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Systematický výzkum jihočeských pánví započal a inten-
zivně probíhal v 50. a 60. letech 20. století. Zejména na zá-
kladě mikropaleontologických výzkumů Pacltové (1960,
1962) a Řehákové (1962, 1963), paleozoologických studií
Čtyrokého a Fejfara (1962a, b) a paleobotanických prací
Gabrielové (1963), Knoblocha (1964, 1968) a Knoblocha
a Kvačka (1996) mohlo být upřesněno stratigrafické zařa-
zení mydlovarského souvrství do stupňů burdigal až
langh, které přibližně odpovídají stupňům – ottnang, kar-
pat a baden – centrální Paratethydy. Nálezy obratlovců
z vrtu u Lomnice nad Lužnicí a z cihelny u Strakonic odpo-
vídají savčím zónám MN5 a MN6 (Čtyroký – Fejfar 1962a,
b). Stručný, ale vyčerpávající přehled všech významných
předchozích výzkumů a studií podali přehledně Malecha et
al. (1962).

Nepříliš druhově rozmanité, ale celkem početné spole-
čenstvo plžů bylo nalezeno severně od Bohunic nad Vlta-
vou (GPS souřadnice lokality: 49.2183306 N, 14.3790322
E), ležících na severním okraji českobudějovické pánve.
Lokalitu tvoří uloženiny mydlovarského souvrství – písčité
prachy, které jsou v současnosti těženy jako cihlářská suro-
vina a je v nich vyvinuta asi 3 m mocná čočkovitá poloha

lignitu (Pešek et al. 2010) (viz obr. 1). V nadloží lignitové
sloje vystupují světlé písky obsahující hojná jádra ulit plžů,
někdy s částečně zachovanou původní vápnitou hmotou
schránky (viz obr. 3 a obr. 4/2, 4, 8, 10, 11, 12), a silicifiko-
vané zbytky stonků a oddenků rostlin.
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Výlitky ulit plžů tvoří zrna prachu a písku, odpovídající
okolnímu sedimentu, ale jsou navíc zpevněné amorfním
SiO2. Část těchto jader může být tvořena výhradně amorf-
ním SiO2 s občasnými bublinkami (viz obr. 2 a obr. 5/1, 2, 3).
Případy, kdy jádro ulity je přitmeleno na kusu zpevněného
písku, jsou vzácné. Naopak hojněji se vyskytují otisky ulit
v kusech zpevněného písku i se zbytky vápnité hmoty
schránek, která zůstává v otiscích (viz obr. 3). Původ
amorfního SiO2 není dosud uspokojivě vysvětlen.

Při srovnání s některými dalšími podobnými odkryvy
je zarážející, že v místním společenstvu nejsou zastoupeny
malé druhy gastropodů. Složení společenstva, které
bylo získáno na této lokalitě, je však zcela jistě zkreslené
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dosavadní použitou metodikou sběru z povrchu písků
a plavením na hrubém sítu. Plavení na jemném sítu je plá-
nováno v další etapě výzkumů. Cílem této předběžné zprá-
vy je upozornit odbornou veřejnost na významnou, do jisté
míry unikátní lokalitu. Je však otázkou, zda byla nepří-
tomnost malých druhů primárně způsobena fluviatilním
prostředím (na všech dosud studovaných lokalitách neo-
genních sladkovodních plžů na našem území bylo doku-
mentováno lakustrinní prostředí), nebo druhotně ovlivněna
tafonomickými procesy (rozpouštěním). Dosud bylo shro-
mážděno několik desítek jader a otisků, které s jistotou
náležejí druhům Gyraulus sp., Gyraulus dealbatus (Braun
in Walchner) a Planorbarius sp., Planorbarius cornu
(Brongniart) z čeledi Planorbidae a Radix sp., Radix sub-
ovata (von Zieten) a Radix vel Stagnicola sp., Stagnicola

subpalustris (Thomä) z čeledi Lymnaeidae. Také bylo na-
lezeno několik fragmentárně zachovaných jedinců gastro-
podů helicidních forem (viz obr. 4/4, 8, 12).
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Nález hojné, ale nikterak druhově pestré fauny gastropodů
v sedimentech mydlovarského souvrství českobudějovické
pánve doplňuje významným způsobem celkový přehled
výskytu sladkovodních plžů v neogénu České republiky.
Jejich výpovědní hodnota bude jistě zohledněna v rámci
paleoekologických a paleogeografických studií této oblas-
ti. Dosud bylo z miocénu jihočeských pánví známo pouze
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několik jedinců gastropodů z vrtu L II u Lomnice nad Luž-
nicí (třeboňská pánev) – Gyraulus sp., Gyraulus trochifor-
mis kleini (Gottschick & Wenz), Radix? sp., Ancylus de-
perditus (Desmarest), což jsou druhy běžně známé ze
sedimentů limnického až fluviatilního charakteru, zatímco
výskyt druhů Gastrocopta sp. a Gastrocopta nouletiana
(Dupuy) vysvětlovali Čtyroký a Fejfar (1962a, b) jako
možný splach z blízkého okolí. Rod Stagnicola je dobrým
indikátorem pro nivy nebo záplavové oblasti malého rozsa-
hu a rod Radix je typický pro rašelinné a bažinaté nebo ka-
menité vody blízko břehů řek nebo jezer. Zde mnohem čas-
tější rod Gyraulus může žít jak ve stojatých, tak v mírně
tekoucích vodách a dokonce snáší kratší sucho (Moser et
al. 2009). Podobně fosilizované měkkýší fauny se vysky-
tují také na dalších fluviatilních lokalitách.

Poděkování. Výzkum byl podpořen interními projekty České geo-
logické služby 338 800 Studium mechanismů globálních krizí
v geologické minulosti. Autoři děkují za cenné rady a připomínky
kolegům P. Budilovi a M. Mazuchovi.
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