. medium Geinitz,
1842; D. polygonum Reuss, 1844; D. striatissimum Wein-
zettl, 1910; D. strehlense Geinitz, 1874. Především studium
morfometrie, tafonomie a stratigrafie nasvědčuje tomu, že
z uvedených devíti taxonů jsou platné pouze druhy D. de-
cussatum, D. laticostatum a D. polygonum. Ostatní taxony
jsou buď nesprávně pojmenovány, nebo v důsledku odliš-
ného zachování nebo velikosti schránky popsány jako
nový druh. Kromě zmíněných druhů se v ČKP nachází
D. geinitzianum Ryckholt, 1851, D. michauxianum Ryck-
holt, 1851 a Dentalium ovosectum Sharp & Pilsbry, 1898.

Závěr

Přítomnost fosilních kelnatek byla zjištěna v křídových se-
dimentech ČKP od svrchního cenomanu do středního coni-
aku. Od cenomanu také narůstá diverzita, maxima dosahu-
je v coniaku. Ve spodní části středního coniaku kelnatky
mizí a v mladších sedimentech české křídy se již nevysky-
tují. Způsob zachování schránek je ovlivněn složením sedi-
mentu. Obecně lze říci, že čím má hornina vyšší obsah jílo-
vité složky, tím je vyšší pravděpodobnost zachování
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Obr. 1. Dentalium polygonum Reuss, 1844. Svrchní křída, Březno u Loun,
ČR. Sbírky Národního muzea v Praze.



schránky a detailů jejího povrchu. Většinou je to však na
úkor zachování původního kruhového průřezu. Mikroskopie
schránek fosilních jedinců a porovnání s recentními druhy
prokázalo, že stavba a struktura schránky se prokazatelně
nezměnily za posledních zhruba devadesát pět milionů let.
Tento konzervativní model lze předpokládat i hlouběji do
historie (potvrzeno ve spodní juře Engeserem a Riedelem
1992), ovšem další přímé důkazy zatím nemáme.
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Abstract: Ostracods represent a group of crustaceans belonging to
the most abundant fossil arthropods. Because of their high abun-
dance during the Ordovician in the Barrandian area it is necessary
to study this important group in detail. This paper presents pre-
liminary results of revision of ostracods from the Klabava and
Šárka formations (Lower to Middle Ordovician).

Ostrakodi patří k významné složce ordovických společen-
stev pražské pánve. Lze je považovat za velice dobré pa-
leoekologické indikátory a biostratigraficky významné
mikrofosilie. Je tedy důležité se touto skupinou zabývat
podrobněji, neboť veškeré bližší informace a další studium
mohou doplnit obraz paleogeografického vývoje a ekolo-
gie tehdejších společenstev studované oblasti. Ostrakodo-
vá fauna byla předchozími autory popisována ve všech
útvarech pražské pánve, hlavně v siluru a devonu. Údajů
vztahujících se k ordovickým druhům je však relativně
málo.

Historie výzkumu

Klabavské souvrství obsahuje nejstarší doloženou ostrako-
dovou faunu pražské pánve. Poprvé ji studoval Krůta
(1980), který v nepublikovaném příspěvku popsal následu-
jící druhy: Primitiella sp. A, Primitiella sp. B, Conchopri-
mitia sp., ? Bythocypris sp. A., Bythocypris sp. B. Z vápe-
natých tufitů izoloval později Dzik (1984) další dva druhy

tohoto souvrství: Cerninella sp. n. a Pyxion sp. Z rozpuště-
ného materiálu později Schallreuter a Krůta (1988) popsali
další čtyři nové druhy, které částečně odpovídají předcho-
zím nálezům: Glossomorphites (Glossomorphites) myto-
ensis Schallreuter & Krůta, 1988, Pariconchoprimitia ven-
tronasata Schallreuter & Krůta, 1988, Mytoa klabava
Schallreuter & Krůta, 1988 a Karinutatia eoren Schallreu-
ter & Krůta, 1988.

Z lokality Wosek (šárecké souvrství) popsal Barrande
(1872) dva druhy ostrakodů, jmenovitě Beyrichia bohemi-
ca Barrande, 1872 a Primitia prunella Barrande, 1872. Ho-
lub (1908) z Woseku a dalších lokalit uvedl kromě těchto
dvou zmíněných druhů také druh Primitia transiens Holub,
1908, který však nebyl ilustrován ani popsán. Přibyl (1979)
později popsal následující čtyři druhy: Dilobella grandis
Přibyl, 1979, Cerninella complicata Přibyl, 1966, Con-
chomprimitia? dejvicensis Přibyl, 1979 a Conchoprimites
osekensis Přibyl, 1979. Systematická pozice taxonu praž-
ské pánve určeného Přibylem (1966, 1979) jako Cerninella
complicata byla v revizi jeho typového druhu Beyrichia
bohemica Barrande podle Schallreutera et al. (1984) nejis-
tá. Siveter (1985) poté britský druh Beyrichia complicata
Salter, 1848 typický svým výskytem pro britské ostrovy,
znovu revidoval a zařadil do nového rodu Brephocharieis
Siveter, 1985, čeleď Tallinnellinae Schallreuter, 1976. Ma-
teriál z pražské pánve určený Přibylem (1966, 1979) jako
Cerninella complicata Přibyl byl tedy z tohoto rodu a dru-
hu vyřazen (Siveter 1985). Následně se však ukázalo, že
český druh není s britským druhem Brephocharieis com-
plicata Salter, 1848 totožný, a proto byl pro materiál
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