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Summary: Volcanosedimentary complex of the České středohoří 
Mts., the formation of which dates largely to the Oligocene, is 
renowned for a number of paleontological sites – either historical 
or still productive. Paleontological finds reported from this region 
are represented especially by fossil flora. Less frequent, although 
described in much detail, are the remains of invertebrate (e.g., Prokop 
2003) and vertebrate fauna (e.g., Obrhelová 1976, Böhme 2007).

The “classical” sites of the České středohoří Mts. include also 
the Jezuitská rokle Gorge (also, Jesuitengraben in English- and 
German-written literature) near the village of Kundratice, north of 
Litoměřice. Research at this site has been conducted since the late 
19th century. Recently, students of the Faculty of the Environment 
of Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem participated 
in the paleontological investigations at this site (Žambochová 2013, 
Pongrácová 2019). The former author reviews new collections of 
fossil material gathered for the purpose of the B.Sc. Thesis. The latter 
presents paleoecological analysis focused on traces of herbivorous 
invertebrate activity in these collections. The results are summarized 
in this paper. In addition, both studies contain an integral review 
of literature on this site, which is beyond the scope of this paper. 
For the purpose of the present study, a collection of 419 samples 
of fossil material was used, retrieved from the site during the 
period 2002–2012. After a primary taxonomic determination of 

the plants, a detailed analysis was made to identify all possible 
types of damage induced by animal tracemakers with the aim to 
define functional feeding groups (in a generalized concept, these 
include marginal and non-marginal excisions, skeletonization, 
mines and also traces after oviposition (ecdysichnia, sensu Vallon 
et al. 2016). The study considered only the types of damage on 
leaves because no other parts of plant organs were present in the 
fossil material (Labandeira 2002; Genise 2017). Our subsequent 
effort was to identify these trace fossils with the valid, or at least 
provisional, ichnotaxa.

In the studied collection, other categories of plant-animal 
interactions also occurred. These are especially galls. In the 
ethological concept of their genesis, galls usually pose only reaction 
tissue of a given plant, with no specific life manifestation of the 
tracemaker (Bertling et al. 2006). Moreover, their classification is 
not yet well established – Vallon et al. (2016) proposed the term 
“cecidotaxa”. For these reasons, these were not included in this 
study. Trace fossils induced by herbivorous invertebrates were 
found on 49 leaves, with a total of 80 trace fossil specimens. 
Altogether 11 ichnotaxa were confirmed: Phagophytichnus 
ekowskii, Phagophytichnus regularis, Phagophytichnus isp. “A”, 
Phagophytichnus isp. “B”, Phagophytichnus isp., ichnogenus “I” 
circumsecans, ichnogenus “I” isp. “B”, ichnogenus “I” isp. “C”, 
Folifenestra isp. “A”, Paleoovoidus isp. and Stigmellites isp.

Doklady herbivorních aktivit bezobratlých živočichů 
na lokalitě Kundratice – Jezuitská rokle v Českém 
středohoří (spodní oligocén, okres Litoměřice, 
Česká republika)
Evidence of herbivorous activities of invertebrates on the site Kundratice – “Jesuitengraben” 
in the České středohoří Mts. (lower Oligocene, Litoměřice district, Czech Republic) 

(02–41 Ústí nad Labem)

Vulkanosedimentární komplex Českého středohoří, je-
hož geneze probíhala z velké části v období oligocénu, je 
znám řadou historických i dosud produktivních paleon-
tologických lokalit. Z regionu je známá především hojná 

fosilní flóra, méně časté, avšak detailně popsané jsou 
doklady přítomnosti bezobratlých živočichů (např. Pro-
kop 2003) a obratlovců (např. Böhme 2007, Obrhelová  
1976). 



Mezi „klasické“ lokality Českého středohoří patří i Je
zuitská rokle (v německy psané literatuře též Jesuitengra-
ben) v blízkosti obce Kundratice, severně od Litoměřic. 
Zde probíhají výzkumy již od konce 19. století (podrobně 
viz Radoň 2002), v posledních letech se na nich podílí i stu-
denti Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem (Žambochová 2013, Pongrácová 2019). 
V první jmenované práci jsou shrnuty nové sběry fosilního 
materiálu, které byly v rámci bakalářské práce shromáž-
děny, druhá autorka se věnovala paleoekologické analýze 
zaměřené na doklady aktivit herbivorních bezobratlých 
na těchto sběrech. Zjištěné závěry jsou shrnuty v tomto 
článku. Obě práce rovněž obsahují ucelenou literární re-
šerši k lokalitě, kterou zde kvůli dodržení redakčních pod-
mínek nebylo možné v plném rozsahu citovat. 

