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Epibiont je definován jako organismus, který žije na jiném
organismu (Wahl 1989). Epibionti přisedlí na schránkách
jiných živočichů nejsou v kambrických usazeninách příliš
hojní. Až v posledních letech umožnila tafonomická okna
bezpečně prokázat epibiontní způsob života u kambric-
kých ramenonožců na různém podkladu: u hub, na jiných
ramenonožcích i na skleritech primitivních měkkýšů
(Zhang et al. 2010, Topper et al. 2014, 2015). Epibionti
nejistého systematického postavení jsou známi z povrchu
misek ramenonožců (Zhang et al. 2010) již ve spodním
kambriu. Nálezy příchytných terčíků ostnokožců ze „střed-
ního“ kambria Maroka (Zamora et al. 2010) jsou však ne-
pochybným dokladem tohoto způsobu života též u ostno-
kožců, i když není známo, které skupině ostnokožců tyto
příchytné terčíky patří. Unikátní nálezy z kambria Číny
a Čech (Zhu et al. 2014, Nohejlová – Fatka 2016) dokláda-
jí, že příchytné terče eokrinoidů a edrioblastoidů byly tvo-
řeny vyšším počtem destiček a víceméně plynule přecháze-
ly do stonku, který však nejeví zřetelnou pětipaprsčitou
symetrii. Proto nálezy drobných útvarů se zřetelnou pětipa-
prsčitou symetrií přichycených na schránkách jiných orga-

nismů zasluhují pozornost; mohly by reprezentovat pří-
chytné terčíky ostnokožců se stonkem s pětipaprsčitou
symetrií, ale pravděpodobně jsou to juvenilní, případně tr-
pasličí terčovci (edrioasteroidi). Navíc je pravděpodobné,
že alespoň někteří edrioasteroidi byli přichyceni na živých
hostitelích. Tento způsob života edrioasteroidů se stal zce-
la běžným v ordoviku (viz přehled Dornbos 2006; Prokop
1965).
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Veškerý materiál je z lokality Biskoupky na Radnicku
(Šnajdr 1958). Z této lokality pochází jedinečně zachovaná
fauna v nodulích tvořených karbonátickým prachovcem,
které se poměrně vzácně nacházejí v okolních slabě tekto-
nizovaných prachovcích skryjského členu buchavského
souvrství (Fatka et al. 2011). Nodule jsou známé svou hoj-
nou a výborně zachovalou faunou, v níž se kromě běžných
druhů trilobitů (Conocoryphe gerlinda, Eccaparadoxi-
des pusillus, Ptychoparia dubinka, Skreiaspis spinosa,
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Solenopleurina tyrovicensis), vzácných měkkýšů (Cam-
bretina mareki, Costipelagiella zazvorkai), nehojných lin-
gulátních ramenožců (Luhotreta pompeckji, Redlichella
bohemica), jehlic křemitých hub a ostnokožců (Ceratocys-
tites perneri, Trochocystites bohemicus) vyskytuje i něko-
lik druhů hyolitů a orthidní ramenonožec Bohemiella ro-
mingeri. Poslední dva ze jmenovaných jsou hlavními
hostiteli popsaných epibiontů.
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Vyobrazený materiál je uložen v paleontologických sbír-
kách Západočeské univerzity v Plzni (PCZCU).
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? Class Edrioasteroidea Billings, 1858
Gen. et sp. indet.

Materiál. Deset jedinců (PCZCU 2073–PCZCU 2078).
Popis. Epibiont je tvořen objektem s kruhovitým nebo mír-

ně oválným obrysem o průměru 0,7–1,3 mm a maximál-
ní výškou okrajové části asi 0,5 mm. Střed má charakter
hluboké kruhové deprese, při jejímž okraji leží pět radiál-
ních krátkých trojúhelníkovitých struktur. Ve středu de-
prese je malá, ale relativně hluboká jamka nebo otvor.
Pětipaprsčitá symetrie je patrná na všech studovaných
objektech. Mírná variabilita je pouze ve velikosti epi-
biontů. Způsob zachování dokládá, že stěna epibionta
byla tvořena uhličitanem vápenatým. Fosforečnan vápe-
natý nebo oxid křemičitý lze vyloučit (viz dále). Epibiont
musel být poměrně rigidní, neboť žádný nejeví stopy po de-
formaci, kolapsu nebo rozpadu stěny. Objekt má největší
průměr v ekvatoriální rovině, při bázi má průměr menší
a není při okraji v bezprostředním dotyku s podkladem.

Diskuse. Téka epibionta není tvořena fosfatickým materiá-
lem, a proto lze vyloučit, že by šlo o příchytné terče ko-
nularií, sfenotalů nebo byronidů. Protože mineralogie
svědčí pro uhličitanový materiál téky epibiontů a jsou
zde náznaky pětipaprsčité symetrie, lze epibionty pova-
žovat za ostnokožce. Téky epibiontů připomínají pří-
chytné terčíky ostnokožců známé ze „středního“ (Zamo-
ra et al. 2010) a „svrchního“ kambria (Brett et al. 1983),
ale liší se tvarem. Příchytné terčíky bývají ve spodní části
při kontaktu s podkladem většinou rozšířené a mohou
vybíhat i do kořenovitých výrůstků. Je to výhodné z me-
chanického hlediska, kdy terčík je k podkladu přichycen
co největší plochou, neboť nejvíce je mechanicky namá-
hán samotný kontakt terčíku s podkladem. Z hlediska
funkční morfologie není nutné mít rozšířenou jinou část
příchytného terče. Současně mají příchytné terče u těch-
to druhů kontaktní plochu s prvním článkem stonku spíše
vyvýšenou nad samotný terčík, resp. tvoří vyšší část ter-
číku. Ani jeden z těchto morfologických rysů není však
patrný na popsaných objektech. Místo pro předpokláda-
né přichycení stonku je do objektu zahloubeno a největší
průměr objektů je výše nad podkladem, v „ekvatoriální“

