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Abstrakt 

Bakalářská práce se v kompilační části zabývá systematickým zařazením, biologií, 

morfologií schránek, ekologií a paleoekologií foraminifer. Dále se zabývá historií 

výzkumu křídových foraminifer na našem území a geologií české křídové pánve se 

zaměřením na lokalitu Úpohlavy v severozápadní části pánve. Ve vlastní části je práce 

zaměřena na orientační mikropaleontologické vyhodnocení tří vzorků z lokality 

Úpohlavy, na které byla použita kvantitativní metoda poměr plankton / bentos. Ze 

vzorků byl podrobněji popsán rod Heterohelix a Planoheterohelix a dále taxonomicky 

studován. 

 

Klíčová slova: svrchní křída, česká křídová pánev, foraminifery, Heterohelix 

 

Abstract 

The thesis deals in the compilation part with systematic classification, biology, 

morphology of the test, ecology and palaeoecology of the Foraminifera. Next research 

focuses on the history of Cretaceous Foraminifera in our area and the geology of the 

Bohemian Cretaceous Basin, focusing on Úpohlavy site in the northwestern part of the 

Bohemian Cretaceous Basin. Three samples from Úpohlavy section were preliminary 

micropaleontologically analysed. Plankton / bentos ratio was counted. Genus 

Heterohelix and Planoheterohelix was described and taxonomically studied. 

 

Keywords: Upper Cretaceous, Bohemian Cretaceous Basin, Foraminifera, Heterohelix 
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1. ÚVOD 

Tato bakalářská práce má za úkol ukázat stručný přehled o systematice, morfologii a 

ekologii foraminifer a geologii České křídové pánve. V další části práce jsem se 

zaměřila na přehled o výzkumu křídových foraminifer na našem území a na stručnou 

charakteristiku rodů, které lze v české křídě nalézt. Dále jsem se snažila podat stručné 

poznatky o vybraném rodu Heterohelix, s kterým jsem pracovala v poslední části práce, 

kde jsem se snažila z vybraných vzorků z lokality Úpohlavy určit poměry planktonu a 

bentosu a poměr rodů Heterohelix, Planoheterohelix k ostatnímu planktonu. V poslední 

části jsem určovala druhy rodu Heterohelix a Planoheterohelix.  

2. SYSTÉM 

V dnešní době je známo na 30-40 000 druhů a z toho je 4 000 recentních. Foraminifery 

se řadí mezi jaderné Eukaryota  Chatton, 1925.  Formálně už se nerozeznává 

Haeckelův taxon Protista a Hoggsův Protoctista. Dále se řadí do Chromista 

(Chromalveolata) ty se dělí na skupinu Hacrobia a skupinu SAR kam se řadí skupiny 

Stramenophyles, Alveolata a Rhizaria Cavalier-Smith, 2002, kmene Foraminifera 

d’Orbigny, 1826. Rozdělení kmene Foraminifera do podskupin je problematické, 

protože současné návrhy založené na morfologii (např. Loeblich a Tappan 1988) 

nejsou zcela shodné s molekulárními fylogenetickými údaji (Adl et al. 2005). 

Dnes se foraminifery dělí podle Loeblich and Tappan (1992) na 16 řádů: Allogromiida, 

Textulariida, Astrorhizida, Lituolida, Trochamminida, Fusulinida (vyhynulý řád), 

Spirillinida, Involutinida, Carterinida, Miliolida, Silicoloculinida, Lagenida, 

Robertinida, Globigerinida, Buliminida a Rotaliida ( Sen Gupta 1999)  
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3. CHARAKTERISTIKA FORAMINIFER 

Foraminifery jsou eukaryotní jednobuněčné organismy, opatřené až na pár vyjímek 

pevnou jednokomůrkovou nebo vícekomůrkovou schránkou. Jejich schránka je 

vyplněna protoplasmou, která částečně vystupuje ven a to buď větším otvorem zvaným 

ústí nebo četnými póry (Pokorný 1954). 

3.1 Živý organismus 

Jak křídové foraminifery vypadaly uvnitř své schránky, se můžeme dovědět 

pozorováním těch, které přežily do recentu. Pravděpodobně se od těch dnešních 

zásadně nelišily (Obr.1). 

 

 

 

 

 
 
Obr.1:Příklad živé foraminifery rodu Globigerinoides       
(http://serc.carleton.edu/images/microbelife/topics/proxies/foraminefera.jpg) 
 

3.1.1 Buňka a její obsah 

Buňku foraminifer tvoří protoplasma, kterou ohraničuje membrána. Je rozdělena na 

vnější světlejší ektoplasmu a vnitřní tmavší endoplasmu, která může mít odstíny žluté, 

žlutohnědé, zelenohnědé, růžové nebo červené. Některé odstíny jsou dílem pigmentů 

nebo mohou být způsobeny různými příměsemi a symbionty (Loeblich Jr., a Tappan 

1964). 

Endoplasma je uzavřena ve schránce, skládající se z jedné nebo více komůrek. U 

vícekomůrkových schránek, kde jsou jednotlivé komůrky odděleny septy, je v septech 

otvor zvaný foramen, kterým se endoplazma dostává do dalších komůrek. Ze schránky 

ven se protoplasma dostává ustím, nebo póry a obklopuje schránku pseudopodii 
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(Boersma1998). Pseudopodia se mohou diferencovat na 3 typy: 1) rhizopodia, 

rozvětvené panožky , 2) filopodia, která jsou dlouhá tenká a rovná, 3) reticulopodia, 

která tvoří síť (Hemleben et al.). Nejdůležitější funkcí pseudopodií je chytání a trávení 

kořisti a zbavování se odpadu. Další funkce jsou budování schránky, vytváření 

ochraných cyst a přichytávání k substrátu (Loeblich Jr. a Tappan 1964). 

Nejdůležitější organelou v buňce je jádro. Jádro je uzavřeno do dvou soustředných 

membrán a obsahuje chromosomy. Mezi další důležité organely patří mitochondrie, 

které získávají energii oxidací molekul potravy důležitou pro většinu aktivit v buňce. V 

endoplasmatické retikulu vznikají složky pro buněčnou membránu a materiál pro 

export z buňky. Golgiho komplex zpracovává molekuly z endoplasmatického retikula a 

posílá je do buňky a k jejím dalším částem. Lyzosomy slouží k vnitrobuněčnému 

trávení a odbourávají nepotřebné nebo škodlivé molekuly. Peroxisomy odstraňují 

toxické látky a přeměňují je na látky, které se dají dále využít. Ribosomy syntetizují 

proteiny. Mezi jednotlivými organelami probíhá stálá výměna materiálu. Ta je 

zprostředkována malými váčky, které se doškrcují od membrán jednotlivých organel a 

putují na místo určení. Protoplasma dále obsahuje různé pigmenty, lipidy a další 

materiály ( Hemleben et al. 1989; Alberts et al. 1998). 

3.1.2 Rozmnožování 

Rozmnožování foraminifer je charakteristické střídáním pohlavního a nepohlavního 

cyklu. Nepohlavní rozmnožování se nazývá schizogonie a pohlavní gamogonie. 

Nepohlavní rozmnožování je více časté. Toto střídání generací vede k vytváření dvou 

typů schránek tzv. dimorfismus. Jedinci, kteří vznikli pohlavním rozmnožováním mají 

větší počáteční komůrku (proloculum) a jsou makrosférická generace a jedinci vzniklí 

nepohlavním mají proloculum menší a jsou mikrosférická generace (Pokorný 1954; 

Boersma 1998). 
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3.1.3 Růst schránky 

Foraminifery, které rostou plynule mají jednokomůrkové nedělené schránky. 

Vícekomůrkové schránky rostou periodicky. Nejdříve se zformuje počáteční komůrka 

(proloculum) a postupně se vytvářejí komůrky následující. Protoplasma vystoupí 

z poslední komůrky a utvoří z okolních cizích tělísek cystu, ve které se vytváří komůrka 

nová. Ke vzniku cysty nemusí dojít. Vytvoření nové komůrky trvá přibližně 5-8 hodin  

( Pokorný 1954) 

3.2 Schránka 

Foraminifery si tvoří ve většině případů pevnou schránku. V paleontologii je schránka 

hlavním znakem určování jednotlivých druhů a jejich systematického začlenění 

(Boersma 1998). Schránka je vylučována ektoplasmou a pseodopodii, endoplasma je 

omezena na již vytvořené komůrky (Loeblich Jr. a Tappan 1964). 

Podle materiálu z kterého jsou schránky vystavěny, se rozlišují 3 typy. Nejprimitivnější 

jsou schránky organické, tvořené tektinem, látky složené z polysacharidů a bílkovin. 

Další vývoj vedl k tomu, že schránky se začaly zpevňovat a to buď pomocí různých 

cizích tělísek, nebo přímo vylučováním anorganické hmoty samotným živočichem 

(Pokorný 1954). 

Pomocí cizorodých částí a tmelu se vytváří schránka aglutinovaná. Do podkladu 

tvořeného tektinovou vrstvou si živočich přidává různé částečky, jako třeba zrnka písku, 

jehlice hub, schránky jiných mikroorganismů např. rozsivek, mřížovců a ty pak stmeluje 

tmelem různé povahy. V teplých vodách převažuje tmel vápenitý, ve studených 

křemičitý a tmely obsahující železo způsobují červenou barvu schránek. Některé druhy 

si materiál na stavbu schránky vybírají. Upřednostňují určité částečky před jinými, nebo 

vybírají podle velikosti materiálu a i podle barvy (Pokorný 1954). 
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Za spojení mezi schránkou aglutinovanou a schránkou sekreční je považována schránka 

mikrogranulátní, která je složena z mikroskopických zrnek kalcitu a stmelena 

vápenatým tmelem (Boersma 1998). 

Vápenitá schránka se pravděpodobně vyvinula z aglutinovaných schránek s vápenitým 

tmelem, kdy se procento tmele během vývoje zvětšovalo, že později stačil samotný tmel 

na vytvoření pevné schránky a tím se aglutinace stala zbytečnou. Možné je i to, že 

vápenité schránky vznikly přímo z organické tektinové schránky. Uhličitan vápenatý je 

ve schránkách hlavně v kalcitové modifikaci a může mít různé procento příměsí, které 

závisí na vlastnostech prostředí (Pokorný 1954). 

Vápenité schránky můžeme podle vzhledu rozdělit na dvě skupiny. A to na sklovité 

neboli hyalinní a na porcelanní. Sklovité schránky jsou tvořeny kalcitem s různým 

podílem hořčíku nebo aragonitem. V dopadajícím světle jsou průsvitné až průhledné, 

některé formy jsou ale zcela neprůhledné a mají subporcelanní vzhled. To může být 

způsobeno například větší tloušťkou stěn nebo pórovitostí, kdy u hrubších pórů se světlo 

láme a odráží (Pokorný 1954). 

Porcelanní schránky jsou neprůsvitné a mléčně bílé jako porcelán (Pokorný 1954; 

Boersma 1998). 

3.2.1 Tvar schránky 

Který tvar schránky byl nejpůvodnější není známo. Ale nejprimitivnější foraminifery 

měly pravděpodobně jednokomůrkovou schránku. Výchozí typ mohl být ten, kdy 

z centrální části vybíhají ramena s otvory na konci, nebo kulovitý tvar s jedním či více 

otvory. Dalším primitivním tvarem může být rourka otevřená na obou koncích. Od 

kulovité jednokomůrkové schránky jsou odvozeny tvary, kdy z počáteční komůrky 

vybíhá přímá trubička a tvary spirální. Tvary spirální můžeme rozlišit na planispirální 

tvar, kdy je spirála plochá a trochospirální tvar, kdy spirála neleží v rovině. Když se 
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jednotlivé závity nepřekrývají jedná se o schránku evolutní v opačném případě o 

schránku involutní. Trochospirální tvar může druhotně přejít v tvar planispirální. 

Triseriální tvar je vysoce spirální, kdy komůrky dalších závitů leží přímo nad sebou. 

Rozvinutím spirálních tvarů vznikají tvary biseriální a uniseriální. Z uniseriálních tvarů 

mohou vzniknout zase jednoduché jednokomůrkové formy. Tvar schránky určuje tvar 

jednotlivých komůrek jejich orientace a uspořádání (Pokorný 1954; Boersma 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.2:  Hlavní směry vývoje tvarů schránek (Pokorný, 1954)                

 
3.2.2 Morfologie částí schránky 

3.2.2.1 Komůrky a švy 

Začátek schránky tvoří počáteční komůrka zvaná proloculum. Když je proloculum 

spojeno s dalšími komůrkami jednoduchým otvůrkem, nebo otvůrkem na konci trubičky 

jedná se o proloculum orthostylní. Pokud je spojeno s následujícími komůrkami spirálně 

zakřiveným průchodem, jde o proloculum flexostylní. U pokročilejších velkých 

foraminifer může být počáteční komůrka složena ze dvou či více komůrek, které se od 

ostatních liší. Tyto komůrky se nazývají nukleokoncha. Komůrky následující po 
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proloculu, můžeme nazvat postembryonální a mají různé tvary např. kulovité, kapkovité,  

válcovité, hranolovité, nepravidelné atd. Jednotlivé komůrky od sebe oddělují přepážky 

(septa). Tam kde septa srůstají se stěnou schránky vznikají švy (sutury). U spirálních 

forem se odlišují ještě švy mezi jednotlivými závity. Švy mohou mít tvar rovný, esovitý, 

sigmoidální nebo nepravidelný. Nápadně ztluštělé švy se nazývají švy limbátní 

(Pokorný 1954) 

3.2.2.2 Ústí 

Systematicky důležitým znakem je ústí neboli apertura. Ústím protoplasma komunikuje 

s vnějškem. Liší se ve velikosti i tvaru. Primární ústí rozlišuje ústní stranu, protože na 

komůrce, která byla finální než se přidala nová může být ústí stále vidět. Taková ústí se 

nazývají reliktní. Jestli je na komůrce více ústí nazývají se přídavná ústí. Je známo že 

tvar i velikost ústí souvisí se změnami prostředí (Boersma 1998).  

Nejzákladnějším  typem ústí, je jednoduché ústí na distálním (okrajovém)  konci 

komůrky. U spirálních forem se podle polohy dělí ústí na basální (obr. 2-2, 2-4), které je 

při vnitřním švu čelní strany poslední komůrky, ústí centrální u středu čelní strany (obr. 

2-3) a ústí periferní (obr. 2-4). Pro komůrky seřazené v jedné řadě je typické terminální 

ústí (obr. 2-5). Ústí mají i různý tvar např. okrouhlý (obr. 2-5), polokruhový, srpkovitý 

(obr. 2-6), štěrbinovitý (obr. 2-7), slzovitý (obr. 2-8) atd. Ústí mohou vybíhat v různé 

zuby (obr. 2-9), krčky (obr. 2-10), pysky nebo může od ústí pokračovat do schránky 

entosoleniální rourka (obr. 2-11). Ústí paprsčité (obr. 2-13) může být u nejpokročilejších 

forem odděleno od dutiny vlastní komůrky přepážkou, která vytváří tzv. aperturální 

komůrku. Dále se objevují ústí složená (obr. 2-14), vytvořená z několika malých 

otvůrků a ústí řešetovitá (obr. 2-15) skládající se z velkého počtu otvůrků pokrývající 

většinu plochy čelní stěny komůrky. Modifikace okrajů ústí mohly vzniknout za účelem 

lepšího ulpívání protoplasmy (Pokorný 1954). 
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Obr.3:  Tvary ústí (Pokorný, 1954) 

 

3.2.2.3 Póry 

Póry jsou kulovité nebo nepravidelné otvůrky ve stěnách schránky kolem 5-6 µm. Jsou 

typické pro vápenité sklovité typy, ale objevují se i u aglutinovaných. U porcelanních 

typů se objevují jen velmi zřídka. Někdy mohou póry tvořit přechod rovnou k ústí.  

Jejich tvar, velikost a rozmístění souvisí s prostředím a zeměpisnou šířkou (Pokorný 

1954; Boersma 1998). Některé části schránky mohou být pórovité a další bez pórů 

(Loeblich Jr. a Tappan 1964). 

3.2.2.4 Stavba stěn a komůrek 

Jednoduché stěny komůrek mohou být druhotně ztluštěny. U aglutinovaných forem jsou 

stěny prostoupeny kanálky, které se rozšiřují v dutinky a vznikají labyrintní stěny. 

Pokud aglutinovaný materiál prostoupí většinu nebo celou komůrku vzniká labyrintní 

komůrka. K druhotnému ztlušťování stěn dochází i u vápenitých forem. Druhotným 
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vylučováním vzniká vnitřní kostra, která má podobu vrstvy zdvojující původní stěnu a je 

kompaktní i u forem s perforovanými stěnami. Jednotlivé komůrky mohou být 

rozděleny druhotnými přepážkami na komůrečky. S těmi se setkáváme u forem 

aglutinovaných i vápenitých. Druhotnou kostru zpevňují pilířky a hřebíky a jejich 

zakončení se na povrchu schránky projevuje jako vyvýšená granulace. U pokročilých 

forem je druhotná kostra prostoupena kanálkovou soustavou (Pokorný 1954). 

3.2.2.5 Skulptura 

Schránky mohou být bez zvláštních útvarů jen hladké a lesklé, nebo mít hrubý a zrnitý 

povrch s jamkami, nebo s různými výrůstky. U aglutinovaných převažují blanité 

průsvitné lemy. U vápenitých typů dosahují útvary velkého rozvoje. Jedná se o různá 

žebra, blanité lišty, lemy, trny, osténky, bradavčité útvary. Směrem k posledním 

komůrkám skulptura vázne. Skulpturní útvary mohou sloužit jako zpevňovací zařízení 

nebo kotevní (Pokorný 1954). 

4. EKOLOGIE 

Většina foraminifer jsou mořské organismy, některé druhy se přizpůsobily brakické 

vodě a výjimečně je můžeme nalézt ve sladké vodě. Převažují formy bentózní, které žijí 

a pohybují se po dně (vagilní bentos), nebo žijí přichyceny na řasách, podloží a 

schránkách jiných organismů (sesilní bentos). Malé procento rodů žije jako plankton, 

kdy se volně vznášejí ve vodním sloupci (Pokorný 1954) 

Díky svému širokému geografickému rozšíření a velkému množství ve světových 

oceánech a mořích, jsou foraminifery dobrým zdrojem pro paleoekologická data 

(Loeblich Jr. a Tappan 1964). 
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4.1 Teplota a hloubka 

Teplota vody ovlivňuje geografické rozšíření. Má vliv na přežití v určitém rozmezí 

minimálních a maximálních teplot a na reprodukci. Díky těmto limitům mohou být 

pozorovány sezónní výkyvy pro různé druhy. Některé druhy mohou být tolerantní 

k širokému rozmezí teplot a nevykazují žádné sezónní výkyvy. Další mohou být 

teplotou limitováni například tím, že se mohou rozmnožovat jen v teplejších obdobích 

(Loeblich Jr. a Tappan 1964).  

V chladnějších vodách žijí spíše aglutinované typy s křemitým nebo tektinovým 

tmelem, protože tyto vody jsou bohaté na oxid uhličitý, který vápenaté schránky 

rozpouští. Teplé vody jsou druhově bohatší (Pokorný 1954). S hloubkou souvisí změny 

tlaku a  teploty a s ní dále obsah kyslíku a živin. Druhy se symbiotickými organismy, 

které fotosyntetizují, ovlivňuje také intenzita světla a průsvitnost vody (Boersma 1998). 

4.2 Salinita 

Foraminifery dokáží žít ve vodách se salinitou od 35‰ až do 45‰, extrémy jsou až 

57‰. Druhým extrémem jsou řeky a jejich ústí, kde se salinita pohybuje od 15‰ do 

0,5‰ (Boersma 1998).  

Se snižující se salinitou se zmenšuje počet druhů, ale počty stenohalinních druhů jsou 

velké, pravděpodobně díky snížené kompetici, nebo větší dostupnosti organické hmoty. 

Salinita má také vliv na reprodukci, kdy moc vysoká, nebo moc nízká salinita 

zpomaluje reprodukční cyklus (Loeblich Jr. a Tappan 1964).  

Dále může ovlivnit například velikost schránek, kdy nízké salinity ovlivňují sekreci 

uhličitanu vápenatého a schránky mohou být menší s tenčími stěnami (Boersma 1998). 

4.3 Výživa 

Potravu si foraminifery obstarávají svými pseudopodii. Ty potravu upoutají k povrchu 

schránky, kde je chemicky rozložena a využitelné části jsou dopraveny do endoplazmy 
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ke zpracování. Materiál, který není využit se hromadí v malých hnědých částečkách a ty 

jsou odváděny z endoplazmy skrze pseudopodia zpět do okolí. Potravu přijímají vně 

schránky, ale některé druhy s velkým ústím mohou potravu vtáhnout přímo do schránky. 

Bentózní foraminifery se živí hlavně bakteriemi, rozsivkami, řasami a některé 

parazitické z protoplazmy hostitele. Planktonní se živí planktonickými rozsivkami, 

řasami, drobnými korýši a jiným mikroplanktonem (Boersma 1998). 

4.4 Symbionti 

Mnohé druhy mají symbiotické řasy nazývané zooxantely. Bez přítomnosti řas je 

protoplazma bezbarvá, nebo jen lehce zabarvená podle toho co foraminifera 

zkonzumovala. Řasa může být přítomna přímo uvnitř schránky, nebo může být 

přidržována pseudopodii jen u schránky. Foraminifera využívá jako další zdroj výživy, 

produkty z fotosyntézy symbiontů. Ne vždy přítomnost řasy u schránky znamená, že jde 

o symbionta. V některých případech se řasa zdržuje okolo foraminifery, protože 

zachytává odpadní látky a pozůstatky z potravy. V tomoto případě se jedná o 

komenzála. V dalším případě mohou požívat malé části jejich protoplasmy a v tomto 

případě se jedná o parazity. Hlavními symbionty jsou obrněnky. Je neznámo jak jsou 

obrněnky chráněny před případným napadením a strávením. Pravděpodobně je chrání 

jejich tlustá téka, nebo mají jiný mechanismus k obraně. Dalšími symbionty mohou být 

rozsivky, které byly nalezeny jen u bentických forem (Hemleben et al. 1989). 

4.5 Rozšíření recentních foraminifer a využítí v paleoekologii 

Foraminifery žijí v různých prostředích od příbřežních močálů až po abysální pláně. 

Každé toto prostředí má charakteristické vlastnosti a na nich závisí i počet a rozmanitost 

druhů. Je pravděpodobné, že tato prostředí a prostředí v minulých dobách měly podobné 

vlastnosti a proto lze dnešní prostředí  použít k pochopení vlastností těch minulých.  
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V české křídě je pravděpodobné že se foraminifery mohli vyskytovat v prostředí 

přílivových mokřin, v brakickém prostředí a na kontinentálním šelfu. Paleoekologie 

může ukázat, jak se různé skupiny organismů vyvinuly, v jakém prostředí žily a na jaké 

podmínky byly adaptovány. Primární data pro paleoekologické analýzy pocházejí 

z použití dnešních zákonitostí v sedimentaci, cirkulaci, chemickém koloběhu, pohybu 

vodních mas v oceánech a jejich vztah na organismy žijící v tomto prostředí (Boersma 

1998). 

4.5.1 Karbonátové plošiny a útesy 

Jsou to geologicky nejstarší a nejsložitější mořské ekosystémy. Dnešní útesy se 

nacházejí mezi 30° severní a 30° jižní šířky v oblastech charakteristických velkou 

světelnou prostupností, teplými vodami s vyšší salinitou a vysokou rozpustností 

uhličitanu vápenatého. Foraminifery jsou na korálových útesech buď přichycené a 

napomáhají stavbě kostry útesu nebo jako epifauna v místech vytvořených uvnitř útesu. 

(Boersma 1998). 

4.5.2 Brakické prostředí 

Foraminifery jsou v tomto prostředí geograficky homogenní. Toto prostředí má jemnější 

sedimenty bohaté na rostlinné zbytky. Hlavním kontrolním faktorem je nízká salinita 

(Boersma 1998). 

4.5.3 Přílivové mokřiny 

Nejnápadnějším znakem mokřin je množství rostlinného materiálu, jako jsou mořské 

trávy a mangrovové houštiny v tropických oblastech. Důležitým znakem je také změna 

rostlinného pokryvu na krátké vzdálenosti. Foraminifery jsou v těchto oblastech časté a 

je překvapivé, že na některých místech je jejich populační hustota velká a na místě o 

kousek vedle je jich jen málo, nebo žádné. To je způsobeno zřejmě změnami 
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ekologických podmínek. Voda je ve většině mokřin mělká jen několik centimetrů, ale 

v místech přílivových kanálů je hluboká i několik metrů (Phleger 1960). 

Mokřiny a zátoky mají vysoké denní a sezónní výkyvy teplot, salinity, hloubky a 

chemického složení vody. (Phleger 1960; Boersma 1998). 

4.5.4 Kontinentální šelf a otevřené moře 

Mělký šelf je charakteristický málo druhy foraminifer. Ve vnitřním šelfu se počet 

bentických foraminifer zvyšuje, ale mají menší ne tolik skulpturované schránky a může 

zde být i málo planktonních druhů. V hlubších vodách vnitřního šelfu se zvyšuje počet 

planktonních druhů a bentické druhy jsou ve velkém množství, takže došlo ke snížení 

dominance jednoho, nebo několika málo druhů. Ve středním šelfu se druhy začínají 

zvětšovat a mají lepší a výraznější skulptury na schránce. 15 až 30 procent veškeré 

mikrofauny tvoří planktonické foraminifery. Vnější šelf je velmi početný na 

planktonické foraminifery, které tvoří až 50 %. Horní část kontinentálního svahu je 

podobná vnějšímu šelfu a planktonické foraminifery dosahují počtu 50-85 % 

mikrofauny. V nižší části je velký počet bentických forem, který se zvyšuje směrem 

k abysálním pláním. Planktonické druhy tvoří 75-90 % mikrofauny. Jakmile je 

překročena hranice CCD schránky mrtvým vápenitých foraminifer se rozpouštějí a pod 

touto hranicí se neukládají. Hlubokomořské aglutinované foraminifery mohou mít ve 

svých schránkách jemné vápnité částečky a mohou mít cukrovitou texturu. 

Aglutinované foraminifery žijící v nejhlubších částech mají rourkovité schránky obalené 

úlomky, které u sebe drží protoplasma. Jsou velice křehké a nepřítomnost uhličitanu 

v jejich schránkách ukazuje, že se tam žádný nevyskytuje (Boersma 1998). 

4.6 Ekologie planktonních foraminifer 

Planktonní foraminifery se nacházejí v pěti hlavních oblastech: polární, subpolární, 

mírné, subtropické a tropické. Toto geografické členění je závislé na teplotě vody. Jejich 
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výskyt je závislý na dostupnosti potravy a ta je závislá na fyzikálních a chemických 

vlastnostech vodních mas. Planktonní foraminifery žijí ve vodním sloupci od povrchu až 

po hloubky 1000 m. V hloubkách menších než 50 m jsou méně hojné a v hloubkách pod 

300 metrů klesá jejich rozmanitost. Druhy se symbiotickými řasami musí žít ve 

fosfatické zóně vodního sloupce. Na metr krychlový je jejich hustota přibližně 10 

jedinců. Jejich rozložení ve vodním sloupci se může měnit denně, nebo sezóně  a to je 

považováno za funkci hustoty vody, na kterou jsou jednotlivé foraminifery adaptovány. 

Preferovaná hloubka obývaného prostředí je spojena s morfologií schránky, množstvím 

symbiontů, skulpturou schránky a závisí na ní reprodukční cyklus. Nedospělí jedinci a 

spinozní druhy žijí u povrchu zatímco nespinozní a hladké druhy mnohem hlouběji, ale 

tato charakteristika se nedá přesně aplikovat na recentní druhy stejně, jako na minulé. 

To co se dá použít na minulost i přítomnost je geografické rozšíření. Malé druhy 

převažují ve studených vodách a vyšších zeměpisných šířkách (např.: Globigerina 

pachyderma) a v teplých vodách nižších šířek jsou přítomné větší druhy (např.: 

Globotruncana). Druhová rozmanitost se zvyšuje směrem k rovníku a to lze aplikovat i 

na křídové foraminifery (Hemleben et al. 1989; Boersma 1998 ).     

4.7  Foraminifery v křídě 

Křída je považována pro život a  rozvoj foraminifer za velmi příznivé období, jelikož se 

v této době rozšířily do širokého spektra nik. Lze tedy vymezit různé oblasti prostředí, 

rozkládající se v různých hloubkách od lagun a mokřin až po abysální plošiny. 

Vyrovnané podnebí, rozšiřování mělkých šelfových moří a globální teplý aktivní systém 

Tethys, byly zodpovědné za velkou migraci a geografickou rozmanitost křídových 

foraminifer. Konec křídy je ve znamení velkého vymírání na hranici křída-terciér, kdy 

vymřela velká většina planktonních rodů stejně jako bentos obývající mělčí prostředí. 
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To ukazuje na to, že ovlivněna byla fauna do 300 m hloubky a fauna mělkých 

epikontinentálních moří (Boersma 1998). 

5. ČESKÁ KŘÍDA 

Obr. 5: Poloha české křídové pánve v pozdní křídě  (http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/90moll.jpg- upraveno) 

 

5.1 Česká křídová pánev 

Představuje spojení mezi Tethydou a boreálním vývojem křídy (obr.5). Jedná se o 

největší zachovanou sedimentační pánev na našem území. Pokrývá severní část Českého 

masívu o ploše přibližně 14 600 km² a délce 290 km od Drážďan až po severozápadní 

Moravu. (Chlupáč et al. 2002). 

Po ústupu jurského moře byl Český masív po dobu spodní křídy suchou zemí. Při 

projevech alpinského vrásnění nastává poklesávání (subsidence) českého masívu a 

vytváří se sladkovodní jezerní pánve. Během svrchního cenomanu pokračovala 

subsidence masívu. Při cenomanské transgresi se do této klesající oblasti dostává moře, 

které se rozšiřovalo až do santonu, kdy dochází k jeho ústupu v důsledku vyzdvihování 

masívu (Macák et al. 1968). 
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Svrchnokřídové uloženiny dosahují mocnosti několik set metrů. Uloženiny pánve mají 

různý charakter. Od transgrese lze pozorovat rozrůznění fácií do dvou typů závislých na 

přínosu materiálu z pevniny. Facie kvádrových pískovců jsou mocné až několik set 

metrů. Jsou z oblastí, kam zasahoval přínos písčitého materiálu z ploché pevniny. Facie 

vápnitých jílovců a slínovců s přechody do jílovitých vápenců je charakteristická např.: 

střídáním slínů a karbotánů, obsahuje bohatou mikrofaunu zejména foraminifery. Jsou to  

části pánve vzdálené od pobřeží s malým přínosem materiálu z pevniny (Chlupáč et.al. 

2002). 

5.1.1 Svrchní křída české křídové pánve 

Nejstarší část tvoří perucko-korycanské souvrství, které se dělí na vrstvy perucké a 

korycanské. Perucké vrstvy jsou nejnižší a jsou tvořeny křemennými slepenci a pískovci 

a přecházejí přes prachovce až do jílovců. V nejvyšší části jsou tenké slojky hnědého 

uhlí. Jedná se o říční a jezerní sedimenty, bažinné nebo deltové a v nejvyšších částech o 

sedimenty příbřežní, mokřiné a uloženiny lagun. Korycanské vrstvy mají už charakter 

mělkého otevřeného moře to dokazuje stáří svrchního cenomanu, kdy moře proniklo 

z oblasti Tethydy a pak došlo ke spojení s mořem severního Německa . 

Charakteristickými horninami jsou křemité a kaolinické pískovce často s polohami 

jemnozrnných slepenců a prachovců. Ve vyšších částech přibývá glaukonit, který 

dodává vrstvám zelenavý nádech. Mocnost vrstev je od 20 do 60 m (Čech et.al. 1980; 

Chlupáč et.al. 2002). 

Následuje bělohorské souvrství , kdy docházelo k prohloubení a rozšíření oblasti mořské 

sedimentace. Podle foraminifer a vápnitého nanoplanktonu se jedná o spodní turon. Na 

bazální poloze souvrství převládají světle šedé a žlutavé slínovce s prachovou příměsí, 

časté jsou i jehlice hub. V oblastech, kde zasahoval přínos písčitého materiálu převládají 

křemenné kvádrové pískovce. Nejvyšší část bělohorského souvrství odpovídá až 
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střednímu turonu. Mocnost vrstev se pohybuje od 30 do 60 m v severní části pánve až 

kolem 130 m (Čech et.al. 1980; Chlupáč et.al. 2002). 

Jizerské souvrství odpovídá střednímu až svrchnímu turonu. Rozsah pánve se zase 

zvětšil a moře zalilo i nejvyšší místa. V místech s přínosem písčitého materiálu, hlavně 

na severu pánve se hromadily kvádrové a slínité pískovce, které na severním okraji 

dosáhli mocnost až 400 m. V místech vzdálených se ukládají vápnité jílovce,slínovce a 

opuky. Vápnité facie jsou na rozdíl od pískovců bohaté na faunu (Macák et al. 1968; 

Chlupáč et al 2002). 

Teplické souvrství odpovídá nejvyššímu turonu až spodímu koniaku. Spodní hranici 

souvrství charakterizuje „koprolitová“ vrstvička (jílovitý vápenec s glaukonitem, 

fosfátové hlízky, fosfatizované organické zbytky). V blízkosti této vrstvičky leží tzv. 

koštické plošky z Lounska, ve kterých jsou dobře zachované drobné zkameněliny. 

Sedimentační prostor se opět prohlubuje, rozsah pánve je největší a převládá 

sedimentace slínovců, vápenců, pískovcová facie se zmenšila jen na severní oblast. 

Mocnost vrstev je v rozmezí 30-80 m, v okolí Hradce Králové je to 100-110 m. Ve 

svrchní části souvrství lze vymezit vrstvy rohatecké, které jsou charakteristické 

mělkovodními mořskými jílovci až slínovci s vložkami silicifikovaných sedimentů, 

nebo vápenatých jílovců a slínovců. Zdrojem oxidu křemičitého byly nejspíš kostry 

křemičitých hub (Čech et.al. 1980; Chlupáč et.al. 2002). 

Březenské souvrství, coniak až santon, tvoří většinou nejvyšší část pánevní výplně, která 

je už značně redukována erozí. Zachováno je v Českém středohoří, kde ho před 

odnosem uchránil pokryv terciérních neovulkanitů. Začíná se uplatňovat subsidence. 

Zvětšuje se rozsah kvádrových pískovců. V klidné hlubší centrální části pánve se 

usazovaly vápnité jílovce a slínovce. Pískovce ve svrchní části ukazují na regresi a 
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změlčování moře. Lokalita podle které je celé souvrství pojmenováno je Březno u Loun, 

kde se našlo asi 300 druhů zkamenělin (Chlupáč et.al. 2002). 

Nejmladší je souvrství merboltické zachované jen pod Českým středohořím, jako 

denudační zbytky. Jedná se hlavně o pískovce. Lze jej považovat za regresní souvrství. 

Fauna i flora je dosti chudá (Chlupáč et.al. 2002). 

Vrstvy jsou v české křídové pánvi uloženy vodorovně, nebo jen s mírným úklonem. 

Koncem křídy a v terciéru byly postiženy tzv. saxonskou tektonikou, která se projevila 

zlomy. Podél těchto zlomů došlo k vertikálním pohybům. K těmto zlomům patří i 

lužická porucha omezující pánev na severu od Drážďan severním Polabím přes SV 

Čechy na SZ Moravu a místy může mít charakter přesmyku. Krystalinické, permské 

nebo jurské horniny se přesunuly přes křídové sedimenty a ve východní části pánve jsou 

uloženiny mírně zvrásněny do struktur SZ-JV směru (Chlupáč et.al. 2002). 

5.2 Úpohlavy 

Vzorky, které mi byly poskytnuty ke zkoumání foraminifer a i vzorek, který jsem si 

sama vyplavila byly z lokality Úpohlavy. 

Úpohlavy (obr.6) se nacházejí asi 70 km severozápadně od Prahy a je zde odkryta 

spodní část teplického souvrství, která představuje stáří svrchního turonu (Ekrt et al. 

2001). 
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Obr. 6 : Poloha Úpohlav v české křídové pánvi (Wiese et al. 2004 – upraveno) 
 

První detailní výzkum, zahrnující první litostratigrafické rozčlenění křídového souvrství 

v severozápadních Čechách, byl vyhotoven Reussem (1844, 1845-6). Ve své velké 

monografii popsal z této oblasti asi 750 druhů mikro- a makrofauny. Jeho statigrafické 

členění bylo dále upraveno Romingerem (1847) podle Wiese et al. Později bylo 

zavedeno přesnější litostratigrafické členění do několika jednotek. V závislosti na tomto 

členění zavedl Zahálka (1900 a,b) podle Wiese et al. hierarchickou litostratigrafickou 

klasifikaci pomocí římských čísel pro křídové souvrství v české křídové pánvi. Turonske 

souvrství je v této lokalitě JZ- SV směru (Wiese et al. 2004). 

Lom v Úpohlavech byl otevřen v roce 1974 pro výrobu cementu. Odkryté vrstvy (obr.7) 

tvoří nejhořejší část jizerského souvrství a spodní část teplického souvrství a dosahují 

mocnosti asi 27 m. Obsahují  tmavé slíny v nejnižších částech, vyšší části tvoří jílovité 

vápance bohaté na fosílie a střídavě slíny/vápence. Hranici mezi jizerským a teplickým 

souvrstvím tvoří tzv. koprolitová vrstva, ale v Úpohlavech byly rozeznány tyto vrstvy 

dvě. Spodní vrstva určuje bázi teplického souvrství (Wiese et al. 2004 , Ekrt et al. 2001). 
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Hradecká (1999) porovnávala Úpohlavy s křídou v Březně, u Drážďan, na jižní Moravě 

a v Rakousku. Při korelaci se opírala o statigrafické rozšíření několika druhů např: 

Praebulimina, Gaudryina, Gavelinella, Tritaxia atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Obr. 7: Část Jizerského souvrství a spodní část teplického souvrství odkrytá v Úpohlavech (Wiese et al. 
2004)  
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6. FORAMINIFERY V ČESKÉ KŘÍDĚ 

6.1 Výzkum křídových foraminifer na našem území 

Nejstarší práce o foraminiferách české křídy pocházejí z poloviny 19. století. Prvním 

autorem je Reuss, který ve své knize (1844) popisuje některé foraminifery, ale ještě bez 

vyobrazení. Poté vychází od Reusse (1845-1846) rozsáhlá studie o fauně české křídy, 

kde je velká část knihy věnována foraminiferám. Reuss zpracoval foraminifery ze 

středního turonu až coniaku nejvíce z oblastí okolo Loun, Bíliny a Roudnice. Popsal 

spoustu nových druhů, avšak jejich popisy jsou celkem krátké a obrázky jsou malé a 

nedokonalé. Přesto je tato práce základním dílem k dalšímu studiu foraminifer nejen 

z české křídové pánve, ale celé severní evropské oblasti. 

Druhým autorem, který se zabýval v 19. století studiu foraminifer české křídy byl  

Perner (1892, 1897). Perner (1892) zpracoval foraminifery z cenomanu a spodního 

turonu v příbojové facii z okolí Kutné Hory a popsal další nové druhy. Ve své druhé 

práci studoval foraminifery z nadčeledi Lituolidea a čeledi Nodosariidae. V jeho 

knihách už jsou u jednotlivých druhů delší popisy, doprovázeny lepším vyobrazením. 

Ve 20.století v jeho první polovině studoval křídové paleoasociace v okolí Litoměřic       

(Skalice, Libochovany, Lovoč atd.) Storm (1929,1931). Z těchto lokalit popsal 5 

nových druhů. 

Cushman měl možnost studovat originály Reussových (1845-6) druhů z české křídy 

v muzeu ve Vídni, které jsou dnes již ztraceny. Některé vyobrazil ve svých 

monografiích o čeledích Valvulinidae a Verneulinidae.  

Od druhé poloviny 20. století až dodnes se zabývají výzkumem svrchnokřídových 

foraminifer české křídové pánve J. Hercogová, D. Štemproková-Jírová a L. Hradecká. 

Jejich studia lze rozdělit na taxonomická (fylogenetická), mikrobiostratigrafická a 

paleoekologická. 
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Hercogová (1982) podrobně zpracovala rody Palmula a Neoflabellina, v roce 1984 rod 

Gaudryina, rod Frondicularia (Hercogová 1985) a rody Acruliammina, Bdelloidina a 

Axicolumella (Hercogová 1988). Mikrobiostratigraficky vyhodnotila sedimenty 

v několika vrtech například Záhoří u Žatce (Hercogová 1959) atd. 

Štemproková-Jírová (1956,1970) se zabývala výskytem planktonických foraminifer 

například rody Marginotruncana (neotyp M. marginata), Dicarinella, Globotruncana, 

Rotalipora. Z bentózních studovala například rod Praebulimina (Štemproková 1975, 

1976) Eouvigerina (Štemproková 1963, 1967) aj. Díky těmto studiím bylo možné 

korelovat stáří souvrství v oblastech české křídy a porovnat s křídou evropskou. 

V některých pracích byla použita biometrická měření schránek planktonických i 

bentózních taxonů, která přinesla lepší náhled na evoluci foraminifer a také upřesnila 

některé hodnocení sedimentů z hlediska biostratigrafie a paleoekologie. V praxi byly 

tyto výsledky použity při vyhodnocování sedimentů z vrtů pro vodní zdroje (okolí 

Roudnice,Loun) pro Ústřední geologický ústav např. Borek u Holic (Štemproková 

1963) a pro větší počet vrtů pro Uranový průmysl např. Bříza u Hradce Králové 

(Štemproková 1987). 

Hradecká (1996) studovala rody Gavelinella a Lingulogavelinella a jejich fylogenetické 

linie. Mikrobiostratigraficky řeší hranici mezi spodním a středním turonem práce z roku 

1985 další práce už především řeší hranici cenoman-spodní turon (např. Hradecká 

1991), kde se zabývala změnami foraminiferových paleoasociací vázaných k této 

hranici. Dále vyhodnocovala profily ve vrtech, například Kouty u Poděbrad ( Hradecká 

1996) a mikropaleontologicky vyhodnotila křídové profily například Úpohlavy 

(Hradecká 1997a, 1999). 

Všechny tyto studie byly úspěšně použity pro rozsáhlé biostratigrafické hodnocení 

sedimentů v České křídové pánvi.  
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6.2 Někteří nejběžnější zástupci foraminifer české křídy 

Nejběžnější rody v české křídě z  planktoních foraminifer jsou Hedbergella, 

Praeglobotruncana , Marginotruncana, Globotruncana, Whiteinella a Heterohelix. 

Typickým znakem pro tyto rody je stavba schránky, jeden nebo dva kýly , umbilikální 

část schránky. 

Z aglutinovaného bentosu jsou pak časté rody Haplophragmoides, Haplophragmium, 

Rhizammina, Dorothia, Tritaxia, Gaudryina, Arenobulimina a Ataxophragmium. 

Většina druhů má vápnitou aglutinaci a vápnitý tmel. Četnost druhů závisí na 

statigrafické pozici a facii. Z vápnitého bentosu jsou běžné druhy Valvulineria, 

Gavelinella, Gyroidina, Globorotalites, Praebulimina, Tappanina, Lenticulina, Lagena, 

Virgulina, Eouvigerina, Frondicularia, Marginulina a Flabellamina.  

6.3 Rod Heterohelix a Planoheterohelix 

Ve své práci jsem se více zaměřila na planktonní rod Heterohelix, který je v křídě hojný 

a který je početný i ve vyplavených vzorcích. Ze vzorků jsem se snažila určit jednotlivé 

druhy rodu Heterohelix a nově upravený rod Planoheterohelix a jejich procentuální 

zastoupení mezi ostatním planktonem. 

Prvním rodem křídových heterohelicidů byl Heterohelix popsaný Ehrenbergem. 

Heterohelix bylo původně pojmenování pro jediný druh Textilaria americana 

(Ehrenberg). V roce 1844 popisuje nový rod a druh z křídy v Mississippi, Spiroplecta 

americana (Ehrenberg), která má stejně jako Heterohelix počáteční spirální stadium a 

biseriální později a jeho krátký popis Heterohelix nezmiňuje. Ehrenbergův taxonomický 

systém byl špatně pochopen dalšími badateli. Například Reuss pokračuje s používáním 

názvu Textilaria. Cushman  doporučil používat název Heterohelix namísto Spiroplecta, 

protože Heterohelix byl popsán dříve. Sporný bod Heterohelix/Spiroplecta byl dočasně 
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vyřešen, když Cushman učinil závěr, že Spiroplecta je mladším synonymem rodu 

Heterohelix (Georgescu a Huber 2009). 

Počáteční heterohelicidní taxonomie byla vylepšena Eggerem popisem rodu 

Guembelina. Podle něj byla Ehrenbergova taxonomie nepřesná pro druhy, které neměli 

počáteční spirální stadium, proto pro takové případy navrhl rod Guembelina. 

Předpokládal, že přítomnost nebo absence počáteční spirály je důsledek střídání 

generací (Georgescu a Huber 2009). 

Heterohelix a Guembelina, byly Cushmanem považovány za dvě odlišné podčeledi 

Heterohelicinae a Guembelininae, čeledi Heterohelicidae. Za rozlišovací rys byla 

považována přítomnost spirály na počátečních komůrkách podčeledi Heterohelicinae, 

kdežto u podčeledi Guembelininae byla počáteční spirála přítomna v mikrosferických 

formách. Toto dělení od něj převzal Galloway, uvádějíc že se Guembelina liší od rodu 

Heterohelix v chybějících spirálních počátečních komůrkách. Sigal je zařadil dokonce 

do dvou jiných čeledí. Heterohelix do čeledi Buliminidea a  Guembelinu do čeledi 

Rotallidea. Loeblich doložil raná spirální stadia nejen u rodu Heterohelix ale i u rodu 

Guembelina. U rodu Guembelina uvedl popis, že má hodně malé počátečně svinuté 

komůrky v počtu kolem pěti a následně 11 až 12 biseriálně řazených komůrek, u rodu 

Heterohelix  to bylo v počáteční spirále 5-6 a následně 6-11. Mnoho druhů z rané 

svrchní křídy má špatně zachované schránky, běžně krystalizované, takže zjistit jaké 

jsou počáteční komůrky je velmi těžké až nemožné (Montanaro Gallitelli 1957). 

Mimo počáteční stadia mají Heterohelix a Guembelina homogenní i další znaky, jako 

například tvar komůrek směřuje ke kulovitosti, povrch je zbrázděný zarovnanými 

osténky, které tvoří jemnou striaci, jednoduché ústí a počáteční spirálu tvoří 5-6 

komůrek. Rozdíly jsou zanedbatelné ale odůvodňují druhové rozdělení. Z toho plyne, že 
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by Guembelina neměla být oddělena od rodu Heterohelix, jako samostatná nadčeleď, 

čeleď nebo podčeleď, ani jako jiný rod (Montanaro Gallitelli 1957). 

Podle nejnovějších studií byla systematika čeledi Heterohelicidae přehodnocena. 

Podrobné systematické studium, ukazuje, že tato skupina je rozmanitější než se doposud 

myslelo.  Tato skupina prošla obdobím celkem pomalých evolučních změn v období 

pozdního albu až raného cenomanu, ale ve středním cenomanu zaznamenala prudký 

vývoj. Další velký rozvoj nastal od turonu do maastrichu. Byly popsány tři nové 

heterohelicidní rody a druhy Protoheterohelix obscura , Planoheterohelix 

postmoremani, a Globoheterohelix paraglobulosa. Dva znovu přiřazené druhy jsou 

rovněž upraveny: Protoheterohelix washitensis (Tappan) a Planoheterohelix moremani 

(Cushman). Přezkoumání taxonomického významu morfologických znaků 

heterohelicidních schránek, vede k závěru, že nejdůležitějšími znaky v jejich taxonomii 

jsou stavba schránky, souměrnost/nesouměrnost a charakter struktur kolem ústí, 

rozdílnost velikostí prolocula a druhé komůrky, skulptura schránky a velikost pórů 

(Georgescu a Huber 2009). 

Ukazuje se že symetrie schránky a periapertuálních struktur bylo dosaženo v průběhu 

vývoje a není přítomná u prvních zástupců této skupiny. Asymetričnost schránky nebo 

periapertuálních struktur je pravděpodobně pozůstatek bentických předků. Také 

skulptura schránky je různá. U těch nejranějších biseriálně uspořádaných druhů je 

schránka hladká a první schránka s žebrovaným povrchem se objevuje ve svrchním 

cenomanu. A byla to zjevně úspěšná adaptace, protože schránky s hladkým povrchem se 

po hranici cenoman/turon objevují zřídka (Georgescu a Huber 2009). 

Poprvé byl u heterohelicidů z období pozdního albu-cenomanu zkoumán průměr a 

variabilita pórů. Typy pórů: nannoperforátní (0,1–0,5 μm), microperforátní (0,5–1,0 

μm), drobně perforátní (1,0–2,5 μm), a macroperforátní (průměr >2,5 μm). 
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Nannoperforátní jsou nejprimitivnější heterohelicidi, kteří mají velikost pórů podobnou 

jako předpokládaní bentičtí předci. Mikroperforátní jsou druhy z pozního albu-

cenomanu a drobné perforování se objevilo v pozdním cenomanu (Georgescu a Huber 

2009). 

U mnoha heterohelicidních druhů je možný potenciální multiseriální růst, a to dokonce i 

u těch, z kterých se obvykle multiseriální druhy nestávají. Rod Heterohelix je celý 

definován jako biseriální, nebo jen s počátečním vynutím. Přesto mohou mít některé 

druhy, jako Heterohelix globulosa (Ehrenberg) a Heterohelix planata (Cushman) dvě 

ústí na poslední komůrce. Tato komůrka se liší od předchozí ve velikosti, nebo tvaru a 

pravděpodobně reprezentuje konečný stav. Tyto formy jsou vzácné, ale mohou 

představovat až 5 % celkové populace ve vzorku (Nederbragt 1989). 

7. METODIKA 

Studovala jsem vzorky 880-890cm, 785cm, 280cm a 0 cm z profilu zpracovaného 

Hradeckou 1999. Vzorky 880-890cm, 785cm, 280cm  jsem dostala už vyplavené, 

vzorek 0 cm jsem plavila sama. 

Mikrofauna ze vzorku, který mi byl poskytnut k vyplavení v Ústavu geologie a 

paleontologie, byla získána kombinací metod opakovaného vaření, zmrazení ve vodě . 

Horninové reziduum bylo proplaveno na sítě s průměrem ok 0,063 mm. Po vysušení 

výplavu se nasype tenká vrstva na vybírací ploténku, která se umístí pod binokulární 

lupu. Ze vzorku se mikrofauna vybírá pomocí jehly nebo štětečkem a umisťuje se do 

Frankeho schránek, které se poté opatří popiskem. Foraminifery byly předběžně  

vyhodnocené ze všech vzorků, pro detailnější studium byly vybrané vzorky 785cm a 

880-890cm kvůli jejich celkově větší velikosti pro práci s elektronovým mikroskopem a 

nazvu je pro další potřebu vzorek C a D, vzorky A – 0cm, B- 280cm (obr.8). 

Foraminifery byly určené do rodů a podrobněji byla studována taxonomie rodu 
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Heterohelix a Planoheterohelix. Společenstva ze vzorků byly orientačně kvantitativně 

vyhodnoceny. Použila jsem metody (obr.9): 1) poměr planktonu k bentosu, 2) poměr 

rodů Heterohelix, Planoheterohelix k ostatním planktonickým foraminiferám 

(Hedbergella, Globotruncana aj.). 

Elektronový mikroskop se používá pro pozorování detailů povrchu schránek. 

Jednotlivé exempláře se nalepí na oboustranně lepící pásku do řad. Poté se páska 

připevní k podložce z vodivého materiálu a celá se pokoví vrstvičkou zlata, aby se 

elektrony lépe odrážely a vytvořil se lepší obraz. Po vložení podložky do vakuové 

komory se pořídí snímky jednotlivých exemplářů a detailů schránek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8: Vzorky a jejich poloha v profilu Úpohlavy (Wiese et al.  2004 – upraveno) 
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Obr. 9: Poměry planktonu a bentosu, Heterohelix,Planoheterohelix a ostatní plankton podle Hašková 
2010 (profil Hradecká 1999- upraveno) 

 
8. VÝSLEDKY A DISKUZE 

Ve vzorku A jsou zástupci rodu Heterohelix drobní, paleoasociace obsahuje z ostatního 

planktonu drobné Hedbergelly. Takto vytříděný materiál nasvědčuje značnému 

transportu a neklidné sedimentaci materiálu. Ukazuje to na menší hloubku moře. 

Směrem do nadloží se počet planktonu zvyšuje (vzorky B, C, D) a jedinci z 

paleoasociace se zvětšují. Z planktonických foraminifer jsou přítomné již kýlovité 

Globotruncany, které ukazují na prohloubení  moře. 
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Tato studia přinášela dobré výsledky například při výzkumech D. Štemprokové-Jírové 

(1988-89). Základem pro zjištění paleobathymetrických podmínek, bylo hlavně 

srovnávání poměrů planktonických a bentózních foraminifer. Dále byl sledován tvar 

schránek planktonických druhů, který je dobrým indikátorem hloubkových poměrů. 

Výzkum byl doplněn studiem bentosu. 

 

Z přítomného rodu Heterohelix jsem určila 4 druhy. 

Řád FORAMINIFERIDA Eichwald, 1830 

Podřád ROTALIINA Delage and Hérouard, 1896 

Nadčeleď HETEROHELICACEA Cushman, 1927 

Čeleď HETEROHELICIDAE Cushman, 1927 

 

Heterohelix globulosa (Ehrenberg), 1840 

Pl. 1, figs. 1-3 

1946. Guembelina globulosa (Ehrenberg), Cushman, U.S. Geol. Sur., Prof. Paper, No. 

206, pp.106, pl. 45, fig 12a,b. 

1957. Heterohelix globulosa (Ehrenberg), Loeblich, U.S. Nat. Mus. Bull., no. 215, pl. 

31, fig. 14-15. 

1970. Heterohelix globulosa (Ehrenberg), Hanzlíková, Rozpravy ÚÚG, vol. 39, pl. 23, 

fig. 3. 

 

Schránka biseriální, 1-3 krát delší než široká, má tvar zploštělého kužele, který je široký 

na konci schránky, jednotlivé komůrky jsou nafouknuté skoro kulaté, na konci schránky 

výrazně větší, švy jsou viditelné a zaříznuté do schránky.  

Po přezkoumání Ehrenbergova originálního materiálu je Heterohelix globulosa 

považován za druh s kompletně žebrovaným povrchem, jelikož zástupci s úplně 
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hladkým povrchem nebyli nikdy hlášeni. Proto se po redefinici přijímá H. globulosa, 

jako žebrovaný druh (Georgescu a Huber 2009). 

  

Heterohelix reussi (Cushman), 1938 

Pl. 2, figs 1-3 

1957. Heterohelix reussi (Cushman), Loeblich, U.S. Nat. Mus. Bull., no. 215, pl. 31, fig. 

18. 

1975. Heterohelix reussi (Cushman), Darmonian, Micropaleontology, vol. 21, no. 2, pl. 

1, figs. 16-17 

1991. Heterohelix reussi (Cushman), Štemproková-Jírová, Acta Univ. Carol.- Geo., no. 

1-2, pl. 1, figs. 4a-b  

 

Heterohelix reussi je podobný Heterohelix globulosa kulovitými komůrkami, což 

naznačuje jejich možnou příbuznost. Komůrky jsou více stlačené, žebrování trošku 

výraznější. 

Planoheterohelix moremani (Cushman), 1938 

Pl. 3, figs. 1-2 

1967. Heterohelix moremani (Cushman), Pessagno, Palaeonto. Amer. vol. 5, no. 37, pl. 

48, figs. 9, 10, 11. 

1991. Heterohelix moremani (Cushman), Štemproková-Jírová, Acta Univ. Carol.- Geo., 

no. 1-2, pl. 1, figs. 1a-2b. 

 

Schránka biseriální, podlouhlá, štíhlá, tvar schránek kulovitý až ledvinovitý. Povrch 

hladký nebo jen s drobnými pustulami nebo začínajícími žebry v mladších částech 

schránky. U Planoheterohelix postmoremani je už vyvinuto žebrování. 

Planoheterohelix je prvním křídovým, seriálním, planktonickým rodem, který má úplně 

symetrickou schránku. Tím se odlišuje od svého předka rodu Protoheterohelix. Druhy 

z pozdního albu až cenomanu mají mikroperforátní stěnu schránky, drobné perforování 
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se objevuje až turon-maastricht. Povrch s žebry se poprvé vyvinul u druhu 

Planoheterohelix postmoremani n. sp. (Pl. 3, fig. 3) a stal se trvalým rysem mladších 

druhů rodu (Georgescu a Huber 2009). 

9. ZÁVĚR 

Kompilační část bakalářské práce se věnuje systému foraminifer, jejich biologii, 

morfologii schránky, která je jedním z nejdůležitějších rozpoznávacích znaků, ekologii a 

paleoekologii foraminifer, které nám mohou ukázat v jakých prostředích foraminifery 

žijí dnes a odvozovat v jakých prostředích nejspíše žily v minulosti. Dále je v této části 

popsána historie výzkumu foraminifer v české křídě a nejběžnější druhy, které lze u nás 

nalézt. Více je popsán vybraný rod Heterohelix a Planoheterohelix a jejich nejnovější 

studie. Zbývající část se zabývá geologií české křídové pánve se zaměřením na lokalitu 

Úpohlavy, která se nachází v severozápadní části české křídové pánve a je zde odkryta 

spodní část teplického souvrství turonského stáří. Další výzkum foraminifer na této 

lokalitě bude náplní pro budoucí diplomovou práci. 

Vlastní část je zaměřena na předběžný výzkum vyplavených vzorků z Úpohlav. Vzorky 

0cm (A), 280cm (B), 785cm (C) a 880-890cm (D) byly kvantitativně vyhodnocené a  

byl vypočten poměr plankton / bentos, a dále poměr vybraných rodů Heterohelix a 

Planoheterohelix k ostanímu planktonu. Ukazuje se, že se velikost jedinců z  

paleoasociací ve vzorcích B, C, D zvětšuje a zvyšuje se počet planktonu což ukazuje na 

hlubší moře, zatímco jedinci ve vzorku A jsou drobní. To ukazuje na značné vytřídění 

materiálu díky transportu a neklidné sedimentaci, která se projevuje v mořích s menší 

hloubkou. Tato část je ukončena podrobnějším studiem taxonomie rodu Heterohelix a 

rodu Planoheterohelix. 
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Vysvětlení k tabulím 1-3 
 

Tabule 1 
 
1-3. Heterohelix globulosa (Ehrenberg). 1.-vzorek C, 2.- vzorek C, 3.- vzorek D, 
svrchní turon, 370x; 330x; 400x ,1b 1900x, 3b 1200x. 
 
 

Tabule 2 
 
1-3. Heterohelix reussi (Cushman). 1.-vzorek C, 2.-vzorek D, 3.- vzorek D, svrchní 
turon, 500x; 430x; 500x, 1b 1300x, 2b 1400x. 
 

Tabule 3 
 
1-2. Planoheterohelix moremani (Cushman). 1.-vzorek C, 2.-vzorek C, svrchní turon, 
400x; 370x, 1b 950x. 
3. Planoheterohelix postmoremani (Cushman). Vzorek C, svrchní turon, 500x, 3b 
1200x. 
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