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Žihelská pánev byla po dlouhou dobu jednou z nemnoha
našich svrchněpaleozoických limnických pánví, ze kterých
nebyla doposud známa žádná fosilní fauna (Štamberg – Za-

jíc 2008). Teprve v průběhu roku 2009 byly při geologic-
kém mapování na území listu Jesenice objeveny první ži-
vočišné fosilie v severní části pánve (Šimůnek et al. 2010)
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na lokalitách Jesenice (mšecké vrstvy) a Velečín (hředel-
ské vrstvy).

Během dokumentace lineárního profilu výkopu pro
plynovod Gazela jsem byl přizván profilujícím geologem
R. Lojkou k provedení orientačního paleontologického
průzkumu a sběru fosilií mšeckých vrstev. Jako nejnaděj-
nější byl vytipován úsek kolem dokumentačního bodu
PC 004 a směrem k dokumentačnímu bodu PC 018. Tato
část profilu se nalézá v katastru obce Přehořov u Žihle,
v jižní části žihelské pánve. Nehojná fauna pochází z bazál-
ní části mšeckých vrstev, tvořených šedými (ve vlhkém
stavu šedočernými) organikou bohatými jílovci (obr. 1a).

Nalezená fauna je velmi chudá. Nejhojnější byly nálezy
akantodů Acanthodes sp., reprezentované dvěma ploutevní-
mi trny (obr. 1c) a skapulokorakoidem. Překvapivé je mini-
mální zastoupení paprskoploutvých ryb. Byl nalezen pouze
jediný nekompletní otisk šupiny, která je však, díky charak-
teristické skulptuře, určitelná jako Elonichthys sp. (obr. 1d).
Posledním nálezem je jediný zde zjištěný koprolit.

Kromě fauny byly při bázi mšeckých vrstev nalezeny pro
tuto litostratigrafickou jednotku nepříliš obvyklé, bohužel
však špatně zachovalé části větví konifer řádu Voltziales,
pravděpodobně rodu Ernestiodendron či Walchia (obr. 1b).
Tyto nálezy byly patrné zejména při jejich prvním odkrytí,
dokud zůstala hornina s fosiliemi ve vlhkém stavu. Během
vysychání došlo z větší části k jejich destrukci.
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Díky nalezené šupině lze doložit předpokládanou přísluš-
nost k lokální bio/ekozóně Sphaerolepis-Elonichthys (viz
Zajíc 2000, 2004), která zhruba odpovídá stephanu B–C.
Určení lokální bio/ekosubzóny není možné vzhledem k ne-
dostatečnému množství nalezených fosilií. Velmi zajíma-
vý je nečekaně malý obsah zbytků paprskoploutvých ryb.
Nepřítomnost xenakantidních žraločích zbytků (jak zubů,
tak spirálních koprolitů) nelze kvůli celkovému malému

množství nálezů fauny nijak interpretovat. Zajímavý je
však procentuálně vysoký podíl zbytků planktonofágních
akantodů. Lze spekulovat o relativně izolované okrajové
části  jezera,  která  svým  charakterem  vyhovovala  spíše
akantodům než paprskoploutvým rybám. Relativně uzav-
řené cirkulaci vody v okrajové části jezera by mohly odpo-
vídat i nálezy větviček konifer.
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Stephanskou faunu se podařilo objevit i v jižní části žihel-
ské pánve. Předpokládané stáří mšeckých vrstev (lokální
bio/ekozóna Sphaerolepis-Elonichthys) lze pokládat za
prokázané. Mšecké vrstvy jižní části žihelské pánve se pa-
trně ukládaly v podmínkách méně příznivých životu než ve
většině ostatních částí mšeckého jezera.

Poděkování. Richardu Lojkovi z České geologické služby děkuji
za přizvání k odběru vzorků a za laskavé poskytnutí nepublikova-
ných dat (zejména zakreslení trasy a lokalizace dokumentačních
bodů). Výzkum byl uskutečněn v rámci projektu IGCP 575 (Penn-
sylvanian Terrestrial Habitats and Biotas of Southeastern Eura-
merica) a byl umožněn díky výzkumnému záměru Geologického
ústavu AV ČR, v. v. i. (Z 3013 0516).
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