
�������	
���
��

��������	����
������������������
�	��

�������	�����������	�������	����������������������� ������	�

!"#$% &' ()(*+

Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno;

miroslav.bubik@geology.cz

�������	
� ��������	
����	��������	����������	����������

����������	������������

�
������ ,-� ������ �� ./������ �������	�� ���� ��� %������	

)	�� -��� �	�����0���� ��� ����� ��	��	� �� ������	����� �	� �-�

������� �� ��������	0 ��� ������	����� -��� ������1 ��/���	0 �	�

���������� �	 234 ������ ����5 ,�� ����� �� ��� ���������  ���6

���	� ���� ��� ��� ���� ��	���	�� ��������0� �� 78 ������

����	���� �� ��	���� ����/	�� ��������� 9��������������

����������: �	� ��������� 9�������������� ���� ����������: ��6

����	��� -��� ��- 	����������; �������	��� �	� ����������5

,�� ����� �� 0��� �������� �������	� ���� ���������� 	���

#��������� ��	���	�� ��������0� -��� ���������� ���������

�!�������� �����"�� #���$�"���� �������� �	� ���</�	� 	����������5

"� �� ������� $=������	 �	 �0� �	� ������� ���� ��� ���������

 ������	�5

Štramberské vápence ve své typové oblasti na území
Štramberka v minulosti vydaly mimořádně rozmanitou jur-
skou fosilní faunu (a flóru) korálovo-dicerasové biofacie
ekosystému korálového útesu. Blaschke (1911) uvádí z bí-
lých štramberských vápenců 617 fosilních druhů a z toho
třetinu endemických. Novější statistiky chybějí, ale za
uplynulých sto let byly popsány další stovky druhů. Štram-
berk je světově významnou paleontologickou lokalitou do-
kládající paleobiodiverzitu v tithonu až berriasu. Pro srov-
nání – ze světově proslulého Solnhofenu se v současnosti
uvádí zhruba 700 druhů. Prozkoumanost paleobiodiverzity
štramberských vápenců neodpovídá významu lokality. Ně-
které skupiny byly zpracovány poměrně podrobně, zatím-
co na další se prakticky nedostalo. Velmi málo je známo
např. o foraminiferách štramberských vápenců.

Perner (1898) popsal a vyobrazil z bílých štramberských
vápenců foraminifery Lituola moravica Perner, Haplo-
phragmium latidorsatum Born. var. crassitestum Perner,
Haplostiche mira Perner, Haplostiche sp., Ophthalmidium
sp. Další dva druhy – Cristellaria rotulata Lamarck
a C. varians Bornemann – uvádí bez specifikace, zda po-
cházejí z vápenců štramberských nebo kopřivnických. Per-
nerova práce byla prvním pojednáním o jurských foramini-
ferách ze Štramberka a zatím také posledním.

Nověji byly foraminifery ve vápencích štramberského
typu studovány v polských Karpatech. Geroch a Morycova
(1966) uvedli z exotických bloků vápenců z lokality Kru-
hel Wielki druhy Trocholina alpina (Leup.), T. elongata
(Leup.), Quinqueloculina sp., Textularia sp., Marssonella
sp. a blíže nezařazené lituolidy, nodosariidy, discorbidy?
a rotaliidy? Kołodziej a Decrouez (1997) studovali forami-

nifery ve výbrusech štramberských vápenců vyskytujících
se jako valouny a bloky v různých souvrstvích slezské a
skolské jednotky podél celého oblouku karpatského flyše
v Polsku (20 lokalit). Determinovali a zčásti vyobrazili 25
taxonů foraminifer jako Tolypammina sp., Nautiloculina
bronnimanni A–V. et P., Lituola? sp., Placopsilina sp., Ac-
ruliammina sp., Charentia cuvillieri Neum., Everticyclam-
mina sp., Pseudocyclammina lituus (Yok.), Coscinophrag-
ma cribrosum (Rss), Trocholina odukpaensis Dess.,
Bullopora cf. tuberculata (Sollas), Protopeneroplis ultra-
granulata (Gorb.), „Tubiphytes“ morronensis Cresc.
a Nubecularia sp. Kołodziej (1997) se podrobněji zabýval
vrtavou aglutinovanou foraminiferou Troglotella incrus-
tans W. et F. vyskytující se v asociaci s povlékavým pro-
blematikem Lithocodium aggregatum Elliott.

