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Nálezy jehlic křemitých hub (Hexactinellida, Porifera)
ve spodním ordoviku barrandienské oblasti jsou s výjim-
kou sedimentů souvrství mílinského (tremadok) a klabav-
ského (flo a daping) vzácné. Počta (1899) popsal izolo-
vané jehlice z tzv. krušnohorských vrstev (v současnosti
řazeny do mílinského a klabavského souvrství) a přiřadil
je rodům Pyritonema a Protospongia. K těmto dvěma ro-
dům byly arbitrárně přiřazovány od konce 19. století
všechny nálezy izolovaných jehlic hub v mnoha mapova-
cích zprávách a biostratigrafických a ekologických synté-
zách (např. Havlíček – Vaněk 1966). První dílčí revizi
části těchto nálezů provedli Mergl a Duršpek (2006), dále
následoval popis unikátního nálezu části stěny houby, při-
řazené s určitými pochybnostmi k rodu Cyathophycus
(Mergl 2008). Z usazenin kambrického stáří jehlice hub
nebyly dosud uváděny.

Nálezy izolovaných, navíc ještě nepříznivě zachovalých
jehlic neumožňují detailní srovnání s podobnými nálezy
dokonale zachovalých spikul izolovaných z karbonáto-
vých hornin, které jsou poměrně často popisované v odbor-
né literatuře (např. Castellani et al. 2012). Ztráta většiny
detailů a neúplnost jehlic způsobují, že i v budoucnu bude
velmi obtížné tyto nálezy přesněji taxonomicky vyhodno-
tit. Přesto se domníváme, že by neměly být přehlíženy, pro-
tože jsou velmi významné pro rekonstrukci paleoprostředí,
doplňují i znalosti o biodiverzitě a trofických vztazích
v marinním prostředí českého spodního paleozoika. Vzhle-
dem k vzácnosti těchto nálezů jsou spikuly krátce popsány,
vyobrazeny a provizorně taxonomicky zařazeny.
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Vyobrazený materiál je uložen v paleontologických sbír-
kách Západočeské univerzity v Plzni (PCZCU 1863–1865).
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Order Reticulosa Reid, 1958
Gen. et sp. indet A
Obr. 1

Materiál: Několik desítek izolovaných jehlic, většinou vel-
mi nepříznivě zachovaných jako dutinky (= otisk vnější-
ho povrchu) s limonitickou výplní v jemnozrnném pís-
kovci.

Popis: Většina jehlic je tvořena hexaktiny se štíhlými, po-
malu se zužujícími paprsky. Osní paprsek je až 5 mm
dlouhý, postranní paprsky dosahují délky asi 3 mm
a jsou mírně skloněny jedním směrem vůči osnímu pa-
prsku. Některé otisky jehlic pravděpodobně patří pen-
taktinům, neboť u nich chybí negativní otisk osního
paprsku. Mezi jehlicemi byl zjištěn 8 mm dlouhý mo-
naxon, ale může to být odlomený, mimořádně dlouhý
paprsek hexaktinu.

Výskyt: Všechny nálezy pískovce s jehlicemi pocházejí ze
suťového materiálu v zářezu vozové cesty u rybníka
v Rejkovicích na Jinecku. Kromě jehlic obsahují hojnou
trilobitovou a ramenonožcovou faunu s Paradoxides
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(Eccaparadoxides) sp., Acadolenus snajdri, Ellipsoce-
phalus hoffi, Lingulella sp., Acrothele sp. a blíže neurči-
telnými akrotretidními ramenonožci. Tyto původně kar-
bonatické pískovce patří do spodní části jineckého
souvrství a náležejí do nižších poloh trilobitové zóny Pa-
radoxides (Eccaparadoxides) pusillus (Fatka – Szabad
v tisku).

Gen. et sp. indet B
Obr. 2

Materiál: Asi deset neúplných jehlic, zachovaných jako
dutinky (= otisk vnějšího povrchu) v křemenné konkreci.

Popis: Jehlice jsou velmi drobné, s osními paprsky dlouhý-
mi jen 1,0–1,2 mm u největších nalezených jehlic. Osní
paprsek je lehce zakřivený, postranní paprsky jsou krát-
ké, velmi krátké nebo tvořené jen hrbolkem přisedajícím
na osní paprsek.

Výskyt: Všechny známé jehlice tohoto druhu pocházejí
z jediné menší křemenné konkrece, které byla nalezena
na klasické lokalitě šáreckého souvrství u Těškova na
Rokycansku. Doprovodná fauna v konkreci je tvořena
ostrakody a akrotretidním ramenonožcem Numericoma
campanula. Svým vzhledem konkrece odpovídá běžným
konkrecím šáreckého souvrství, ze kterých je známa mi-
mořádně bohatá fauna s převahou trilobitů, u Těškova
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zejména s rody Trinucleoides, Ormathops, Placoparia
a Ectillaenus. Není pravděpodobné, že by materiál jehlic
a ramenonožců byl vyplaven z podložního klabavského
souvrství. Přítomnost druhu Numericoma campanula in-
dikuje spíše spodní část šáreckého souvrství, neboť tento
druh byl zjištěn pouze ve spodní části šáreckého souvrs-
tví v profilu šáreckého souvrství v dálničním zářezu
u nedalekého Mýta (Mergl 1996, 2002).
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Výskyt jehlic ve spodní části jineckého souvrství (spodní
část „středního“ kambria, stupeň drumian) je prvním nále-
zem hexaktinelidních hub v českém kambriu a má značný
paleoekologický význam. Vysoký podíl jehlic v pískovci
dokládá, že tyto houby tvořily – alespoň v určité době – vý-
znamnou složku bentických společenstev.

Přítomnost drobných jehlic hub v šáreckém souvrství
(ordovik, darriwil), navíc doprovázených drobnými akro-

tretidními ramenonožci (mikrobrachiopody), dokládá pří-
tomnost hub i v hlubším, již atheloptickém trilobitovém
společenstvu. Koexistence hexaktinelidních hub a mikro-
brachiopodů je ve fosilním stavu běžná a nepřímo svědčí
o využívání hub jako substrátu pro přichycení larev a další
vývoj mikrobrachiopodů.

Poděkování. Tato práce vznikla s podporou grantu GAČR
205/09/1521.
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