Pozice a geologická stavba nálezové lokality

Lokalita Jezuitská rokle se nachází 1,2 km od obce Kundra-
tice, v bočním údolí pod vrchem Varhošť (640 m n. m). 
Vlastní odkryv je situován v erozním zářezu levostranného 
bezejmenného přítoku potoka Rytina, který se dále vlévá 
do Labe (v historické literatuře je označován jako „Frisches 
Brünnel“), v nadmořské výšce cca 435 m. Stav lokality je 
velmi proměnlivý, vzhledem ke strmým svahům údolí je 
odkryv z velké části zakrytý sutí a půdou, odkrytý je zpra-
vidla jen při terénních sběrech (GPS: 50°35‘42,43‘‘ N, 
14°6‘13,75‘‘ E). 

Sedimentární profil náleží ústeckému souvrství v rámci 
vulkanického centra Českého středohoří. Jedná se o vul-
kanoklastickou výplň riftové deprese v paleoreliéfu tvoře-
ném křídovými sedimenty, jehož celkovou stratigrafii lze 
rekonstruovat s pomocí vrtu Ku1, provedeného cca 500 m 
jižně od zkoumané lokality v roce 1965. Profil tvoří výlevy 
nefelinických bazaltů s hojnými autoklastickými, autome-
tamorfovanými vulkanoklastickými vrstvami vznikajícími 
ve vodním prostředí. Báze spočívá v nadmořské výšce 
222,5 m, mocnější vrstvy bituminózních jílovců a tence 
laminovaných diatomitů spolu se slojkami uhlí o mocnosti 
několika centimetrů byly zastiženy ve výškách 360–368 
a 433–435 m n. m. (Kvaček – Walther 1998; Akhmetiev et 
al. 2009). Série je překryta výlevem olivinických bazaltů 
datovaných do spodního oligocénu (32,75 ± 0,82 Ma). Cel-
ková mocnost vulkanoklastického profilu je odhadována 
na více než 200 m (Bellon et al. 1998).

Níže situovaná poloha diatomitů koreluje na základě 
fauny (ryby Properca/Bilinia) i flóry s pozdně eocenními 
sedimenty na Kučlíně, další známé lokalitě Českého středo-
hoří (Kvaček 2002; Böhme 2007), odkrytý profil Jezuitské 
rokle odpovídá výše položené vrstvě diatomitů. Zde byla 
zjištěna odlišná skladba společenstva ryb (Protothymalus/
Varhostychtis), v rámci pestré flóry bylo popsáno 82 kry-
tosemenných rostlin, čtyři konifery, dvě kapradiny a dva 
mechorosty (Kvaček – Walther 1998; Veselá 2020). Soudě 
dle podílu zastoupení (sub)tropických stálezelených ele-
mentů (např. Ilex castellii, Sloanea artocarpites, Magnolia 
sp., Engelhardia sp.) měl okolní paleoekosystém charak-
ter smíšeného mezofytního lesa s trendem postupného 

zvyšování průměrné teploty, přičemž hojná je přítomnost 
vlhkomilných taxonů (Alnus gaudinii), svědčící o přítom-
nosti azonálního pásu vegetace po obvodu vodní plochy. 
Vlastní sedimenty vznikaly v prostředí eutrofních vulkanic-
kých jezer, na jejichž dně se v období s nízkou vulkanic-
kou aktivitou ukládaly polohy diatomitů a bituminózních 
diatomových jílovců (Kvaček – Walther 1998; Akhmetiev  
et al. 2009). Podle Teodoridise a Kvačka (2015) odpovídaly 
tehdejší klimatické podmínky podnebí s průměrnou roční 
teplotou 12,1°C (dle metody Climate Leaf Analysis Multi-
variate Program – CLAMP), resp. 14,6–18,5°C a ročními 
srážkami cca 870–1190 mm (odhad s využitím metody tzv. 
Coexistence Approach). 

Skladba fauny bezobratlých 

Výskytu fosilních bezobratlých živočichů v Jezuitské rokli, 
konkrétně hmyzu, si jako první pravděpodobně povšiml již 
J. V. Deichmüller na konci 19. století, jejich nálezy popisují 
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Obr. 1. Stratigrafický profil vulkanosedimentárního komplexu 
ústeckého souvrství, zastiženého ve vrtu Ku-1. Pozice výchozu 
v Jezuitské rokli je označena hvězdičkou. Volně podle Bellona  
et al. (1998).
Fig. 1. Stratigraphic profile of the volcanic-sedimentary komplex 
(Ústí nad Labem Formation), identified in Ku-1 borehole. The 
position of the outcrop in “Jesuitengraben“ is marked with an 
asterisk. According to Bellon et al. (1998).
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také Bůžek et al. (1966). Böhme (2007) z Jezuitské rokle 
popsala hojné otisky mlžů rodu Pisidium a blíže nespecifi-
kovaných sladkovodních plžů.

