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Vedlejším produktem dlouhodobého výzkumu organofosfa-
tických ramenonožců v siluru a devonu Barrandienu, které
spočívají v extrakci fosilií z vápenců pomocí roztoku kyseli-
ny octové, jsou nálezy silicifikované či částečně fosfatizova-
né fauny (Mergl 2010). Rezidua však kromě jílové příměsi
a dolomitu obsahují často i menší množství většinou dobře
krystalovaného diagenetického pyritu.

V reziduu z vyšší části motolského souvrství z lomu Kosov
u Berouna (profil 767 podle Kříže 1992) byla již dříve zjištěna
rozsáhlá pyritizace původně karbonátových skeletů v poloze
tufitických vápenců (poloha 4 podle Kříže 1992). Pyritizace je
však v této poloze (wenlock, sheinwoodian, zóna C. perneri –
C. ramosus; Kříž 1992) velmi hrubá a zachování původních
karbonátových schránek a skeletů není příliš kvalitní. Podstat-
ně jemnější pyritizace byla nově zjištěna o několik metrů výše
ve velké konkreci šedého vápence, ležící ve sledu graptolito-
vých břidlic zóny C. lundgreni. Pyritizace je patrná již makro-
skopicky v terénu a částečně postihuje až několik milimetrů
velké misky ramenonožců. Rozpouštěním byla zjištěna hojná
pyritizace v několika 1–2 cm mocných vrstvičkách uvnitř no-
dule, které kompletně podlehly rozpouštění a ze kterých se
uvolňovalo bohatě fosiliferní pyritové reziduum, zatímco zbý-
vající části nodule se rozpouštěly podstatně hůře.

Pyrit úplně nahrazuje skelety a schránky rugózních a tabulát-
ních korálnatců, větve mechovek, štíty trilobitů, misky rameno-
nožců a lasturnatek. Pyritizace je velmi jemná a zachovává de-
taily o velikosti desetin milimetru. Velkou výhodou je zejména

nedostatek druhotné deformace skeletů. Úplné uvolnění pyriti-
zovaných skeletů z horniny umožňuje studium detailů dříve ne-
známých. Takovými detaily jsou trojrozměrně zachovalé pleu-
ry trilobitů, trny a volné líce trilobitů s dobře zachovanými
duplikaturami, pygidia s duplikaturou a vnitřní části kranidií.
U ramenonožců jsou dobře zachované detaily vnitřního povr-
chu misek (zámkové výběžky, svalové pole). Kromě pyritizo-
vané fauny byly zjištěny poměrně hojně úlomky i celé misky
organofosfatických ramenonožců rodů Lingulops, Acrosaccus,
Havlicekion, problematická fosfatická mikrofosilie Eurytholia
a vzácně i izolované elementy konodontů. Tyto fosilie jsou fo-
silizovány fosforečnanem vápenatým; pyrit je nenahrazuje ne-
bo tvoří na jejich povrchu schránek drobné krystalky.

V pyritem bohatých polohách byla zjištěna následující ra-
menonožcová a trilobitová fauna:

ramenonožci: velmi hojně Leangella tufogena (Havlíček,
1961), hojně Eoplectodonta sowerbyana (Barrande, 1848),
Arcualla cliens Havlíček, 1977, a Resserella canalis (Sower-
by, 1839), vzácně Leptaena sp., Strophoprion? sp., Coolinia
pecten (Linnaeus, 1758), Skenidioides moranus Havlíček,
1977, Cineorthis cinearia Havlíček, 1974, sp., Ravozetina
quasiprokopia Havlíček, 1977), Whitfieldella ypsilon (Bar-
rande, 1847), „Atrypa“ sp. a Macropleura? sp.;

