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Nové nálezy svijonocù z pøíbojové facie lokality
Velim (spodní turon) a diskuse k výskytu druhu
Titanolepas tuberculatum (Darwin)
v èeské køídové pánvi
New finds of cirripeds from nearshore-shallow water deposits at Velim (the Lower Turonian)
and discussion on occurrence of Titanolepas tuberculatum (Darwin) in the Bohemian Cretaceous Basin
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Abstract: A report on newly recovered specimens of Cirripedia
(Burmeister, 1846) from the cliff facies at Velim (pocket Václav,
Lower Turonian, southern margin of the Bohemian Cretaceous
Basin) is presented. More than 400 capitular plates (mostly fragmentary preserved) of cirripedes have been discovered in sieve
residues of old material which was collected from 1972 to 1995
by Dr. J. ítt & Dr. O. Nekvasilová. Study of newly recovered specimens has resulted in the confirmation of the occurrence of
Titanolepas tuberculatum (Darwin), Cretiscalpellum striatum
(Darwin), Cretiscalpellum glabrum (Roemer) and Arcoscalpellum
angustatum (Geinitz). The new record of Scalpellum sp. in the BCB

Geologií, stratigrafií a paleontologií příbojové lokality Velim se naposledy podrobně zabývali Žítt et al. (1997a, b).
Svijonožce z Velimi popsali Kočí a Kočová Veselská
(2012a, b, c, 2013a, b, c). Předešlí autoři Kafka (1885), Frič
a Kafka (1887) a Frič (1911) se nezmínili o žádném svijonožci z této lokality, Kafka (1885) popsal druh Titanolepas
tuberculatum (Darwin) pouze z Kamajky (Kafka 1885).
Withers (1935) pak uvedl výskyt tohoto druhu z Kamajky
a z lokality Na Vinici.

(13-32 Kolín)

is discussed. Whereas Cretiscalpellum glabrum (Roemer) and
Arcoscalpellum angustatum (Geinitz) belong to common
cirripede species in the BCB, Cretiscalpellum striatum (Darwin)
and Titanolepas tuberculatum (Darwin) are rather rare in the respective area. Carinal latera and scuta of C. striatum and one
inframedian latus of A. angustatum from the BCB are reported
herein for the first time. The work is dedicated to Dr. Olga
Nekvasilová and Dr. Jiøí ítt.

destiček byly nafotografovány skenovacím elektronovým
mikroskopem SEM JEOL JSM-6380LV v režimu nízkého
vakua.

Metodika
Celkově bylo přebráno asi 10–15 kg vyplaveného materiálu, které nám zapůjčil dr. J. Žítt. Materiál patřil několika
stratigrafickým horizontům – dolní černá vrstva, horní černá vrstva, zelené slínovce z podloží scyphiové opuky podle
Žítta et al. (1997a), které časově patří spodnímu turonu.
Horizonty horní černá vrstva a zelené slínovce z podloží
scyphiových opuk byly přebrány pod dvacetinásobným
zvětšením binokulárem značky Bresser. Významné nálezy

Obr. 1. Výskyt druhu Titanolepas tuberculatum (Darwin) v èeské
køídové pánvi.
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Obr. 3. Druh Titanolepas tuberculatum (Darwin). 1 a 2 
tergum pravé, vnìjí a vnitøní povrch, mìøítko 0,5 mm;
3 a 4  pravá terga, vnìjí povrch, mìøítko 1 mm; 5  karina, mìøítko 0,5 mm; 6 a 7 
Scalpellum sp., dorzální a laterální
pohled,
mìøítko
0,5 mm.