Deichmüllerovy sběry, deponované v drážďanském 
Mineralogickém a geologickém muzeu, zůstaly po dlou-
hou dobu nepublikovány a jejich revizi provedl až Pro-
kop (2003). V kolekci 53 exemplářů identifikoval celkem 
sedm čeledí, náležejících pěti řádům. Na základě nových 
sběrů pak byl tento výčet výrazně rozšířen a v současné 
době jsou z lokality známi zástupci 26 čeledí napříč devíti 
řády (Odonata, Isoptera, Dermaptera, Ensifera, Hemiptera, 
Coleoptera, Trichoptera, Lepidoptera, Hymenoptera). Dle 
složení hmyzí tafocenózy z Jezuitské rokle je zřejmé, že 
v materiálu dominují terestrické druhy s dominantním za-
stoupením brouků (Coleoptera). Zjištěné taxony korelují 
s výše uvedenými paleoekologickými závěry studia fosilní 
flóry (Prokop 2003). Nepřímým dokladům přítomnosti 
bezobratlých (v podobě fosilních stop) nebyla na zájmové 
lokalitě dosud věnována pozornost.

Metodika

Pro účely této studie byla použita kolekce 419 vzorků fosil-
ního materiálu, shromážděných v letech 2002–2012 z loka-
lity Jezuitské rokle. Po primární taxonomické determinaci 
rostlinného taxonu, zpracované v rámci bakalářské práce 
Žambochové (2013), byla provedena detailní analýza za-
měřená na identifikaci všech možných typů poškození způ-
sobených živočišným původcem s cílem vymezit funkčně 
potravní skupiny (v generalizovaném pojetí jde o vnitřní 
a vnější žír, skeletonizaci, miny a také o poněkud problema-
tickou kategorii představující stopy po umístění vajíček –  
tzv. ecdysichnia; Labandeira 2002; Vallon et al. 2016; Ge-
nise 2017). Vzhledem k tomu, že ve fosilním materiálu 
se vyskytovaly pouze listy, nebyly řešeny typy poškození 
jiných rostlinných částí. Stranou byly ponechány rovněž 
hálky, které v etologickém pojetí jejich geneze představují 
pouze reakční pletivo dané rostliny, bez vlastního životního 
projevu původce (Bertling et al. 2006). Nadto není jejich 
klasifikace dosud pevně ustálena – Vallon et al. (2016) navr  
huje pro tuto kategorii fosilních útvarů termín „cecidotaxa“.

Následně bylo snahou identifikovat tyto fosilní stopy 
do platných, případně alespoň provizorních ichnotaxonů. 
Pro fotodokumentaci bylo využito fotoaparátu Canon EOS 
6D, binokulárního mikroskopu Olympus SZX12 s fotoza-
řízením (Olympus E410) a v konkrétních případech také 
elektronového mikroskopu (Scanning Electron Microscope 
S3700N).

Nálezový materiál

Ichnotřída INSECTOPHAGICHNATA (VIALOV) 
ENUSHCHENKO and FROLOV 2020

Ichnořád Phagophytichnida VIALOV 1975

Ichnočeleď Phagophytichnidae VIALOV 1975

Phagophytichnus van AMEROM, 1966

Rozšířená diagnóza: Výkrojky vyskytující se výhradně 
na okraji listové čepele, přičemž chybí všechny vrstvy 
rostlinného pletiva. Výkrojky se mohou lišit ve tvaru, veli-
kosti, tvaru oblouku a umístění podél okrajů, ale nikdy se 
nevyskytují uvnitř listové čepele bez kontaktu s jejím okra-
jem. Okraje výkrojků jsou obvykle tmavší a jejich povrch 
může být kontinuální, mohou zde však být zřetelné zbytky 
žilnatiny, které se projevují na vnější straně (Sarzetti 2010).

Phagophytichnus isp.
Tab. 1A

Materiál: 2 ex. – FZP/P12/3/043, FZP/P12/3/146.
Hostitelská rostlina: Carya sp., Dicotylophyllum sp.
Popis: Okrajové výkrojky na kraji listové čepele, nedosahu-
jící k hlavní žíle. Tvar je většinou okrouhlý, bez viditelného 
reakčního pletiva, šířka 1,5–3,5 mm a hloubka 1,3–3,0 mm. 
Uvnitř stop chybí všechny vrstvy listového pletiva.