trilobiti: velmi hojně Cyphoproetus depressus depressus
(Barrande, 1846), hojně Cheirurus cf. obtusatus Hawle &
Corda, 1847 a Staurocephalus murchisoni Barrande, 1846,
vzácně Otarion? sp., Aulacopleura? sp. a Leonaspis? sp.
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Zachování a složení fauny jednoznačně svědčí o transpor-
tu fauny z mělčin do hlubší, na kyslík chudší části pánve. Pří-
tomnost korálů a mechovek to dostatečně dokládá, nicméně
skelety nebyly transportem příliš rozlámány. Líce trilobitů,
pygidia a misky ramenonožců jsou často úplné a k jejich
fragmentaci dochází až sekundárně v průběhu rozpouštění
a následného promývání. Obdobnou asociaci v tufitické po-
loze ze stejného stratigrafického intervalu v lomu na Koso-
vě, i když nepyritizovanou, popsal Turek (1990). Složení
ramenonožcové fauny je velmi blízké složení společenstva
Strophoprion – Eoplectodonta (podle Havlíčka – Štorcha
1990) z lokality Hliník u Svatého Jana pod Skalou. Shoduje
se i stratigrafická poloha fauny; Havlíček (1995) řadí faunu
z lokality Hliník do zóny C. lundgreni. Společenstvo Stro-
phoprion – Eoplectodonta bylo až doposud uváděno jen
z blízkého okolí Svatého Jana pod Skalou a řazeny k němu
byly i některé historicky známé fauny z okolí Loděnice a Bu-
bovic (Havlíček – Štorch 1990).

Zachování misek ramenonožců a krunýřů trilobitů je na-
vzdory krystalickému pyritu poměrně příznivé a umožňuje
studium znaků, které nejsou běžnými metodami zjistitelné.
To se týká především stavby vnitřních struktur drobných mi-
sek ramenonožců a drobných zbytků trilobitů. Pyritizace po-
stihuje menší skelety úplně; umožňuje tak zjistit úplné délky
trnů, šířku duplikatur, sílu krunýře apod. Zjištění tohoto typu
pyritizace bioskeletů ukazuje na další, dosud nevyužité mož-
nosti studia drobných druhů v siluru Barrandienu.
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Řada druhů je obtížně určitelných, neboť jsou přítomny jen
jedním nebo několika neúplnými exempláři; některé proble-
matické misky ramenonožců jsou vyobrazeny (obr. 2C, F, G).
V systematické části nejsou u zjištěných druhů z důvodů
stručnosti uváděny vyšší taxonomické jednotky; zařazení
druhů uvádějí Havlíček a Štorch (1990), Šnajdr (1980,
1984), Přibyl a Vaněk (1981), Přibyl, Vaněk a Hörbinger
(1985) a Vaněk a Valíček (2002).
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Leangella tufogena (Havlíček, 1961)
Obr. 1: A1–8

Poznámka: Na novém materiálu je výborně zachována vnitř-
ní stavba misek s dobře patrnými ramenními lamelami

a silně vyvýšeným submarginálním valem u hřbetní misky
(obr. 1: A4, 7, 8). U břišní misky silně vyvýšený val ohra-
ničuje svalové pole (obr. 1: A2, 3, 5, 6). Tento druh nepatří
k hojným druhům v motolském souvrství, až dosud byl
uváděn z oblasti mezi Zbuzany a Dobříčí a ze Svatého Jana
pod Skalou z lokality Hliník (Havlíček 1967, Havlíček
a Štorch 1990). Je nejhojnějším druhem ramenonožce
v pyritizovaných vzorcích z Kosova; byli nalezeni i dvou-
miskoví jedinci.

Eoplectodonta sowerbyana (Barrande, 1848)

Poznámka: Druh je vzácný, zachovaný jen v menších frag-
mentech; na vnitřní straně hřbetních misek jsou patrné
dlouhé ramenní lamely (viz Havlíček 1977).

Cineorthis cinearia Havlíček, 1974
Obr. 1: B1–4

Poznámka: V materiálu byly zjištěny celkem čtyři hřbetní
misky. U tří mladých jedinců je patrný lamelózní zámkový
výběžek; u většího jedince je tento výběžek masivnější,
přesto však nevyplňuje celou plochu notothyriální plošiny
mezi podpůrnými lištami brachioforů, což je rodovým
znakem rodu Cineorthis Havlíček, 1974. Je však pravdě-
podobné, že i tato miska patří juvenilnímu jedinci. Typový
materiál Cineorthis cinearia má podstatně větší velikost
misek (o délce až 18 mm).
Cineorthis cinearia je znám pouze ze Svatého Jana pod
Skalou (lokalita Hliník: Havlíček 1977). Nalezení jedinci
tak výrazně rozšiřují známý geografický areál tohoto druhu.

