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Abstrakt 
 
Předkládaná práce přichází s komplexní analýzou aspektů stojících na pozadí procesu 

evoluce ústřičného rodu Rhynchostreon Bayle. Ten se ve světle nových výsledků jeví 

podstatně dynamičtější, než se doposud předpokládalo. Procesy vnitřní dynamiky prostředí, 

ve spojení s řadou dalších studovaných aspektů (paleoteplota, salinita etc.), představovaly 

významný faktor iniciující působení selekčních tlaků, kterým byla skupina v průběhu 

dynamického období pozdní křídy opakovaně vystavována. Přinášená hypotéza o koevoluci 

dvou intragenerických linií rody Rhynchostreon Bayle, spojená s definicí vybraných 

evolučních trendů v jejich rámci, je společne s popisem nového druhu Rhynchostreon 

costaturoniense sp. n. podpořená komplexní řadou metodických postupů, umožňujících 

jejich pevné ukotvení v součastném systému. Syntetický přístup, kombinující moderní 

metody na poli elektronové mikroskopie, izotopové geochemie a biometriky s příslušnými 

sedimentologickými postupy, poukazuje na jistou formu litofaciální závislosti, jako 

zásadního projevu paleoekologických charakteristik prostředí. Výsledky studie jsou 

doplněné sérií evolučně-ekologických modelů, přičemž  transregionální koncept, 

kombinující studium fosilního materiálu z různých provincií globálního ekosystému pozdní 

křídy, zvyšuje jejich všeobecnou platnost a aplikovatelnost v prostředí rodu Rhynchostreon 

Bayle. Právě toto vnímáme jako nevyhnutelně nutné pro podniknutí jakýchkoliv dalších 

kroků, směřujících k řešení složitého taxonomického problému tohoto typu. 
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Abstract 
 
This paper presents a multilevel analysis of palaeoecological aspects of the process of the 

Rhynchostreon genera evolution. According to the latest results of research, the process of 

genus appears to be more dynamic than previously assumed.The processes of internal 

dynamics of the environment in conjuncture with other studied aspects of the late cretaceous 

environment (e.g. paleotemperature, salinity, etc.) were a significant factor that initiated the 

activity of selective pressure and represents an important factor in group evolution. In this 

work we provide the overall hypothesis about co-evolution of two intrageneric (sisters) 

lineages in Rhynchostreon genera. The definiton of evolutionary trends of intrageneric 

lineages within the presented hypothesis (including a new description of oyster species) is 

supported by various analytical methods, which anchors  them in the current zoological 

nomenclature system. An electron microscopy, isotopes and biometrical analysis of a shell 

in cooperation with some of the sedimentologic methods suggest a relation of lithology (as 

a result of environmental aspect) and evolution process. The transregional concept of 

proposed ecological-evolutionary models, based on materials studies from various 

paleogeographic regions of cretaceous world, increases the applicability in Rhynchostreon 

genera. We consider this absolutely necessary for any future steps in order to resolve similar 

huge taxonomic problems. 
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Predslov 
 
Nie je mnoho komplexných teórií, ktoré by sa mohli svojim významom rovnať teórii binomickej nomenklatúry 

Carla Linné. Skepsa, ktorá sa najmä v paleontologických kruhoch rozvinula v otázke systematiky podradu 

Ostreina, v uplynulých desaťročiach dorástla do obludných rozmerov a dlhodobo komplikuje pokrok vo 

výskume skupiny, ktorá sa následne neoprávnene dostala na vedľajšiu koľaj. V taxonomických vedách sme 

v súčasnosti svedkami akéhosi „súboja“ 2 hraničných prístupov. Na jednej strane stojí prístup založený na 

koncepte biologického druhu, preferovaný prevažne v radoch odborníkov študujúcich recentný materiál. V 

ostrom protiklade stojí para taxonomický prístup, ktorý vo svojej podobe definitívne rezignoval na spomínaný 

koncept a systém degradoval „iba“ na akýsi dorozumievací prostriedok komunity. V oboch prípadoch je zrejmá 

strata 2/3 významu pôvodnej myšlienky Linného binomického kódu – odrážať aktuálny stav poznania.  Je iba 

a len prirodzené, že sa po viac ako 260 rokoch jedna z najdokonalejších syntéz našej éry stala „dámou 