Phagophytichnus ekowskii van AMEROM 1966
Tab. 1B, C

Diagnóza: Výkrojky, v nichž chybí všechny úrovně žil-
natiny s výjimkou hlavní žíly, zpravidla půlkruhové, 
oválné nebo podlouhlé, se zaoblenými rohy, vyskytující 
se na okrajích listů, obvykle tvořené kruhovou výsečí 
s úhlem menším než 270º. V ojedinělých případech mají 
výkrojky obdélníkový nebo čtvercový tvar. Plocha řezu se 
nikdy nedostává do styku s primární žílou. Podél okraje je 
více či méně zřetelně vyvinut zesílený val. Tyto hrany jsou 
charakterizovány výraznou tmavou čarou. Odstraněné žíly 
mohou být zvýrazněny výčnělky od okraje řezu směrem 
ven (Sarzetti 2010).
Materiál: 11 ex. – FZP/P12/3/002, FZP/P12/3/070, 
FZP/P12/3/086, FZP/P12/3/106, FZP/P12/3/195, FZP/
P12/3/235, FZP/P12/3/260, FZP/P05/3/464.
Hostitelská rostlina: Alnus gaudinii, Daphnogene cinna-
momifolia f. lanceolata, Betulaceae gen. et sp., Lauraceae 
gen. et sp., Leguminosites sp.
Popis: Výkrojky, jež se vyskytují na okrajích listové žil-
natiny, avšak nikdy se nedotýkají primární žíly. Mají elip-
sovitý tvar o šířce 1,6–11,4 mm a hloubce 1,1–5,0 mm. 
U výkrojků na vzorcích FZP/P12/3/235 a FZP/P12/3/260 je 
zachováno viditelné reakční pletivo v podobě tenké tmavé 
linie okolo stopy. Uvnitř výkrojků chybí všechny vrstvy 
listového pletiva. 

Phagophytichnus isp. „A“ SARZETTI 2010
Tab. 1D

Diagnóza: Okrajové výkrojky, které se nacházejí mezi 
dvěma sekundárními žilami, přičemž jsou odstraněny nižší 
úrovně žilnatiny. Nacházejí se od okraje až po střed listové 
čepele a mohou nebo nemusí dosáhnout střední žíly, ale 
nikdy nejsou odstraněny sekundární žíly (Sarzetti 2010).
Materiál: 1 ex. – FZP/P02/3/415.
Hostitelská rostlina: Ostrya atlantidis.
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Popis: Výkrojek je umístěný v dolní polovině listu, na okraji 
listové čepele mezi dvěma primárními žilami. Tvar je elip-
sovitý, s nevýrazným reakčním pletivem, o šířce 3,0 mm 
a hloubce 2,4 mm. Uvnitř stopy není zachována žilnatina.
Poznámka: Jedná se o morfotyp okrajových výkrojků, ty-
pický výskytem vždy jen v prostoru mezi dvěma sekun-
dárními žilami. Labandeira et al. (2007) jej označili jako 
„damage type 26“, Sarzetti (2010) nastínila příslušnost k no-
vému ichnodruhu, ale ačkoli zpracovala diagnózu, označení 
ponechala v pracovní podobě P. isp. „A“. Vzhledem k ne-
dostatku srovnávacího materiálu je pro účely této publikace 
ponechána tato provizorní klasifikace.

Phagophytichnus isp. „B“ SARZETTI 2010
Tab. 1E

Diagnóza: Výkrojky vyskytující se na vrcholu listu, s ab-
sencí všech úrovní žilnatiny, ve většině případů včetně té-
měř celé vrcholové části hlavní střední žíly (Sarzetti 2010).
Materiál: 1 ex. – FZP/P12/3/235.
Hostitelská rostlina: Lauraceae gen. et sp.
Popis: Výkrojek je umístěn na vrcholu listu, jsou odstra-
něny všechny úrovně žilnatiny, včetně primárních žil. Má 
polygonální tvar, o šířce 12,0 mm a hloubce 8,2 mm. Okolo 
stopy je patrné reakční pletivo v podobě tenké tmavé linie.
Poznámka: Rovněž provizorní klasifikace dle Sarzetti 
(2010), dříve popsaná jako „apical margin feeding“ 
(AdamiRodriguez 2004), resp. „damage type 13“ (Laban-
deira et al. 2007). Nález je v současné době předmětem 
podrobnějšího studia.

Phagophytichnus regularis (VASILENKO 2006)
Tab. 1F

Diagnóza: Okrajové výkrojky, vedoucí od jednoho z boč-
ních okrajů listové čepele, dotýkající se hlavní žíly, s absencí 
všech úrovní žilnatiny, vyjma hlavní žíly (Sarzetti 2010).
Materiál: 4 ex. – FZP/P12/3/023, FZP/P12/3/086.
Hostitelská rostlina: Platanus neptuni, Daphnogene cinna-
momifolia f. cinnamomifolia.
Popis: Výkrojky se nachází ve středové části listu, při-
čemž se dotýkají listové čepele a vedou až k hlavní žíle. 
Na vzorku FZP/P12/3/086 jsou stopy jasně okrouhlého 
tvaru, u vzorku FZP/P12/3/023 je tvar stop polygonální, 
o šířce 12,9–24,1 mm a hloubce 4,8–12,9 mm. Reakční ple-
tivo není patrné. Uvnitř stop je odstraněna žilnatina, zacho-
vána je pouze hlavní žíla.

Ichnorod „I“ SARZETTI 2010

Diagnóza: Výkrojky umístěné výhradně uvnitř listové če-
pele. V oblasti, kde se vyskytují, jsou odstraněna veškerá 
pletiva, včetně terciárních žil. Výkrojky jsou různého tvaru 
a velikosti, umístění na listu je variabilní, ale nikdy nejsou 
přítomny na okrajích, vrcholech nebo na bázi listu. Ob-
vykle se nacházejí mezi primárními a sekundárními žilami, 
ať už v přímém kontaktu, nebo bez něho. Okraje výkrojku 
mají podobu čistých a tmavých hran, někdy s pozůstatky 
žilek (Sarzetti 2010).