Skenidioides moranus Havlíček, 1977

Poznámky: Přestože byly zjištěny jen dva fragmenty břišní
misky, všechny znaky potvrzují příslušnost k uvedenému
druhu. Výskyt tohoto druhu je omezen na vyšší část motol-
ského souvrství a uvádí se i ze spodní části kopaninského
souvrství (Havlíček 1977). Z motolského souvrství byl až
doposud znám jen ze Svatého Jana pod Skalou (lokalita
Hliník; Havlíček – Štorch 1990).

Arcualla cliens Havlíček, 1977

Poznámky: Nalezené misky jsou silně fragmentární a mají
zachované jen vrcholové části. Hluboko vtištěné diduktory
u svalového pole břišní misky opravňují přiřazení k tomu-
to druhu, který je hojný v širším okolí Svatého Jana pod
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Skalou a Berouna (Havlíček – Štorch 1990). Na vzorku
s pyritizovanou faunou je nejhojnějším orthidním rameno-
nožcem.

Resserella canalis (Sowerby, 1839)
Obr. 1E

Poznámky: Na základě krátkého ventrálního svalového pole
a z profilu se silně klenutou osní části misek lze nalezené
vrcholové partie misek přiřadit k uvedenému druhu. Druh je
znám ze Svatého Jana pod Skalou (lokalita Hliník) a z loka-
lity V Kozle u Berouna; běžně se vyskytuje rovněž v zahra-
ničním wenlocku (viz Havlíček – Štorch 1990).

Ravozetina quasiprokopia Havlíček, 1977
Obr. 1: D1–3

Poznámky: Tři neúplné tenkostěnné misky jsou nápadné vý-
raznou ozdobou, nepřítomností septa u hřbetní misky
a chabě vyvinutými svalovými vtisky adduktorů u hřbetní
misky. Příslušnost misek k druhu Ravozetina quasiproko-
pia je pravděpodobná. Je zde však významný rozdíl v ná-
padné punktaci u nalezených misek, která není u materiálu
z vápenců (Havlíček 1977) patrná; tento rozdíl však může
být podmíněn způsobem zachování pyritizací. Druh uvádí
Havlíček (1977) jako hojný ve svrchní části motolského
souvrství v oblasti mezi Mezouní a Suchomasty a z území
Prahy (Pankrác, Podolí, Smíchov); z lokality Hliník u Sva-
tého Jana pod Skalou není znám.
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Cheirurus cf. obtusatus Hawle & Corda, 1847
Obr. 1: L1, 2

Poznámky: K dispozici je poměrně dobře zachovalé, i když
neúplné kranidium a několik menších fragmentů včetně
volných lící. Vyobrazené kranidium se liší od druhu
Ch. obtusatus užší glabelou a méně zaoblenými laterální-
mi glabelárními laloky.Tento rozdíl je však jen zdánlivý,
způsobený odlomením laterálních partií glabelárních lalo-
ků. Zařazení do (rovněž stratigraficky odpovídajícího)
druhu Ch. obtusatus lze proto považovat za poměrně jisté.
Druh je podle poslední revize Vokáče a Krýdy (2010)
znám z širokého spektra lokalit i litofacií zón C. perneri –
T. testis (svrchní scheinwoodian až spodní homerian, wen-
lock). Je především hojnou složkou trilobitového spole-
čenstva či spíše asociace s Liolalax – Sphaerexochus –
Cheirurus ve smyslu Chlupáče (Chlupáč 1987). Podle Vo-
káče a Krýdy (2010) se v rámci tohoto trilobitového spole-
čenstva taxon Ch. obtusatus nehojně vyskytuje v lomu Ko-
sov (profil č. 767), a to ve zhruba 10 cm mocné poloze
vápnitého tufitu vyvinuté uvnitř sekvence graptolitových
břidlic biozón C. perneri – C. ramosus. Dále byl podle Vo-
káče a Krýdy (2010) v rámci tohoto společenstva zjištěn