v rokoch“. Nutná snaha plátať jej v základoch vznikajúce trhliny však radikálne a pomerne dynamicky mení 

jej podstatu. Týmto sa v zásade prehlbuje priepasť medzi vedami študujúcimi vrcholové vetvy a korene 

fylogenetického stromu, ktoré z pochopiteľných aspektov nemajú šancu a ani čas reagovať. Nie je náhoda, že 

v zmysle  Rabelaiho „ S jedlom rastie chuť“ , kráča ruka v ruke s nárastom vedomostnej základne i zhubná 

viera v absolútnu poznateľnosť fungovania prírody skrz ľudské vedomie. Paleontológia ako veda svojim 

spôsobom stála pri zrode deterministických trendov vo svetovom učení. Vďaka povahe postupov, ktoré sú v nej 

využívané, sa im však nikdy plne nepodriadila. Stáročia predstavovala zdroj spôsobu nazerania na fakty nie 

len v priestorovom, ale i časovom reze. Zo svojej podstaty poskytovala možnosť i povinnosť istej miery fantázie, 

vďaka ktorej  nastavovala zrkadlo mnohokrát naivným predstavám uzatvárajúcim komplexitu prírody do 

„škatuľky od zápaliek“. Práca, ktorú držíte v rukách, pojednáva o morfologickej variabilite, ako o jednom 

z nespočetného množstva aspektov evolúcie. Pokiaľ v zápale onej absolútnej poznateľnosti a priori negujeme 

spletitosť jej genetických a negenetických faktorov, môžeme z nej prameniace procesy označiť „iba“ za akúsi 

bezvýznamnú reakciu na aktuálne podmienky prostredia, a tak povedať - „zhasnúť svetlo“. Toto však 

pochopiteľne povedie k paralyzácii akýchkoľvek systematických záverov a postupnému 

prehlbovaniu spomínanej skepsy. Pravdou totiž zostáva, že s narastajúcim rozdielom medzi vzájomnou 

úrovňou poznania recentných a fosílnych zástupcov, klesá možnosť jej prekonania. Rozhodne nezastávame 

techniku povyšovania domnienok a dojmov na fakty. Nazdávame sa však, že pokiaľ je to potrebné, stáva sa 

vecnou úlohou paleontológie snažiť sa zo všetkých síl a za akýchkoľvek okolností konštruktívne konfrontovať 

moderné biologické závery s fosílnym záznamom. Naďalej však platí, že najvýraznejšiu zložku prameniacu 

z veľkej miery zapojenej fantázie musí predstavovať práve pokora pred silou prírody, ktorej sme sami súčasťou. 

Domnievame sa, že iba komplexný prístup založený na rozsiahlej terénnej práci a rešpekte voči komplexite 

prírodných procesov, ktoré boli tak charakteristické pre velikánov paleontológie uplynulých dôb, nám s 

následnou podporou moderných analytických metód umožňuje urobiť krok na ceste k riešeniu zložitých 

evolučných a taxonomických problémov tohto typu. 
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1   Úvod 

 
Morfologický rozmer tak inter, ako aj intraspecifickej variability zástupcov podradu 

Ostreina predstavuje dlhodobo známy fenomén. Tento je mnohokrát kladený do súvisu 

s povahou substrátu a súhrou ekologických faktorov prostredia (e.g. Špinar, 1960; Záruba, 

1972; Moore, 1979). Vzhľadom na hojné rozšírenie ustricových bioherm na území ČKP, 

táto ponúka excelentný materiál pre štúdium ontogenetických procesov a po doplnení 

materiálom zo sveta i evolučných aspektov vývoja zastúpených skupín. V predkladanej práci 

rozoberáme problematiku ustricových bioherm, ich tafonómie, taxonomického zloženia 

i ekologických väzieb medzi jednotlivými zložkami. V prípade systematických záverov sa 

snažíme o doplnenie aspoň čiastkového paleoekologického rámca, umožňujúceho ukotvenie 

vymedzených druhov v systéme zoologickej nomenklatúry. Uvedomujeme si, že rozsah 

práce neposkytuje dostatočný priestor pre úplné vymedzenie paleoekologických a 

evolučných aspektov v ich plnom rozsahu. Napriek tomu práve v snahe o syntetický prístup 

vidíme východisko z prehlbujúcej sa skepsy, ktorá zastrela systematiku skupiny 

v posledných desaťročiach a ktorej prehlbovaniu sa tým snažíme zabrániť. 

