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Svijonožci (Cirripedia) jsou velmi úspěšnou skupinou ko-
rýšů, která se ve fosilním záznamu nachází nejčastěji v po-
době izolovaných destiček stonku nebo kapitula. Jednou
z výjimek je křídový rod Stramentum Logan, 1897. Jednot-
livé destičky těchto silně kalcifikovaných cirripedů mohly
za určitých podmínek zůstat během fosilizace spojené,
jestliže se jejich cypridní larva přichytila na schránku amo-
nitů nebo při zachování v černých břidlicích. Případy ce-
lých artikulovaných strament v koloniích přichycených na
schránkách amonitů nebo inoceramidních mlžů jsou čas-
tější než nálezy z anoxického prostředí. Přichycovali se
pravděpodobně bazální částí stonku, která jediná nebyla
kalcifikovaná. Ve většině případů osidlovali schránky
amonitů ještě za jejich života, a to v několika generacích,
kdy jsou mladší jedinci přichyceni na starších (Ifrim et al.
2011). Preferovali spíše hladké planispirální schránky
nebo morfotypy s širokými mělkými žebry, např. rody Col-
lignoniceras (Breistroffer, 1947) a Lewesiceras Spath, 1939.
Naopak je znám pouze jeden případ přichycení na hetero-
morfní amonity. Stramenta byla v tomto případě nalezena
na schránce rodu Sciponoceras Hyatt, 1894 v severozápad-
ním Německu (Hauschke et al. 2011). Ve stratigrafickém
záznamu se vyskytují od albu do campanu a během ceno-
manu až coniaku se rozšířili po celé severní polokouli. Alb-
ští jedinci jsou popisování ze sedimentů Severní Ameriky
a Sýrie. Během cenomanu a turonu se rod rozšířil dále do

Střední Ameriky, Evropy a Japonska a někteří autoři tak
poukazují na možnost jejich využití při paleogeografic-
kých rekonstrukcích (Nomura et al. 2009).
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O výskytu rodu Stramentum v sedimentech české křídové
pánve (ČKP) se poprvé zmínili Frič (1877) a Kafka (1885).
Autoři následně jedince intenzivně studovali a popsali jako
druh Loricula pulchella Sowerby, 1843 ve dvou varietách
(var. gigas Fritsch, 1877 a var. minor Fritsch, 1887). Sesta-
vili také přehled všech cirripedů nalezených v ČKP do té
doby a popsali, v jaké stratigrafické pozici a na jakých lo-
kalitách se nacházejí (Fritsch – Kafka 1887). Exempláře
jsou uloženy ve sbírkách Národního muzea v Praze a mu-
zea v Krupce. Withers (1935) později revidoval celou če-
leď Stramentidae Withers, 1920 se třemi rody: Stramentum
Logan, 1897, Loriculina Dames, 1885 a Squama Logan,
1897. Zmiňuje se také o českých jedincích a z ČKP uvedl
i exemplář rodu Loriculina z lokality „Na Vinici“ sv. od
Kolína. Tohoto jedince ale bohužel nikde nevyobrazuje ani
blíže nepopisuje. Další systematickou revizí stramentidů
se zabýval Hattin (1977). Zpochybnil rod Squama s tím,
že jde o nekompletního jedince rodu Stramentum. Předefi-
noval také morfologické rozdíly mezi rody Stramentum
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a Loriculina, které se podle jeho názoru dají stanovit jen
na základě dvou znaků, a to stupněm imbrikace desek pros-
tředních řad stonku a pozicí umba na skutu kapitula. Stra-
mentum má umbo subcentrální až centrální a desky na ston-
ku se silně překrývají. Loriculina má umbo apikální,
skutum je tak prodlouženo směrem k apexu; desky stonku
jsou jen slabě imbrikovány. Hauschke (1994) nakonec sta-
novil v rámci rodu Stramentum dva podrody: Stramentum
(Stramentum) Logan, 1897 a Stramentum (Angulatergum)
Hauschke, 1994. Učinil tak na základě tvaru terga
a jeho přírůstkových linií s tím, že podrod Stramentum má
tergum trojúhelníkové s rovnými liniemi a Angulatergum
má tergum kosočtverečné s liniemi do tvaru 0. Upřesnil
také stratigrafickou pozici a geografické rozšíření obou
podrodů. Stramentum (Angulatergum) se třemi druhy je
popsáno z albu až cenomanu Severní Ameriky a Sýrie.
Stramentum (Stramentum) s šesti druhy je známo z ceno-
manu až santonu Severní a Střední Ameriky, Evropy a Af-
riky. Kromě výše uvedených autorů se o rodu Stramentum
z ČKP zmiňují např. Jagt a Collins (1989), Hauschke
(1994), Hauschke et al. (2011), Nomura et al. (2009), Ifrim
et al. (2011). Odkazují ale pouze na existenci českých je-
dinců bez revize, popisu nebo jakékoli zmínky o rozšíření.
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Celá artikulovaná stramenta se ve fosilním záznamu na-
cházejí vzácně, většinou na schránkách nebo v jádrech
amonitů. To platí i pro oblast ČKP. K dispozici bylo dohro-
mady pouze sedm kusů ze sbírek českých institucí. Jeden
exemplář (PA 1476) je uložen v muzeu v Krupce a byl na-
lezen ve svrchně turonských sedimentech lokality Lahošť.
Dalších šest jedinců ze sbírek Národního muzea pochází
ze spodně až svrchně turonských lokalit Bílá Hora v Praze
(O3446, O3447), Džbán (O3448), Středokluky (O3449)
a Koštice u Loun (O3445 a k němu negativní otisk O4255).
Jsou to staré sběry, novější nálezy nebyly zatím učiněny.
Většina téměř kompletních jedinců byla přichycena na
schránkách nebo v jádrech amonitů Collignoniceras wool-
gari (Mantell, 1822) a Lewesiceras peramplum (Mantell,
1822). Exempláře jsou různého stáří, což dokládá různý
počet destiček na stonku. První desky vertikálních řad
stonku se začínají vytvářet pod karinou a svrchní laterou,
teprve potom pod skutem. Tak vzniká typický „zkosený“
tvar stramentidů. Frič (Fritsch – Kafka 1887) popsal vzo-
rek se sedmi exempláři, které vyobrazil (tab. 1, obr. 5) a in-
terpretoval jako juvenilní jedince. Bohužel vzorek (O3448)
uložený ve sbírkách NM jako originál k tomuto Fričovu
vyobrazení se s ním v žádném ohledu neshoduje, jakkoliv
i on nese otisky juvenilů. Původní kus se nepodařilo dohle-
dat. Jedinci na dochovaném vzorku mají čtvrtinovou veli-
kost oproti ostatním kusům a nejvýše deset destiček na
stonku, jsou ovšem zachovaní jen v podobě nezřetelných
otisků. Stejně jako u těchto juvenilů je i u ostatních jedinců
počet desek v řadách na stonku proměnlivý a pohybuje se
od patnácti do jednadvaceti (u exempláře O3445) ve verti-
kální řadě pod karinou, což ukazuje na dospělé jedince.
Withers (1935) upozorňuje také na nález druhu Loriculina

