
�$�	���"���� 8���(� ��� $�> �� (	��	�� 2".���+ ;LHE 4

"������������� 2�����(��
��!�����  '����	��+�;IBF%

������	"�&���"����"���� "��$�	����������'����	���	�%

#����$�	���""�� 8���(� ��� $�> �� (	��	�� 2".���+�;LHE��"������$������������������ 2�����(��
��!�����

 '����	��+�;IBF%����������,��	
�N�������	� X���2�����$��	+�'����	���	�����+�)��$��8�����$%

8�1-0 *�0X,35
;

4��-#8 'X1�,
A

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

mikulas@gli.cas.cz;
2 Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1;

petr.budil@geology.cz

�������	
� /((��
6�!��������
	����
�������
	��������!

	�����	���
������!���
����

�
������ #�� ���$� ��""�� 8���(� ��� $�> �� (	��	�� 2".���+

;LHE ���� ��� ,��	
 N�������	  2�����$��	+ 9�	����	% �� ���

'����	���	 ���� �" �	�������� �" � �����	.:��"��	. ���$� �� ���

���	�$����� ��������� 2�����(�� ��!�����  '����	��+ ;IBF%> ������:

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

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

���	.� �	� � ������� $�����$ $������ �� 2> ��!����� ��� ���:

�	��� ���"��� �� ��� "�� $����	� (��$� "����� ��� ��.�	�$ ����:

$��"���������	����>

Paleontologický obsah obvyklého faciálního vývoje leten-
ského souvrství (svrchní ordovik, stupeň sandbian), tedy
rytmicky se střídajících poloh drob, drobových a křemen-
ných pískovců s vložkami prachovců, podřízeně i břidlic,
je obvykle omezen na vzácnou, většinou nepříznivě zacho-
valou bentickou faunu. Dominují zejména trilobiti a bra-
chiopodi, ale vyskytují se hojněji jen ve stratigraficky i la-
terálně omezených polohách, či jen v některých částech
pánve. Ichnofosilie mohou být naopak značně diverzifiko-
vané a vyskytují se v celé pánvi zpravidla s velkou denzi-
tou, disparitou i diverzitou (Mikuláš 1998). Ichnofosilie
pocházející z letenského souvrství, jejichž předpokládaný-
mi původci jsou trilobiti, jsou ale hojné jen lokálně. Miku-
láš (1998) uvedl, že kromě nečetných nálezů lokomočních
stop Cruziana isp. jde především o ichnotaxon Rusophycus
cf. didymus (Salter, 1856). Je to odpočinková stopa, jejímž
pravděpodobným původcem je vzhledem ke shodné ve-
likosti a tvaru nejspíše Dalmanitina socialis (Barrande,
1846).

Stopy, jejichž pravděpodobnými původci jsou trinukleo-
idní trilobiti, jsou popisovány velmi zřídka. Autorem ich-
notaxonu Rusophycus cryptolithi je Osgood (1970), který
z ordoviku USA popsal oválné až zhruba kruhové útvary
odpovídající rozměrem trinukleoidním trilobitům. Z jejich
okrajů vybíhají zřetelné stopy po lícních trnech (viz obr.
2B, C). Stavba centrální části R. cryptolithi je bilaterální,
což odpovídá tvaru vznikajícímu při hrabavém pohybu
dvou řad končetin. Tyto stopy mají nejen bezprostřední
ichnologický význam jako významná součást ichnofaciál-

ní charakteristiky nalezišť, ale jsou také cenným vodítkem
při studiu funkční morfologie a při snaze o interpretaci způ-
sobu života a příjmu potravy (tzv. feeding habits sensu
Fortey a Owens, 1999) u trinukleoidních trilobitů (cf. Budil
et al. 2011).

