
Univerzita Karlova 

Přírodovědecká fakulta 

 

Studijní program: Geologie 

Studijní obor: Geologie 

 

Lukáš Tisoň 

 

Ichnológia na rázcestí: súčasný stav koncepcie ichnofácií 

Ichnology on crossroad: state of art of ichnofacies 

 

 

Bakalářska práce 

 

Vedoucí práce/Školitel: RNDr. Radek Mikuláš, DSc. 

Konzultant: prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. 

 

 

Praha 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehlásenie: 

Prehlasujem, že som záverečnú prácu spracoval samostatne a že som uviedol všetky použité 

informačné zdroje a literatúru. Táto práca ani jej podstatná časť nebola predložená k získaniu 

iného alebo rovnakého akademického titulu. 

 

 

V Prahe dňa 

 

Lukáš Tisoň 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie: 

Rád by som poďakoval RNDr. Radkovi Mikulášovi, DSc. za vedenie mojej práce, 

cenné rady a nesmiernu trpezlivosť. Obzvlášť by som mu chcel poďakovať za 

poskytnutie materiálov a požičanie literatúry. Ďalej by som rád poďakoval prof. RNDr. 

Oldřichovi Fatkovi, CSc. za rady a za to, že ma priviedol na cestu ichnológie. Vďaka 

patrí aj dobrému priateľoví Mgr. Ondrejovi Kováčovi za jeho podporu a pomoc pri 

preklade anglickej literatúrya a mojej rodine za ich nesmiernu podporu. 

 



Abstrakt 

Táto Bakalárská práca podrobne rozoberá stav súčasného modelu ichnofácií. Úvodná časť 

sa  stručne venuje vzniku a vývoju ichnofaciálneho modelu, pre následné pochopenie 

princípov, na základe ktorých dnešný model funguje a zaoberá sa definíciou, účelom 

a interpretáciou všeobecne uznávaných ichnofácií. Ponúka ich široký prehľad a poukazuje 

na problematické ichnofácie, ktoré sa striktne neriadia zaužívanými pravidlami. Zmysel 

ichnofaciálneho modelu bude otestovaný na základe pozorovaní vzniku stôp v dnešnom 

prostredí. V závere práce bude zhodnotený význam a fungovanie ichnofácií a zároveň budú 

prezentované riešenia k problematike zavádzania nových ichnofácií. 

Kľúčové slová: ichnofácie, fosílne stopy, ichnocenózy, neoichnológia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This bachelor thesis analyses the state of the current ichnofacies paradigm in detail. The 

introduction deals briefly with the origin and development of the ichnofacies concept in 

order to understand principles on which current paradigm is based. The thesis deals with the 

definition, purpose and interpretation of generaly accepted ichnofacies, offers their overview 

and points to problematic ichnofacies that do not strictly obey established rules. The meaning 

of the ichnofacial paradigm has been tested based on observations of trace fossils in modern 

settings. At the end of the thesis, the importance and functioning of ichnofacies has been 

evaluated and at the same time, solutions to the introduction of new ichnofacies has been 

presented. 

Key words: ichnofacies, trace fossils, ichnocoenoses, neoichnology 
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1. Úvod 

 

Adolf Seilacher bol svojím spôsobom priekopník v ichnológii, keď pred 60-timi rokmi 

uverejnil štúdie o svojom ichnofaciálnom modeli. Ichnofácie popísal ako teoretické modely 

zahŕňajúce etologicky odlišné zoskupenia fosílnych stôp, ktoré sa opakovane vyskytujú 

v priestore a čase. Jeho model tak čoskoro predstavoval jadro celej ichnológie. Vďaka tomu, 

že sa ichnofácie dajú použiť na rekonštukciu paleoprostredia, sa z ichnológie stala nesmierne 

dôležitá paleontologická a geologická veda (Buatois a Mángano, 2011). Napriek tomu, že je 

Seilacherov model ichnofácií všeobecne uznávaný sa v súčasnej dobe zavádzajú nové 

ichnofácie, ktoré doňho úplne nezapadajú a spôsobujú chaos (Knaust a Bromley ed., 2012). 

Tento stav podporujú aj možné chyby v intepretácií a dokonca je spochybňovaná samotná 

potreba ichnofácií (Bromley, 1996).  

Cieľom práce je zhrnúť poznatky o súčasnom modeli ichnofácií a na základe toho 

vysvetliť ich princíp, účel a zhodnotiť riešenia pre správnu interpretáciu, aby sa predišlo 

chaosu zavádzaním problematických ichnofácií. Ichnofácie budú zároveň porovnávané 

s pozorovaniami stôp v dnešnom prostredí.  
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2. Vznik a vývoj koncenpcie ichnofácií 

 

Základy a značnú časť modelu ichnofácií definoval Adolf Seilacher v 50-tych 

a 60-tych rokoch minulého storočia a jeho koncept sa zameriaval najmä na morskú 

sukcesiu - postupnosť vo vývoji fosílnych stôp (ichnofosílií) v morskom prostredí. 

Jeho ichnofaciálny model sa tak pôvodne zakladal na pozorovaniach opakujúcich sa 

spoločenstiev ichnofosílií a veľmi dôležitú úlohu pri jeho formovaní zohrával aj fakt, 

že parametre ovplyvňujúce distribúciu ich producentov sa menia so zväčšujúcou 

vzdialenosťou od pobrežia. Seilacher (1967) tieto poznatky o paleobatymetrii 

prezentoval v samostatnom článku, ktorý bol vydaný v rámci veľmi vplyvného 

časopisu a čoskoro na to boli fosílne stopy z jeho ichnofaciálneho modelu považované 

za paleobatymetre („fosílne hĺbokomery“) (Knaust a Bromley ed., 2012). 

Seilacher vo svojom koncepte taktiež poznamenal, že opakujúce sa spoločenstvá 

ichnofosílií musia vznikať na základe nejakých environmentálnych podmienok a 

následne tento poznatok zapracoval do svojho modelu. Ichnofácie tak okrem 

batymetrie ako hlavého parametru priamo odrážali aj salinitu a charakter substrátu. Na 

základe takto vypracovaného modelu už dokázal vytvoriť šesť originálnych ichnofácií 

pomenovaných podľa ichnorodov, ktoré sa typicky vyskytovali v jednotlivých 

ichnofáciach. Štyri z nich boli výlučne založené na batymetrii, konkrétne sa jednalo 

o skolitovú, kruzianovú, zoofykovú a nereitovú ichnofáciu. Glosifungitová ichnofácia 

bola charakterizovaná polotvrdými (firm) a tvrdými (hard) povrchmi bez 

sedimentácie (omission surfaces) a posledná skoyeniová ichnofácia bola 

charakterizovaná v červených vrstvách (red beds) mimo morské prostredie (Bromley, 

1996). Ichnofácie, ktoré boli pôvodne založené na batymetrii (skolitová, kruzianová, 

zoofyková a nereitová ichnofácia) dnes spadajú pod morské ichnofácie na mäkkom 

dne (softground), glossifungitová ichnofácia je priradená k ichnofáciam, ktoré sú 

riadené substrátom a skoyeniová ichnofácia spadá pod kontinentálne ichnofácie 

(Knaust a Bromley ed., 2012).  

Model ichnofácií naďalej pokračoval vo svojom vývoji a počas nasledujúcich 

desaťročí sa formoval do svojej modernej verzie. Seilacher v spolupráci s Freyom 

(1980) zaviedli trypanitovú ichnofáciu, ktorá je charakterizovaná vrtbami na tvrdom 

dne (hardground a rockground). Bromley et al. (1984) zaviedli teredolitovú ichnofáciu, 
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ktorá zahŕňa vrtby v drevnatom substráte (woodground). Frey a Pemberton (1987) 

začali s popisom psilonichnovej ichofácie, ktorá je charakteristická trvalými 

vertikálnymi až šikmo naklonenými norami, kontinentálnymi biogénnymi štruktúrami 

a stopami po pohybe na povrchu piesčitých substrátov v oblasti horného intertidálu až 

supratidálu. Problém však predstavoval nedostatok potrebných údajov o tejto 

ichnofácii, ktoré boli do určitej miery obmedzené kvôli nízkemu potenciálu 

zachovania spôsobeného prostredím, v ktorom sa táto ichnofácia nachádza. To sa 

zmenilo vďaka výraznemu pokroku v nedávnych štúdiach (napr. Nesbitt a Campbell 

2006) a dvojici vedcov Buatois a Mángano (2011), ktorí sa v rámci psilonichnovej 

ichnofácie zaoberali pomerom kontinentálnych a morských prvkov a prišli s tvrdením, 

že na základe tohto pomeru môže byť rozdelená buď smerom ku kontinentálnej oblasti 

alebo smerom k morskej oblasti (Knaust a Bromley ed., 2012).   

Vďaka analýze ichnofácií v kontinentálnom prostredí nastal v posledných 

rokoch jednoznačne najväčší rozmach práve kontinentálnych ichnofácií. Buatois 

a Mángano (1995) pomocou tejto analýzy prepracovali skoyeniovú ichnofáciu, 

pretože pôvodne odrážala zameranie ichnológov na okrajovú morskú sukcesiu a tým 

pádom nebola vhodná na popísanie všetkých možných vzťahov v kontinentálnom 

prostredí, ktoré prebiehajú medzi živočíchmi a sedimentom. Genise et al. (2000) 

zaviedli koprinisférovú ichnofáciu a následne na to Buatois a Mángano (2004) 

predstavili mermiovú ichnofáciu. Moderný model sa tak po prvý krát rozšíril o tri 

plnohodnotné kontinentálne ichnofácie (Knaust a Bromley ed., 2012). Smith et al. 

(1993) ako prví navrhli termitichnovú ichnofáciu, ktorú v nasledujúcich rokoch 

prepracoval Genise et al. (2000). Hunt a Lucas (2007) predstavili oktopodichnovú 

ichnofáciu a Ekdale et al. (2007) predstavili entradichonovú ichnofáciu a napriek tomu, 

že sa od seba odlišovali viacerými znakmi tak obidve boli zavedené pre oblasti 

s výskytom piesočných dún a na základe toho ich Buatois a Mángano (2008) 

zjednotili do jednej oktopodichnovej-entradichnovej ichnofácie (Buatois a Mángano, 

2011; Knaust a Bromley ed., 2012). Genise (2010) zaviedol celiformovú ichnofáciu, 

ktorá ako posledná dotvára šesticu moderných kontinentálnych ichnofácií (Knaust 

a Bromley ed., 2012). Podľa tvrdení Knausta a Bromleyho (ed., 2012) je k týmto 

posledným trom ichnofáciam vypracované malé množstvo štúdií a preto ich považujú 

za predbežné ale ako bude uvedené v ďalších kapitolách, tak spĺňajú podmienky na to 

aby mohli byť oprávnene označované týmto termínom, čo je zároveň v súlade s 
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publikáciou od Buatois a Mángano (2011) a preto ich v tejto práci budem radiť ku 

plnohodnotným kontinentálnycm ichnofáciam. 

Ichnofácie tak počas niekoľkých desaťročí prešli zdĺhavým vývojom a dnes už 

v rámci moderného modelu zohrávajú dôležitú úlohu pri paleoenvironmentálnych 

rekonštrukciách a narozdiel od pôvodného konceptu predstavuje batymetria iba jeden 

aspekt modernej koncepcie a zároveň je v obmedzenej miere použiteľná iba pre 

morské ichnofácie. Správanie morských organizmov a ich výsledné biogénne 

sedimentárne štruktúry (fosílne stopy) sú riadené nasledujúcimi faktormi: 

konzistencou substrátu, veľkosťou zŕn sedimentu, energetickými podmienkami, 

typom a distribúciou potravy, rýchlosťou sedimentácie vrátane turbiditnej 

sedimentácie, salinitou, teplotou a okysličením vody. Všetky tieto faktory majú 

tendenciu sa meniť v proximálno-distálnom smere a morské ichnofácie preto 

vykazujú aspoň pasívny vzťah k batymetrii (Knaust a Bromley ed., 2012).  

Je dôležité spomenúť, že reakcie organizmov (etologická odozva) na 

environmentálne faktory závisia od prostredia, v ktorom organizmy žijú. V morskom 

prostredí môžeme pozorovať široké spektrum trofických skupín a skupín s rozličným 

druhom správania, no napriek tomu sú pre etólogiu rozhodujúce najmä faktory ako 

konzistencia substrátu a trofický štýl organizmov. Naproti tomu v kontinentálnom 

prostredí sú ichnofácie a ich rozdelenie pomerne nezávislé na proximálno-distálnom 

trende a síce s výnimkou niektorých špecifických lakustrinných oblastí. Správanie 

organizmov a ich fosílne stopy budú preto výrazne ovplyvnené odlišnými 

environmentálnymi faktormi a to najmä podnebím, v ktorom sa konkrétne ichnofácie 

nachádzajú. Podnebie je tak dominantným faktorom a veľmi úzko súvisí 

s dostupnosťou povrchovej vody a vody obsiahnutej v póroch. Je nutné podotknúť, že 

klimatické podmienky ako sú teplota a zrážky súvisia s rozšírením a typom 

vegetačného pokryvu, ktorý taktiež výrazne ovplyvňuje výskyt kontinentálnych 

ichnofácií. V sladkovodnom prostredí napr. v lakustrínnych oblastiach budú hlavnú 

úlohu zohrávať environmentálne faktory podobné tým z morského prostredia a to 

najmä okysličenie, konzistencia substrátu a energetický režim (Knaust a Bromley ed., 

2012).  
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3. Definícia seilacherovského ichnofaciálneho modelu 

 

Fosílne stopy sú biogénne sedimentárne štruktúry, ktoré sú produktom činnosti 

zvierat, rastlín alebo mikroorganizmov a vyskytujú sa v rôznych typoch prostredia. 

