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Fauna v řevnických křemencích (libeňské souvrství, ordo-
vik) je známa z řady lokalit, které jsou lokalizovány přede-
vším na Zbirožsku, Rokycansku a Staroplzenecku (Holub
1911, Bouček 1940, Šnajdr 1956, Horný 1952, Havlíček
1950, 1977, Röhlich 1957, Mergl 1978, Vokáč – Grygar
1991, Moravec 1990, 2002, 2005). Fosiliferní polohy jsou
omezeny na jednotlivé polohy pískovců s jílovitými intra-
klasty, tzv. závalkovité křemence, které leží v různých strati-
grafických úrovních, a to i opakovaně nad sebou. Sběry fau-
ny v křemencích však až na výjimky (Šnajdr 1956, Horný
1952) pocházejí ze starého lomového nebo suťového mate-
riálu, často sbíraného na polích.

Způsob zachování bioskeletů v křemenných pískovcích li-
beňského souvrství (řevnických křemencích) je obecně nepříz-
nivý. Skelety bývají rozlámané až drcené, nálezy úplnějších ku-
sů jsou vzácné. Původní materiál krunýřů, schránek a koster
není zachován a dostupná kamenná jádra a negativy ukazují jen
hrubé rysy fosilií, neboť jemné detaily zastírá hrubozrnnost hor-
niny. Jemné struktury, které mají taxonomický význam, tak ne-
jsou zachovány. Důsledkem je obtížná determinace a z hlediska
současných standardů nedostatečná až problematická charakte-
ristika mnoha druhů z řevnických křemenců (zejména mezi tri-
lobity), která má dalekosáhlé důsledky z hlediska mezinárodní
korelace fauny řevnických křemenců.

Hřbet a severní svahy vrchu Čiliny z. od Rokycan jsou
územím, na kterém závalkovité křemence znali sběratelé již
od počátku 20. století (Holub 1911, Šnajdr 1956). I když

komplexní analýza fauny nebyla zde dosud provedena, je
zřejmé, že závalkovité křemence ze sutí původně tvořily více
horizontů, odlišujících se i druhovým složením fauny. Pří-
kladem jsou křemence s hojným orthidním ramenonožcem
Cilinella cilinensis, který není znám z žádné jiné lokality
řevnických křemenců, nebo křemence s hojnými ostrakody
a jinou drobnou faunou neznámou odjinud.

Mezi různými typy fosiliferních závalkovitých křemenců
byl v polích nad železniční zastávkou Klabava nově nalezen
blok, který je unikátní zachováním organických zbytků. Kru-
nýře trilobitů v tomto jemnozrnném křemenci nejsou vylou-
ženy a původní exoskeletony tak mají zachovanou i jemnou
skulpturu povrchu.

Tento jedinečný způsob zachování byl zjištěn u druhů Dal-
manitina cilinensis Šnajdr, 1957, Eccoptochile sp., Deana-
spis parviporus Přibyl a Vaněk, 1969 a Stenopareia panderi
(Barrande, 1852).
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Třída Trilobita Walch, 1771
Řád Phacopida Salter, 1864
Podřád Cheirurina Hawle et Corda, 1847
Čeleď Cheirurinae Salter, 1864
Podčeleď Eccoptochilinae Lane, 1971
Rod Eccoptochile Hawle et Corda, 1847
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Eccoptochile sp.

Poznámky: Se zbytky exoskeletonu je zachováno jedno ne-
úplné kranidium, vyobrazené zde na obr. 1 A–C. Toto kra-
nidium je velmi podobné kusu publikovanému Šnajdrem
(1956, Pl. IV, fig. 2) jako Eccoptochile sp., ovšem je
mnohem lépe zachovalé. Podél anteriorálního okraje a la-
terálních partií glabely včetně části pevných lící jsou u ná-
mi studovaného kusu zachovány zbytky granulace (viz
obr. 1 A, C). Zachování povrchu fragmentů exoskeletonu
je dokonce lepší než u latexového výlitku získaného z ne-
gativu téhož kusu (obr. 1B).

Podřád Phacopina Struve in Richter et al., 1959
Čeleď Dalmanitidae Vogdes, 1890
Podčeleď Dalmanitininae Destombes, 1972
Rod Dalmanitina Reed, 1905

Dalmanitina cilinensis Šnajdr, 1957

Poznámky: Nalezeno bylo celkem pět fragmentů cephalo-
nů, pygidií a trupových článků se zachovalým exoskele-
tonem. Za zmínku stojí předeším úlomek glabely s rela-
tivně hrubou granulací na laterálních glabelárních
lalocích (viz obr. 1D) či fragment pygidia s exoskeleto-
nem (obr. 1E).