Stopy, které lze z obdobných důvodů jako u R. cryptolithi
přiřadit k trinukleoidním trilobitům, byly nově nalezeny
na klasické lokalitě letenského souvrství pod Hanavským
pavilonem v Praze (viz Čech 1972). Ichnotaxonomicky je
determinujeme jako Rusophycus cf. cryptolithi a cílem
předložené zprávy je jejich popis a interpretace.
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Nálezy popsané v další části textu pocházejí ze zčásti přiro-
zených, zčásti umělých odkryvů v přírodní památce Leten-
ský profil pod Hanavským pavilonem v Praze na okraji
Letenské pláně (50°5´37,26˝ N, 14°24´47,27˝ E). Ekospo-
lečenstvo trilobitů z této sběratelskou činností značně zde-
vastované, přesto však stále velmi významné lokality po-
psal Čech (1972). V tence deskovitých drobách přibližně
1 m v nadloží jílových až prachových břidlic s velkými pe-
lokarbonátovými nodulemi obsahujícími příznivě zacho-
valou faunou (viz Čech 1972) byly nalezeny dvě vrstevní
plochy s výskytem dále popsaných ichnofosilií. Nižší z ná-
lezových poloh obsahuje kromě R. cf. cryptolithi také
četné jedince Bifungites isp., druhá poloha obsahuje rov-
něž hojně Palaeophycus isp. a Planolites beverleyensis

�-� ������
�	�	
��������� !�"� � �#�$�����%�	�	
� ��&�����!�"� 
���#������#�'&&(��)��*+�)�!�'&,(��-�+*+�*���)*+��*�

(12-24 Praha)



(Billings). Širší okolí nálezové polohy je pro letenské sou-
vrství obvyklou facií, ve které se rytmicky střídají prachov-
ce, droby a pískovce ve vrstvách centimetrových mocností.
To je pozoruhodné vzhledem k tomu, že výchoz pod Ha-
navským pavilonem lze považovat za určitou anomálii
ve východní části pražské pánve, pokud se týká hojnosti
nálezů i diverzity fosilní asociace (Dalmanitina socialis,
Deanaspis goldfussi, Eccoptochile clavigera, Selenopeltis
buchi, Birmanites ingens, Hemicystites bohemicus, Placo-
cystites? sp., Balanocystites? sp., „Siluraster“ sp., „Bohe-
mura“ sp., Petrocrania cf. obsoleta, Drabodiscina cf.
grandis, Orthida indet., Spirorbis? sp., Stenolaemata
indet. apod.; mnoho významných nálezů je uloženo v au-
torské sbírce M. Szabada, spravované Českou geologic-
kou službou). Interpretace vzniku nejméně dvou bohatě
fosiliferních poloh odkrytých na lokalitě (poloha s velký-
mi pelosideritovými nodulemi popsaná Čechem 1972,
dnes již sběratelskou činností zcela odtěžená, a dosud ne-
popsaná, od osmdesátých let 20. století intenzivně vysbí-
rávaná a bohužel dnes již zcela zničená poloha rezavých
slídnatých prachovců, vystupující ca 2–3 m v jejím nadlo-
ží) a jejich vztah ke zbytku sekvence odkryté pod Hanav-
ským pavilónem přesahují ovšem rámec této práce. Z ich-
nofosilií byly na lokalitě spolu s popsanými zbytky
Rusophycus cryptolithi nalezeny ještě Planolites bever-
leyensis, Bifungites isp., Rhizocorallium isp., Phycodes
isp., Palaeophycus sulcatus (Miller et Dyer) a vzácně Ru-
sophycus cf. didymus (Salter).
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Na první z odebraných desek (ČGS RM 196) o rozměru
zhruba 12 × 40 cm se nachází celkem sedm jedinců R. cf.
cryptolithi. Stopy měsíčkovitého půdorysu se zachovaly
jako konvexní hyporeliéfy – původně tedy šlo o prohlubně
vytvořené na povrchu dna. Jejich podélné osy jsou subpa-
ralelně orientovány, přičemž oblouky srpkovitého tvaru
jsou v šesti ze sedmi případů obráceny jedním směrem – je
tedy nesporná jejich preferenční orientace (obr. 1A, B). Na
druhé odebrané desce (ČGS RM 197) se nachází pouze je-
den jedinec (obr. 1C).