Poznámka: Vnitřní výkrojky, původně řazené do široce po-
jatého ichnorodu Phagophytichnus (Strauss 1977). Po zú-
žení jeho diagnózy pouze na typy poškození okraje listové 
čepele zůstala řada druhů bez rodové příslušnosti, Sarzetti 
(2010) vymezila několik nových kategorií, označených 
pouze jako „Ichnorod I a II“, v nichž definovala morfotypy 
bez definování nových platných taxonů.

Ichnorod „I“ circumsecans (STRAUS 1977)
Tab. 1G, 2A

Diagnóza: Vnitřní výkrojky zpravidla kulatého nebo ovál-
ného tvaru, nacházející se v libovolné části listové čepele. 
Vždy leží v ohraničeném prostoru mezi dvěma sekundár-
ními žilami, avšak v žádném případě je nekříží a nikdy ne-
leží na okraji listové čepele. Některé části výkrojku mohou 
být v přímém kontaktu (avšak nemusí) s jednou ze dvou 
sekundárních nebo primárních žil. Primární ani sekundární 
žilnatina není výkrojkem poškozena (Sarzetti 2010).
Materiál: 45 ex. – FZP/P12/3/022, FZP/P12/3/023, 
FZP/P12/3/035, FZP/P12/3/048, FZP/P12/3/073, FZP/
P12/3/086, FZP/P12/3/091, FZP/P12/3/124, FZP/
P12/3/146, FZP/P12/3/149, FZP/P12/3/189, FZP/
P12/3/204, FZP/P12/3/212, FZP/P12/3/217, FZP/
P12/3/221, FZP/P12/3/238, FZP/P12/3/251, FZP/
P12/3/256, FZP/P12/3/260, FZP/P12/3/263, FZP/
P12/3/271, FZP/P12/3/273, FZP/P12/3/278, FZP/
P02/3/447, FZP/P05/3/459, FZP/P07/3/473, FZP/
P02/3/602, FZP/P02/3/605, FZP/P02/3/607, FZP/P02/3/608.
Hostitelská rostlina: Platanus neptuni, Daphnogene cinna-
momifolia f. cinnamomifolia, Daphnogene cinnamomifolia 
f. lanceolata, Leguminosae gen. et sp., Acer cf. tricuspida-
tum, Rosa sp., Dicotylophyllum sp., Betula sp., Platanus 
neptuni, Laurophyllum sp., Juglandaceae gen. et sp., Sa-
lix sp., Leguminosites sp., Zelkova zelkovifolia, Carya sp., 
Fraxinus sp., Acer angustilobum.
Popis: Výkrojky jsou na ploše listu umístěny vždy mezi lis-
tovým okrajem a hlavní žilou, v prostoru mezi primárními 
žilami. Uvnitř stop není zachována žilnatina. Stopy jsou 
vejčitého až oválného tvaru, o délce 0,7–3,6 mm a šířce 
0,7–1,0 mm. Okolo stop je viditelné reakční pletivo.