Materiál
Celkově bylo nalezeno 291 určitelných kapitulárních destiček a 200 špatně zachovaných malých úlomků různých
typů destiček druhu Cretiscalpellum glabrum (Roemer)
z toho 108 karin, 9 pravých skut, 13 levých skut, 52 pravých terg, 50 levých terg, 2 rostra, 2 svrchní latery, 40 karinálních later a 15 subkarinálních later. Ze šesti nalezených kapitulárních destiček druhu Cretiscalpellum

striatum (Darwin) byla 2 pravá skuta, 2 karinální latery
a 1 úlomek terga. Dále bylo nalezeno 39 destiček druhu
Arcoscalpellum angustatum (Geinitz), z toho 6 karin,
12 pravých terg, 10 levých terg, 10 úlomků terg, 6 levých
karinálních later, 7 pravých karinálních later, 2 pravé
svrchní latery, 1 levá svrchní latera a 1 inframediánní latera, 21 kusů druhu Titanolepas tuberculatum (Darwin):
3 kusy pravých terg, 1 tergum, 10 karin, 1 pravého skutum
a 3 úlomky pravých skut a 1 karina druhu Scalpellum sp.

←
Obr. 2. Druh Titanolepas tuberculatum (Darwin). 1  tergum NM O3407, orig. Kafka, Kamajka; 26  Titanolepas tuberculatum (Darwin)
z lokality Na Vinici, nyní uloeny v NHM v Londýnì, fotografoval Henry Taylor, copyright NHM Londýn: 2  kariny (In31631-5), 3  karina
(In 31636), 4  tergum pravé (In31642-47), 5  skutum pravé (In31637-41), 6  spodní latera (In 31648-49). U vech jedincù lze pozorovat
vylouèené krystaly sádrovce.
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Všechen materiál bude věnován do sbírek Národního muzea v Praze.

seum v Londýně. Naše poděkování patří také editorovi V. Zieglerovi a recenzentům M. Košťákovi a J. Juráčkovi.

Diskuse
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Výskyt druhu Titanolepas tuberculatum (Darwin) v ČKP
je poměrně vzácný (obr. 1), protože kapitulární destičky
mají velmi malé rozměry. Tento druh poprvé uvedl Kafka
(1885) z Kamajky, stejného jedince pak vyobrazili Fritsch
a Kafka (1887) a Frič (1911). Později Withers (1935) popsal další nálezy z lokality Na Vinici ze sbírky dr. J. Šulce,
který 19 kusů věnoval v listopadu 1933 do Natural History
Museum v Londýně. Tyto exempláře jsou však porušeny
sádrovcem (viz obr. 2/2–6). Další kusy byly v Šulcově sbírce, která se však nedochovala. Kafkův originál neúplného
terga je uložen v Národním muzeu v Praze pod inventárním
číslem NM O3407 (obr. 2/1). Jedinci z Velimi tedy doplňují materiál z ČKP (obr. 3), a to jak z hlediska výskytu, tak
z hlediska zachování. Výskyt druhu Cretiscalpellum striatum (Darwin) byl u nás popsán jen na tergách, a to z korycanských vrstev lokality Kamajka jako Pollicipes costatus
Kafka a z teplických vrstev z Koštic jako Pollicipes košticensis Kafka. Výskyt pravých skut a dvou pravých karinálních later tak doplňuje materiál tohoto druhu v ČKP. Nově
v ČKP byla nalezena 2 rostra, 2 svrchní latery a 15 subkarinálních later druhu Cretiscalpellum glabrum (Roemer).
Významný je i první nález inframediánní latery druhu Arcoscalpellum angustatum (Geinitz). Výskyt jedné kariny
druhu Scalpellum sp. (obr. 3/6–7) je zajímavý tím, že karina má subapikální postavení umba. Touto stavbou se podobá druhu Smilium? parvulum Withers, které také bylo z této
lokality popsáno (Kočí – Kočová Veselská 2013b, c). Liší
se však užší stavbou kariny, zvláště pak užšími bočními
stěnami mezi apexem a umbem, dále úhel mezi tektem
a apexem je méně ostrý a na tektu je na rozdíl od rodu Smilium vyvinuta jemná undulující skulptace. S největší pravděpodobností jde o rod Euscalpellum (J. Buckeridge, ústní
sděl. 2014).
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