Reliéf stop je vysoký 2 až 4 mm, jejich šířka činí
15–34 mm, délka 11–30 mm. Tři z nalezených jedinců
mají, jak již bylo uvedeno, na přední straně výrazný val
srpkovitého tvaru, široký až 8 mm a obrysem odpovídající
výraznému lemu cephalonu u trinukleoidních trilobitů
(obr. 1A, C), v jednom případě dokonce výrazně vybíhající
mimo oválný obrys stopy. Pět stop je zřetelně dvoulaloč-
ných – v prostoru podélné osy se nachází sedlovitá sníženi-
na, která však nepřechází do valu odpovídajícího lemu ce-
phalonu trinukleoidních trilobitů. Jinak je povrch stop
hladký.

Popsaná stopa se odlišuje od ichnotaxonu Rusophycus
cryptolithi stanoveného Osgoodem (1970) výskytem
útvaru vytvořeného zřejmě perforovaným lemem cepha-
lonu trinukleoidního trilobita. Naopak ale nebyly nale-
zeny žádné stopy po lícních trnech. Výše uvedené roz-
díly však nepokládáme, s ohledem na vesměs značnou

variabilitu ichnorodu Rusophycus Hall i rozdílného
substrátu, ve kterém jsou zachovány (jílovce a prachov-
ce u původně popsaných kusů Rusophycus cryptolithi),
za natolik závažné, aby opravňovaly ke stanovení no-
vého ichnotaxonu.
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S ohledem na tvarovou analogii a společný výskyt lze po-
kládat za prakticky jisté, že původcem popsané stopy Ru-
sophycus cf. cryptolithi je Deanaspis goldfussi. Pádným
argumentem pro takto kategorické tvrzení je také velmi
nízká diverzita trinukleoidních trilobitů letenského souvrs-
tví, kde D. goldfussi je zcela dominantní. Jde o první nálezy
stop trinukleoidních trilobitů z oblasti Barrandienu a jedny
z nemnoha dosud popsaných stop tohoto typu vůbec. Ne-
bývá totiž časté, aby u ichnofosilie bezobratlého živočicha
byla k dispozici tak silná vodítka, umožňující – byť stále do
jisté míry spekulativní – stanovení jejich původce na ro-
dové či dokonce druhové úrovni.

Interpretace etologie popsané stopy může být přínosem
k pokusům o interpretaci způsobu života trinukleoidních
trilobitů (viz Bergström 1972, Čech 1975, Fortey – Owens
1999, Budil et al. 2011). Zřetelná preferenční orientace
stop (zřejmě vůči převládajícímu směru proudění vody)
může být vysvětlena tím, že původce částečně využíval
i pasivní přínos organických částeček. Dosud se uvažovalo
pouze o možnosti aktivního filtrování, kdy proud sloužící
k separaci potravy od anorganických částeček byl pravdě-
podobně vytvářen pohybem končetin trilobita (viz již
Bergström 1972), za využití perforovaného lemu a prosto-
ru pod silně klenutým cephalonem (tzv. cephalic nebo také
filter chamber ve smyslu Forteyho a Owense 1999; cf. Bu-
dil et al. 2011, obr. 1B a 2A v této práci). Popsané nálezy
však ukazují spíše na kombinaci aktivního a pasivního fil-
trování. Výrazná srpkovitá prohlubeň u jednoho z nálezů
(u hyporeliéfu změněná na val) v přední části stopy pak

mohla vzniknout i kývavými pohyby cephalonu vůči trupu
s pygidiem, čímž mohl být získáván prostor pro lepší za-
chycování organických částeček přinášených proudem.
Tato nepřímá indicie se zdá podporovat předpoklady Bu-
dila et al. (2009), že těžký cephalon trinukleoidních trilo-
bitů mohl být účinně vybalancován dlouhými lícními trny
a jeho pohyb vůči poměrně malému zbytku těla tak mohl
být relativně snadný.

Poděkování. Předložené výsledky byly získány v rámci výzkum-
ného záměru Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., č. AV0Z
301305516, a interního úkolu České geologické služby č. 334600.
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