Olszewska a Wieczorek (2001) popsali a vyobrazili fora-
miniferovou faunu z výbrusů inwaldských vápenců z oblasti
andrychowských bradel, které se podobají štramberským
vzhledem, biofacií i stářím. Identifikovali druhy Pseudocyc-
lammina lituus (Yok.), Valvulina alpina Drag., V. lugeoni
Septf., Protomarssonella cf. dumortieri (Schwag.), Paleo-
gauryina cf. varsoviensis (B. et P.), Mohlerina basiliensis
(Mohler), Quinqueloculina mitchurini Dain, Q. verbizhien-
sis Dulub, Q. stellata M. et T., Istriloculina fabaria M. et T.,
Scythiloculina confusa Neagu, Trocholina alpina (Leup.),
Andersenolina perconigi Neagu, A. elongata (Leup.), Spiro-
loculina cf. subpanda Lloyd, Nautiloculina cf. cretacea
Peyb., Protopeneroplis ultragranulata (Gorb.), P. striata
Weyn. a Charentia evoluta (Gorb.).

Dosud nejdůkladnější systematické studium foraminifer
z valounů a bloků štramberského vápence polských Karpat
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publikovali Ivanova a Kołodziej (2010). Ve 360 výbrusech
z 200 exotik zjistili 34 druhů patřících třiceti rodům nepo-
čítaje trochospirální formy z okruhu rodu Trocholina, které
mají být popsány v další studii. Byli zjištěni zástupci rodů
Ammobaculites, Haghimashella, Plectinella, Protomars-
sonella, Gaudryinopsis, Verneuilinoides, Nautiloculina,
Carasuella, Freixialina, Mayncina, Coscinophragma,
Charentia, Melathrokerion, Arenobulimina, Montsalevia,
Siphovalvulina, Dobrogelina, Pseudocyclammina, Red-
mondoides, Protopeneroplis, Spirillina, Patellina, Mean-
drospira, Hechtina, Ophthalmidium, Istriloculina, Moesi-
loculina, Quinqueloculina, Lenticulina a Mohlerina.

Zatímco z různých alochtonních výskytů tithonských
vápenců polských flyšových Karpat je foraminiferová
fauna poměrně dobře známa, o foraminiferách typové ob-
lasti štramberských vápenců nevíme téměř nic. Cílem
předložené předběžné zprávy bylo ověření metodiky zís-
kání izolovaných schránek foraminifer z vápence a orien-
tační porovnání fauny ze Štramberka s publikovanými
údaji.
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Determinace foraminifer ve výbrusech je často velmi ob-
tížná a druhové zařazení zástupců některých rodů není
možné. Testoval jsem proto dvě metody získání izolova-
ných schránek foraminifer z vápenců:

a) drcením – vápenec byl jemně podrcen hydraulickým
lisem a drť vyplavena na sítu 0,063 mm;

b) acetolýzou – vápenec byl podrcen na x-cm úlomky
a rozpuštěn v 80% kyselině octové metodikou popsanou
Lirerem (2000). Získané reziduum bylo vyplaveno na sítu
0,063 mm.

K testování metodiky byly vybrány dva vzorky:
1. Šedobílý bioklastický vápenec s korály a mlži: Štram-

berk, 4. etáž lomu Kotouč; sbíral P. Skupien, 2011; pozice:
N 49° 34´57,1˝, E 18° 06´38,9˝.