Môžu zahŕňať napr. stopy po pohybe, požieraní substrátu, pestovaní potravy 

alebo stopy po koreňoch rastlín a zahŕňajú aj rôzne vrtby a vyhrabané štruktúry ako 

tunely, komory, permanentne obývané nory a tak isto aj šľapaje zvierat. Pre 

pochopenie ichnofácií je nesmierne dôležité si uvedomiť nasledujúce fakty: (1) každá 

fosílna stopa vzniká na základe správania, ktorým živočích reaguje na určité 

environmentálne podmienky, (2) jeden konkrétny živočích môže produkovať rôzne 

fosílne stopy a jednu konkrétnu stopu môže produkovať viacero odlišných 

organizmov, (3) v každom substráte sa fosílne stopy zachovávajú odlišným spôsobom, 

(4) fosílne stopy majú široký stratigrafický rozsah, (5) väčšina fosílnych stôp 

nepodlieha transportu (Minter et al., 2016). Fosílne stopy produkované v rámci jednej 

komunity tvoria spoločenstvá, ktoré sa označujú termínom ichnocenózy 

(ichnocoenoses) (Croft et al., 2018) 

Ichnofácie sú teoretické modely zahŕňajúce etologicky odlišné ichnocenózy, 

ktoré sa opakujú v priestore a čase. Dôležitým znakom je to, že nie sú ani taxonomicky 

obmedzené a zahŕňajú aktivitu veľmi širokého spektra organizmov. Všetky ichnofácie 

definované týmto spôsobom tak budú zachovávať Seilacherovu myšlienku 

o ichnofácialnom modeli a v tejto práci ich budem označovať zaužívaným termínom 

ako seilacherovské ichnofácie (Knaust a Bromley ed., 2012).  

Knaust a Bromley (ed., 2012) uvádzajú, že v dnešnej dobe je popísaných 14 

všeobecne uznávaných seilacherovských ichnofácií. V rámci morských ichnofácií na 

mäkkom dne (softground) je zahrnutých päť ichnofácií: psilonichnová, skolitová, 

kruzianová, zoofyková a nereitová ichnofácia. Tri ichnofácie sú síce úzko prepojené 

s morským prostredím ale kvôli post-depozičnej kolonizácii substrátu sa označujú ako 

substrátom riadené: glossiungitová, teredolitová a trypanitová ichnofácia. 

Kontinentálne ichnofácie obsahujú zvyšných šesť ichnofácií: skoyeniová, mermiová, 

koprinisférová, termitichnová a oktopodichnová-entradichnová ichnofácia. 

Každá ichnofácia môže obsahovať množstvo fosílnych stôp, ktoré odrážajú 

veľmi široké spektrum etologických odoziev na rôzne environmentálne podmienky. 
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Je však úplne bežné, že ichnorody (rody fosílnych stôp) sa môžu v priestore a čase od 

seba odlišovať alebo sa ani nemusia v geologickom zázname zachovať. Obmedzenie 

individuálnych ichnorodov nie je úplne dôležité a sila celého modelu tak spočíva 

v tom, že napriek týmto zmenám alebo absencii stôp si ichnofácie zachovávajú 

podstatu trofických a etologických ichnocenóz, ktorá ich definuje. (Knaust a Bromley 

ed., 2012).  

 

Obrázok 1: Schématická ilustrácia seilacherovských ichnofácií, zobrazujúca výskyt v závislosti na environmentálnych 
podmienkach (upravené podľa Buatois a Mángano 2011) 

3.1. Účel seilacherovských ichnofácií 
 

Fosílne stopy sú súčasťou horninového záznamu, ktorý odráža depozičné 

prostredie obývané ich producentami. Poznatky o depozičnom prostredí tak vyplývajú  

zo skutočnosti, že organizmy na zmeny podmienok reagujú predvídateľným 

správaním. Ako už bolo spomenuté, v druhej kapitole environmentálne podmienky sa 

menia s rastúcou hĺbkou a ichnofosílie odrážajú len pasívny vzťah k batymetrii.  Na 

základe tohto pasívneho vzťahu je možné predvídať správanie v proximálno-

distálnom smere s výnimkou dynamických prostredí ako sú napr. hlbokomorské 

deltové vejáre, kuželové delty (fan delty) a podobne. Fosílne stopy sa menia 

v priestore až tak veľmi, že ich nie je možné zmapovať pomocou depozičných fácií. 
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Ichnofácie tak slúžia ako prostriedok na zoskupenie takýchto priestorovo sa meniacich 

stôp a umožňujú im interpretovať depozičné prostredie (Knaust a Bromley ed., 2012).  

Ichnofácie podobne ako litofácie podliehajú Walterovmu zákonu (Knaust 

a Bromley ed., 2012). Walterov zákon o fáciach hovorí, že vertikálna postupnosť fácií 

bude výsledkom série depozičných prostredí ležiacich vedľa seba (López, 2014). 

Ichnofácie sa tak dajú zmapovať vďaka ich laterálnej kontinuite a predvídateľnej 

vertikálnej postupnosti.  To viedlo k tomu, že sa z ichnofácií stal nesmierne dôležitý 

prostriedok na rekonštrukciu paleoprostredia (Knaust a Bromley ed., 2012).  

Seilacherovské ichnofácie majú všetky vyššie uvedené vlastnosti ichnofácií 

a preto fungujú ako faciálne modely, ktoré odrážajú reakcie organizmov na zmeny 

v ich životnom prostredí a ich hlavným účelom je pomoc pri paleoenvironmentálnych 

rekonštrukciách  (Knaust a Bromley ed., 2012).  

Podobne ako litofácie môžu slúžiť aj na nasledovné účely: 

• Vystupujú ako pevne daná norma. Pri objavení nových společenstiev fosílnych 

stôp je možné určiť či spĺňajú kritéria na to, aby boli zaradené do určitej 

ichnofácie. Ak by takáto norma neexistovala nebolo by možné určiť či nové 

ichnofosílie majú nejaké nezvyčajné alebo anomálne vlastnosti. Ak majú 

vlastnosti, ktoré odpovedajú seilacherovským ichnofáciam, tak sa dajú 

jednoducho interpretovať a dokonca to ešte viac posilní celkovú koncepciu. 

Ak sa však vlastnosti odlišujú, dokážeme presne určiť aké špecifické vlastnosti 

odrážajú a tak uľahčiť ich interpretáciu. 

• Uľahčujú terénne pozorovania. Ak poznáme všetky fosílne stopy, ktoré sa 

môžu v ichnofáciach vyskytovať, tak presne vieme na čo sa máme počas 

terénnych prác zamerať. Vďaka tomu by sme nemali minúť prvky, ktoré sú 

dôležité pre správnu interpretáciu. 

• Slúžia ako prediktor. Na základe ichnofaciálneho modelu vieme, že sa 

seilacherovské ichnofácie riadia Walterovým zákonom a odpovedajú 

predvídateľným environmentálnym podmienkam.  Vo vertikálnej postupnosti 

tak dokážeme zmapovať ich distribúciu a výskyt. Ak narazíme na perturbáciu 

(poruchu) v oblasti, v ktorej sme predvídali ich výskyt väčšinou sa jedná 

o povrch bez sedimentácie (omission surface). 
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• Predstavujú základ pre interpretáciu paleoprostredia. Typ a rozmanitosť 

ichnorodov odráža správanie ich producentov, ktorí museli reagovať na zmeny 

podmienok v ich životnom prostredí. Paleprostredie, ktoré bude určené pre 

nejakú sedimentárnu jednotku musí odpovedať fyzikálno-chemickým 

parametrom ichnofácie, do ktorej patria pozorované ichnofosílie. 

• Plnia edukatívnu funkciu. Ichnofácie sú ideálnym prostriedkom na pochopenie 

spôsobu, akým organizmy reagujú na prostredie, v ktorom žijú. Tieto poznatky 

môžu doplniť výučbu študentov na prírodovedeckých fakultách (Knaust 

a Bromley ed., 2012). 

3.2. Interpretácia ichnofácií a jej možné chyby 
 

Najčastejšou chybou, ktorá vedie k nesprávnej interpretácií je domnienka, že 

každá ichnofácia je charakterizovaná správaním, ktoré definuje etológiu vyjadrenú 

každou zahrnutou fosílnou stopou, napr. že všetky fosílne stopy vyskytujúce sa 

v skolitovej ichnofácii sú norami filtrátorov (Knaust a Bromley ed., 2012).  

Morské prostredie je komplexné a dynamické a preto nie je možné aby jeden 

druh správania alebo jeden trofický štýl mohol byť považovaný za univerzálny 

prostriedok na prežitie tak veľmi širokého spektra environmentálnych podmienok. 

Ako je spomenuté v štvrtej kapitole, túto domnienku podporuje neoichnologický 

výskum, na základe ktorého je potvrdené, že moderné spoločenstvá stôp predstavujú 

komunitnú odpoveď nielen na distribúciu potravy, ale aj na celé spektrum 

environmentálnych faktorov ako sú: rýchlosť sedimentácie, pohyblivosť sedimentu, 

veľkosť sedimentárnych zŕn, konzistencia substrátu, okysličenosť. V kontinentálnom 

prostredí organizmy primárne reagujú na koncentráciu pórovitej vody, podnebie 

a zrážky a až sekundárne na distribúciu potravy (Knaust a Bromley ed., 2012).  

Pre správnu interpretáciu ichnofácií je tak nesmierne dôležité rozpoznať rozsah 

etologických odoziev, ktoré sú vyjadrené ichnocenózami v rámci každej ichnofácie. 

Napriek možnému rozsahu etológií zvyčajne prevláda jedna dominantná, ale nie je ani 

výnimočné keď majú výrazne väčší vplyv dve alebo viac etológií. Zároveń existuje 

jasné prepojenie medzi tou dominantnou, ktorá je vyjadrená určitou skupinou 

fosílnych stôp a environmentálnymi podmienkami, na ktoré producenti takýchto stôp 

reagujú. Rozhodujúcim faktorom, ktorý riadi správanie živočíchov je dostupnosť 
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a spôsob získavania potravy, napr. potrava nachadzajúca sa v suspenzii vedie 

živočíchov k získavaniu potravy filtráciou a  keď sa  potrava v suspenzii začne usádzať 

na dne, vedie to živočíchov k povrchovému alebo podpovrchovému požieraniu 

substrátu.  Základom modelu morských ichnofácií je tak mechanizmus získavania 

potravy spolu s jej dostupnosťou, čo je zároveň úzko prepojené s vlastnosťami 

substrátu. Model ichnofácií sa ale začína vyvíjať smerom k riešeniu čoraz viac 

dynamickejších oblastí a to znamená, že ďalšie faktory ako napr. salinita alebo obsah 

kyslíku budú hrať čoraz významajšiu úlohu (Knaust a Bromley ed., 2012). 

Vďaka neoichnologickému výzkumu poznáme k veľkému množstvu 

ichnofosílií rozsah správania, na základe ktorého vznikli a pre ostatné fosílne stopy sa 

používa podrobná analýza ich morfológie, vďaka ktorej je možné takéto správanie 

odvodiť. Týmto spôsobom je možné spoľahlivo identifikovať väčšinu ichnofácií, 

ktoré zahŕňajú rôzne etologické skupiny vyjadrené fosílnymi stopami ako napr. 

permanentne obývané nory, štruktúry určené na pestovanie potravy, stopy po pastve 

alebo po požieraní substrátu. Najkomplikovanejšou skupinou na identifikáciu sú stopy 

permanentne obývaných nôr v morskom prostredí, pretože okrem ich pôvodného 

účelu slúžia aj na získavanie potravy napr. jej filtráciou (Lingulichnus, Siphonichnus, 

Skolithos), povrchovým požieraním substrátu (Siphonichnus, Skolithos, Arenicolites), 

predáciou (Skolithos, Palaeophycus), požieraním zdochlín (Psilonichnus) alebo slúžia 

na uskladnenie odpadu (Asterosoma, Zoophycos) (Knaust a Bromley ed., 2012). 

Uchman a Wetzel prišli v posledných rokoch s tvrdením, že niektoré fosílne stopy ako 

napr. Tubulichnium by mohli slúžiť na uskladenie potravy. Producenti týchto stôp tak 

reagujú na nedostatok potravy počas oligotrofie (Uchman a Wetzel, 2017). 

V takýchto prípadoch je nutné použit sedimentárnu analýzu, na základe ktorej 

je možné zistiť ako bola potrava v prostredí distribuovaná. Stopy po požieraní 

substrátu sa dajú takýmto spôsobom veľmi dobre identifikovať, pretože sa nachádzajú 

vo vnútri sedimentárnych vrstiev a vykazujú známky po požití alebo prepracovaní 

sedimentu (napr. Macaronichnus, Phycosiphon, Planolites a Scolicia). Stopy po 

pastve sú rozpoznané na základe systematického spracovania sedimentu v plytkejších 

vrstvách (napr. Nereites a Helminthopsis) a zároveň sa používajú počítačové modely, 

ktoré simulujú vývoj takéhoto správania. Stopy po pestovaní potravy sú permanentné 

a veľmi komplexné štuktúry, ktoré nevykazujú žiadne známky po spracovaní 

sedimentu (napr. Spirorhaphe) (Knaust a Bromley ed., 2012).  
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Nesprávna intepretácia môže byť spôsobenená aj nasledovnými domnienkami: 

• Ichnofácie sú priamym indikátorom sedimentárneho prostredia. To čo indikuje 

sedimentárne prostredie sú reakcie živočíchov na súbor určitých 

environmentálnych podmienok, ktoré definujú ichnofácie. Tie tak odrážajú 

široké spektrum environmentálnych faktorov.  