z různých typů karbonátů a vápnitých tufitů, vystupujících
na lokalitách Lištice – Barrandovy jámy, Lištice, profil
č. 759 a Lištice – Na hradišti, Žabákový lom – U cestičky
a na lokalitě Srbsko – V Kozle v ca 50 cm mocné poloze
hnědočervených vápenců (zóna C. lundgreni?). Ve spole-
čenstvu s Liolalax – Sphaerexochus – Cheirurus je podle
Vokáče a Krýdy (2010) Ch. obtusatus znám také z lokality
Loděnice – Špičatý vrch z poloh zelenošedých deskovi-
tých tufitických vápenců a břidlic náležejících biozóně
C. radians; tento druh uvádějí také z tufitických bioklastic-
kých vápenců na lokalitě Sedlec – U scíplých volů, biostra-
tigraficky nejspíše rovněž příslušejících biozóně C. lund-
greni. V neposlední řadě byl podle Vokáče a Krýdy (2010)
tento cheiruridní trilobit zjištěn i ze světle šedých tufitic-
kých bioklastických vápenců vystupujících ve Svatém Ja-
nu pod Skalou na lokalitě Hliník (viz též poznámky o po-
dobném výskytu brachiopodů). Nehojně se Ch. obtusatus
vyskytuje také v trilobitovém společenstvu s Aulacopleura
konincki v pojetí Chlupáče (1987), které oživovalo hlubo-
kovodní prostředí (BA 5) s převládající sedimentací vápni-
tých břidlic s hojnou příměsí tufitů známých jako „aula-
copleurové“ břidlice, které sedimentovaly především
v době biozóny Testograptus testis. V této litofacii však
dorůstali jedinci Ch. obtusatus podstatně menších rozměrů
než v mělkovodních bioklastických vápencích (Vokáč
2000, Vokáč – Krýda 2010). Z aulakopleurových břidlic je
Ch. obtusatus znám například z lokalit Špičatý vrch u Lo-
děnic – Barrandovy jámy, Na Černidlech a také z Velké
Chuchle. Z lokality Řeporyje – Arethusinová rokle tento
druh uvedli Prantl (1936) a Bouček (1937) jako Cheirurus
insignis. Cheirurus obtusatus je nejspíše také přítomen
v aulakopleurových břidlicích s karbonátovými vložkami
a nodulemi (zóna T. testis), vystupujících na severním úpa-
tí Hemrových skal u Nové Vsi (viz Kříž 1992, Vokáč –
Krýda 2010).

Staurocephalus murchisoni Barrande, 1846
Obr. 1: K1–4

Poznámky: Zbytky trilobita S. murchisoni jsou v reziduu jako
dvě neúplná, avšak typická pygidia a více fragmentů vol-
ných lící. Materiál se shoduje s popisem druhu jak v počtu
segmentů, tak i ve tvaru pygidia. Oproti vzorkům získaným
z horniny je výborně zachována duplikatura pygidia.
Tento druh je znám z řady lokalit z inkriminovaného strati-
grafického intervalu: Loděnice – Černidla, Svatý Jan pod
Skalou – Elektrárna, Na skalce, Hliník, Záhrabská, Lištice,
Řeporyje – U Trunečkova mlýna apod. Problematické
zbytky pocházejí i z lokality Malá Chuchle – Vyskočilka
ze zóny C. murchisoni (coll. Vaněk uložená ve sbírkách
České geologické služby).

Cyphoproetus depressus depressus (Barrande, 1846)
Obr. 1: H1–5

Poznámky: C. depressus depressus je v reziduu přítomen více
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neúplnými kranidii, větším počtem volných lící (většinou
fragmentárních) a několika pygidii s převážně neúplně
pyritizovanou osou. Pyritizovaný materiál s popisem dru-
hu (Šnajdr 1980) sdílí především shodný tvar glabely s vý-
raznými obloukovitě prohnutými S1, tvar lícních trnů a re-
lativní šířku preglabelárního pole. Shodný je též tvar
a klenutí pygidia, vzhled pleurálních pruhů i počet axiál-
ních prstenců (6 plus terminální část). Zejména z cephalo-
nů jsou však jako pyritizované zbytky zachovány pouze
fragmenty. Druh byl nalezen i ve vzorcích získaných pro-
tloukáním nodule. Diskuse vztahů v rámci skupiny C. de-
pressus (viz Šnajdr 1980) přesahuje rámec této krátké
zprávy, bude však zřejmě vyžadovat revizi. C. depressus
depressus je podle Šnajdra (1980) známý z těchto lokalit
zóny C. lundgreni: Lištice, Praha – Nová Ves, Praha – Řepo-
ryje (U Trunečkova mlýna) a Loděnice (Černidla). Výskyt
tohoto druhu v inkriminovaném stratigrafickém intervalu
uvádí z lomu Kosov (přímo z profilu 767) také Kříž
(1992). Fragment přední části kranidia, označený CH1
a CH2, upomíná spíše na druh C. putzkeri Šnajdr s částeč-
ně prolomeným preglabelárním polem. Připomíná poně-
kud i rod Otarion Zenker 1833, od kterého se liší plochou,
málo klenutou glabelou. Je však příliš fragmentární pro
přesnější určení.