2. Šedý mikritový vápenec z olistolitu velkého 2 metry

z chlebovických vrstev (cenoman): Rychaltice, dokumen-
tační bod MB026 (25–213); sbíral M. Bubík, 2011; pozice:
N 49° 39´08,0˝, E 18° 14´07,9˝.
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Štramberk, Kotouč 4. etáž. Vzorek je typickým litoty-
pem štramberských vápenců, z kterého pocházejí nejbo-
hatší sběry makrofauny. V důsledku zvětrávání je porézní
a rozpadavý, takže má charakter „bílých vrstev“. Foramini-
fery byly získány metodou drcení, přesto robustnější typy
foraminifer zůstaly většinou kompletní. Miliolidní a nodo-
sariidní foraminifery jsou v důsledku zvětrávání zacho-
vány ve formě kalcitových jader – často jen jádra jednotli-
vých komůrek. Celkem bylo možné rozlišit nejméně 27
různých druhů (v souboru 208 jedinců) a identifikovány
byly Nodobacularia bulbifera Paalz., Quinqueloculina sp.,
Lenticulina sp., Hemirobulina sp., Pseudonodosaria sp.,
Pealerina sp., Andersenolina alpina (Leup.), A. campanel-
la A–V. et al., A. delphinensis A–V. et al., Trocholina
odukpaensis Dessauv., T. cf. minima Henson, T. palesti-
niensis Henson, T. aff. conica Schlumb., Conorboides pyg-
maea Cordey, Mironovella mjatliukae Dain, Epistomina
gr. volgensis Mjatl. a Chalilovella sp. Ve společenstvu
dominují kónické morfotypy (Trocholina, Andersenolina),
které tvoří 54 % společenstva (obr. 1). Velmi hojní jsou mi-
liolidi (Nodobacularia, Quinqueloculina) s 34 %. Podíl no-
dosariidů (Lenticulina, Hemirobulina, Pseudonodosaria,
Pealerina a další) je přibližně 7 %. Zástupci epistominidů
(Mironovella, Epistomina, Chalilovella) a discorbidů (Co-
norboides) jsou vzácní. Kromě foraminifer byly v drti vá-
pence zjištěni i zástupci dalších skupin: jehlice hub, sediv-
ci, juvenilní mlži a břichonožci, ostrakodi, thecideidní
ramenonožci a elementy ostnokožců.

Rychaltice MB026. Šedý mikritický vápenec z olistolitu
v chlebovických vrstvách je makroskopicky odlišný od
štramberských vápenců na Kotouči. V mikritové základní
hmotě byly pozorovány bioklasty různých hermatypních
korálů, houby a belemnit. Foraminifery byly z vápence zís-
kány pomocí acetolýzy. Foraminiferová tafocenóza má vy-
sokou abundanci (93 jedinců na 1g horniny) a akcesoricky
se vyskytl i plankton – Globuligerina? sp. Z bentosních
druhů se hojně vyskytují Trocholina nodulosa S. et S.,
Spirillina concava (Gümb.), Paalzovella seiboldi Lutze
a s menší četností Trocholina conica Schlumb., Paalzovel-
la elevata (Paalz.), Lenticulina hebetata (Schwag.), Lenti-
culina rotulata (Lam.), Astacolus sp., Saracenaria sp.,
Eoguttulina sp. Vedle foraminifer se sporadicky rovněž
vyskytují jehlice hub, ostrakodi a ostny ježovek.
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Nodobacularia bulbifera Paalzow (obr. 2C, D)
Všichni jedinci jsou zachováni jako sparitová jádra v seg-
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mentech tvořených jednou až třemi komůrkami. Nedá se
zjistit, zda měla stěna na povrchu aglutinované částice.

Quinqueloculina sp.
Jedinci jsou zachováni výhradně jako sparitová jádra, zčás-
ti jako artikulovaní kompletní jedinci, ale častěji jako izo-
lovaná jádra jednotlivých komůrek. Není znám povrch
schránky ani charakter ústí, takže druhové zařazení je
problematické. Ivanova a Kołodziej (2010) popsali a vyob-
razili pravděpodobně tentýž druh jako Quinqueloculina
egmontensis Loyd. Od Lloydova druhu se však liší širší
schránkou.