• Ichnofácie sa dajú nahradiť ichnocenózami. Ichnofácie a ichnocenózy sú úplne 

odlišné pojmy a v rámci analýzy sa používajú na iné účely. Ichnofácie nie sú 

skutočnými entitami biologického sveta, ale sú to len teoretické modely. 

Obsahujú množstvo ichnocenóz, ktoré sú súčasťou horninového záznamu 

a zároveň obsahujú aj neznámy počet potencionálnych ichnocenóz, ktoré ešte 

neboli identifikované. Nahradenie ichnofácií ichnocenózami by priamo 

porušovalo hierarchiu v ichnológii. 

• Ak nemôže byť nejaká fosílna stopa priraditeľná k určitej ichnofácií, tak je 

ichnofaciálny model chybný. Ichnofácie slúžia ako norma a keď sa vyskytne 

takáto odchýlka, môžeme predpokladať, že vznikla na základe stresujúcich 

podmienok (Buatois a Mángano, 2011). 

 

3.3. Morské ichnofácie na mäkkom dne 

3.3.1. Psilonichnová ichnofácia 

 

Predtým než sa psilonichnová ichnofácia zaradila k ostatným seilacherovským 

ichnofáciam bola označovaná ako psilonichnová ichnocenóza, ktorá bolo vytvorená tak aby 

ichnologicky odpovedala sedimentačným zónam ako je plážové zadné príbrežie a duny 

alebo zmývacie vejáre a supratidálne plošiny (Miller III, 2007). Prvý model psilonichnovej 

ichnofácie popísali až Frey a Pemberton (1987). Ich model vychádzal z pôvodnej 

ichnocenózy a bol založený najmä na ichnologických vlastnostiach siliciklastických brehov 

morských ostrovov pri štáte Georgia (Miller III, 2007). Na model od Freya a Pembertona 

nadviazali ďalší vedci ako napr. Nesbitt a Campbell (2006), ktorí svoj výzkum publikovali 

v novších dokumentoch a vďaka nim začala psilonichnová ichnofácia nadobúdať 

modernejšie črty (Buatois a Mángano, 2011). Na základe doterajšieho výzkumu môžeme 

s istotou tvrdiť, že zo všetkých morských ichnofácií, táto ako jediná popisuje oblasti 

najbližšie k pevnine a dokonca charakterizuje prechodnú hranicu medzi morským 

a kontinentálnym prostredím (Knaust a Bromley ed., 2012). Hranica medzi dvoma 
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prostrediami, v ktorých panujú odlišné environmentálne podmienky, spôsobuje výrazné 

zmeny energie, salinity a veľkosti zŕn. Zároveň je pre toto prostredie typický prudký nárast 

búrok a prítok sladkej vody v dôsledku periodických dažďov. Morské podmienky väčšinou 

prevládajú práve počas búrok a skočných prílivov, kedy je hladina vody najvyššie, zatiaľ čo 

kontinentálne podmienky prevládajú počas hluchých prílivov a období bez búrok, kedy je 

povrch viac vystavený atmosferickým javom a to najmä eolickým procesom. Narozdiel od 

environmentálnych podmienok typ sedimentárneho materiálu neovplyvňuje výskyt 

psilonichnovej ichnofácie. Je rovnako typická ako pre karbonátové, tak aj klastické pobrežie 

a to vrátane barierových ostrovov, strand plains, estuárií, lagún a zálivov. V rámci týchto 

oblastí môže byť prítomná v zadnom príbreží, pobrežných dunách, zmývacích vejároch 

a na supratidálnych plošinách (Buatois a Mángano, 2011). 

 Pokiaľ ide o výskyt fosílnych stôp, jednoznačne dominuje ichnorod Psilonichnus, 

ktorý je zároveň považovaný za najviac charakteristický prvok v psilonichnovej ichnofácii. 

Na tento fakt poukazujú vo svojích prácach všetci vedci (Frey, Pemberton, Mynt, Nesbitt, 

Campbell, Netto, Grangeiro a ďalší), ktorí sa zaoberali podrobným výzkumom tejto 

ichnofácie (Buatois a Mángano, 2011). Ichnorod Psilonichnus pozostáva prevažne zo 

zvislých valcovitých nôr, ktoré vyhrabávajú obojživelné kraby z čelade Ocypodidae 

nazývané aj kraby duchovia. Takto vyhrabané nory sa ešte typicky skladajú z krátkych 

horizontálnych alebo šikmých vetiev. Horná časť nôr, ktorá ústí na povrch má väčšinou tvar 

písmena Y ale morfológia je variabilná a nory môžu nadobúdať tvary písmen J, I alebo U a to 

v závislosti na environmentálnych podmienkach dominujúcich v momente ich vzniku a na 

ontogenickom štádiu jedinca (Knaust a Bromley ed., 2012). Ichnorod Psilonichnus 

všeobecne zahŕňa niekoľko druhov ale v psilonichnovej ichnofácií sa vyskytujú len dva 

z nich a to konkrétne Psilonichnus upsilon Frey a Pemberton, 1984 a Psilonichnus 

tubiformis Fürsich, 1981. V niektorých publikáciach sa môže vyskytnúť aj tretí ichnodruh 

Psilonichnus quietis Myint, 2001, ale s predošlými dvoma zatiaľ nebol podrobne porovnaný 

a väčšina vedcov tak odkazuje na to, že tento ichnodruh je pravdepodobne len mladším 

synonymom ku P. tubiformis (Nesbitt a Campbell, 2006; Knaust a Bromley ed., 2012).  

Je dôležité upozorniť na to, že morfologicky podobné nory vytvárajú krevety z čeľade 

Upogebiidae, ktoré sa však priraďujú k ichnorodu Parmaichnus a klúčovým prvkom na ich 

identifikáciu je výrazne vydutá komora nachádzajúca sa v hornej časti nôr, ktorá vzniká po 

otáčavom pohybe kreviet (Buatois a Mángano, 2011; Knaust a Bromley ed., 2012). Zatiaľ 

čo výskyt psilonichnovej ichnofácie nie je nijak ovplyvnený typom pobrežia, výskyt 



19 
 

ichnorodu Psilonichnus je na karbonátových a siliciklastických pobrežiach značne odlišný. 

Jeden z príkladom sa týka ichnodruhu P. upsilon, ktorý svojou činnosťou produkuje druh 

krabov Ocypode quadrata. Duny na karbonátových piesočných plážach na Bahamách sú 

pokryté vegetačným pokryvom, ktorý obmedzuje pohyb týchto krabov a zároveň je obývaný 

inými krabmi, konkrétne bežným suchozemským druhom Gecarcinus lateralis, preto sa 

v tomto prostredí O. quadrata vyskytuje len zriedka a skôr sa sústredí na oblasť plážového 

zadného príbrežia. Na siliciklastických pobrežiach je situácia odlišná a O. quadrata sa bežne 

vyskytuje aj na dunách (Miller III, 2007). 

Okrem vyššie spomenutého ichnorodu sa v tejto ichnofácii môžu zriedka vyskytovať 

aj nasledovné fosílne stopy: (1) malé, vertikálne a nevyztužené nory s guľovitou bazálnou 

komorou, ktoré sa podobajú norám z ichnorodu Macanopsis ale v tomto prípade sú 

produktom činnosťou hmyzu a pavúkovcov (Buatois a Mángano, 2011; MacEachern et al., 

2007), (2) podzemné rozvetvené hniezda včiel z čeľade Halictidae patriace do ichnorodu 

Cellicalichnus (Buatois a Mángano, 2011; Curran et al., 2016), (3) sled stôp krabov 

pustovníkov z čeľade Coenobitidae, ktoré patria do ichnorodu Coenobichnus (Buatois a 

Mángano, 2011; Walker et al., 2003), (4) stopy ďalších bezstavovcov typických pre toto 

prostredie ako sú napr. ulitníky, lastúrniky, červy a článkonožce, (5) stopy stavovcov napr. 

sled šlapají cicavcov, hlodavcov a vtákov alebo stopy, ktoré po sebe zanechali plazy, (6) 

koprolity (Buatois a Mángano, 2011), (7) stopy koreňových štruktúr ako sú rhizolity 

halofytných rastlín a rhizomorfy (Buatois a Mángano, 2011; Knaust a Bromley ed., 2012). 

Psilonichnová ichnofácia sa aj napriek všetkých fosílnym stopám, ktoré môže 

obsahovať, vyznačuje ich nízkou diverzitou a hojnosťou, čo je spôsobené najmä 

podmienkami, prevládajúcimi v tomto dynamickom prostredí, a to spôsobuje nízky 

potenciál fosilizácie stôp. Potrvrdzujú to pozorovania v modernom prostredí, ktoré narozdiel 

od fosílneho záznamu obsahuje bohaté spoločenstvá stôp ako sú napr. počiatočné štádia 

Archaeonassa, Protovirgularia, Lockeia a Gordia a stopy rozmanitých organizmov (Buatois 

a Mángano, 2011). 
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Obrázok 2: Schematická rekonštrukcia psilonichnovej ichnofácie (upravené podľa Buatois a Mángano  2011) 

Kvôli hranici medzi dvoma prostrediami sa psilonichnová ichnofácia rozdeľuje na 

ichnocenózy smerujúce buď k pevnine alebo do mora. Ichnocenózy, ktoré smerujú k pevnine 

zahŕňajú najmä nory a hniezda hmyzu a pavúkovcov a s čoraz väčším postupom do 

kontinentálneho prostredia postupne prechádzajú do sladkovodných a kontinentálnych 

ichnofácií a to kontkrétne do skoyeniovej a koprinisférovej alebo termitichnovej ichnofácie. 

Prechod do týchto ichnofácií je do značnej miery ovplyvnený vegetačným pokryvom. 

V rámci karbonátových pobreží nastáva prechod do celliformovej ichnofácie. Ichnocenózy, 

ktoré smerujú do mora, prechádzajú prudko do skolitovej ichnofácie (Buatois a Mángano, 

2011). 

Psilonichnová ichnofácia sa môže vyskytovať už v jurských horninách ale na 

spoľahlivé určenie je nutná prítomnosť ichnorodu Psilonichnus, ktorý sa začína objavovať 

až v horninách z obdobia kriedy a pretrváva až do dnešnej doby (Buatois a Mángano, 2011; 

Knaust a Bromley ed., 2012). Napriek tomu, že psilonichnová ichnofácia spadá pod morské 

ichnofácie na mäkkom dne, v karbonatových systémoch dochádza k modifikácii substrátu a 

táto ichnofácia môže byť následne prekrytá ichnocenózami, ktoré sú typické pre polotvrdý 

substrát (firmgorund) glossifungitovej ichnofácie (Knaust a Bromley ed., 2012).   
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3.3.2. Skolitová ichnofácia  

 

Skolitovú ichnofáciu vytvoril Seilacher (1967), ktorá bola neskôr upravená (napr. Frey 

a Seilacher, 1980). Je charakteristická výskytom vertikálnych, valcovitých nôr a absenciou 

akýchkoľvek horizontálnych fosílnych stôp (Buatois a Mángano, 2011). Najčastejšie sa 

vyskytujú štyri ichnorody: (1) Skolithos zahŕňa jednoduché nory, ktoré majú v niektorých 

prípadoch aj vyztužené steny (Buatois a Mángano, 2011; Knaust a Bromley ed., 2012), (2) 

Ophiomorpha zahŕňa rozvetvené nory so stenami vyztuženými peletami, (3) Arencolites 

zahŕňa nory v tvare písmena U, (4) Diplocraterion zahŕňa nory v tvare písmena U, ktoré ešte 

navyše obsahujú spreite štruktúru (Buatois a Mángano, 2011; Martin, 2013). Ojedinele sa 

môže objaviť Conichnus alebo Bergaueria, ale tieto dva ichnorody sú spojené len 

s lokálnym výskytom (Buatois a Mángano, 2011).  

Typickými producentami vyššie spomentuých stôp sú mnohoštetinavce (Polychaeta), 

sipunkuly (Sipuncula), kôrovce (Crustacea) a sasanky (Actiniara). Väčšina nôr je produktom 

filtrátorov alebo pasívnych predátorov, ktorí na svoju korisť čakajú vo vnútri svojich nôr 

a lovia ju pomocou chápadiel. Fosílne stopy bez spreite štruktúry môžu odrážať požieranie 

substrátu infaunnými organizmami (Buatois a Mángano, 2011). 

