
Abstrakt 

Paleoekologie vzájemných vztahů členovců a rostlin a jejich trofických asociací 

představuje velmi významný zdroj znalostí o fylogenezi a koevoluci obou skupin. Fosilní 

stopy herbivorie členovců na fosilních listech jsou zachovány ve formě tzv. typů poškození 

(Damage Types), seskupených do odlišných funkčně potravních skupin (FFGs). Rozmanitost 

a četnost tohoto typu interakcí byly v minulosti výrazně ovlivněny okolními 

environmentálními a klimatickými podmínkami. Tato studie byla zaměřena na bohaté 

paleobotanické soubory z oblasti mostecké pánve v severozápadních Čechách. Výzkum 

zahrnoval diagnózu jednotlivých typů poškození na základě jejich specifických 

morfologických znaků, počtu, velikosti, tvaru a rozmístění na povrchu listů. Poté následovalo 

statistické zpracování, které se zaměřilo zejména na rozdíly v četnosti a rozmanitosti typů 

poškození a funkčně potravních skupin mezi dvěma na sebe navazujícími fosiliferními celky, 

jmenovitě staršími uloženinami bílinské delty a stratigraficky mladšími břešťanskými jíly. 

V tomto směru byly potvrzené významné rozdíly, které se týkaly zejména vyšší četnosti a 

proporcionálního výskytu odlišných funkčně potravních skupin dosažených v souboru 

bílinské delty. Jedinou výjimkou byla tvorba hálek, která dosahovala v souboru břešťanských 

jílů až čtyřnásobně vyšší hodnoty oproti uloženinám bílinské delty. Tato zjištění nasvědčují 

spíše teplejším klimatickým podmínkám v prostředí bílinské delty a zjevně suššímu prostředí 

břešťanských jílů. 

Sledované jednotlivé rostlinné taxony vykazují rovněž značné rozdíly v četnosti různých 

funkčně potravních skupin a diverzně odlišných typů poškození. Mezi jednotlivými funkčně 

potravními skupinami převažuje dutinový žír, následován okrajovým žírem a tvorbou hálek. 

Nejvíce zasaženými různými typy žírů se jeví být tenkolisté opadavé dřeviny, zvláště druhy 

Carya sp a Populus zaddachii. Tento typ dřevin, mezi něž patří i rody, Acer, Alnus, Fraxinus, 

Nyssa a Populus také dosahují nejvyšší rozmanitosti odlišných typů poškození. Na druhou 

stranu, stálezelený dub druhu Quercus rhenana se svými kožovitými listy vykazuje rovněž 

poměrně velkou rozmanitost poškození. Zbývající taxony až na několik výjimek pak dosahují 

spíše vyrovnaných hodnot diverzity v rámci odlišných typů poškození. Porovnání závislosti 

dosažené diverzity všech typů poškození na četnosti jejich výskytu v rámci početně 

dostatečně zastoupených rostlinných taxonů poškození prokazuje mírně pozitivní korelaci, 

podobně jako je tomu v případě hálek. 

V některých zvláště vhodných případech specifických interakcí bylo možné dosáhnout 

detailního taxonomického určení původců, což usnadňuje vhledem ke známým ekologickým 

nárokům jejich recentních příbuzných stanovení tehdejších environmentálních podmínek. 

Mezi ty nejdůležitější náleží zejména různí původci hálek z čeledí Cynipidae (Hymenoptera) 

a Cecidomyiidae (Diptera), dále minující larva nočního motýla z čeledi Nepticulidae 

(Lepidoptera). Diagniostikována byla rovněž ovipozice šidélka (Odonata: Lestidae) a otisky 

schránek červců (Hemiptera: Coccoidea). Zajímavý je rovněž nález schránek chrostíků, 

popřípadě motýlů z čeledi Psychidae (Lepidoptera) zbudované výlučně z taxodiových jehlic. 

Mezi další zajímavé vzorky patří například výskyt apothécií hub (Pyrenomycetes) na 

zkamenělé kůře povrchu a dalších, dosud neidentifikovaných hub na povrchu listů, 

indikujících rozkladné procesy. 

 


