
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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Předběžná zpráva o revizi ostrakodů klabavského a šáreckého souvrství
(pražská pánev, spodní a střední ordovik)
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(Prague Basin, Lower to Middle Ordovician)

KAROLÍNA LAJBLOVÁ

Ústav geologie a paleontologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2;
k.lajblova@gmail.com

Key words: Barrandian area, Prague Basin, Ordovician, crusta-
ceans, ostracods

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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z pražské pánve Schallreuterem a Krůtou (1988) stanoven
nový druh Brephocharieis? ctiradi.

Poslední souhrnnou revizi ostrakodového složení faun
ordoviku provedl Přibyl (1979). Zcela však vynechává os-
trakody klabavského souvrství. Později údaje významně
doplnily nové poznatky Schallreutera a Krůty (1988),
avšak informace o ostrakodech klabavského souvrství jsou
stále nedostatečné.

Metodika výzkumu

V rámci výzkumu byl revidován materiál z Národního mu-
zea, Muzea Dr. Bohuslava Horáka a materiál poskytnutý
M. Merglem. Horninový materiál, ve kterém se zachová-
vají fosilní druhy jednotlivých souvrství, se liší. Zatímco
v klabavském souvrství se ostrakodová fauna nalézá pouze
v tufech a přeplavených tufech, v souvrství šáreckém hlav-
ně v konkrecích. Ostrakodi se nacházejí také v tmavých
břidlicích, které umožňují uchovat původní strukturu fosi-
lizované schránky. V obou souvrstvích se jednotlivé chlop-
ně zachovávají především jako jádra a otisky.

Z důvodu reálného pozorování morfologických struktur
karapaxů byly z jednotlivých exemplářů zhotoveny latexo-
vé a silikonové odlitky. Ty byly po následném pokovení
a pozorování fotografovány řádkovacím elektronovým
mikroskopem typu Jeol JSM-6380 na Ústavu geologie
a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlo-
vy v Praze.

Výsledky výzkumu

Z důvodu měnící se klasifikace třídy Ostracoda a na zákla-
dě moderních přístupů bylo třeba studovaný materiál zno-
vu moderně taxonomicky revidovat.

Z klabavského souvrství bylo studováno a klasifikováno
pět druhů. Studium odlitků potvrdilo výskyt většiny dříve
popisovaných druhů (Schallreuter – Krůta 1988). Pro tuto
stratigrafickou úroveň v pražské pánvi (lokalita Strašice)
byl navíc dokumentován rod Conchoprimites jako zcela
nový (Lajblová 2009), neboť jeho výskyt byl doposud
znám až od nadložního souvrství šáreckého.

Z materiálu šáreckého souvrství bylo popsáno a klasifi-
kováno pět druhů. Z tohoto materiálu byl druh Paricon-
choprimitia cf. conchoides Hadding pro toto souvrství po-
psán vůbec poprvé (Lajblová 2009). Byla také potvrzena
oprávněnost vyčlenění nového druhu Schallreuterem
a Krůtou (1988) pro rod Brephocharieis, který stanovil Si-
veter (1985) pro exempláře šáreckého souvrství, jež byly

do té doby řazené Přibylem (1966, 1979) k rodu Cerninel-
la. Druh Brephocharieis complicata Salter má však na roz-
díl od českého druhu Brephocharieis ctiradi Schallreuter
a Krůta (obr. 1) větší schránku, méně ostré hřbetovité lalo-
ky, silnější baňkovitý dorzální konec L1 a navíc L3, kratší
L2 a přerušovaný L4. Ventrálně má užší velum, slabou
nebo nevýraznou laterovelátní rýhu a téměř chybějící post-
velátní pole.
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Obr. 1. Silikonový odlitek pravé chlopně druhu Brephocharieis ctiradi
Schallreuter a Krůta, 1988; Osek u Rokycan, šárecké souvrství, pražská
pánev; uloženo ve sbírkách Národního muzea, č. L 28817, ×70.




