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Velkolom Úpohlavy u Lovosic je v současnosti největším
a nejlépe dokumentovaným výchozem svrchního turonu
v oherské oblasti. Detailní geologii, sedimentologii a strati-
grafii podávají Čech et al. (1996) a Wiese et al. (2004);
Laurin a Uličný (2004) začleňují lokalitu do širšího sedi-
mentologického kontextu sz. části české křídové pánve
(ČKP). Z dat získaných na této lokalitě vychází celá řada
paleontologických studií od obecnějších prací (např. Wiese
et al. 2004, Ekrt et al. 2001) po speciální publikace věnova-
né vybraným skupinám či tématům (např. Mikuláš 2006,

Žítt – Vodrážka 2008, Štorc – Žítt 2008) a opírají se o ně
i mnohé publikace s širším záběrem v rámci ČKP (např.
Hradecká 1999, Vodrážka et al. 2009, Sklenář – Simon
2009).

Dále popsané exempláře pocházejí z jednotky Xb (nefor-
mální litostratigrafické jednotky užíváme v souladu s Krut-
ským et al. 1975). Vzhledem k tomu, že jde o starý povr-
chový sběr, není původní pozice v profilu jednoznačně
známa, je ovšem velice pravděpodobné, že je to jednotka
Xbβ. Vzhledem k hojnému výskytu zkamenělin se totiž
sběratel na zvětralé slínovce této jednotky soustředil. Jed-
notku Xbβ charakterizuje střídání vápenců a slínovců. Její
spodní část se, oproti podložním vápencům Xbα, vyznaču-
je nápadným nárůstem hojnosti stejně jako diverzity bento-
su, především epifauních filtrátorů suspenze. Právě z této
části profilu pochází naprostá většina nálezů mechovek
stejně jako červů, lilijic a ramenonožců. Tato poloha je
zřejmě záznamem výrazné eutrofizace prostředí (Wiese et
al. 2004) a podle stejného zdroje biostratigraficky odpoví-
dá inoceramové zóně I. labiatoidiformis / I. striatoconcen-
tricus.
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Mechovky se na lokalitě Úpohlavy vyskytují ojediněle
a téměř všechny jejich nálezy pocházejí ze sedimentů jed-
notky Xbβ. Zatím bylo dohromady nalezeno jenom 43
exemplářů patřících přibližně pěti až sedmi druhům. Jed-
noznačně převažují pevné vzpřímené kolonie z čeledi Elei-
dae d’Orbigny, 1852 patřící k druhu Meliceritites upohla-
vyensis Taylor & Zágoršek, 2011 a dalším druhům rodu
Meliceritites (32 exemplářů). Ostatní exempláře patří ro-
dům Onychocella a Pseudofrondipora.
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Povlékavé mechovky se obecně vyskytují méně často
a jsou většinou hůře zachované. Mimo to vzájemná podob-
nost některých povlékavých mechovek z řádu Cyclostoma-
ta nedovoluje jejich přesné určení, pokud nejsou vyvinuty
specializované reprodukční orgány, gonozooecia. Kolek-
tiv autorů (Kočí et al., v přípravě) v současnosti pracuje na
detailní studii věnované serpulidním a sabellidním červům
z lomu Úpohlavy. Během studia společenstev mnohoštěti-
natých červů osidlujících schránky bezobratlých či jejich
fragmenty byly rovněž objeveny dva exempláře kolonií
povlékavých mechovek se zachovanými gonozooecii.

Třída Stenolaemata Borg, 1926
Řád Cyclostomata Busk, 1892
Čeleď Plagioeciidae Canu, 1918
Rod Plagioecia Canu, 1918

Plagioecia sp.

Popis: Kolonie jsou povlékavé, jednovrstevné, diskovité,
téměř kruhovité, s autozooecii pučícími ze středu disku
rozmístěnými radiálně (tzv. Berenicea type). Jednotlivá
autozooecia jsou přibližně stejného průměru, s oválnými
aperturami a nevýrazným kýlem uprostřed frontální stě-
ny (obr. 1).
Gonozooecia jsou vyvinuta ve střední části kolonie s pří-

mým až konkávním proximálním okrajem a výrazně kon-
vexním distálním okrajem. Přes gonozooecia prochází 10
až 12 autozooeciálních trubic (obr. 2).