laevissima (viz Historie výzkumu) z ČKP. Tento kus se bo-
hužel nedochoval a ostatní jedinci vykazují rysy typické
pro rod Stramentum. Umbo na skutu mají v subcentrální
nebo centrální pozici a jednotlivé desky na stonku vykazují
silnou imbrikaci. Výjimku tvoří silně zdeformovaný
exemplář O3449. Skutum zde chybí a na deskách stonku je
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jen náznak imbrikace, což je ale způsobeno právě deforma-
cí. Kromě toho mají všichni jedinci spodně až svrchně tu-
ronské stáří a jejich terga jsou trojúhelníková s rovnými pří-
růstkovými liniemi, paralelními s tergálním okrajem
sousední desky (svrchní latera). Morfologicky a stratigra-
ficky tak odpovídají podrodu Stramentum. Pro druhové
určení je nejdůležitější porovnání tvaru a velikosti skuta,
okluzního okraje kapitula, terga a v neposlední řadě i tvaru
desek na stonku. Pro druh Strametum (S.) pulchellum (So-
werby, 1843) je typický rovný až mírně konvexní okluzní
(ventroapikální) okraj kapitula, trojúhelníkové skutum se
subcentrálním až centrálním umbem a rovné, zhruba stejně
široké desky prostřední řady stonku. Exemplář O3445 se
dvěma stejně velkými jedinci a O3447 odpovídají diagnó-
ze druhu Stramentum (S.) pulchellum. Jedinec O3446 má
mírně nepravidelný okluzní okraj kapitula, což je dáno vý-
raznějším umbem na skutu a delším tergem. Podobá se tak
více některým exemplářům druhu Stramentum (S.) pul-
chellum popsaným ze středního turonu Dortmundu ve Vest-
fálsku (Wittler 1996) než ostatním českým jedincům. Des-
ky kapitula a stonku u exempláře O3449 mají i přes
deformaci a absenci skuta také charakteristické rysy tohoto
druhu. Tergum je trojúhelníkové s rovnými růstovými linie-
mi, přítomná část okluzního okraje je rovná a desky stonku
jsou stejně široké. Negativní otisky O3448 jsou sice velmi
špatně zachované, ale lze u nich pozorovat imbrikaci desek

na stonku a rovný okluzní okraj kapitula. Exemplář PA
1476 z muzea v Krupce představuje, stejně jako O3445,
dva různě velké jedince. Menší jedinec je mladší, jak je
patrné z počtu destiček na vertikálních řadách stonku. Ka-
pitulum má hůře zachované a tergum chybí. Větší a starší
jedinec má široké trojúhelníkové skutum s umbem v cen-
trální pozici a konvexním svrchnolaterálním okrajem, což
je ojedinělé nejen u českých stramentidů, ale i u ostatních
druhů podrodu Stramentum. Jednotlivé desky kapitula jsou
posunuté, takže nelze s určitostí zjistit tvar okluzního okra-
je, ale patrně byl rovný. U menšího jedince je skutum pro-
dloužené stejně jako u ostatních kusů. I když exemplář
podle ostatních morfologických znaků odpovídá diagnóze
druhu Stramentum (S.) pulchellum, s ohledem na tvar skuta
není zařazení zatím konečné a musí být ještě provedena po-
drobnější systematická revize.
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