Nosnú časť práce predstavuje viacúrovňová paleoekologická a populačná analýza druhov 

rodu Rhynchostreon Bayle, zastúpených v ustricových biohermách zo súvrství ČKP 

i Klapskej jednotky Karpát. Túto vnímame ako významný faktor, rozširujúci litologický 

rozsah a posúvajúci jej regionálne a paleogeografické hranice. Snaha o aplikovanie prístupov 

„dvoch paleontologických škôl“ a previazanie čiastkových výstupov so štúdiom vzájomných 

paleoekologických interakcií ústi k jadru práce, ktoré predstavuje nadškrtnutie životných 

stratégií a evolučných trendov v prostredí rodu Rhynchostreon. Tieto vnímame ako výsledok 

série reakcií na konkrétne selekčné tlaky, ktorým bola skupina v priebehu dynamického 

obdobia vrchnej kriedy opakovane vystavovaná (najmä vplyvom transgresného procesu). 

Naša snaha smeruje k prepojeniu viacerých úrovní evolučne biologického, 

paleontologického a čiastočne i sedimentologického výskumu,  s cieľom hlbšie porozumieť 

evolučnému procesu vo vnútri rodu Rhynchostreon. Predkladaná práca diskutuje pomerne 

širokú paletu tém, čomu je nutne prispôsobená i jej štruktúra. Táto zahŕňa 4 oblasti 

(definované naprieč kapitolami), ktoré sú koncipované ako samostatne stojace jednotky. 

Každá z nich je diskutovaná samostatne v nadväznosti na výsledky zvyšku štúdie. 

 

Celok prvý (zahŕňajúci kapitoly 3 a 4) po všeobecnom úvode do problematiky geológie 

a klimatológie strednej kriedy pojednáva o geológii, stratigrafii, paleoekológii 
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a paleogeografii študovaných lokalít. Venuje sa popisu študovaných sekvencií, pričom 

rozoberá charakteristiky ich paleontologického obsahu, tafonomických a 

sedimentologických pomerov. O syntézu záverov sa následne snaží predostretím 

paleoekologických interpretácií k jednotlivým „paleo-oblastiam“. 

Celok druhý (zahŕňajúci kapitoly 5 a 6) sa po teoretickom úvode zhŕňajúcom biologickú 

charakteristiku triedy Bivalvia a východiská pre štúdium stabilných izotopov C (δ 13C) a O 

(δ18O), venuje čiastočnej revízii systematiky študovaných druhov rodu Rhynchostreon. 

Zároveň v tomto celku predostierame svoj pohľad na systematiku, ktorého podstatnou 

zložkou je i návrh nového druhu Rhynchostreon. costaturoniense sp.n. a jeho vymedzenie 

voči ostatným taxónom rodu. Venujeme sa výsledkom v otázke zastúpenia jednotlivých 

veľkostných tried, pomeru zastúpených druhov na jednotlivých lokalitách, ako aj 

izotopového zloženia schránok. Na základe izotopových analýz formulujeme podporné 

interpretácie v otázke batymetrickej charakteristiky prostredí a predkladáme hypotézu 

o potravných stratégiách jednotlivých línií.  

 

Tretí celok (kapitola 7) pojednáva o heterochrónii, jej prejavoch a evolučných dôsledkoch 

v prostredí druhu Rhynchostreon suborbiculatum (Lamarck).  

 

Vo štvrtom tematickom okruhu (kapitola 8) práce rozoberáme problematiku inter 

a intraspecifickej variability, ako výrazného aspektu evolúcie. Sústredíme sa prevažne na 

vznik a funkciu skulptácie schránky. V kontexte najnovších poznatkov na poli „neo“ 

biológie diskutujeme problém rodu Rhynchostreon. V závere celku prinášame terminálnu 

úvahu o koevolučnom zápase dvoch navrhovaných línií, ktorý dominuje v kontexte práce 

ako celku. Kapitola je doplnená autorskými ekologicko-evolučnými modelmi, zostavenými 

na základe syntéz predkladanej práce. 
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2 Materiál a metodika 
 