Ichnorod „I“ isp. „B“ SARZETTI 2010

Diagnóza: Vnitřní výkrojky, zpravidla izolované, kruhové 
až oválné, zasahující do primární žíly nebo do jedné či více 
sekundárních žil (Sarzetti 2010).
Materiál: 4 ex. – FZP/P12/3/146, FZP/P02/3/426, FZP/
P02/3/428, FZP/P02/3/453.
Hostitelská rostlina: Dicotylophyllum sp., Ulmus fischeri, 
Daphnogene cinnamomifolia f. lanceolata, Cercidiphyllum 
crenatum.
Popis: Výkrojky jsou na ploše listu umístěny nahodile 
v prostoru mezi hlavní žilou a okrajem listu. Tvar je pro-
měnlivý, se zaoblenými obrysy, stopy dosahují délky 4,9 až 
6,8 mm a šířky 1,6 až 2,8 mm. Uvnitř stop není zachována 
žilnatina, stopy zasahují do primárních i sekundárních žil. 
Okolo stop je zachováno reakční pletivo v podobě tenkých 
tmavých linií na vnějším obvodu.
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Tab. 1. A – Phagophytichnus isp. (FZP/P12/3/043; Carya sp.), B – Phagophytichnus ekowskii van AMEROM, 1966 (FZP/P12/3/106; Betulaceae 
gen. et sp.), C – Phagophytichnus ekowskii van AMEROM, 1966 (FZP/P12/3/260; Leguminosites sp.), D – Phagophytichnus isp. „A“ 
SARZETTI, 2010 (FZP/P02/3/415; Ostrya atlantidis), E – Phagophytichnus isp. „B“ SARZETTI, 2010 (FZP/P12/3/235; Lauraceae gen. et sp.), 
F – Phagophytichnus regularis (VASILENKO 2006) (FZP/P12/3/086; Daphnogene cinnamomifolia f. cinnamomifolia), G – Ichnorod „I“ 
circumsecans (STRAUS, 1977) (FZP/P12/3/146; Dicotylophyllum sp.), H – Ichnorod „I“ isp. „C“ SARZETTI, 2010 (FZP/P02/3/604; Alnus sp.).
Tab. 1. A – Phagophytichnus isp. (FZP/P12/3/043; Carya sp.), B – Phagophytichnus ekowskii van AMEROM, 1966 (FZP/P12/3/106; Betulaceae 
gen. et sp.), C – Phagophytichnus ekowskii van AMEROM, 1966 (FZP/P12/3/260; Leguminosites sp.), D – Phagophytichnus isp. “A” 
SARZETTI, 2010 (FZP/P02/3/415; Ostrya atlantidis), E – Phagophytichnus isp. “B” SARZETTI, 2010 (FZP/P12/3/235; Lauraceae gen. et sp.), 
F – Phagophytichnus regularis (VASILENKO 2006) (FZP/P12/3/086; Daphnogene cinnamomifolia f. cinnamomifolia), G – Ichnogenus “I” 
circumsecans (STRAUS, 1977) (FZP/P12/3/146; Dicotylophyllum sp.), H – Ichnogenus “I” isp. “ „C“ SARZETTI, 2010 (FZP/P02/3/604; Alnus sp.).

A

G H

D E F

B C
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Ichnorod „I“ isp. „C“ SARZETTI 2010
Tab. 1H

Diagnóza: Vnitřní výkrojky, umístěné mezi dvěma sekun-
dárními žilami, případně podél nich, takže dva z okrajů 
výkrojku jsou v přímém kontaktu s oběma žilami (Sarzetti 
2010).
Materiál: 4 ex. – FZP/P12/3/049, FZP/P12/3/214, FZP/
P02/3/604. 
Hostitelská rostlina: Alnus sp., Cercidiphyllum crenatum.
Popis: Stopy jsou umístěny vždy mezi dvěma sekundárními 
žilami tak, že se obě části stopy sekundárních žil dotýkají. 
Tvar těchto stop je oválný, o délce 4,6–6,9 mm a šířce 
1,6–2,3 mm. Uvnitř stop není zachována žilnatina, stopy 
nezasahují do primárních žil. Na vzorku FZP/P12/3/214 je 
zachováno reakční pletivo.

Folifenestra VASILENKO 2007

Rozšířená diagnóza: Vnitřní výkrojky různého tvaru a ve-
likosti, vyskytující se ve skupinách nebo izolovaně, zaují-
mající část, nebo celý prostor mezi dvěma sekundárními 
žilami. Okraj perforace může mít podobu od jemné tmavé 
linie po silnější zesílený val (Robledo et al. 2015).

Folifenestra isp. „A“ SARZETTI 2010
Tab. 2B

Diagnóza: Vnitřní výkrojky kruhového, oválného nebo 
mnohoúhelníkového tvaru, které obsahují zachovalé žíly 
třetího nebo čtvrtého řádu (Sarzetti 2010).
Materiál: 2 ex. – FZP/P12/3/113, FZP/P12/3/275.
Hostitelská rostlina: Betulaceae gen. et sp., Platanus ne-
ptuni.
Popis: Výkrojky jsou na ploše listu umístěny v prostoru 
mezi hlavní žilou a okrajem listu. Mají kruhovitý až vejčitý 
tvar, o délce 0,7–3,1 mm a šířce 1,7–2,2 mm. Umístění mezi 
sekundárními žilami není zřetelné. Uvnitř stop zůstává za-
chována sekundární žilnatina. U vzorku FZP/P12/3/275 je 
zachováno reakční pletivo.
Poznámka: Morfotyp označený jako F. isp. „A“ je ty-
pický nahloučením drobných výkrojků do klastru, čímž 
se liší od nahodile roztroušených otvorů v případě druhu  
F. dubia (Vasilenko 2007) a do prostoru mezi žilami umís-
těných výkrojků u druhu F. intervenosa (Robledo et al. 
2015).

Ichnočeleď Paleoovoididae VASILENKO 2005

Paleoovoidus isp. VASILENKO 2005
Tab. 2C, D

Rozšířená diagnóza: Středně velké, podlouhlé, vejčité nebo 
čočkovité stopy, charakteristické pravidelným rozložením 
na listové čepeli, zpravidla s tmavým okrajem. Některé 
stopy mohou nést tmavé skvrny, nacházející se v jejich zú-
žené části, v některých případech může být patrný kruhový 
výkrojek na opačném, rozšířeném okraji (Sarzetti 2010).
Materiál: 2 ex. – FZP/P12/3/054, FZP/P02/3/603.