Otarion? sp.
Obr. 1: CH3

Poznámky: Fragment trupového článku s axiálním ostnem
s největší pravděpodobností náleží rodu Otarion Zenker
1833. Adrain a Chatterton (1994) považují tento rod za
subjektivní starší synonymum rodu Conoparia Hawle
a Corda, 1847 (bližší diskuse je mimo rámec této práce).
Výskyt zbytků Otarion sp. uvádí z profilu č. 767 na Ko-
sově již Kříž (1992). Stratigraficky blízko studovaného
intervalu (zóna C. lundgreni) se vzácně vyskytují Harpi-
della hama (Šnajdr, 1984), a to přímo v zóně C. lund-
greni na lokalitě Kozel, Harpidella(?) lodenicensis
Prantl,Vaněk a Hörbinger, 1984 poněkud níže v zónách
M. riccartonensis až M. bellophorus a Conoparia incul-
pata Přibyl a Vaněk 1981 (zóna C. murchisoni až T. tes-
tis). Jeden z paratypů posledně jmenovaného druhu pod-
le Šnajdra (1984) pochází z devonských vápenců.
Adrain a Chatterton (1994) jej považují za zástupce rodu
Cyphaspis a vzhledem ke stratigrafické nejistotě (viz
Šnajdr 1984) i za nomen dubium. Vaněk a Valíček
(2002) však tento druh ponechávají v rodu Conoparia.
Harpidella(?) lodenicensis a C. inculpata jsou známy
z klasické lokality Loděnice – Černidla. Zařazení H.(?)
lodenicensis k rodu Harpidella je však nejisté (viz i Ad-
rain – Chatterton 1995), protože jeho preglabelární pole
je příliš široké a klenutí cephalonu menší, než by odpo-
vídalo diagnóze rodu. Podle Šnajdra (1984) rod Harpi-
della v Barrandienu zcela chybí, minimálně Conoparia
hama Šnajdr 1984 však k tomuto rodu nepochybně nále-
ží (viz i Vaněk – Valíček 2002).

Aulacopleura? sp.
Obr. 1: I

Poznámky: Fragment volné líce zřejmě náleží k rodu Aula-
copleura. Jeho zachování však neumožňuje bližší zařaze-
ní. Rod Aulacopleura je masově rozšířen na většině lokalit
inkriminovaného stratigrafického intervalu včetně profilu
Kosov 676 (viz Kříž 1992, str. 55).

Leonaspis? sp.
Obr. 1: J

Poznámky: K dispozici je pouze fragment pravé pleury
s osou (včetně apodemů) a částečně zachovanými trny.
Vzhledem k úlomkovitému zachování kusu není možné
přesnější určení.
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Zjištěný způsob zachování – jemnou pyritizací nahrazující
karbonátové skelety a schránky – ukazuje na další možnosti
získání drobné fosilní fauny. Způsob zachování však ne-
umožňuje studium některých struktur vzhledem k malé ve-
likosti, křehkosti a v některých případech i přítomnosti
krystalické struktury pyritu, zastírající původní rysy schrá-
nek a skeletů. Na straně druhé pyritizace zachovává struk-
tury, které jsou jinak obtížně zjistitelné, jako například
struktury vnitřní stavby misek, detaily duplikatur u trilobitů
a trny.

Nález ukazuje rovněž na to, že některá fauna motolského
souvrství, která byla doposud známa jen z blízkého okolí
Svatého Jana pod Skalou, má z geografického hlediska širší
rozšíření a není bezprostředně omezena jenom na okolí to-
hoto vulkanického centra. Svým taxonomickým složením
se zjištěná fauna dosti blíží fosilní asociaci kladené do spo-
lečenstva Strophoprion – Eoplectodonta, která je typicky
známa z vyšších poloh motolského souvrství na lokalitě
Hliník u Svatého Jana pod Skalou (Havlíček – Štorch 1990)
a trilobitové asociaci Liolalax – Sphaerexochus – Cheiru-
rus sensu Chlupáč (1987) známé z řady lokalit oblasti Bar-
randienu.

Poděkování. Výzkum byl podpořen prostředky grantu GAČR
205/07/0466 a projektem VaV MKČR DE08P04OMG002.
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