Je v zásade samozrejmosťou, že akákoľvek relevantná populačná analýza sa opiera o značné 

množstvo biometrických meraní. Tieto predstavujú v biologických vedách študujúcich 

recentný, dokonale zachovaný materiál alfu a omegu. Paleontológia, ako zástupca 

hraničných vied, pochopiteľne nemôže byť v tomto smere výnimkou. Pravdou však zostáva, 

že je to práve štádium zachovania, čo častokrát predstavuje limitujúci faktor a skresľuje 

záverečné výsledky. V snahe zamedziť tomuto aspektu, sme sa pre potreby predkladanej 

práce snažili zostaviť čo najširšiu kolekciu schránkového materiálu v dostatočnom štádiu 

zachovania. Tento fakt kládol zvýšené požiadavky najmä na časovú náročnosť terénnych a 

preparačných prác, ktoré sa z tohto dôvodu značne pretiahli. Študovaný materiál ku 

dnešnému dňu zahŕňa takmer 650 kusov prevažne ľavých misiek ustríc rodu Rhynchostreon 

a sprievodnej makrofauny z jednotlivých sekvencií. V zásade všetok pochádza z vlastných 

zberov s výnimkou 3 excelentne zachovaných kusov zo zbierky Dr. Viktora Goliáša, 

ktorému by sme sa i na tomto mieste ešte raz veľmi radi poďakovali za ich poskytnutie pre 

potreby štúdie. Série terénnych i laboratórnych prác boli v priebehu štúdie prispôsobované 

aktuálnej potrebe v nadväznosti na výsledky predošlých etáp výskumu. 

 

2.1 Terénne práce 
Terénna časť výskumu bola pôvodne plánovaná na druhú polovicu prvého ročníka. 

Vzhľadom na neustálu potrebu nových dát za účelom komplexnejšej syntézy, však 

postupovala takmer v priebehu celého vypracovávania predkladanej práce. 

Najvýraznejšiu rolu pri výbere študovaných sekvencií zohrávala snaha o obsiahnutie čo 

najširšieho spektra litofaciálnych typov. Zapojením jednej „karpatskej“ sekvencie sme sa 

snažili získať možnosť pozrieť sa na problematiku tak v časovom, ako i priestorovom reze.  

Z vyššie uvedených dôvodov boli komplexné terénne práce postupne rozšírené na 

nasledovné štyri lokality ČKP: 

  

- Pieskovcový lom v obci Liběšice - Dubčany: silne glaukonitické vápnité pieskovce, 

stredný turón bělohorského súvrstvia. 

- Profil v slienitých pieskovcoch v záreze železničnej trati pri obci Měcholupy-

Železná: piesčitý slieňovec až miestami silicifikovaný spongolitický ílovec, stredný 

turón bělohorského súvrstvia. 
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- Pieskovcový lom v Červených Pečkách pri Kolíne: kremenné, miestami ílovité 

glaukonitické pieskovce, cenoman korycanských vrstiev perucko-korycanského 

súvrstvia. 

- Pieskovcový lom (Dinosaurí) u Nové Lhoty (cca 1km severozápadne) na 

Kutnohorsku : kremenné glauonitické pieskovce fácie kvádrových pieskovcov 

(miestami ílovité), cenoman korycanských vrstiev perucko-korycanského súvrstvia. 

 

V snahe o doplnenie spektra paleoekologických a tafonomických záverov boli v rámci ČKP 

čiastočne zapojené i dve nasledovné lokality:  

  

- „Falošný“ pieskovcový lom neďaleko obce Nová Lhota (cca 2 km 

severovýchodne) na Kutnohorsku: kremenné glauonitické pieskovce fácie 

kvádrových pieskovcov, cenoman korycanských vrstiev perucko-korycanského 

súvrstvia. 

- Výkop pre vznikajúci základ stožiara elektrického vedenia (č. 29), juhozápadne 

od obce Malnice: silne glaukonitické vápnité pieskovce, stredný turón bělohorského 

súvrstvia. 

 

Vzhľadom na skúsenosti s mnohokrát diskutovanou originálnosťou taxonomického zloženia 

jednotlivých súvrství českej kriedy, ktorá jej zabezpečuje anomálne postavenie v rámci 

svetovej paleoekológie, sme sa rozhodli rozšíriť regionálny rozsah štúdie i za hranice ČKP. 