Pozoravania v dnešnom prostredí preukázali prítomnosť horizontálne orientovaných 

stôp a ich absencia vo fosílnom zázname sa vysvetľuje intenzívnou eróziou v dôsledku, 

ktorej sa zachovajú iba hlbšie vyhrabané nory. Na prostredie s vysokou energiou, v ktorom 

by mohla prebiehať tak intenzívna erózia poukazuje viacero faktov: (1) vyhrabané nory 

prenikajú hlboko do substrátu a často sa nezachovávajú celé ale bývajú skrátené, (2) nory 

v tvare písmena U môžu obsahovať protrusívne aj retrusívne spreite štruktúry, pomocou 

ktorých sa ich producenti vyrovnávajú s agradáciou alebo degradáciou substrátu, (3) 

v niektorých prípadoch organizmy spevňujú steny svojich nôr aby zabránili ich kolapsu, (4) 

nízka diverzita ichnofosílií poukazuje na stresujúce podmienky, ktoré sú typické pre 

prostredie s vysokou energiou, (5) dominancia vertikálnych stôp filtrátorov jednoznačne 

odráža prostredie s vysokým obsahom organických častíc v suspenzii. To znamená, že voda 

musela byť veľmi dobre okysličovaná prúdením a vlnením (Buatois a Mángano, 2011). 
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Obrázok 3: Schématická rekonštrukcia skolitovej ichnofácie (upravené podľa Buatois a Mángano  2011) 

Skolitová ichnofácia je typická pre prostredie s dominanciou vlnenia a preto sa 

najčastejšie vyskytuje v oblasti, ktorá siaha od príbrežia po stredného predbrežie. Podobné 

podmienky aké panujú v blízkosti pobrežia sa môžu vyskytovať v rôznych ďalších 

oblastiach. Skolitová ichnofácia tak môže odrážať aj post-depozičnú kolonizáciu turbiditov 

v hlbších častiach mora ako je oblasť od predbrežia po vzdialené predbrežie. V prostredí 

s dominanciou vlnenia prechádza smerom do vzdialenejších častí mora do kruzianovej 

ichnofácie (Buatois a Mángano, 2011) 

V prípade pobrežia s dominanciou prílivu a odlivu sa skolitová ichnofácia typicky 

objavuje v pieskových laviciach (subtidálna zóna) alebo v pieskových plošinách 

(intertidálna zóna). Smerom ku kontinentu potom prechádza do kruzianovej ichnofácie 

(Buatois a Mángano, 2011) 

Skolitová ichnofácia sa vyskytuje aj v ďalších oblastiach s nižšou energiou ako sú napr. 

piesčité okraje zátok, zálivy, ústie estuárií alebo čelá delt. V takomto prostredí sú organizmy 

vystavené stresujúcim podmienkam, v dôsledku ktorých ešte viac klesá diverzita ichnofosílií. 

Môže sa objaviť dokonca aj v prostredí hlbokovodných turbiditov a výnimkou nie je ani 

výskyt v terestrickom prostredí napr. vo fluviálnych kanáloch (Buatois a Mángano, 2011)  

Známa je z kambrických hornín. Hojné vertikálne nory skolitovej ichnofácie sa 

nazývajú pipe-rock. Termín bol použitý pre bioturbované pieskovce s vertikálnymi norami 

zo spodného kambria. Kambrické horniny sú charakteristické vysokou hustotou a výraznou 

hĺbkou bioturbácie. Predpokladá sa že takýto nárast spôsobil rýchly výskyt metazoí. Po 
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konci kambria je jasne viditeľný pokles výskytu ichnorodu Skolithos v dôsledku ordovickej 

biologickej explózie a po skončení palezoika sa stáva dominantným prvkom Ophiomorpha 

(Azizi et al., 2017). 

3.3.3. Kruzianová ichnofácia 

 

Kruzianová ichnofácia bola pôvodne stanovená Seilacherom (1954) na základe 

pozorovaní fosílnych stôp v molasových sedimentoch. Typicky odráža veľmi široké 

spektrum etologických reakcií obrovského množstva organizmov a preto bola vždy 

považovaná za ichnofáciu s najväčšou diverzitou a hojnosťou fosílnych stôp (Buatois 

a Mángano, 2011; Prothero, 2013). Bežne sa v nej vyskytujú stopy po pohybe, ktoré sa 

zachovávajú buď ako dráhy (Cruziana, Curvolithus a Protovirgularia) alebo ako sled šľapají 

(Dimorphichnus). Stopy po požieraní substrátu môžu mať podobu komplexných štruktúr 

(Phycodes, Arthrophycus a Teichichnus) alebo horizontálne naklonených stôp v tvare 

písmena U (Rhizocollarium). Čo sa týka vyhrabaných nôr, väčšinou sú horizontálne alebo 

naklonené (Paleophycus, Ophiomorpha a Thalassinoides) ale môžu sa vyskytnúť aj 

vertikálne valcovité nory (Rosselia a Cylindrichnus). V neposlednom rade sa vyskytujú aj 

stopy po odpočinku (Rusophycus, Asteriacites a Lockeia) a jednoduché stopy po pastve 

(Helminthoidichnites, Gordia a Helminthopsis) (Buatois a Mángano, 2011). 

 

Obrázok 4: Schématická rekonštrukcia kruzianovej ichnofácie (upravené podľa Buatois a Mángano  2011) 
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Množstvo fosílnych stôp tak odráža veľkú diverzitu bentickej fauny, ktorá tvorila 

rozsiahlu komunitu organizmov. Predpokladá sa, že producentami stôp boli najmä 

článkonožce, ulitníky, lastúrniky, ostnokožce a červom podobné organizmy. V rámci 

kruzianovej ichnofácie sa tak zachovávajú fosílne stopy, ktoré boli produkované v hlbších 

vrstvách substrátu, ako aj stopy na rozhraní sedimentu a vody. Spoločenstvá týchto fosílnych 

stôp tak reprezentujú stupeň vyspelosti komunity organizmov, ktorý ovplyvňuje celkovú 

intenzitu bioturbácie a hĺbku, do ktorej organizmy prenikajú (Buatois a Mángano, 2011).   

Kruzianová ichnofácia sa taktiež môže vyskytovať v pomerne veľkom rozsahu 

oblastí morského prostredia. Typicky sa vyskytuje v zóne medzi bázami bežného 

a búrkového vlnenia, tomu odpovedajú oblasti v rozmedzí spodného a vzdialeného 

spodného predbrežia. V proximálnom smere (smerom ku spodnému predbrežiu) prechádza 

kruzianová ichnofácia do skolitovej a hoci je ešte jasne zreteľná dominancia stôp po 

požieraní substrátu, objavuje sa už veľké množstvo vyhrabaných nôr filtrátorov a pasívnych 

predátorov. Naproti tomu v distálnom smere (smerom ku spodnému vzdialenému predbrežiu) 

prechádza do zoofykovej ichnofácie a preto sa už začinajú vyskytovať stopy pastve potravy 

a zároveň sa objavujú stopy za účelom špecifického spôsobu získavania potravy ako napr. 

Zoophycos a Chodrites. Kruzianová ichnofácia sa taktiež môže vyskytovať v prostredí 

s brakickou vodou ako sú lagúny, estuárie alebo zálivy, ale podmienky v takomto prostredí 

výrazne pôsobia na zníženie celkovej diverzity fosílnych stôp (Buatois a Mángano, 2011).   

Táto ichnofácia sa začína objavovať už od kambria a jej výskyt zároveň koreluje 

s typickým ichnorodom Cruziana, ktorý sa bežne vyskytuje v kambrických až permských 

horninách (Buatois a Mángano, 2011; Prothero, 2013). Zahŕňa vyhrabané stopy v tvare 

dlhého pozdĺžne zdvojeného žľabu (konvexný hyporeliéf) s viditeľnými škrabancami.  

Predpokladá sa, že sú produktom trilobitov, ktorí sa hrabali v substráte. Výskyt ichnorodu 

Cruziana tak jednoznačne koreluje so stratigrafickým výskytom trilobitov (Prothero, 2013). 

Buatois a Mángano (2011) tvrdia, že kruzianová ichnofácia by sa mohla vyskytovať už 

v horninách z ediacary, ale v rámci tohto obdobia je ešte len veľmi málo divezifikovná 

a prevažne obsahuje stopy po pastve.  

3.3.4. Zoofyková ichnofácia 

 

Zoofyková je jednou z pôvodných seilacherovských ichnofácií. Počas niekoľkýh 

rokov bola upravená viacerými autormi napr. Freyom a Seilacherom (1980) a Bromleym 

(1996). Napriek tomu, že sa zoofyková ichnofácia radí k pôvodným seilacherovským 
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ichnofáciam je v súčasnej dobe je považovaná za veľmi problematickú. Vyznačuje sa veľmi 

nízkou diverzitou fosílnych stôp (Buatois a Mángano, 2011). Dominantným ichnorodom je 

Zoophycos, ktorý zahŕňa lalokovité alebo špirálovité stopy so spreite štruktúrou (Buatois 

a Mángano, 2011; Sappenfield et al., 2012). Pôvodne sa predpokladalo, že tieto stopy 

vznikajú požieraním substrátu chobotničkami (Echiruida) ale v posledných rokoch sa 

niektorí autori ako napr. Fu a Werner (1995) prikláňajú skôr k názoru, že Zoophycos bol 

vytvorený za účelom pestovania baktérií. Podľa najnovších štúdií by Zoophycos mohol 

slúžiť ako skladisko potravy (Uchman a Wetzel, 2017). Pomerne hojne sa v tejto ichnofácií 

vyskytujú aj ichnorody Chondrites (Buatois a Mángano, 2011).   

 

Obrázok 5: Schématická rekonštrukcia zoofykovej ichnofácie (upravené podľa Buatois a Mángano  2011) 

Na spoľahlivé určenie zoofykovej ichnofácie je nutné správne identifikovať ichnorod 

Zoophycos ale jeho nejasná etologická interpretácia komplikuje vyhodnotenie 

paleoekologického významu celej ichnofácie.  Podľa klasickej interpretácie, táto ichnofácia 

odráža málo okysličené prostredie a preto by sa dalo predpokladať, že producenti všetkých 

vyskytujúcich sa ichnorodov by mali byť oportunistickými organizmami. Bromley 

a Aasgard (1991) naopak tvrdia že fosílne stopy, ktoré sa vyskytujú v intenzívne 

bioturbovanom substráte a siahajú do jeho hlbších vrstiev nemôžu byť produktom takýchto 

organizmov. Zoophycos aj Chondrites síce prenikajú do hlbších vrstiev substrátu s nízkym 

obsahom kyslíku ale to nemusí spoľahlivo indikovať nízky obsah kyslíku v spodných 

vrstvách vody. Toto tvrdenie navyše podporuje aj intenzívna bioturbácia substrátu 

a komplexná štrukúra stôp (Buatois a Mángano, 2011). 
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Zoofyková ichnofácia sa typicky vyskytuje v bahnitých a ílovitých substrátoch, ktoré 

vznikajú pomalou sedimentáciou suspenzie a práve vďaka tomu je možná tak intenzívna 

bioturbácia. Pôvodne sa predpokladalo, že sa zoofyková ichnofácia vyskytuje len 

v oblastiach bez výskytu turbiditných prúdov ale jej výskyt bol zaznamenaný aj v piesčitých 

substrátoch, ktoré boli uložené turbiditnými prúdmi a v úlomkotokoch v oblasti 

kontinentálnych svahov (Buatois a Mángano, 2011).  

Bežne sa vyskytuje na šelfoch a kontinentálnych svahoch medzi kruzianovou 

a nereitovou ichnofáciou. Pretože sa táto oblasť nachádza pod základňou búrkového vlnenia 

je charakteristická veľmi pokojným prostredím. Problém je ale v tom, že sa môže nachádzať 

aj v hlbších alebo plytších častiach morského dna. To znamená, že organizmy sú tolerantní 

voči hĺbke, typu substrátu, okysličeniu a zdrojom potravy, zaujímajú veľmi hlboký tier, 

a práve preto dokázali súperiť so živočíchmi v kruzianovej aj nereitovej ichnofácii. 

Zoofyková ichnofácia sa vyskytuje už od ordoviku a počas fanerozoika typicky migruje 

v oblasti od príbrežia po vzdialené predbrežie (Buatois a Mángano, 2011). 

3.3.5. Nereitová ichnofácia 

 

Seilacher zaviedol nereitovú ichnofáciu na základe pozorovaní opakujúcich sa 

spoločenstiev fosílnych stôp vo flyšových sedimentoch. Vyznačuje sa vysokou diverzitou 

a hojnosťou ichnofosílií, ale malou hustotu jednotlivých ichnotaxónov a navyše väčšina 

fosílnych stôp sa nachádza v plytkých vrstvách substrátu (Buatois a Mángano, 2011). 

V nereitovej ichnofácií jednoznačne dominujú fosílne stopy nazývané grafoglyptid i 

(Buaotis a Mángano, 2011). Jedná sa o zložitú sieť tunelov, ktoré sú budované tesne pod 

povrchom morského dna. Najčastejšie sú interpretované ako štruktúry, ktoré boli 

vybudované za účelom kultivovania baktérií v stenách pokrytých slizom. Výnimočne sa 

zachovávajú aj vertikálne šachty, ktoré mohli slúžiť ako ventilácia (Pickering et al., 2016). 

Takáto štruktúra nemusela slúžiť len na kultiváciu ale mohla byť vybudovaná aj ako pasca 

na zachytávanie mikroorganizmov (Buatois a Mángano, 2011). Takéto správanie poukazuje 

na dobrú adaptáciu na oligotorofické podmienky v prostredí ktoré je chudobné na živiny 

a kyslík (Pickering et al., 2016). Grafoglyptidi sa považujú za prvok, vďaka ktorému je 

možné spoľahlivo rozoznať nereitovú ichnofáciu. V rámci nej sa tak vyskytujú nasledovné 

ichnorody, ktoré zahŕňajú grafoglyptidové štruktúry: Paleodictyon, Protopaleodictyon, 
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Spiroraphaphe, Urohelminthoida, Desmograpton, Megagrapton, Acanthorhaphe, 

Helicolithus, Belorhaphe, Spirocosmorhaphe a Paleomeandron (Buatois a Mángano, 2011).  