Hostitelská rostlina: Daphnogene cinnamomifolia f. lan-
ceolata.
Popis: Na vzorku FZP/P12/3/054 jsou stopy na ploše listu 
umístěny nahodile, některé jsou v hloučcích, jiné se vysky-
tují samostatně, zasahují jak do primárních, tak sekundár-
ních žil, některé se dotýkají hlavní žíly. Na vzorku FZP/
P02/3/603 jsou stopy soustředěny okolo hlavní žíly, ně-
které stopy jsou umístěny přímo na hlavní žíle. Stopy jsou 
vejčitého až oválného tvaru, o délce 1,2–1,3 mm a šířce 
0,3–0,5 mm. Okolo stop je viditelné reakční pletivo.
 
Ichnorod Paleominidae VIALOV 1975

Stigmellites KERNBACH 1967

Rozšířená diagnóza: Lineární miny, umístěné na jedné 
nebo obou stranách střední žíly. Tyto miny jsou umístěny 
mezi dvěma primárními anebo sekundárními žilami, nebo 
střídavě přecházejí přes některé žíly nižšího řádu. Miny 
jsou zakončeny finální komůrkou. Středem miny vede linie 
granulovaných nebo vláknitých koprolitů (Robledo et al. 
2016).

Stigmellites isp.
Tab. 2E, F

Materiál: 4 ex. – FZP/P12/3/031, FZP/P12/3/106, FZP/
P02/3/437.
Hostitelská rostlina: Fraxinus sp., Betulaceae gen. et sp., 
Ternstroemites sp.
Popis: Na vzorku FZP/P02/3/437 je zachována mina 
o délce 39 mm a šířce 0,9 mm, procházející oběma polo-
vinami listové čepele. Mina začíná v levé dolní polovině 
listu u okraje vstupní komůrkou obdélníkového tvaru. Poté 
se mina postupně rozšiřuje, vyhýbá se primárním žilám 
a pokračuje s mírně zvlněným průběhem po okraji listu. 
Přibližně ve ¾ délky listu se prudce stáčí doprava, kříží pri-
mární žíly, vine se postupně podél hlavní žíly směrem k vr-
cholu listu, poté hlavní žílu kříží, čímž se dostává do pravé 
poloviny listu, kde se opět stáčí, tentokrát směrem k bázi 
listu podél hlavní žíly, a je zakončena výletovou komůrkou. 
Koprolity se nacházejí podél celé šíře miny. V terminální 
části miny (v pravé části listové čepele) přecházejí kopro-
lity do granulované, jasně viditelné podoby. Na vzorku ne
jsou patrné žádné známky reakčního pletiva.

Na vzorku FZP/P12/3/031 jsou zachovány dvě miny. 
Délka první stopy je 17,1 mm, šířka 0,9 mm. Nachází se 
v dolní polovině levé části listu, kde začíná vstupní ko-
můrkou kruhového tvaru. Poté se mina postupně rozšiřuje 
a klikatě se vine podél listového okraje. Zhruba v jedné 
čtvrtině čepele se mina odchyluje od okraje a prudce se 
stáčí doprava k hlavní žíle. Tu nekříží, pokračuje podélně 
směrem k listové bázi, kde končí výletovou komůrkou. 
Koprolity jsou přítomny v celé šířce miny, jasně zřetelné 
jsou však jen do první poloviny délky, přibližně do míst, 
kde se mina stáčí podél hlavní žíly. Druhá mina se nachází 
přibližně v polovině levé části čepele, začíná podél hlavní 
žíly, pokračuje směrem k bázi listu podél hlavní žíly, poté 
se stáčí směrem doleva k listovému kraji, kde se postupně 
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Tab. 2. A – Ichnorod „I“ circumsecans (STRAUS, 1977) (FZP/P12/3/278; Fraxinus sp.), B – Folifenestra isp. „A“ SARZETTI, 2010 (FZP/
P12/3/275; Platanus neptuni), C, D – Paleoovoidus isp. VASILENKO, 2005 (FZP/P12/3/054 – otisk, protiotisk; Daphnogene cinnamomifolia 
f. lanceolata), E – Stigmellites isp. (FZP/P02/3/437; Ternstroemites sp.), F – Stigmellites isp. (FZP/P02/3/437; dtto) – detail granulovaných 
koprolitů (elektronová mikroskopie).
Tab. 2. A – Ichnogenus “I” circumsecans (STRAUS, 1977) (FZP/P12/3/278; Fraxinus sp.), B – Folifenestra isp. “A” SARZETTI, 2010 (FZP/
P12/3/275; Platanus neptuni), C, D – Paleoovoidus isp. VASILENKO, 2005 (FZP/P12/3/054 – positive, negative; Daphnogene cinnamomifolia 
f. lanceolata), E – Stigmellites isp. (FZP/P02/3/437; Ternstroemites sp.), F – Stigmellites isp. (FZP/P02/3/437; ditto) – detail of granulated 
coprolites (SEM microphotography).