rovině objektu. Ze způsobu zachování je patrné, že ob-
jekt měl při spodní straně menší průměr (obr. 1F).
Popsané objekty jsou velice podobné drobnému isoro-
phidnímu terčovci Protorophus hispanicus Zamora &
Smith, 2010. Tento druh je známý ze středního kambria
Španělska (Zamora – Smith 2010). Má malou, asi 3 mm
velkou téku tvořenou vysokým počtem drobných okrajo-
vých desek, které jako prstenec obklopují relativně ma-
lou a poněkud zahloubenou centrální část téky. Plochou
spodní částí téky Protorophus hispanicus pravděpodob-
ně přisedal na tvrdý podklad. Španělský druh je třikrát
větší než největší jedinec známý z Biskoupek. U jedinců
z Čech nejsou patrné samostatné desky v okrajovém prs-
tenci, ale to může být dáno kombinací malé velikosti
a způsobu zachování, neboť při milimetrové velikosti
přisedlých jedinců je velikost okrajových desek příliš
malá na to, aby na vnějším kamenném jádru byly od sebe
zřetelně oddělené. Pětipaprsčitá symetrie centrální pro-
hlubně u českých jedinců je však celkovým uspořádáním
velmi podobná morfologii španělského druhu. Proto se
domníváme, že terčíky nalezené v Biskoupkách repre-
zentují drobné edrioasteroidy a nikoliv příchytné terčíky
neznámých větších ostnokožců. Bližší taxonomická pří-
slušnost těchto edrioasteroidů však zůstává nejasná
vzhledem k zachování. Proto lze jen spekulovat, jestli
tito edrioasteroidi patří rodu Protorophus či jinému po-
dobnému trpasličímu rodu nebo jde o juvenilní jedince
velkých edrioasteroidů, kterým je v buchavském souvrs-
tví Stromatocystites pentangularis Pompeckj, 1896.

Ekologie. Z deseti nalezených epibiontů bylo sedm jedinců
na vnější straně misek ramenonožců, z toho čtyři na
hřbetní misce, dva jedinci, resp. po jednom jedinci na
dvou břišních miskách (obr. 1B, C, G). Dva jedinci byli
nalezeni na hyolitech, a to na vnější stěně mírně konkáv-
ní břišní strany hyolita (obr. 1A, H). Žádný nebyl nalezen
na vnitřní straně misek ramenonožců nebo uvnitř schrán-
ky hyolita; lze spekulovat, že jedinci byli přichyceni na
povrchu misek živých ramenonožců, nebo že přinejmen-
ším nepreferovali kryptický způsob života uvnitř již
prázdných schránek. Ačkoliv trilobiti tvoří převážnou
část fosilií v konkrecích, byl nalezen pouze jediný
exemplář epibionta na úlomku kranidia Eccaparadoxi-
des pusillus, což ukazuje na substrátovou preferenci
zkoumaných epibiontů.
U ramenonožce Bohemiella romingeri přisednutí epi-
bionta nijak neovlivnilo růst misky. Epibiont byl tedy
nejspíše komensálem. Pokud přisedal na živé rameno-
nožce, lze dále z přítomnosti na břišní i hřbetní misce
usuzovat, že obě misky Bohemiella romingeri byly vy-
výšeny nad dno. Oba jedinci na hyolitech jsou přichyceni
na mírně konkávní břišní straně hyolita. Nabízí se vy-
světlení, že larvální jedinci si vybrali stěnu hyolita otoče-
nou ke dnu, ale současně trochu vyvýšenou nad dno, ne-
boť hyolit se dna dotýkal jen okraji konkávní břišní
strany a voda tak mohla protékat i pod částí břišní strany
hyolita. Terčovec byl tak chráněn schránkou hyolita
a současně mohl mít pasivní přítok vody pod tělem hyo-
lita. Bohužel vzorek epibiontů je příliš malý na jedno-
značné statistické vyhodnocení.
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Výskyt terčíků milimetrové velikosti, přisedlých na
schránkách ramenonožců a hyolitů, reprezentuje nejstarší
známý výskyt epibiontů v Čechách. Terčíky mají zřetelnou
pětipaprsčitou symetrii a jsou považovány za mladé nebo
trpasličí edrioasteroidy, s morfologií podobnou rodu Pro-
torophus, který je znám z vrstev srovnatelného stáří ve
Španělsku. S velkou pravděpodobností nejde o příchytné
terčíky větších ostnokožců.

Poděkování. Autoři děkují editorovi V. Zieglerovi a recenzentům
J. Žíttovi a R. J. Prokopovi za připomínky, které přispěly ke zlep-
šení textu.
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