Okrem grafoglyptidov sa v nereitovej ichnofácií vyskytujú aj potravinové stopy, ktoré 

tvoria buď radiálne štruktúry (Glockerichnus, Lorenzinia, Capodistria), rozvetvené 

štruktúry (Polycampton a Treptichnus) alebo majú jednoduchú formu (Halopoa, 

Fustiglyphus a Circulichnis). Bežne sa objavujú aj stopy po pastve, ktoré majú tvar 

meandrujúcich dráh a patria vysoko špecializovaným druhom z ichnorodov Nereites 

a Scolicia. Stopy po odpočinku sa vyskytujú len výnimočne a iba v rámci jediného rodu 

Cardioichnus. Helminthorhaphe a Cosmorhaphe môžu byť buď grafoglyptidmi alebo 

stopami po pastve (Buatois a Mángano, 2011). 

 

Obrázok 6: Schématická rekonštrukcia nereitovej ichnofácie (upravené podľa Buatois a Mángano  2011) 

Bentickým organizmom, ktorí sú producentami stôp v nereitovej ichnofácii  sa 

preukázateľne darí v prostredí s pomalým a nepretržitým ukladaním suspenzie ílových 

a prachových častíc (Buatois a Mángano, 2011).  

Napriek tomu, že v nereitovej ichnofácii prevládajú stopy, ktoré zasahujú len plytko 

pod povrch substrátu, tak prítomnosť koplexných stôp a vysoká diverzita jasne indikujú 

činnosť klimaxových komunít, ktoré mali dostatok času na osvojenie pomerne široké spektra 

správania. To je možné iba vo veľmi stabilnom a dobre okysličenom prostredí s nízkou  
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energiou. Na základe toho je možné odvodiť, že oligotrofia nie je limitujúcim faktorom, 

ktorý ovplyvňuje distribúciu grafoglyptidov alebo to, že zdroje potravy sú nestále 

a grafoglitidy sa na morskom dne sa začínajú vyskytovať až počas oligotrofie (Buatois 

a Mángano, 2011). 

Fosílne stopy z nereitovej ichnofácie sa typicky zachovávajú ako pozitívne hyporeliéfy, 

ktoré sa nachádzajú na bázi piesčitých turbiditov. Grafoglyptidy reprezentujú bentickú fauny 

v prostredí s bahnitým substrátom a nízkou energiou, ich zachovanie je však spojené 

s turbiditnýmu prúdmi. Štandardné vysvetlenie je, že turbiditné prúdy erodujú najmä 

najvyššie vrstvy substrátu a pieskom odlievajú plytké biogénne štruktúry. Seilacher (2007) 

prišiel s tvrdením, že takéto zachovanie je spôsobené rázovou vlnou, ktorá sa objaví ešte 

pred sedimentáciou a nasaje nezpevnené bahno bez výraznej erózie. Každopádne 

grafogplyptidi sa môžu zachovať iba v prostredí, v ktorom sa vyskytujú tubiditné prúdy, 

v opačnom prípade by boli všetky plytké stopy zničené organizmami, ktoré bioturbujú 

substrát do väčšej hĺbky, ale pozorovaním dnešného prostredia bolo zistené, že grafoglyptidi 

sa vyskutujú aj na abysálnych plošinách mimo dosah turbiditných prúdov (Buatois 

a Mángano, 2011). 

Nereitová ichnofácia sa vyskytuje od ordoviku a počas fanerozoika je možné sledovať 

vývoj niektorých spoločenstiev stôp, vrátane znižovania veľkosti, zvyšovania diverzity 

a komplexnosti fosílnych stôp (Buatois a Mángano, 2011).  

3.4. Substrátom riadené ichnofácie 

3.4.1. Glossifungitová ichnofácia 

 

Glossifungitová ichnofácia bola pôvodne stanovená Seilacherom (1967). Vyznačuje sa 

pomerne nízkou diverzitou a vysokou hojnosťou ichnofosílií (Buatois a Mángano, 2011). 

V tejto ichnofácií sa vyskytujú vertikálne a subvertikálne vyhrabané nory 

(Gastrochaenolites, Arenicolites a Skolithos), ktoré sú produktom filtrátorov a nory 

(Gastrochaenolites, Thalassinoides a Spongeliomorpha), ktoré patria požieračom substrátu 

(Abdel-Fatah et al., 2016). Vzácne sa môžu vyskytovať aj ichnorody Fuersichnus a 

Zoophycos. V tejto ichnofácií sa nevyskytuje ichnorod Glossifungites pretože je len mladším 

synonymom ichnorodu Rhizocorallium (Buatois a Mángano, 2011).  

Spoločenstvá glossifungitovej ichnofácie sa rozvíjajú v stabilných a súdržných 

substrátoch (firmgorund) ako sú napr. odvodnené bahná ale zriedkavo sa môžu vyskytovať 
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aj v zhutnených pieskoch. Prítomnosť vertikálnych nôr s nevyztuženými stenami svedčí 

o stabilite a súdržnosti substrátu a toto tvrdenie podporuje aj fakt, že niektoré nory 

(Rhizocollarium, Diplocraterion a Gastrochaenolites) obsahujú pasívnu výplň nôr a striácie 

na ich stenách. Pasívna výplň svedčí o kolonizácii substrátu filtrátormi alebo pasívnymi 

predátormi, ktorí si budovali otvorené nory. Tieto nory sú potom následne vyplnené 

sedimentáciou. Niektoré organizmy ako napr. kraby opúšťajú svoje nory počas toho ako sa 

vydávajú hľadať potravu (Buatois a Mángano, 2011).  

 

Obrázok 7: Schématická rekonštrukcia glossifungitovej ichnofácie (upravené podľa Buatois a Mángano  2011) 

V siliciklastických sedimentoch je výskyt glossifungitovej ichnofácie ovplyvnený 

exhumáciou už pochovaných sedimentov. Exhumáciu spôsobuje erózia, ktorá vzniká 

v dôsledku zmien hladiny vody. Kolonizácia prebieha počas depozičného hiátu medzi 

eróziou a sedimentáciou exhumovaného povrchu. Typický príklad je plytké okrajové 

morské prostredie. Vhodný substrát na kolonizáciu vzniká aj eróziou spôsobenou migráciou 

prílivovo-odlivových kanálov. Vzácne sa môže vyskytovať v podmorských kaňonoch 

(Buatois a Mángano, 2011). Gingras et al. (2001) si všimli, že parametre ako stupeň tvrdosti 

substrátu, pozícia v rámci intertidaĺnej zóny a štruktúra sedimentu ovplyvňujú povahu a 

zloženie glossifungitovej ichnofácie. Táto ichnofácia je známa už od kambria (Buatois 

a Mángano, 2011). 
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3.4.2. Teredolitová ichnofácia 

 

Vyznačuje sa veľmi nízkou diverzitou a vysokou hustotou distribúcie ichnofosílí, ktoré 

zvyčajne tvoria monošpecifické spoločenstvá fosílnych stôp. Charakteristickým ichnorodom 

je Teredolites, do ktorého patria dutiny s kyjovitým alebo kvapkovitým tvarom vyvŕtané 

lastúrnikmi z čelade Pholadidae. Ojedinele sa môže zachovať aj ichnorod Thalassinoides. 

Všetky vrtby, ktoré sa vyskytujú v tejto ichnofácií boli budované za účelom vyhľadávania 

a získavania potravy (Buaotis a Mángano, 2011).   

Charakteristickým znakom pre vrtby v dreve sú xenoglyfy. Jedná sa o ornamentáciu na 

stenách vyvŕtaných dútin, ktorá odráža štruktúru dreva napr. letokruhy. Ďalším bežným 

znakom sú rôzne veľkosti vrtieb, ktoré sú pravdepodobne produktom odlišných životných 

štádií organizmov (Buaotois a Mángano, 2011).  

 

Obrázok 8: Schémtická rekonštrukcia teredolytovej ichnofácie (upravené podľa Buatois a Mángano  2011) 

Analýza dnešných drevnatých substrátov potvrdila prítomnosť oboch ichnorodov ale 

taktiež preukázala aj prítomnosť ďalších stôp (Caulostrepsis, Entobia, Maeandropolydora, 

Psilonichnus a Rogerella), ktoré sa vo fosílnom zázname nezachovávajú (Buatois 

a Mángano, 2011). Z pozorovaní vyplýva, že väčšina stôp preniká len do malej hĺbky (20 

mm). Tento rozdiel zachovaných ichnofosílií je tak spôsobený samotným charakterom dreva, 

ktoré sa poškodzuje odieraním už počas transportu a neustálou exfoliáciou počas toho ako 

je vystavené čo i len miernemu vlneniu. Preto sa dokážu zachovať len vrtby ako napr. 

Teredolites, ktoré prenikajú hlboko do substrátu. Na základe dnešných pozorovaní sa dá 
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v teredolitovej ichnofácií predpokladať oveľa vyššia diverzita organizmov a ich stôp než ako 

je zachovaná vo fosílnom (Gingras et al., 2004).  

Teredolitová ichnofácia charakterizuje post-depozičnú kolonizáciu drevnatých 

substrátov ako sú naplavené kmene stromov uloženiny rašeliny, ktoré môžu byť v horninách 

zachované ako lignit alebo uhlie. Je dôležité si uvedomiť, že termín drevnatý substrát sa 

používa pre vysokú koncetráciu alochtónneho dreva (napr. kmeňov stromov), ktorá vykazuje 

určitú laterálnu kontinuitu a takýto substrát potom dokonalo reprezentuje trypanitovú 

ichnofáciu. Samotný navŕtaný kmeň alebo jeho fragmenty tak nikdy nemôžu byť 

považované za substrát, ktorý by mohol túto ichnofáciu reprezentovať (Buatois a Mángano, 

2011). 

Drevnatý substrát tak tvorí povrch, ktorý je vhodný na kolonizáciu iba v prostredí bez 

výraznej sedimentácie. Takéto prostredie je typické pre plytké morské a okrajové morské 

oblasti ako napr. zálivy, estuárie, lagúny alebo niektoré delty. Väčšina zachovaných 

exemplárov poukazuje na to, že Teredolites nedokáže tolerovať podmienky v sladkovodnom 

prostredí a preto je obmedzený na oblasti s určitou salinitou v rozsahu brakickej a morskej 

vody. Výskyt teredolitovej ichnofácie sa preukázateľne datuje už od kriedy. (Buatois 

a Mángano, 2011).  

3.4.3. Trypanitová ichnofácia 

 

Trypanitová ichnofácia bola vytvorená Freyom a Seilacherom (1980). Vyznačuje sa 

pomerne vysoku diverzitou a hojnosťou ichnofosílií. Najčastejšie sa vyskytujú nasledovné 

fosílne stopy: (1) jednoduché vrtby mnohoštetinavcov Trypanites, (2) vrtby lastúrnikov 

v tvare kvapky Gastrochaenolites, (3) stopy s vetvením Entobia, ktoré sú produktom 

činnosti hubiek. V menšej miere sa vyskytujú: (1) vrtby v tvare písmena U Caulostrepsis, 

(2) vetvené vrtby Conchotrema, (3) vrtby v tvare vázy Upiglobites (Buatois a Mángano, 

2011). 

Trypanitová ichnofácia sa vyskytuje v litifikovaných substrátoch s nízkym podielom 

sedimentu ako sú rôzne skalnaté povrchy (napr. útesy) alebo tvrdé dná (hardgrounds), ale 

výnimočne sa môže vyskytovať aj v substrátoch, ktoré sú tvorené kosťami alebo schránkami 

rôznych organizmov.  V trypanitovej ichnofácii platí, že samotné navŕtané schránky alebo 

litoklasty nemôžu reprezentovať ichnofáciu ale je nutné aby bioturbácia prebiehala 

v substráte, ktorý vykazuje laterálnu kontinuitu. Dôkaz o litifikovanom substráte vyplýva zo 
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skutočnosti, že vrtby vedú skrz schránky a litoklasty. Ak by substrát nebol dostatočne 

litifikovaný organizmy by sa pri zavrtávaní do substrátu snažili schránkam a klastov vyhnúť 

(Buatois a Mángano, 2011). 

 

Obrázok 9: Schématická rekonštrukcia trypanitovej ichnofácie (upravené podľa Buatois a Mángano  2011) 

V niektorých prípadoch sa trypanitová ichnofácia vyskytuje spoločne 

s glossifungitovou ichnofáciou. Je to spôsobné tým, že pôvodny substrát so spoločenstvami 

glossifungitovej ichnofácie bol postupne cementovaný a organizmy, ktoré vytvárajú vrtby 

z trypanitovej ichnofácie sa zavŕtavali už do litifikovaného substrátu a zároveň s ním 

bioturbovali aj stopy, ktoré v ňom už boli prítomné. V siliciklastických substrátoch vzniká 

exhumáciou povrchu v dôsledku erózie, ktorú zapríčinuje zmena vodnej hladiny. 