Prepojenie výsledkov štúdia kriedy českého masívu so závermi zo západného krídla 

tethydnej oblasti nám sprostredkúva ďalší rozmer interpretačných možností. Z tohto dôvodu 

sme sa rozhodli začleniť taktiež lokalitu 

 

- Hôrka „nad pumpou“: vápnité pieskovce vrchného cenomanu až spodného turónu 

klapskej jednotky (Slovensko). 

 

Terénne práce na jednotlivých profiloch zahŕňali okrem zberu sprievodnej makrofauny 

najmä zber schránok ustríc, za účelom štúdia biometriky a ontogenézy jedincov. Vzhľadom 

na charakter zachovania schránok typický pre ustricové biohermy, bola v tomto kroku 

využitá metóda bodového odberu. Terénne práce na jednotlivých profiloch pokračovali 

podrobným profilovaním, za účelom zostavenia litologických profilov, ako i 
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paleoekologických a tafonomických interpretácií. Zároveň boli odobrané vzorky 

charakteristických litotypov na analýzu veľkosti frakcie z jednotlivých sekvencií. Materiál 

na analýzu mikrofauny z lokality Hôrka „nad pumpou“ pochádzal z našich minuloročných 

terénov. Na základe dielčích výsledkov tejto série krokov boli v priebehu ďalších odberov 

doplnené taktiež vzorky na výbrusy.  

 

2.2 Laboratórne práce, preparácia a analýza zrnitosti 
Odobraný materiál bol po rozbalení na ÚGP Přf UK citlivo preparovaný vibračnou ihlou 

Brennenstuhl SIGNOGRAPH 25.V prípade preparácie jemných detailov a schránok ranne 

post larválnych jedincov, bola použitá ihla RECORD POWER Professional engraver. Fáza 

zahŕňala taktiež separáciu a následnú mikropaleontologickú analýzu vzoriek litotypu 

orlovského pieskovca (kapitola 2.2.2, str. 10). V druhej fáze bola vykonaná analýza 

početnosti jednotlivých morfotypov a ich veľkostných tried (5 tried (T1-T5) definujeme na 

základe výšky ľavej misky nasledovne : v=0-1cm (T1), v=2-3cm (T2), v=3-5cm(T3), v=5-

8cm(T4),v= >8cm(T5) ), ktorá slúži ako súčasť podkladov pre ekologické a evolučné závery. 

Samotné merania biometrických parametrov, boli realizované digitálnym posuvným 

meradlom (HF Digital Caliper). Materiál bol následne pozorovaný pod binokulárnou lupou 

(Bresser Biolux ICD CS), pričom boli vyselektované jedince jednotlivých morfotypov 

vhodné na následné štúdium ultraskulptúry schránok a sledovanie ontogenetických aspektov 

(rastovej rýchlosti). Tretia fáza zahŕňala samotné štúdium ultraskulptúry pod SEM JEOL-

6380 (Low vacum mode), analýzu ontogenetických aspektov, ako i mikrofaciálnu analýzu 

(kombinujúcu štúdium pieskovej frakcie (všetky sledované sekvencie) so štúdiom výbrusov 

(sekvencie Nová Lhota Falošný lom, Liběšice-Dubčany a Měcholupy-Železná) ). Uvádzaný 

petrologický materiál bol pozorovaný pod binokulárnou lupou a následne spoločne s 

výbrusmi i pod optickým polarizačným mikroskopom (Nikon Eclipse LV 100POL zv. 20x). 

Meranie veľkosti frakcie bolo realizované prostredníctvom software Nikon DNIS na základe 

vyhotovených fotografií. Terminálnu fázu laboratórnych prác predstavovala analýza 

stabilných izotopov O (δ18O) a C (δ 13C). Výsledky jednotlivých etáp boli analyzované 

v štatistickom software MS Excel a PAST. Grafické rekonštrukcie „paleo-oblastí“, ako i 

predkladané ekologicko-evolučné modely boli zostavené na základe analyzovaných hodnôt 

v grafických editoroch Adobe Photoshop CS5 a CorelDRAW X5.  Konkrétnej metodike 

tvorby modelov sa (z praktických dôvodov) venujeme v úvodnej časti predmetnej kapitoly 

(kapitola 8.4.1, str.78).  
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2.2.1 Študované biometrické parametre 
 
