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První zprávy o svijonožcích z příbojové lokality Velim
u Kolína podali Kočí a Kočová Veselská (2012a, b, c), kteří
odtud popsali druhy Zeugmatolepas sp., Cretiscalpellum
glabrum (Roemer), Cretiscalpellum striatum (Darwin)
a Arcoscalpellum angustatum (Geinitz). V dubnu roku
2012 byl nalezen jeden kus velmi malé kariny náležející
k problematickému a v křídě Evropy velmi vzácnému dru-
hu Smilium? parvulum Withers. Nalezený kus kariny po-
chází z výplavu zhruba 10 kg sutě, odebrané pod kapsou
„Václav“ (sensu Žítt et al. 1997). Výplav bohužel neobsa-
hoval žádné indexové fosilie a stratigrafická pozice nale-
zené kariny je tudíž nejistá. Díky tomu, že byla hojně pří-
tomna kolumnalia druhu Isocrinus? aff. lanceolatus
(Roemer, 1840), jde podle J. Žítta (ústní sdělení, 2013)
s velkou pravděpodobností o spodněturonské stáří. Tento
druh v české křídové pánvi dosud nebyl zaznamenán.
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Třída Cirripedia Burmeister, 1834
Řád Thoracica Darwin, 1854
Podřád Lepadomorpha Pilsbry, 1916
Čeleď Scalpellidae Pilsbry, 1916
Podčeleď Calanticinae Zevina, 1978

Rod Smilium Leach, 1825 Druh Smilium? parvulum With-
ers, 1914

1851 Scalpellum sp.; Darwin: p. 21. 1912 Scalpellum sp.; Withers:
p. 231.

1914 Scalpellum parvulum Withers; Withers, p. 496, text-figs 1–6.
1935 Smilium (?) parvulum (Withers); Withers, p. 141–144, Pl. XII,

figs 9–15.

Materiál: Jeden exemplář kariny.
Popis: Umbo leží přibližně 1,5 mm pod zaobleným apexem

(vrcholem). Celá horní třetina kariny je příčně zakulace-
na a nemá vyvinutý podélný hřbet na tektu. Ve dvou tře-
tinách délky kariny od bazálního okraje jsou vyvinuty
boční stěny se zřetelnými příčnými přírůstkovými linie-
mi. Vnitřně boční stěny (intraparieties) opticky protahují
karinu a dávají jí zobákovitý zkosený tvar. Přírůstkové
linie jsou jemné a zřetelné. Vnitřní povrch kariny je hlad-
ký bez vyvinutých přírůstkových linií. Délka kariny je
4 mm a její šířka u bazálního okraje 1,4 mm.

Poznámky a vztahy: Withers (1935) popsal pouze čtyři vel-
mi malé kusy karin druhu Smilium? parvulum Withers
z cenomanu Anglie (největší z nich má délku 2,1 mm)
a celkem patnáct kusů skut ze svrchního albu a cenoma-
nu (alb: dvě skuta z Cambridge Greensand; cenoman: je-
denáct skut z okolí Cambridge; dvě skuta z Charing,
Kent) Vzhledem k tomu, že všechny kariny jsou téměř
stejně velké, se Withers domníval, že patří dospělým je-
dincům. Popsal také jediné skutum ze svrchního albu
a jednu karinu ze svrchního turonu v Hampshiru. Tato
karina má délku 3,8 mm a velikostí se tak přibližuje naše-
mu nálezu z Velimi. Withers (1928, 1935) uvedl při
popisu Arcoscalpellum lineatum (Darwin), že některé
kariny vykazují tendenci vnitřně bočních stěn (intrapari-
eties) posunovat se mírně za umbo směrem k apexu, po-
dobně jako je tomu u druhu Smilium? parvulum Withers.
Withers (1935) popsal tento posun vnitřně bočních stěn
i u senonského druhu Scalpellum hagenowianum Bosquet.
Tyto druhy nemají žádný vývojový vztah k cenomanskému
druhu Smilium? parvulum Withers a tento znak je homo-
plastický. Withers (ibidem) uvádí stejnou stavbu kariny
(tj. stav, kdy umbo leží asi v jedné třetině pod apexem)
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u druhu Scalpellum beisseli Bosquet et Müller ze střední-
ho a svrchního senonu Anglie (zóna Micraster corangui-
num, svrchní coniac až spodní santon; Belemnitella
mucronata, svrchní campan až spodní maastricht); dále
u druhů Scalpellum gabbi Pilsbry, S. darwinianum Bos-
quet, S. hagenowianum Bosquet a S. ryckholti Withers
z maastrichtu Belgie, Holandska a USA, dnes řazených
do rodu Virginiscalpellum. Druh Smilium? parvulum
Withers má jednodušší stavbu kariny než uvedené druhy
rodu Virginiscallpelum, u kterých zároveň umbo leží blí-
že vrcholu než u rodu Smilium. Skuta druhu Smilium?
parvulum Withers mají umbo na stejném místě jako
apex, a proto je Withers (ibidem) dočasně přiřadil k druhu
Smilium? parvulum. Stavba skuta druhu Smilium ? par-
vulum Withers se od stavby skuta rodu Virginiscalpellum
odlišuje.

Výskyt: Svrchní alb, Cambridge Greensand, Cambridge
(Kent, Anglie); cenoman, zóna Schloenbachia varians,
Chalk Marl – Burham u Cambridge, Charing (Kent,
Anglie); ?spodní turon, Velim (Česká republika); svrchní
turon, zóna Sternotaxis plana, okolí obce Alton (Hamp-
shire, Anglie).

Poděkování. Za diskusi o determinaci a poskytnutí literatury
děkujeme J. S. H. Collinsovi z Natural History Museum v Lon-
dýně, za pomoc při fotografování na SEMu B. Ekrtovi a J. Skle-
nářovi z Národního muzea v Praze. Za pečlivé pročtení textu a
za cenné připomínky k němu děkujeme recenzentům M. Košťá-
kovi a J. Sklenářovi. Výzkum je podporován projektem GAUK
č. 330211 a Student SVV2672062.
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