Pealerina sp. (obr. 3A)
Dva nalezení jedinci jsou zachováni jako sparitová jádra
schránky. Schránka je eliptická, biseriální, ze stran zpoště-
lá a v počáteční části torzně zkroucená (primárně – změnou
roviny přikládání komůrek). Ústí je terminální, ale bližší
charakteristika není známa. Rod Pealerina je dosud znám
ze střední jury Severní Ameriky (Montana, Kanada). Vel-
mi podobný rod Polymorphina je uváděn až od paleocénu
(Loeblich a Tappan 1987).

Andersenolina alpina (Leupold)
Schránky jsou relativně dobře zachovalé včetně hrubě gra-
nulované pórové destičky zakrývající umbilikální oblast.
Menší část schránek má abradovanou/korodovanou stěnu
na spirální straně. A. alpina je nejhojnějším druhem spole-
čenstva vedle dominantní N. bulbifera, jejíž dominance je
však výsledkem fragmentárnosti jedinců.

A. campanella Arnaud-Vanneau. et al. (obr. 3H)

A. delphinensis Arnaud-Vanneau. et al. (obr. 3G)

Andersenolina sp. (obr. 2B)
Pravděpodobně jde o nový druh rodu Andersenolina, lišící
se od dosud popsaných druhů přítomností tuberkulátních
výběžků na periferii a na spirální straně schránky. Ve spo-
lečenstvu je druh hojně přítomen.

Trocholina odukpaensis Dessauvagie (obr. 2A)
Zpravidla dobře zachovalé schránky se vyznačují plochou
umbilikální stranou s dobře vyvinutými radiálními žebírky
na obvodu a umbilikální oblastí zaplněnou hrubými granu-
lemi. Spirální strana je tupě kuželovitá. Ve společenstvu je
T. odukpaensis častá.

Trocholina cf. minima Henson (obr. 3F)
Oproti typovému vyobrazení mají jedinci z Kotouče na
umbilikální straně výrazně vyvinutá radiální žebírka na ob-
vodu, mírně vkleslou centrální část s granulemi a na spirál-
ní straně chybí retikulátní ornamentace. Velmi plochá
bikonvexní schránka má však nejblíže k tomuto druhu
popsanému původně jako varieta (Trocholina lenticularis
var. minima Henson).

Trocholina palestiniensis Henson (obr. 3E)
Dobře zachovalé schránky jsou morfologicky blízko druhu

A. alpina, od kterého se odlišují výrazně vyklenutou umbi-
likální stranou schránky. Není vyloučeno, že oba druhy
mohou být jen odlišné morfotypy v rámci variační šíře jedi-
ného druhu. T. palestiniensis je hojnou součástí společen-
stva z Kotouče.

Trocholina aff. conica Schlumberger
Dobře zachovalé schránky i korodovaná sparitová jádra se
vyskytují relativně vzácně ve společenstvu z Kotouče. Cel-
kovým tvarem připomínají druh T. conica popsaný z bajo-
ku Francie.

Conorboides pygmaea Cordey
Nalezen byl jediný rekrystalovaný exemplář.

Mironovella mjatliukae Dain (obr. 3D)
Nalezeny byly dvě relativně dobře zachovalé schránky od-
povídající typovému vyobrazení.

Epistomina gr. volgensis Mjatliuk (obr. 3B)
Jediný nalezený exemplář je formou podobnou v základní
morfologii druhu Epistomina volgensis Mjatliuk. Dvě pů-
vodně popsané variety druhu se liší ornamentací – E. v.
volgensis je hladká nebo se slabě limbátními švy, E. v. in-
termedia má těžce ornamentovanou schránku se silně vy-
stouplými mezikomůrkovými švy. Oba druhy mívají vy-
vinuty trny na periferii (Williamson – Stam 1988).
Exemplář z Kotouče se liší výraznou tuberkulátní orna-
mentací spirální strany podél švů, což lze považovat
za další krok v morfogenezi od variety intermedia. Pro ja-
kékoli taxonomické rozhodnutí zatím není dostatečný
materiál.