Oeciopór (výstup z gonozooecia) je drobný, přibližně
polovičního průměru apertury autozooecia, a nachází se
uprostřed distálního okraje gonozooecia (obr. 3).
Poznámky: Perforace gonozooecia autozooeciálními trubi-

cemi jednoznačně zařazuje studované exempláře do rodu
Plagioecia Pitt & Taylor, 1990. Avšak umístění oecio-
póru je netypické, ve většině známých druhů rodu Pla-
gioecia je oeciopór umístěn v proximální polovině gono-
zooecia.

Srovnání: Nejpříbuznějším druhem je Plagioecia papillo-
sa (Reuss, 1846), která má ale gonozooecia s konvexním
proximálním okrajem a téměř přímým distálním okra-
jem. Pozice oeciopóru je však podobná, v distální polo-
vině gonozooecia. Avšak tvar gonozooecia je velice spe-

cifický znak a nalezené exempláře proto nelze ztotožnit
s tímto druhem.
Novák (1877) popsal čtyři nové druhy povlékavých me-

chovek typu Berenicea: Berenicea folium, B. lacrimopora,
B. pilosa a B. radians. Typový materiál druhů B. lacrimo-
pora, B. pilosa a B. radians však neobsahuje gonozooecia,
takže jejich identifikace a případné srovnání není možné.
Pouze druh Berenicea folium má vyvinuto gonozooecium,
které má však oválný tvar s nápadně konvexním proximál-
ním okrajem.

Počta (1892) popisuje osm nových druhů povlékavých
cyklostomátních mechovek, které zařazuje do rodu Diasto-
pora: D. angulus, D. bacca, D. circularis, D. concreta,
D. echinata, D. exigua, D. procera a D. protracta. Tyto
mechovky s výjimkou druhu D. circularis nepatří do typu
Berenicea (D. angulus a D. procera patří do rodu Idmonea,
D. bacca k rodu Proboscidea, D. echinata a D. concreta,
k rodu Mesonea, D. exigua a D. protracta k rodu Entalopo-
ra). Druh D. circularis tvoří drobná gonozooecia perfo-
rovaná autozooeciálními trubicemi (takže náleží rodu
Plagioecia), ale opět s konvexním proximálním okrajem
a konkávním distálním okrajem.

Prantl (1938) nepopisuje žádné nové druhy povlékavých
mechovek typu Berenicea. Ani novější práce (Zágoršek –
Vodrážka 2006 nebo Zágoršek – Kroh 2003) neuvádějí
žádné povlékavé mechovky typu Berenicea se zachovaný-
mi gonozooecii. Proto nálezy z lokality Úpohlavy jsou je-
dinečné a pravděpodobně jde o nový druh. Pro nedostatek
exemplářů je však ustanovení nového druhu v současné
fázi studia nemožné.
Poznámky k ekologii: Kolonie porůstají fragment prizma-

tické vrstvy schránky mlže rodu Inoceramus hercules
Heinz. Spolu s koloniemi mechovek je ke stejné straně
úlomku přitmelena i posteriorní část rourky serpulidního
červa Neovermilia ampullacea (J. de C. Sowerby, 1829).
Výskyt cyklostomátních povlékavých mechovek je často
pokládán za důkaz velmi mělkého mořského prostředí.
Nalezené exempláře vytvářejí většinou dvě gonozooecia
v každé kolonii, což je méně obvyklé (na kolonii zpravidla
připadá jedno gonozooecium). Větší množství gonozooe-
cií svědčí o velice příznivých životních podmínkách –
pravděpodobně dostatku živin, nízkém podílu sedimen-
tárních částic ve vodním sloupci a vysoké teplotě.
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Poděkování. Za laskavé poskytnutí exempláře (NM-O6943) au-
toři děkují Radkovi Vodrážkovi z České geologické služby a Mi-
chalu Hullovi, který exemplář na lokalitě získal. Prvně jmenova-
nému, stejně jako Lence Hradecké, rovněž děkujeme za čas a úsilí
věnované recenzím, za řadu podnětných komentářů. Výzkum byl
podpořen projektem MKČR DF12P01OVV021: Typový a unikát-
ní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika sprá-
vy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví.

����������

ČECH, S. – HRADECKÁ, L. – LAURIN, J. – ŠTAFFEN, Z. – ŠVÁBENICKÁ,
L. – ULIČNÝ, D. (1996): Úpohlavy quarry: record of the late Turonian
sea-level oscillations and synsedimentary tectonic activity. Stratigrap-
hy and Facies of the Bohemian-Saxonian Cretaceous Basin. Field Trip
Guide, 5th International Cretaceous Symposium, 32–42. – Freiberg.