Nie len z pohľadu paleontologických štúdií zaujímajú skeletálne pozostatky organizmov 

nezastupiteľnú pozíciu. Z tohto dôvodu predstavujú biometrické parametre jeden zo 

základných kameňov poznania. Predkladaná práca vychádza z terminológie a orientácie 

schránky (Obr. I, str. 11) v zmysle Zárubu (1996) a Moora (1971), pričom pracuje 

s viacerými biometrickými parametrami schránky.  Parameter výšky predstavuje nosné 

kritérium pre vymedzenie veľkostných tried (viď. vyššie) jedincov študovaných druhov. Pre 

potreby štúdia ontogenetických aspektov (rýchlosti rastu a rastových kriviek) využívame 

biometrický parameter periferálnej šírky  (sens. Jones et Gould, 1999) v jednotlivých 

krokoch ontogenézy. Na jeho základe je možné vymedzenie „šírky prírastkových pásov“ 

(definovaných ako rozdiel periferálnych dĺžok v daných ontogenetických štádiách), 

diskutovaných v texte. Hrúbka steny (sens. Špinar, 1960) schránky bola overená na 

dorzoventrálnych rezoch (zhotovených pílou SRUERS Discoplan (LGU Přf UK v Praze), 

hrúbka rezného kotúča 0,7mm). Táto  však nebola ( tak z časových dôvodov, ako aj z dôvodu 

limitovaného rozsahu práce) podrobnejšie študovaná. Predbežné výsledky v tomto smere 

však poskytujú množstvo podnetných otázok do budúcna.  
         

 

2.2.2 Príprava mikropaleontologických vzoriek 
Za účelom štúdia mikropaleontologických aspektov (a ich ekologického významu) bola časť 

horninových vzoriek z lokality Hôrka „nad pumpou“ rozpustená v rôzne koncentrovaných 

roztokoch kyseliny octovej (C2H4O2). V prípade menej diageneticky spevnených vzoriek 

bolo možné aplikovať šetrnejšiu metódu mrazením. Takto získaný materiál bol následne 

preplavený na site o veľkosti oka 50 μm. Vzorky získané z preplaveného materiálu boli 

pokovené a študované pod skenovacím elektrónovým mikroskopom SEM JEOL-6380. 

 

2.2.3 Analýza stabilných izotopov 
Časť záverov štúdie (najmä v otázke interpretácie paleoteplotných a batymetrických 

pomerov) je podporená analýzou stabilných izotopov O (δ18O) a C (δ13C) v šiestich pilotných 

vzorkách schránok ustríc. V prípade štyroch vzoriek bol aplikovaný bodový odber 

z apikálnej oblasti schránky mladého jedinca (veľkosť do 1cm, t.j. veľkostná trieda T1). 

V prípade dvoch meraní sa jedná o hodnoty počítané z priemeru meraní na dvoch 

schránkach. Analýzu vykonalo certifikované laboratórium stabilných izotopov ČGS, 

Geologická 6, Praha. 
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Obr. I - Vyobrazenie orientácie a biometrických parametrov ľavej misky podradu Ostreina     (upravené 

podľa Špinar, 1960; Lerman, 1965; Moore, 1971; Malchus, 1990; Záruba, 1996; Jones et Gould, 1999). 
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3   Stručná charakteristika cenomanu a turónu strednej Európy 
(Česká kriedová panva, západné Karpaty) 

 
 
3.1 Úvod do kriedovej paleogeografie strednej Európy 
 
Rekonštrukcia kriedovej paleogeografie strednej Európy (Obr. II, str. 13) predstavuje 

z viacerých príčin značný problém. V priebehu vrchnej kriedy zasiahla rozľahlé územia 

vtedajšieho sveta veľká inverzia, ktorá viedla k denudácií značnej časti tak jurských, ako 

i spodnokriedových sedimentárnych sledov. Následne (v priebehu neogénu) dochádza v 

dôsledku Alpínskej orogenézy k procesom naklápania celej stredoeurópskej oblasti, ktoré 

viedli k rozsiahlej erózií vrchnokriedových uloženín. Sedimentačný proces bol na území 

strednej Európy v počiatkoch kriedového obdobia charakteristický ukladaním prevažne 

terigénnych sedimentov ohraničených aktívnymi poklesovými štruktúrami. 