Trypanitová ichnofácia bola identifikovaná aj na exhumovaných karbonátoch. To znamená, 

že tvrdé dná sa môže vyskytovať v oboch typoch substrátov. Začína sa objavovať už od 

spodného kambria (Buatois a Mángano, 2011) 

3.5. Kontinentálne ichnofácie  

3.5.1. Skoyeniová ichnofácia 

 

Skoyeniová ichnofácia bola pôvodne vytvorená Seilacherom (1967) pre terestrické 

prostredie a okrem fosílnych stôp zahŕňala aj sedimentárne štruktúry ako napr. pukliny, ktoré 

vznikli vysúšaním substrátu a jamky po dažďových kvapkách (Buatois a Mángano, 2011).  

Hlavnou charakteristikou skoyeniovej ichnofácie je pomerne nízka diverzita a vysoká 

hojnosť ichnofosilí. Typicky sa v nej vyskytujú monošpecifické spoločenstvá 

horizontálnych fosílnych stôp so spätnou „mesiačikovitou“  výplňou, ktoré spadajú do 
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ichnorodov Scoyenia, Beaconites a Taenidium. Tieto „mesiačikovité“ stopy sú produktom 

činnosti mobilných požieračov substrátu. Pomerne hojne sa vyskytujú aj nasledovné 

ichnofosílie: (1) horizontálne stopy po pohybe, ktoré tvoria sled šľapají článkonožcov napr. 

Umfolozia, Diplichnites, Permichnium a Acripes, (2) dráhy skladajúce sa z dvoch súbežných 

lalokov Cruziana, (3) podobné stopy s dvoma súbežnými lalokmi Rusophycus, ktoré služili 

na odočinok, (4) vertikálne nory Skolithos a Cylindricum, (5) stopy dinosaurov (napr. 

Grallator a Eubrontes), (6) stopy vtákov (napr. Jindogornipes, Koreanornis), (7) stopy 

plazov (napr. Chirotherium a Rhynchosauroides), (8) stopy cicavcov (napr. 

Mylodontidichnum a Neomagatherichnum). V niektorých prípadoch sa môžu v rámci 

skoyeniovej ichnofácie nachádzať aj vertikálne vyhrabané nory rakov (Camborygma) alebo 

horizontálne stopy po požieraní substrátu v tvare banánu (Fuersichnus) (Buatois a Mángano, 

2004, 2011)  

 

Obrázok 10: Schématická rekonštrukcia skoyeniovej ichnofácie (upravené podľa Buatois a Mángano  2011) 

 Dominancia horizontálnych stôp požieračov substrátu poukazuje na prostredie 

s veľmi nízkou energiou. Hojnosť „mesiačikovitých“ stôp a šľapají článkonožcov indikuje 

prostredie, ktoré bolo periodicky zaplavované a vystavované vzduchu. Toto tvrdenie 

podporujú aj nálezy prasklín a jamiek po dažďových kvapkách. Skoyeniová ichnofácia sa 
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typicky vyskytuje vo fluviálnych (záplavové plošiny, rybníky) a lakustrinných oblastiach 

a dokonca aj na vlhkých miestach medzi eolickými dunami (Buatois a Mángano, 2011). 

 Skoyeniová ichnofácia sa objavuje od ordoviku. V paleozoiku dominujú fosílne 

stopy článkonožcov a „mesiačikovité“ stopy sú častejšie až od permu/triasu. V triase sa 

začínajú objavovať aj vyhrabané stopy rakov (Buatois a Mángano, 2011). 

3.5.2. Mermiová ichnofácia 

 

Buatois a Mángano (1995) vytvorili mermiovú ichnofáciu z toho dôvodu, aby vyplnila  

prázdne miesta v kontinetálnych ichnofáciach. Vyznačuje sa pomerne vysokou diverzitou 

a hojnosťou fosílnych stôp. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce ichnofosílie patria 

horizontálne stopy po pastve s veľmi nízkym stupňom špecializácie, ktoré patria do 

ichnorodov Mermia, Gordia, Helminthopsis a Helminthoidichnites a veľmi jednoduché 

a plytké horinzontálne stopy po požieraní substrátu ako sú Treptichnus a Circulichnis. Tieto 

stopy odrážajú požieranie substrátu mobilnými organizmami (Buatois a Mángano, 2011).  

 V menšej miere sa vyskytujú aj nasledovné ichnofosílie: (1) stopy z ichnorodu 

Undichna, ktoré sú výsledkom pohybov chvosta rýb počas toho ako plávali v blízkosti dna 

(Buatois a Mángano, 2011), (2) dráhy, ktoré svojím pohybom vytvárali pravdepodobne 

kôrovce z radu Isopoda patriace do ichnorodu Diplopodichnus (Buatois a Mángano, 2011; 

Uchman et al., 2011) (3) sínusoidné dráhy Cochlichnus, (4) sled šľapají Maculichna 

a Diplichnites (Buatois a Mángano, 2011). 

 

Obrázok 11: Schématická rekonštrukcia mermiovej ichnofácie (upravené podľa Buatois a Mángano  2011) 
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Zdanlivá vysoká diverzita fosílnych stôp nemusí nutne odrážať aj diverzitu ich 

producentov. Rôzne ichnodruhy môžu byť výsledkom menších zmien v správani jediného 

živočícha, ktorý sa primárne zameriaval na pastvu ale svojím správaním vytváral viacero 

stôp. Celková diverzita však poukazuje na stabilné a pomerne dobre okyslečené prostredie. 

Tento fakt podporuje aj dominantný výskyt horizontálnych stôp, ktoré sú bežné v prostredí 

s nižšou energiou (Buatois a Mángano, 2011).  

Mermiová ichnofácia charakterizuje zóny lakustrinných oblasti, ktoré sa trvalo 

nachádzajú pod vodnou hladinou. Tak isto sa môže objaviť aj na záplovových plošinách. 

Spoločenstvá stôp v takomto prostredí budú vykazovať ešte menšiu diverzitu, čo je 

spôsobené stresujúcimi podmienkami a len dočasným výskytom záplavových plošín. Za 

rovnakých podmienok sa môže objaviť aj v prostredí, ktoré je zaplavené vodou z topiacich 

sa ľadovcov (Buatois a Mángano, 2011). 

Táto ichnofácia je známa už z karbónu. Paleozoické spoločenstvá sú tvorené najmä 

dráhami na povrchu substrátu. Mesozoické a kenozoické spoločenstvá obsahujú vyšší pomer 

vyhrabaných stôp v substráte (Buatois a Mángano, 2011) 

3.5.3. Koprinisférová ichnofácia 

 

Genise et al. (2000) zaviedli koprinisférovú ichnofáciu, aby zachytila rozmanité 

ichnofosílie, ktoré sa opakovane vyskytujú vo fosílnych pôdach. Táto ichnofácia sa preto 

vyznačuje vysokou hojnosťou a diverzitou fosílnych stôp (Buatois a Mángano, 2011). 

Najviac charakteristickým prvkom sú hniezda chrobákov z čelade Scarabaeidae, ktoré patria 

do ichnorodu Coprinisphaera a sú prítomné vo väčšine zaznamenaných výskytoch 

koprinisférovej ichnofácie. Okrem tohto typického ichnorodu sa bežne vyskytujú aj ďalšie 

hniezda (Eatonichnus, Monesichnus, Fontanai a Teisseirei), ktoré sú produktov chrobákov 

z rovnakej čelade (Genise et al., 2000). 

V tejto ichnofácii sa bežne vyskytujú aj nasledovné fosílne stopy: (1) podzemné komory 

včiel (Celliforma, Uruguay, Ellipsoideichnus, Palmiraichnus a Rosellichnus), (2) kokóny ôs 

a ich podzemné hniezda (Chubutolites), (3) hniezda mravcov (Attaichnus a Parowanichnus), 

(5) hniezda termitov (Syntermesichnus, Coatonichnus a Tacuruichnus) a dokonca sa lokálne 

môže vyskytovať aj ichnorod Termitichnus (Buatois a Mángano, 2011; Genise et al., 2000).  

Koprisnisférová ichnofácia preukázeteľne koreluje s výskytom bylinných rastlinných 

spoločenstiev, ktoré sa vyskytujú napr. v oblasti saván, prérií, stepí a lúk. Táto korelácia je 
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založená na fakte, že chrobáky z čelade Scarabaeidae, využivajú na stavbu hniezd trus 

bylinožravých zvierat. Ďalším dôkazom je prítomnosť fosílnych stôp blanokrídleho hmyzu, 

ktorému vyhovuje suchá a holá pôda dlhodobo vystavená slnku (Buatois a Mángano, 2011).  

 

 

Obrázok 12: Schématická rekonštrukcia kopirnisférovej ichnofácie (upravené podľa Buatois a Mángano  2011) 

V rámci klimatických podmienok sa vyskytuje od chladných a suchých až po teplé 

a humidné oblasti. Fosílne stopy blanokrídleho hmyzu tak budú indikovať suchú klímu, 

zatiaľ čo výskyt hniezd termitov bude poukazovať na oblasti s humidnou klímou. 

Koprinisférová ichnofácia tak môže dobre slúžiť ako nástroj na interpretáciu 

paleoklimatických podmienok (Buatois a Mángano, 2011). Táto ichnofácia sa taktiež 

vyskytuje vo fosílnych pôdach, ktoré sa mohli formovať v rôznych prostrediach ako sú napr. 

aluviálne roviny, vysušené záplavové plošiny, agradačné valy a eolické sedimenty. Z toho 

jasne vyplýva, že koprinisférová ale aj ostatné kontinentálne ichnofácie sú riadené 

ekologickými paramatermi (Genise et al., 2000). 

Koprinisférová ichnofácia sa začína preukázateľne objavovať od eocénu. Spoločenstvá 

včelích a osích hniezd a stôp hmyzu sa síce začínajú vyskytovať už v kriede ale ich zaradenie 

do koprinisférovej ichnofácie je momentálne veľmi pochybné (Buatois a Mángano, 2011). 

 

 



37 
 

3.5.4. Termitichnová ichnofácia 

 

Genise et al. (2010) zaviedli termitichnovú ichnofáciu pre hniezda termitov, ktoré sa 

zachovávajú vo fosilných pôdach v uzavretých lesných systémoch. Vyznačuje sa nízkou 

diverzitou a vysokou hojnosťou ichnofosílií (Buatois a Mángano, 2011). Dominantným 

prvkom sú fosílne stopy (Termitichnus, Vondrichnus, Fleaglellius a Krausichnus), ktorých 

producentom sú termity a mravce. Pomerne hojné sú aj rhizolity a veľké stopy, ktoré 

vyhrabali svojou činnosťou stavovci (Buatois a Mángano, 2011; Knaust a Bromley ed., 

2012). 

Termitichnová ichnofácia charakterizuje fosílne pôdy v uzavretých lesov, ktoré rástli 

v teplom a humidnom podnebí. Prítomnosť rhizolitov indikuje zvýšenú hladinu vody 

v prostredí. Objavuje sa od eocénu-oligocénu (Buatois a Mángano, 2011) 

 

Obrázok 13: Schématická rekonštrukcia termitichnovej ichnofácie (upravené podľa Buatois a Mángano  2011) 

3.5.5. Celiformová ichnofácia 

 

Celliformovú ichnofáciu zaviedol Genise et al. (2010) na základe výskytu opakujúcich 

sa fosílnych stôp v karbonátových fosílnych pôdach. Takéto prostredie je charakteristické 

najmä výskytom včelích podzemných hniezd a v rámci celliformovej ichnofácie sa môžu 
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objaviť nasledovné ichnorody: (1) Celliforma zahŕňa izolované komory, (2) Palmiraichnus 

zahŕňa izolované komory s predsieňou a hrubými stenami, (3) Rosselichnus zahŕňa zhluky 

komôr. Veľmi bežnými ichnofosíliami sú aj komory, ktoré vytváral hmyz za účelom 

kuklenia a tie sa radia do troch ichnorodov: Pallichnus, Rebuffoichnus a Teisseirei. Okrem 

nich sa môžu vyskytovať aj stopy s „mesiačikovitou“ spätnou výplňou, vnútorné oplodia 

brestovcov, korene rastlín a ulity suchozemských a sladkovodných slimákov (Buatois 

a Mángano, 2011; Genise, 2019). 

 Väčšina fosílnych stôp z celliformovej ichnofácie vzniká na holých a dobre 

prevzdušnených pôdach, ktoré sa tvoria dlhodobým vysúšaním bažín a močiarov. Ak tento 

proces netrval dostatočne dlho vytvorí sa skoyenová ichnofácia, ktorá môže byť až postupom 

času nahradená celliformovou ichnofáciou (Buatois a Mángano, 2011).  

 Táto ichnofácia sa začína objavovať až v eocéne ale je možné že jej rozsah spadá už 

do kriedy ale zatiaľ to nie je spoľahlivo dokázané a bude potrebný podrobnejší výzkum 

(Buatois a Mángano, 2011). 

 

Obrázok 14: Schématická rekonštrukcia celiformovej ichnofácie (upravené podľa Buatois a Mángano  2011) 

3.5.6. Oktodichnová-entradichnová ichnofácia 

 

Buatois a Mángano (2008) vytvorili oktopodichnovú-entradichnovú ichnofáciu 

zjednotením dvoch nezávislých štúdií, ktoré sa zaoberali výzkumom ichnofauny v oblasti 

eolických dún. Obidve štúdie skúmali fosílne stopy v odlišných časových obdobiach. Hunt 

a Lucas (2007) sa v oktopodichnovej ichnofácií zamerali na sledy šľapají článkožcov 
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(škorpiónov a pavúkovcov), ktoré sa vyskytujú v permských pieskovcoch formácie 

Coconino v Arizone. Ekdale et al. (2007) sa v entradichnovej ichnofácii zamerali na plytké 

vertikálne nory a stopy s „mesiačikovitou“ spätnou výplňou produkované článkožcami, 

ktoré sa vyskytujú v triasových pieskovcoch formácie Navajo v Utahu. Je teda zrejmé, že na 

prechode medzi permom a triasom došlo k zmene ichnofauny. Táto zmena mohla nastať 

v dôsledku, toho že si organizmy osvojili rozmanitejšie typy správania, ktoré im umožnili 

rozsiahlejšiu bioturbáciu prostredia (Buatois a Mángano, 2011) 

 

 

 

Obrázok 15: Schématická rekonštrukcia oktopodichnovej-entradichnovej ichnofácie (upravené podľa Buatois a Mángano  
2011) 

3.6. Problematické ichnofácie 
 

Používanie termínu ichnofácie bolo nejednotné a niektorí autori používali tento 

termín pre „ichnofácie“, ktoré tak úplne nezapadali do seilacherovského 

ichnofaciálneho modelu a kvôli tomu zavládol chaos. Týmto termínom sa najčastejšie 

označujú seilacherovské ichnofácie, ktoré spĺňajú určité podmienky na to, aby mohol 
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byť tento termín správne použitý na ich pomenovanie. Napriek tomu boli ako 

ichnofácie označené aj špecifické spoločenstvá fosílnych stôp tetrapodov a koprolitov, 

ktoré sa opakovane vyskytovali v určitých horninových jednotkách. Niektorí vedci 

napr. Hunt a Lockley sa domnievali, že by tieto ichnocenózy mohli odrážať osobitné 

depozičné prostredie. Tento prístup sa stal úplne bežným pre ďalších vedcov, ktorí sa 

v kontinentálnom prostredí zaoberali výzkumom koprolitov a rozsiahlych sledov 

šľapají tetrapodov. Za posledných dvadsať rokov tak bolo týmto spôsobom 

pomenovaných približne 15 kontinentálnych ichnofácií pre stavovce (Knaust 

a Bromley ed., 2012).  

Tieto „ichnofácie“ sú síce typické pre konkrétne prostredia ale väčšina z nich je 

časovo a v niektorých prípadoch dokonca aj geograficky obmedzená. Chelichnová 

a brasilichniová ichnofácia je navrhnutá pre eolickú sukcesiu a je obmedzená na perm 

a vrchný trias alebo poprípade spodnú kriedu. Brontopodová, carichniová a 

pteraichnová ichnofácia je obmedzená na klastickú sukcesiu a karbonátové intervaly 

spodnej kriedy a sukcesiu morského pobrežia vrchnej jury. Ďalším problémom, kvôli 

ktorému je použitie termínu ichnofácia veľmi problematické je to, že niektoré z týchto 

„ichnofácií“ napr. laoporová a brasilichniová ichnofácia sa nedajú od seba ani 

spoľahlivo rozoznať a rozlišijú sa len na základe stratigrafie vzhľadom na časové 

obmedzenie fosílnych stôp zahrnutých v obidvoch ichnofáciach. Knaust a Bromley 

(ed., 2012) sa zhodujún na tom, že by bolo ideálnejšie použiť  „ichnofácie“ stavovcov 

podobným spôsobom ako kruzianovú biostratigrafiu, než aby boli považované za 

samostatné ichnofácie. Kruzianovú biostratigrafiu vytvoril Seilacher (1970-1994) na 

biostratigrafickú zonáciu určitých oblastí sveta (najmä Gondwany), v ktorých nebola 

preukázaná fosílna sukcesia a práve „ichnofácie“ stavovcov by mohli byť v rámci 

biostratigrafie kontinentálnych sukcesií veľmi užitočné, pretože v tomto prostredí sa 

zachováva len minimum fosílnych stôp (Knaust a Bromley ed., 2012).  

V roku 2007 sa Hunt a Lucas podujali na rozsiahlu revíziu 

„ichnofácií“ stavovcov a väčšina z nich bola v rámci hierarchie znížená na 

ichnocenózy, pričom niektoré z nich sa hneď na to stali súčasťou zvyšných piatich 

„ichnofácií“. Zostali iba batrachichnová, brontopodová, charachichnová, chelichnová 

a grallatorová ichnofácia.  Takáto revízia síce pozítivne ovplyvnila situáciu v rámci 

menovania ichnofácií, no napriek tomu tieto nové „ichnofácie“ stále vykazujú výrazné 

časové a navyše aj taxonomické obmedzenie, pretože zahŕňajú najmä stopy 



41 
 

tetrapodov, ktorí reprezentujú iba jeden kmeň živočíšnej ríše a nie sú nijako užitočné 

pre depozičnú a environmentálnu interpretáciu (Knaust a Bromley ed., 2012) 

Podobný prípad nastal aj pri niektorých „ichnofáciach“, ktoré sú naviazané na 

morské prostredie. Napriek tomu, že presne nezapadli do seilacherovského 

ichnofácialneho modelu boli niektoré priestorovo sa opakujúce ichnocenózy  

pomenované ako napr. arenikolitová, kurvolitová alebo entobiová ichnofácia. Lockey 

et al. (1987) ich považoval za „stredne veľké ichnofácie“ a ďalší autori ako napr. 

Uchman (2001) ich označovali ako „ichnosubfácie“, ktoré by mohli byť zavedené za 

účelom rozšírenia priestorovej a časovej distribúcie ichnofácií. Doposiaľ neboli 

vypracované dostatočne podrobné štúdia, ktoré by potvrdili takéto tvrdenie (Knaust 

a Bromley ed., 2012).  

Tieto ne-seilacharovské ichnofácie tak nepredstavujú teoretické modely a 

neodrážajú výrazné etologické odozvy organizmov na environmentálne podmienky 

a tým pádom nemôžu dostatočne pomôcť pri rekonštrukcii paleoprostredia. Ich výskyt 

je viazaný len na lokálne zmeny v interakcii medzi organizmami a sedimentom 

a takáto interakcia môže byť zahrnutá v rámci už existujúcich ichnofácií, ktoré spĺňajú 

Sielacherovu definíciu (Knaust a Bromley ed., 2012).  

3.6.1. Chelichnová ichnofácia 

 

V rámci Chelichnovej ichnofácie sa vyskytujú veľmi málo rozmanité sledy šlapají 

(trackways) tetrapodov, ktoré tvoria dve ichnocenózy: chelichnovú a brasilichniovú. 

chelichnová je obmedzená na permské eolické sedimenty a brasilichniová je obmedzená na 

rovnaké sedimenty z triasu a kriedy (Buatois a Mángano, 2011). 

3.6.2. Grallatorová ichnofácia 

 

Grallatorová ichnofácia je typická pre lakustrinné prostredie, v ktorom sa zachoval 

sled šľapají trojprstých vtákov, nelietajúcich theropodov a iných dvojnožcov. Typické sú 

štyri ichnocenózy: grallatorová, rubrontopodová, jindongornipodová a avipedová. 

Grallatorová je obmedzená na vrchný trias, eubrontopodová na spodnú juru, 

jindongornipodová na spodnú kriedu a avipedová na celé kenozoikum (Buatois a Mángano, 

2011). 
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3.6.3. Brontopodová ichnofácia 

 

Brontopodovú ichnofácia odráža prostredie v blízkosti vodných plôch (pobrežie, 

okolie jazier a pod.) a zahŕňa sled šľapají suchozemských bylinožravcov a 

mäsožravých predátorov. Typické sú nasledovné ichnocenózy: parabrontopodová, 

caririchniumová, ceratopsipodová, amblydactylová a brontopodová. Parabrontopodová je 

obmedzená na brehy jazier z vrchného triasu. Ceratopsipodová je obmedzená na pobrežné 

sedimenty vrchnej kriedy. Amblydactylová je obmedzená na kriedové klastické pobrežné 

sedimenty a Brontopodová je obmedzená na karbonátové pobrežie spodnej kriedy. 

Interpretáciu brontopodovej ichnofácie komplikuje fakt, že sa prekrýva s grallatorovou 

ichnofáciou (Buatois a Mángano, 2011). 

3.6.4. Batrachichnová ichnofácia 

 

Batrachichnová ichnofácia zahŕňa sled šľapají štvornohých mäsožravých predátorov. 

Odráža oblasti od aluviálnych kuželov a riečnych sedimentov až po tidálne plošiny. Typické 

sú dve ichnocenózy: batrachichnová a chirotheriumová. Batrachichnová je obmedzená na 

spodný karbón až vrchný perm a chirotheriumová je obmedzená na obdobie od devonu až 

po trias (Buatois a Mángano, 2011). 

3.6.5. Charachichnová ichnofácia 

 

Charachichnová ichnofácia je typická pre lakustrinné oblasti a vnútorne zóny 

estuárií s dominanciou prílivo-odlivového prúdenia. Zahřná stopy po plávaní a zahŕňa 

tri ichnocenózy: serpentichnovú, characichichnovú a hatcherichnovú. Serpentichnová 

je obmedzená na vrchné paleozoikum, characichichnová je obmedzená na strednú juru 

a hatcherichnová je obmedzená na vrchný trias. V lakustrinných oblastiach sa 

prekrýva s mermiovou ichnofáciou a v eustáriach sa prekrýva so skoeyniovou alebo 

mermiovou ichnofáciou (Buatois a Mángano, 2011) 

3.6.6. Arenikolitová ichnofácia 

 

Arenikolitová ichnofácia zahŕňa post-depozičné fosílne stopy v pieskovcových 

vrstvách vyskytujúcich sa v oblastiach spodného až stredného pobrežia. Tieto 

pieskovcové vrstvy vznikali v prostredí s veľmi vysokou energiou, ktorá 

preukázateľne súvisí s aktivitou silných búrok. Fosílne stopy zahrnuté v arenikolitovej 
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ichnofácii sú obmedzené len na vertikálne vyhrabané nory a tvoria spoločenstvá 

s nízkou diverzitou, produkované oportunustickými organizmami, ktoré obsadili novo 

vytvorenú niku. Bromley a Asgaard (1991) dospeli k záveru, že výskyt týchto 

fosílnych stôp v búrkových sedimentoch (tempestitoch) nespadá sensu stricto do 

skolitovej ichnofácie a práve preto navrhli arenikolitovú ichnofáciu. Odlišný pohľad 

na vec ponúkli Buatois a Mángano (2004), ktorí tvrdili že ichnospoločenstvá 

arenicolitovej ichnofácie je možné len veľmi ťažko odlíšiť od tých, ktoré sú už 

zahrnuté v skolitovej ichnofácii. Ďalším tvrdením proti zavedeniu arenikolitovej 

ichnofácií je to, že je náročná na zmapovanie a hlavne nedodržuje Walterov zákon, to 

znamená že tempestity samy o sebe nepredstavujú sedimentačné prostredie. 

Dôležitým faktom je aj to že ichnocenózy arenikolitovej ichnofácie môžu byť 

významnými spoločenstvami v skolitovej a kruzianovej ichnofácii (Knaust a Bromley 

ed., 2012).  

Výsledkom je, že výskyt týchto ichnocenóz predstavuje len lokálne výkyvy 

energetických podmienok, ktoré majú za následok epizodické usádzanie tempestitov 

v typickom prostredí pre seilacherovské ichnofácie. Ak sa ichnocenózy arenicolitovej 

ichnofácie vyskytujú v tempestitoch vrchného príbrežia tak sú zahrnuté v rámci 

skolitovej ichnofácie a ak sa vyskytujú v tempestitoch vzdialeného predbrežia spadajú 

pod kruzianovú ichnofáciu (Knaust a Bromley ed., 2012)  

3.6.7. Kurvolitová ichnofácia 

 

V kurvolitovej ichnofácii sa najčastejšie vyskytujú fosílne stopy po pohybe 

a prijímaní potravy, ktoré svojou činnosťou produkovali infaunné organizmy 

v prostredí s rýchlym ukladaním piesku, ktoré dokonca prevyšovala nad rýchlosťou 

jeho fyzického prepracovania. Takéto podmienky sú typické pre deltové systémy 

a Lockley et al. (1987) usúdili, že ichnocenózy kurvolitovej ichnofácie sú v podstate 

súčasťou kruzianovej ichnofácie a predstavujú len lokálne zmeny sedimentácie 

v prostredí pre ktoré je táto ichnofácia typická. Autori tak zamýšľali zaradiť 

kurvolitovú ichnofáciu ako „ichnosubfáciu“ v rámci kruzianovej ichnofácie ale zatiaľ 

u „ichnosubfácií“ nebolo preukázané časové a priestorové opakovanie 

a v seilacherovskom ichnofácialnom modeli nie sú definované (Knaust a Bromley ed., 

2012). 
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3.6.8. Entobiová ichnofácia 

 

Entobiová ichnofácia bola navrhnutá Bromleym a Asgaardovou (1993) tak aby 

zahŕňala vrtby vo fosílnych útesoch a zamýšľali ju ako „ichnosubfáciu“ trypanitovej 

ichnofácie alebo ako jej úplnu a plnohodnotnú náhradu. Založená bola však na 

pozoravaní iba jediného výskytu v pliocéne na ostrove Rodos. Existenciu entobiovej 

ichnofácie podporil MacEachern et al. (2007) so svojím tvrdením, že táto ichnofácia 

lepšie odpovedá fosílnym stopám zahrnutých v trypanitovej ichnofácii ako samotná 

trypanitová ichnofácia. De Gibert et al. (1998) a Cachão et al. (2009) vo svojích 

prácach preukázali oveľa širší rozsah výskytu entobiovej ichnofácie. Zároveň 

preukázali jej etologickú a morfologickú zhodu s trypanitovou ichnofáciou (Knaust 

a Bromley ed., 2012).  