EKRT, B. – KOŠŤÁK, M. – MAZUCH, M. – VALÍČEK, J. – VOIGT, S. –
WIESE, F. (2001): Short note on new records of late Turonian (Upper
Cretaceous) marine reptile remains from the Úpohlavy quarry (NW
Bohemia, Czech Republic). – Bull. Czech Geol. Surv. 76, 2, 101–106.

HRADECKÁ, L. (1999): Correlation of the Upper Turonian foraminiferal
assemblages from the Úpohlavy and Březno sections (Bohemian Cre-
taceous Basin) with some other localities (South Moravia, Germany
and Lower Austria). – Geol. carpath. 50, 2, 145–150.

KOČÍ, T. – SKLENÁŘ, J. – JÄGER, M. (v přípravě): Sabellid and serpulid
polychaete worms from the Úpohlavy quarry (Upper Cretaceous: Up-
per Turonian – Teplice Formation) in the Bohemian Cretaceous Basin.

KRUTSKÝ, N. – VÁNĚ, M. – HOLÁ, A. – HERCOGOVÁ, J. (1975): Turon
a coniak v dolním Poohří. – Sbor. geol. Věd, Geol. 27, 99–142.

LAURIN, J. – ULIČNÝ, D. (2004): Controls on a shallow-water hemipela-
gic carbonate system adjacent to a siliciclastic margin: example from
Late Turonian of Central Europe. – J. Sediment. Res. 74, 5, 697–717.

MIKULÁŠ, R. (2006): Ichnofabric and substrate consistency in Upper Tu-

ronian carbonates of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Repub-
lic). – Geol. carpath. 57, 2, 79–90.

NOVÁK, O. (1877): Beitrag zur Kenntnis der Bryozoen der Böhmischen
Kreideformation. – Denkschriften (Österr. Akad. Wiss.), math.-natur-
wiss. Kl. 37, 1–50.

PITT, L. J. – TAYLOR, P. D. (1990): Cretaceous Bryozoa from the Faring-
don Sponge Gravel (Aptian) of Oxfordshire. – Bull. Brit. Mus. Natur.
Hist., Geol. 46, 1, 61–152.

POČTA, F. (1892): O mechovkách z korycanských vrstev pod Kaňkem
u Kutné Hory. – Paleontogr. Bohem. 2, 1–46.

PRANTL, F. (1938): Spodnoturonské mechovky z Předboje (Čechy). –
Rozpr. St. geol. Úst. Čs. Republ. 8, 1–71.

REUSS, A.E. (1846): Die Versteinerungen der Böhmischen Kreideforma-
tion. Band 2, 148 str. – Stuttgart: Schweizerbart’sche.

SKLENÁŘ, J. – SIMON, E. (2009): Brachiopod Gyrosoria Cooper, 1973 –
a comparative palaeoecological, stratigraphical and taxonomical stu-
dy. – Bull. Geosci. 84, 3, 437–464.

ŠTORC, R., – ŽÍTT, J. (2008): Late Turonian ophiuroids (Echinodermata)
from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. – Bull. Geosci.
83, 2, 123–140.

TAYLOR, P. D. – ZÁGORŠEK, K. (2011): Operculate cyclostome bryozo-
ans (Eleidae) from the Bohemian Cretaceous. – Paläont. Z. 85,
407–432.

WIESE, F. – ČECH, S. – EKRT, B. – KOŠŤÁK, M. – MAZUCH, M. – VOIGT,
S. (2004): The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin
(Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integ-
rated stratigraphy and palaeoceanography of gateway to the Tethys. –
Cret. Res. 25, 329–352.

ZÁGORŠEK, K. – KROH, A. (2003): Cretaceous Bryozoa from Scharrer-
graben (Santonian, Austria). – Geol. carpath. 54, 6, 395–407.

ZÁGORŠEK, K. – VODRÁŽKA, R. (2006): Cretaceous Bryozoa from Chrt-
níky (Bohemian Massif). – Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg 257,
161–177.

ŽÍTT, J. – VODRÁŽKA, R. (2008): New data on Late Turonian crinoids
from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. – Bull. Geosci.
83, 3, 311–326.

�+� ��	����������� �������	�!��"	�������#�$�������	�	
� ��%�����&�'� 
��&������#�(%%)��*�+,��*�&�(%-)�����,��,���*,��.,�




