
*��$�������$���&���������?	����M�������$�����&

�����	�$��$�������	$�$�

 "��$�	����������'����	���	�%

#���"�����(:����������������"���$����"���"�������	�����Z��	�$��R��������

 X���2�����$��	+�'����	���	�����+�)��$��8�����$%

8�1-0 *�0X,35

Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 02 Praha 6;

mikulas@gli.cas.cz

�������	
� 6�!��������
������
��!����	��
	����
�������

������������
������!���
����

�
������ P����	���"�" �$�	������$ (�" ��"$������ �" ��� �:

����"� ���� �	 ��� Z��	�$� R��������  ,���K N�������	D X�� 2�:

����$��	 �� ��� '����	���	 ����%> �� �" �	 $�	�����$���	 (��� ���

�������	. �	����������	 �� ��� �	�� �" ��� ���$�� 9�������"

�$�	���$��"> �	"����+ ��� ��$��" (�" ������� $����$������� 	�� ��

"�����	. "��"�����" ��� �� ��"���$ "�����	�����	+ �����	���	. ��

����������"����������������(��	��.�����$����	�"��	��(���	.>

K charakteristickým horninám ordoviku Barrandienu
patří bělošedé, deskovité až lavicovité křemence s pro-
plástky jílovitých a písčitých břidlic. Jsou dvojí strati-
grafické úrovně – starší skalecké křemence, odpovída-
jící regionálnímu stupni dobrotiv, s obvyklou velikostí
zrna 0,7–0,8 mm, a mladší řevnické křemence při bázi
regionálního stupně beroun, u kterých velikost zrn kře-
mene obvykle klesá pod 0,1 mm (Havlíček 1992). Zpra-
vidla chudá bentická faunistická společenstva jsou cha-
rakterizována výskytem fosilních stop, z nichž jsou
zdaleka nejhojnější Skolithos linearis Haldemann a Pra-
gichnus fascis Chlupáč. Druhá ze jmenovaných ichnofo-
silií je hojná v některých křemencových vrstvách a na
některých lokalitách ordoviku Barrandienu, Železných
hor a v metamorfovaných ostrovech (Chlupáč 1987, Mi-
kuláš 1997). Překvapivá je však absence tohoto taxonu
v jiných, i paleogeograficky blízkých regionech ve vrst-
vách obdobných facií a stáří.

Fosilní stopa Pragichnus fascis sestává z malého trych-
týřku na úrovni někdejšího mořského dna (zpravidla od-
straněného erozí), který pokračuje do hloubky poměrně ši-
rokou vertikální šachtou a nakonec se stopa větví na
desítky užších šachtiček. Podle Mikuláše (1997) sloužily
koncové větve k jímání metanu a sirovodíku, které zvolna
pronikaly porézním pískem z podložních černých břidlic;
Pragichnus tedy patří podle této interpretace do etologické
kategorie chemichnia.

Uvažovaná etologie i regionálně omezený výskyt po-
ukazují na to, že Pragichnus není typickým představite-
lem skolitové ichnofacie vázané na pohyblivé písčité
substráty ve smyslu práce Seilachera (1967) a následných
reinterpretací této ichnofacie. Pragichnus je tedy vázán

na jiná prostředí, než jsou pohyblivá písčitá mořská dna.
Místy dosti chudý paleontologický obsah skaleckých
a řevnických křemenců dává jen omezené příležitosti ke
zpřesnění environmentální charakteristiky (viz Havlíček
1982, 1992, Mikuláš 1998 a citace v těchto pracích). Z to-
hoto důvodu je přínosem popis výjimečně příznivě zacho-
valé ichnostavby byť na jediné lokalitě řevnického kře-
mence, kterou je hřeben Dlouhé skály (543 m) 2,5 km jz.
od Kublova.
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Blok křemence vyobrazený na obr. 1, s dále popsanou ich-
nostavbou, byl nalezen na souřadnicích 49°55´51,44˝ N,
13°50´37,22˝ E, nálezcem je dr. Karel Žák. Při následné
dokumentaci byly nalezeny další bloky horniny pocháze-
jící pravděpodobně z téže vrstvy. Podle ichnostavby (zejmé-
na ichnorodu Pragichnus) na nich lze bezpečně rozeznat
spodní vrstevní plochy od svrchních. Uvedená souřadnice
odpovídá jižnímu úpatí hřebene Dlouhé skály; nacházejí se
tam pouze volné balvany křemence. Nejbližší větší výchoz
je v okolí 49°55´54,90˝ N, 13°50´39,51˝ E, tj. na vrcholu
hřbetu. Zde jsou odkryty 15–70 cm mocné lavice křemen-
ce, ukloněné 55° k JJV, bez jakéhokoliv paleontologického
obsahu s výjimkou občasných nálezů vertikálních šachet
fosilních stop. Je důvodný předpoklad, že bloky nalezené
na úpatí hřbetu pocházejí z úrovně odkryvu nacházejícího
se na temeni nebo z jeho blízkého nadloží. Topografická si-
tuace ukazuje na to, že úpatí hřbetu je pokryto pouze místní
sutí; v jiných částech hřbetu jsou dosud patrná drobnější
kamenná moře.
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Čtyři nalezené bloky křemence s vyvětranými jílovými zá-
valky, pocházející pravděpodobně z téže vrstvy, byly zacho-
vány v mocnosti 9–20 cm. Intenzivnější bioturbace však za-
sáhla pouze 30 mm pod svrchní vrstevní plochu. Ta zřejmě
představuje povrch dna málo dotčený druhotnou erozní re-
dukcí (truncation), čemuž nasvědčuje kompletně zachovalé
čeřinové zvrstvení nejvyšších 3 mm a také nálevkovité ústí
jedné z vertikálních šachet ichnorodu Skolithos, popř. Mo-
nocraterion (cf. Alpert 1974). Uvnitř této čeřinově zvrst-
vené laminy a velmi mělko (do 1 mm) pod ní se nepravidelně
vyskytují téměř výlučně horizontální, výrazně zvlněné vál-
cové tunely o průměru 1,5 mm, které lze přiřadit k ichno-
rodu Helminthopsis Heer (Wetzel – Bromley 1996). Tyto tu-
nely se málokdy protínají, na několika místech jsou však
nápadně subparalelní; původce stopy tedy koordinoval svůj
pohyb nejspíše tigmotaxí či chemotaxí. Posledním typem
fosilní stopy ve vzorcích jsou shluky vertikálních a subverti-
kálních chodbiček o průměru 0,7–1,5 mm, zasahující až do
hlouby 30 mm a ojediněle i hlouběji. Nenápadná, avšak ne-
sporná radiální stavba těchto shluků prokazuje, že jde o nej-
hlubší, koncové části šachtiček ichnorodu Pragichnus, který
běžně dosahuje několika decimetrů hloubky.
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Časová sukcese a vzájemné vztahy mezi těmito popsanými
třemi typy fosilních stop (Skolithos/Monocraterion, Hel-

minthopsis a Pragichnus) vyplývají z poměrů vzájemného
protínání a ovlivňování struktur a byly studovány na odebra-
ném vzorku (obr. 1). Ústí šachet Skolithos/Monocraterion
v jednom případě přetíná tunel Helminthopsis isp. (A na
obr. 1), ve druhém případě (B) naopak Helminthopsis isp.
sleduje s odstupem 1–2 mm okraj nálevky Skolithos/Mono-
craterion. Je tedy zřejmé, že v jednom případě vznikl Sko-
lithos/Monocraterion dříve než okolní tunely ichnorodu
Helminthopsis, v druhém případě tomu bylo naopak; nej-
pravděpodobněji se původci obou zmiňovaných struktur
vyskytovali v substrátu současně. Ichnorod Pragichnus
(centrum nejúplněji zachovalého shluku šachtiček je na
obr. 1 označeno písmenem P) pak protíná tunely Helmin-
thopsis isp. (C na obr. 1). Jde o hluboké části této struktury;
Pragichnus se tedy objevil jako poslední biogenní struk-
tura v substrátu, a to v době, kdy popisovaná vrstva již byla
pohřbena další vrstvou (nebo více vrstvami) písku.
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Helminthopsis isp. představuje nejmělčí hloubkové patro
(tier) ichnostavby studovaného křemence. Povrch dna byl
po usazení vrstvy písku (ke kterému došlo při jednorázové
sedimentační události) jen velmi lehce a zřejmě krátko-
době modelován vlněním. Následně došlo ke kolonizaci dna
původci stopy Helminthopsis isp. – tunely Helminthopsis
isp. sledují právě tuto vlněním modelovanou plochu. Hel-
minthopsis je v tomto kontextu pravděpodobně potravní
stopou, sledující nejsvrchnější vrstvičku písku, obsahující
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původně větší množství organického detritu. Současně se
objevila i stopa Skolithos/Monocraterion (obytná doupa-
ta). Písek již nebyl dále přepracován, nebyl to tedy substrát,
který by bylo možno označit jako pohyblivý (shifting).

Je pravděpodobné, že podstatné části litofacie řevnic-
kých (i podložních skaleckých) křemenců nenáleží k úzce
definované skolitové ichnofacii. Skolithos/Monocraterion
se vyskytuje s poměrně malou plošnou hustotou; vyskyto-
vat se může potravní stopa Helminthopsis typická pro
prostředí s menší fyzikální energií prostředí. Úspěšnost
potravní strategie ichnorodu Pragichnus zřejmě závisela
na pronikání fluid bohatých na metan a sirovodík z poloh
černých jílů, které obě křemencové facie doprovázejí a často
vertikálně střídají (dnešní dobrotivské a libeňské břidlice).
Je pravděpodobné, že jednotlivé polohy křemence vzni-
kaly jako jednorázové sedimentační události oddělené del-
šími časovými úseky, během kterých zpravidla (ne vždy)
došlo k erozi části podložní vrstvy. Po skončení události
bylo dno kolonizováno infaunou typickou pro středně vy-
sokou či nižší fyzikální energii prostředí.

Poděkování. Předložené výsledky byly získány v rámci výzkumné-
ho záměru Geologického ústavu AVČR, v. v. i., č. AV0Z 3013
0516.
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