3.6.9. Gnatichnová ichnofácia 

 

Gnatichnová ichnofácia bolo podobne ako entobiová vytvorená Bromleym 

a Asgaardovou (1993) na základe jediného výskytu v pliocéne na Rodose a rovnako 

mala slúžiť ako „ichnosubfácia“ trypanitovej ichnofácie. Narozdiel od tej entobiovej 

bola navrhnutá pre navŕtané schránky a litoklasty, ktoré sa vyskytujú v hlbších 

oblastiach. Samotné začlenenie do trypanitovej ichnofácie bolo však nesmierne 

problémové, pretože litoklasty s vrtbami mohli byť veľmi ľahko transportované z 

pôvodného depozičného prostredia. Výskyt gnatichnovej ichnofácie by tak nemusel 

nevyhnutne odrážať prostredie, v ktorom vznikali vrtby a preto nemôže byť zaradená 

ako právoplatná seilacherovská ichnofácia (Knaust a Bromley ed., 2012).  

V niektorých modernejších štúdiach napr. de Giberta et al. (2007)  boli v horninovom 

zázname popísané bioturbované schránky a povrchy litoklastov ako mapovateľné 

prvky. Tie umožňujú rozlíšiť prostredie náchylné na dlhodobú bioeróziu s nízkou 

alebo žiadnou sedimentáciou, ktoré sú  zahrnuté v rámci trypanitovej ichnofácie 

a prostredie náchylné na krátkodobú kolonizáciu v prostredí so stredným 

energetickým režimom, ktoré je vyjadrené gnatichnovou ichnofáciou (Knaust 

a Bromley ed., 2012). 
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4. Neoichnologická podpora ichnofácií 

 

Neoichnológia je obor zaoberajúci sa podrobným výzkumom stôp žijúcich 

organizmov. Zároveň je veľmi užitočným nástrojom na skúmanie procesov ako sú 

rôzne etologické odozvy na enviromentálne podmienky, ktoré ovplyvňujú morfológiu 

fosílnych stôp v čase ich vzniku. Dôležitou úlohou neochnológie je aj identifikovať 

možného producenta konkrétnej fosílnej stopy čo je pomerne náročný proces, pretože 

samotný živočích sa na konci stopy zachová len výnimočne a bez takéhoto nálezu je 

jeho identifikácia nepresná (Lima et al., 2017; Davis et al., 2007). Neoichnologický 

výzkum tak podporuje tvrdenie, že ichnofácie odrážajú široké spektrum reakcií 

organizmov na environmentálne podmienky a to na základe pozorovaní, ktoré jasne 

potvrdili existujúci vzťah medzi distribúciou potravy, vlastnosťami sedimentu 

a prijímaním potravy. (Knaust a Bromley ed., 2012). 

4.1. Ukážka neoichnologickej analýzy 
 

Pre lepšie pochopenie významu neoichnológie uvádzam príklad od Knausta a 

Bromleyho (ed., 2012), ktorí z neoichnologického hľadiska porovnávali skolitovú 

a kruzianovú ichnofáciu. Tieto dve ichnofácie sú  typické pre plytké morské oblasti 

a zahŕňajú ichnospoločenstvá, ktorých analógie sa v dnešnom prostredí ľahko 

pozorujú a vďaka tomu je veľmi dobre zdokumentovaný etologický účel jednotlivých 

stôp (Knaust a Bromley ed., 2012).  

V rámci skolitovej ichnofácie sa bežne vyskytujú fosílne stopy ako Skolithos, 

Ophiomorpha, Diplocraterion a v menšej miere aj Rosselia a Conichnus. 

Neoichnologický výzkum odhalil dve stratégie prežitia v rámci, ktorých organizmy 

produkujú vyššie spomenuté fosílne stopy, a sú to buď nory filtrárov alebo nory, 

vďaka ktorým sa organizmy vyrovnavajú so sypkým a pohyblivým substrátom alebo 

epizodickou sedimentáciou. Je teda zrejmé, že fosílne stopy ako napr. niektoré 

vyhrabané nory nemusia slúžiť len na jeden účel a to má za následok, že tie ktoré sú 

prispôsobené pohyblivým substrátom a energetickým podmienkam v skolitovej 

ichnofácii, môžu byť prítomné aj v prostredí s nižšou energiou, ktoré je typické pre 

kruzianovú ichnofáciu. Dokonalým príkladom takýchto viacúčelových fosílnych stôp 

sú permanentne obývané nory Opiomoprha, ktoré sa vyskytujú v málo súdržných 

substrátoch a môžu byť produkovanané buď filtrátormi alebo inými organizmami za 
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účelom pestovania potravy alebo podpovrchového požierania substrátu. Ophiomorpha 

tak môže byť prítomná rovnako v prostredí s nízkou energiou typickou pre kruzianovú 

ichnofáciu, ako aj v prostredí s vyššou energiou, ktoré charakterizuje skolitovú 

ichnofáciu (Knaust a Bromley ed., 2012).  

Kruzianová ichnofácia zahŕňa stopy ako Asterosoma, Scolicia, Planolites, 

Palaeophycus, Thallasinoides a Teichichnus. Na základe neoichnologického 

výzkumu je zrejmé, že tieto stopy vznikali po požieraní substrátu bohatého na živiny. 

Podobne ako to bolo u skolitovej ichnofácie aj tieto fosílne stopy mohli slúžiť 

viacerým účelom. Okrem požerania substrátu mali význam aj ako napr. permanentne 

obývané nory (Teichichnus, Thalassinoides, Palaeophycus a Asterosoma), štruktúry 

na vyrovanie sa s hranicou sedimentu a vody (Teichichnus) alebo slúžili na pohyb 

(Scolicia a Planolites), (Knaust a Bromley ed., 2012). Niektoré neoichnologické 

štúdie  naznačujú, že Scolicia by mohla byť v určitých prípadoch produktom 

chemickej symbiózy medzi ježovkami a baktériami (Bromley et al., 1995).  

V kruziánovej ichnofácii sa taktiež môžu vyskytovať vertikálne fosílne stopy 

Skolithos, Arenicolites a Rosselia, ale narozdiel od ostatných stôp, ktoré sa v tejto 

ichnofácii vyskytujú nie sú produkované za účelom podobného štýlu požierania 

substrátu. Skolithos síce môže slúžiť na požieranie substrátu ale tento proces 

získavania potravy prebieha v tomto prípade dole hlavou a infaunné orgamizmy tak 

požierajú substrát smerom do hĺbky. Arenicolites sú taktiež vertikálne stopy ale 

v rámci tejto ichnofácie majú dvojakú morfológiu. Buď majú tvar písmena J a boli 

vytvorené za účelom podpovrchového požierania substrátu alebo majú tvar písmena 

U a boli vytvorené na povrchové požieranie substrátu. Rosselia je produkavaná za 

účelom povrchové požierania substrátu (Knaust a Bromley ed., 2012).  

Na základe porovnávania týchto dvoch ichnofácií je zrejmé, že na to aby 

organizmy prežili, využivajú veľmi široké spektrum správania a trofických štýlov, tak 

aby dokonalo využili dostupné zdroje potravy a na to aby sa prispôsobili rôznym 

aspektom prostredia (napr. rôznej zrnitosti sedimentu, nízkemu obsahu kyslíka), 

v ktorom sa snažia prežiť (Knaust a Bromley ed., 2012). 
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5. Diskusia a Záver 

 

Ichnofácie ako teoretické modely zahŕňajú rozmanité spoločenstvá fosílnych stôp, 

ktoré sú výsledkom správania organizmov reagujúcich na podmienky vo svojom životnom 

prostredí. Celý model ichnofácií je postavený na základe pozorovaní fosílnych stôp, ktoré sa 

opakovane vyskytujú v priestore a čase. Ichnofácie navyše dodržiavajú Walterov zákon 

o fáciach. Na základe týchto poznatkov je existencia ichnofácií oprávnená 

a nespochybniteľná (Knaust a Bromley ed., 2012). 

Ichnofácie sa stali nesmierne dôležitým nástrojom na paleoenvironmentálnu 

rekonštukciu. Na základe výskytu určitých ichnofosílií, možeme predpokladať, aké 

environmentálne podmienky dominovali v čase ich vzniku (Knaust a Bromley ed., 2012). 

Vertikálne nory filtrátorov indikujú prostredie s vysokou energiou a dobre okysličenou 

vodou, komplexné stopy odrážajú stabilné a pokojné prostredie, dominancia horizontálnych 

stôp poukazuje na prostredie s nízkou energiou, nory s vyztuženými stenami sa vyskytujú 

v málo súdržných substrátoch a podobných príkladov je mnoho. V kontinentálnom prostredí 

sú dobrým indikátorom prostredia fosílne stopy hmyzu. Na základe nich môžeme 

predpokladať, v akých klimatických podmienkach tieto ichnofosílie vznikali. Napríklad 

podzemné hniezda včiel indikujú suchú klímu a hniezda termitov sú naopak typické pre 

humidné oblasti (Buatois a Mángano, 2011). 

Neoceniteľnú úlohu v interpretácií ichnofacií zohráva neoichnológia, ktorá sa 

zaoberá vznikom stôp v dnešnom prostredí. Neochnológia tak potvrdila, že ichnofácie 

naozaj odrážajú veľmi široké spektrum reakcií organizmov na environmentálne podmienky. 

Neoichnología pomáha napr. identifikovať potencionálnych producentov stôp, ktoré sa vo 

fosílnom zázname nezachovali a tým pádom pomôcť pri celkovej interpretácií jednotlivých 

ichnofácií (Knaust a Bromley ed., 2012). Napríklad fosílne spoločenstvá stôp 

v arenikolitovej ichnofácií neobsahujú horizontálne stopy, zatiaľ čo v dnešnom prostredí sú 

úplne bežné. Takýto rozdiel poukazuje na intenzívnu eróziu a nestabilné prostredie 

s vysokou energiou. Ďalším príkladom je teredolitová ichnofácia, v ktorej dokážeme 

predpokladať činnosť rôznych organizmov, ktorých stopy sa vo fosílnom zázname 

nezachovali (Buatois a Mángano, 2011). 

Problém nastáva s používaním samotného termínu ichnofácií pre spoločenstvá 

fosílnych stôp, ktoré nezapadajú do klasického ichnofaciálneho modelu (Knaust a Bromley 



48 
 

ed., 2012). Počas písania tejto práce som narazil na množstvo publikácií s ichnofáciami, 

ktoré iní autori spochybňovali. Napríklad Buatois a Mangáno (2011) popisujú chelichnovú, 

grallatorovú, brontopodovú, batrachichnovú a charachichnovú ichnofáciu. Tieto ichnofácie 

zaviedli Hunt a Lucas v roku 2007 a v rámci nich popisujú stopy tetrapodov, ktoré však 

nevykazujú žiadnu významnú reakciu organizmov na environmentálne podmienky 

a dokonca sú obmedzené len na určité časové obdobia, napríklad na perm alebo trias. Oproti 

nim seilacherovské ichnofácie odrážajú široké spektum etologických reakcií organizmov 

(požieranie substrátu, budovanie trvalých obydlí, spevňovanie stien v nesúdržných 

substrátoch, pestovanie mikroorganizmov a pod.) a navyše sa vyskytujú v obrovskom 

časovom rozsahu, napr. kruzianová a glossifungitová ichnofácia je známa od kambria do 

súčasnej doby (Buatois a Mángano, 2011; Knaust a Bromley ed., 2012).  

Niektoré seilacherovské ichnofácie ako oktopodichnová-entradichnová alebo 

termitichnová ichnofácia disponujú síce veľmi nízkou diverzitou fosílnych stôp a určitým 

časovým obmedzením, ale narozdiel od ichnofácií tetrapodov odrážajú oveľa širší rozsah 

etológie (Buatois a Mángano, 2011). Podrobnejším výskumom  by mohli expandovať a tým 

pádom zahŕňať oveľa väčší časový rozsah a zároveň odrážať širšie spektrum  správania 

producentov fosílnych stôp. Zdá sa, že ichnofácie tetrapodov takýmto potenciálom 

nedisponujú.  

Podobným prípadom je arenikolitová, kurvolitová alebo entobiová ichnofácia. Tieto 

ichnofácie charakterizujú len lokálne výkyvy energetických podmienok prostredia alebo 

sedimentácie (Knaust a Bromley ed., 2012). Buaotis a Mángano (2011) vo svojej publikácií 

označujú arenikolitovú ichnofáciu ako ichnosubfáciu skolitovej ichnofácie alebo 

paleodictyonovú ichnofáciu ako ichnosubfáciu a pod. Knaust a Bromley (ed., 2012) naopak 

tvrdia, že ichnosubfácie majú potenciál ale v súčasnej dobe neboli ešte dostatočne 

preskúmané a ani nie sú definované ani v samotnom ichnofaciálnom modeli.  

Na základe získaných poznatkov je zrejmé, že na to aby sa predišlo neprehľadnej 

situácii je potrebné, aby každá nová ichnofácia bola v súlade so súčasným modelom. To 

znamená, že by mala výrazne odrážať správanie producentov fosílnych stôp a zároveň by 

nemala byť obdedzená len na jedno časové obdobie. Ideálne by bolo aj presne definovať 

ichnosubfácie, ktoré by dokázali rozšíriť rozsah súčasných ichnofácií.  
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