Chalilovella sp. (obr. 3C)
Jediný malý korodovaný exemplář se podobá nízce bikon-
vexní schránkou se šestnácti komůrkami v posledním závi-
tu nejvíce rodu Chalilovella, popsanému z barremu Ázer-
bájdžánu. Komůrky na spirální straně nejsou patrné přes
sekundární ztluštění stěny a na trochospirální uspořádání
usuzuji jen podle mírné asymetrie bikonvexní schránky.
Pro další úvahy je nezbytný početnější materiál.
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Foraminiferová fauna typického štramberského vápence
z Kotouče vypovídá o stratigrafické pozici i paleoprostředí.
Na základě jediného vzorku je však nutno brát interpretace
s opatrností. Obecně lze konstatovat, že dominující kónic-
ké morfotypy, považované obecně za epifaunu, a hojní mi-
liolidi charakterizují prostředí karbonátových platforem a
přiútesové facie. Plankton, který by ukazoval na vliv otev-
řeného moře, nebyl zjištěn. Vzorek pochází z části lomu
odkrývající starší část štramberských vápenců bez kalpio-
nel, která je korelována s vyšším středním tithonem až bází
svrchního tithonu (Houša – Hanzlíková 1983). Foramini-
fery s podstatně menší biostratigrafickou hodnotou než
kalpionely nemohou toto zařazení více upřesnit, ale nejsou
s ním v rozporu. Vzorek jurského vápence z olistolitu
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u Rychaltic obsahoval odlišné společenstvo. Drobnější
fauna s četnějšími lagenidy a prakticky chybějícími mi-
liolidy ukazuje na poněkud hlubší prostředí v rámci šelfu.
Ojedinělý výskyt planktonické foraminifery indikuje vliv
otevřeného moře. Zjištěné druhy foraminifer dovolují zařa-

zení do oxfordu. Ačkoli jiné olistolity od Rychaltic jsou
tvořeny štramberským vápencem s charakteristickou fau-
nou hermatypních korálů, dicerasů, hub apod., šedý mikri-
tový vápenec (MB026) není vápencem štramberského typu
a liší se petrograficky i stářím.
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Testování metodiky pro extrakci foraminifer z jurských
vápenců potvrdilo, že jak drcení rozpadavějších typů, tak
acetolýza podle Lirera (2000) dávají velmi uspokojivé vý-
sledky. Drcení je vhodné pro světle šedé rozpadavé partie
štramberského vápence charakteru „bílých vrstev“, proto-
že při šetrném drcení se uvolňují často celé schránky fora-
minifer bez poškození. Acetolýza je vhodná pro pevné
nerekrystalované mikritové vápence, neboť k uvolnění
mikrofauny dochází selektivním rozpuštěním mikritu.

Jestliže rozsáhlý výzkum foraminifer vápenců štramber-
ského typu z polských Karpat na stovkách výbrusů dosud
dovolil identifikaci kolem čtyřiceti druhů, potom 27 druhů
v jediném vzorku z Kotouče je velice slibný výsledek. Na
tomto výsledku má samozřejmě podíl mnohem snadnější
identifikace izolovaných schránek ve srovnání s náhodný-
mi řezy ve výbrusech. Budoucí systematické studium fora-
minifer štramberských vápenců bude však vhodné doplnit i
studiem výbrusů, které přinesou lepší výsledky u miliolidů,
aglutinovaných foraminifer s komplexní stěnou, povléka-
vých typů apod.

Z tafonomického hlediska je nečekaným zjištěním, že
v štramberském vápenci se zachovaly relativně dobře rody
s primárně aragonitovou schránkou (epistominidi), zatím-
co nodosariidi a miliolidi se vyskytují prakticky výhradně
jako kalcitová jádra.

Foraminiferová fauna z šedého mikritového vápence
z olistolitu od Rychaltic prokázala přítomnost vápenců ox-
fordu v asociaci s olistolity typických štramberských vá-
penců.

Na první pohled je zarážející taxonomická odlišnost fo-
raminiferové fauny z Kotouče ve srovnání s faunou vápen-
ců štramberského typu z polských Karpat. Pro jakékoli zá-

věry je jeden prostudovaný vzorek nedostačující, nicméně
ukazuje slibný a zajímavý směr dalšího výzkumu.

Poděkování. Tato práce je příspěvkem k řešení výzkumného zá-
měru České geologické služby Globální změny.
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