Řád Asaphida Salter 1864
Čeleď Trinucleidae Hawle et Corda, 1847
Podčeleď Marrolithinae Hughes, 1971
Rod Deanaspis Hughes et al. 1975

Deanaspis parviporus (Přibyl a Vaněk, 1969)

Poznámky: Šnajdr (1981) popsal z křemenných pískovců
druh Deanaspis linol Šnajdr 1981. Ve shodě s Vaňkem
a Valíčkem (1997) však tento druh považujeme za konspe-
cifický s druhem D. parviporus (Přibyl a Vaněk 1969). Na
rozdíl od Shawa (1995) však posledně zmíněný druh pova-
žujeme za validní, nikoli za mladší subjektivní synony-
mum D. goldfussii (Barrande, 1846). Se zbytky exoskele-
tonu je zachováno několik fragmentů cephalonů a pygidií
(viz obr. 1F–H, J). Patrná je na nich původní perforace le-
mu cephalonu i nevysoké kýlovité lišty v prostoru mezi
kanálky v posterolaterální části lemu. Zachovány jsou
dokonce i jemné terasovité linie (terrace lines) na okraji
lemu (obr. 1G). Povrch lící se zdá být téměř hladký, u nej-
lépe zachovalých kusů (1G) je však patrná jejich jemná
perforace.

Řád Illaenida Jaanusson 1959
Čeleď Illaenidae Hawle et Corda, 1847
Podčeleď Illaeninae Raymond, 1916
Rod Stenopareia Holm, 1886

Stenopareia panderi (Barrande, 1852)

Poznámky: Šnajdr (1956, 1957) široce diskutoval výskyt
druhu Stenopareia panderi (Barrande, 1852) v tehdejším
pojetí také v řevnických křemencích (tehdy drabovských
křemencích). Podal také výčet dalších lokalit a vyobrazil
(na Pl. VII, fig. 3) velmi podobné pygidium k námi studo-
vanému kusu (obr. 1I zde). Rovněž Bruthansová (2003)
výskyt S. panderi z libeňského souvrství uvádí. Vaněk
a Vokáč (1997) ovšem omezují výskyt tohoto druhu vý-
hradně na zahořanské souvrství. Druh S. panderi navíc Va-
něk a Valíček (2001) řadí do rodu Vysocania Vaněk a Vo-
káč 1997. Validitu rodu Vysocania Vaněk a Vokáč, 1997
ale zpochybnila Bruthansová (2003) a její argumenty lze
minimálně zčásti považovat za validní. Hammann (1992)
navíc zařadil typový druh rodu Vysocania – Zbirovia vaneki
Šnajdr, 1957 do rodu Ulugtella Petrunina, 1975. Širší dis-
kuse problematiky ovšem přesahuje rámec této práce, pro-
to se držíme tradičního konceptu. Vaněk a Valíček (2001)
také uvádějí z libeňského souvrství výskyt manuskriptních
taxonů Zbirovia arata tesselata Moravec (MS), Harrisia
rumpalensis Moravec (MS) a Cekovia apollo Moravec
(MS) spolu s Ectillaenus? holubi (Šnajdr, 1956).
Po srovnání vyobrazeného pygidia s originálním a doku-
mentačním materiálem M. Šnajdra, uloženým v České
geologické službě, lze konstatovat, že vyobrazené pygidi-
um je patrně totožné s druhem Stenopareia panderi (Bar-
rande, 1852) v tradičním pojetí. Je však vhodné na tomto
místě uvést, že většina jedinců tohoto druhu, pocházejících
z libeňského souvrství, včetně studovaného kusu má pygi-
dium výrazně širší než delší (poměr Lp/Wp je kolem
0,55–0,65), zatímco lektotyp S. panderi (NM L 15607) má
tento poměr 0,82. Existuje ovšem řada „přechodných“ je-
dinců. Jde-li o případ vnitrodruhové variability, rozdílné-
ho způsobu zachování, kombinaci obého nebo o potenciál-
ní nový taxon, může ukázat až statistická analýza.
Podél pravého a v menší míře i levého
posterolaterálního okraje námi studovaného pygidia
jsou zachovány zbytky exoskeletonu. Ty se odlupují po
vrstvách, ale je velmi nepravděpodobné, že by to mohly
být relikty původních struktur exoskeletonu. Pravděpo-
dobně půjde o produkt diageneze. V každém případě
jsou na vnější vrstvě patrné zbytky jemné perforace a
jemných dolíčkovitých vtisků.
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