A

E F

C D

B
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rozšiřuje. Zde se stáčí doprava a směřuje k listovému vr-
cholku, kde je zakončena výletovou komůrkou vejčitého 
tvaru.

Na vzorku FZP/P12/3/106a je zachována mina o délce 
7,5 mm a šířce 0,2 mm. Nachází se v pravé části listu, při-
bližně v polovině výšky čepele. Začíná dobře viditelnou 
vstupní komůrkou vejčitého tvaru, ležící u hlavní žíly. 
Mina se poté stáčí směrem k pravému listovému okraji 
a má mírně zvlněný průběh. V terminální části je zakon-
čena u listového okraje. Stopa nenese viditelné koprolity 
či reakční pletivo.

Diskuse a závěry

Studie věnované interakcím rostlin a herbivorních bezob-
ratlých jsou užitečným nástrojem pro poznání potravních 
vztahů v paleoekosystémech, představují zároveň vodítko 
k rekonstrukci druhové diverzity, prováděné s pomocí do-
chovaných dokladů o řadě etologických projevů druhů, za-
chovaných ve formě specifického poškození listu, případně 
jiné části rostliny. V prostředí spodního miocénu Mostecké 
pánve se tomuto tématu věnovali například Knor et al. 
(2015). Ve zmíněné práci autoři aplikovali postup, který 
podrobně rozpracovali Labandeira et al. (2007), spočívající 
v identifikaci funkčně potravních skupin, které se podrobně 
rozlišují na početné typy poškození (Damage Type, DT), 
vykazující odlišnosti v tvaru, umístění na ploše listu, veli-
kosti i počtu. Výsledkem je vymezení rozličných potrav-
ních a dalších (rozmnožovacích aj.) etologických strategií 
herbivorních původců. 

Fosilní stopy – ať již na listech rostlin, či přímo v sedi-
mentární hornině – však podléhají, stejně jako živé orga-
nismy, pravidlům taxonomie a nomenklatury, jakkoli jsou 
zde specifické odlišnosti. Základní pravidla tzv. modelu 
ichnotaxobází, tedy definování vhodného souboru znaků 
použitelných pro stanovení diagnózy ichnotaxonu, defino-
vali Bromley (1990) a Bertling et al. (2006). Považujeme 
proto za opodstatněné prosazovat spolu s funkčně etologic-
kým přístupem zároveň i pojetí taxonomické, a to i přesto, 
že řada fosilních stop na listech dosud nemá taxonomii 
uspokojivě vyřešenou. 

Předkládaná studie proto primárně neřeší etologické 
charakteristiky původců nalezených forem fosilních stop, 
ale především usiluje o taxonomický pohled, vedoucí 
ke klasifikaci těchto stop s použitím platných nebo alespoň 
prozatímních ichnotaxonů. Souhrn zjištění bude moci být 
využit pro determinaci dalších nálezů a také pro etablování 
nových ichnotaxonů. 

Studiu byla podrobena kolekce 419 listů ze spodně 
oligocenních diatomitů v Jezuitské rokli (České středo-
hoří). Fosilní stopy způsobené herbivorními bezobratlými 
byly zjištěny na 49 listech, na nichž bylo zjištěno celkem  
80 exemplářů fosilních stop. Potvrzeno bylo celkem  
11 ichnotaxonů: Phagophytichnus ekowskii, Phagophytich-
nus regularis, Phagophytichnus isp. „A“, Phagophytichnus 
isp. „B“, Phagophytichnus isp., Ichnorod „I“ circumsecans, 
Ichnorod „I“ isp. „B“, Ichnorod „I“ isp. „C“, Folifenestra 
isp. „A“, Paleoovoidus isp. a Stigmellites isp.

Poškození vykazuje 11,7 % listů, což jsou hodnoty nižší, 
než uvádí Knor et al. (2015) ze spodně miocenních loka-
lit v Mostecké pánvi (22,8 %). Rozdíl může být způsoben 
jednak přísně kritickým posouzením, kdy byly z hodnocení 
vyřazeny všechny exempláře, u nichž nebylo možné vylou-
čit abiogenní poškození listu či poškození „post mortem“, 
jednak tím, že nebyly hodnoceny hálky a podobné útvary 
nesplňující definici fosilní stopy.

Studium poškození listů ve fosilním záznamu předsta-
vuje způsob, jak nepřímo identifikovat řadu živočišných zá-
stupců tehdejšího paleoekosystému, a tento článek dokládá, 
že sedimenty vulkanosedimentárního komplexu Českého 
středohoří mají velký potenciál pro další výzkum.

Poděkování. Publikace vznikla za podpory projektu UJEP-
-SGS-2020-44-003-3 (SURTUR). Poděkování náleží rovněž edito-
rovi Václavu Zieglerovi a recenzentům Stanislavu Knorovi, Radku 
Mikulášovi a Jakubu Sakalovi. 
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