Veľká transgresia, ktorá postihla svet na pomedzí cenomanu a turónu, vstúpila do dejín 

najvýraznejším vzostupom morskej hladiny v ére fanerozoika. Z tohto dôvodu sú kriedové 

sedimenty distribuované na plošne rozsiahlom území. Transgredujú na vrstevné sledy 

proterozoika, spodného paleozoika, kryštaliník a plutónov, sedimenty permokarbonských 

paniev ako i na staršie mezozoické sledy. S progradujúcim transgresným trendom boli tieto 

celky postupne zaplavované, čo viedlo  ku vzniku série morských úžin medzi dnešnou 

oblasťou Sudet, Čiech a Rýnskeho masívu. Tieto fungovali ako akési komunikačné kanály 

spájajúce severné krídlo Tethydy s boreálnymi panvami severozápadnej Európy. Na základe 

rozšírenia kontinentálnych uloženín spodnej kriedy, distribúcií pieskovcových telies 

vznikajúcich v prostredí okrajových morí, ako i prítomnosti zaoblených fragmentov 

spodnokriedových hornín v mladších sedimentoch predpokladáme existenciu viacerých 

ostrovov prislúchajúcich k rozsiahlej pevnine  (Voigt et Wagreich et al., 2008). Západné 

brehy kontinentu („proto - Euroázie“) obmýval opatrne expandujúci „proto-Atlantik“, zakiaľ 

juhozápadne ležal postupne sa uzatvárajúci oceán Neotethys (Ziegler, 1990). Plytké 

epikontinentálne moria strednej a východnej Európy môžeme popri bazénoch 

rozprestierajúcich sa v oblasti dnešnej Afriky a Ázie radiť k najrozsiahlejším plytkovodným 

oblastiam fanerozoickej éry (Andrew et al., 2010). 
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3.2 Paleoklíma a sezonalita v kriedovom mori 
 
Kriedová perióda je vo všeobecnosti považovaná za teplé obdobie. Povaha globálneho 

oceánskeho prúdenia bola v jej priebehu ovplyvňovaná najmä rozložením morských 

prepojení existujúcich medzi panvami severného a južného Atlantiku. Na základe štúdia 

izotopového zloženia (δ18O) schránok morskej fauny predpokladáme, že SST (sea surface 

temperature) sa v nízkych zemepisných šírkach pohybovala v rozmedzí 31-33 °C (Kolodny 

et Raab 1988; Wilson et Norris 2001). Vo vysokých zemepisných šírkach predpokladáme 

jej hotnotu okolo hranice 16 °C (Huber et al. 1995). Ako dôsledok progresu pri využívaní 

moderných metód izotopovej geochémie a ich aplikácie do paleogeografických štúdií, 

dochádza v posledných rokoch k čiastkovej zmene v pohľade na koncept globalizovanosti 

kriedovej klímy. Do popredia vystupujú úvahy o epizodickom pokrývaní pólov polárnymi 

čiapočkami v priebehu niekoľkých krátkych období kriedy. Doklady preň sú (spoločne 

s ochladením) známe i z cenomanu a turónu (e.g. Price, 1999;  Stoll et Schrag 2000; Voigt 

et Wiese 2000; Borneman et al. 2008; Wiese et al. 2009). Sezónne teplotné výkyvy klímy 

predpokladáme v kriede v rozsahu 7-12 °C (údaj počítaný pre hodnoty salinity v rozpätí 34-

36,5 ‰) (Steuber, 1996). Domnievame sa, že tieto východiská poskytujú stabilný základ 

a vynikajúcu východiskovú pozíciu pre využitie izotopových analýz a 

sclerochronologických metód v procese poznávania kriedovej bioty. 

Obr. II - Zjednodušená paleogeografická mapa strednej Európy v období turónu  (upravené podľa Valečka et 

Skoček, 1991). 
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3.3 Charakteristika Českej kriedovej panvy 
 
3.3.1 Stručná charakteristika a geografická poloha 
 
Pod termínom Česká kriedová panva (ČKP) rozumieme najväčší reliktný sedimentárny 

priestor na území Českej republiky (Chlupáč et Vrána, 1994; Chlupáč et al., 2002). Svojím 

rozsahom (Obr. III) zaberá značnú plochu severnej časti Českého masívu (Uličný et al., 

2009). Jej výplň je tvorená platformnými sedimentami kriedového veku, rozprestierajúcimi 

sa medzi Drážďanmi na severozápade a Brnom na juhovýchode. Napriek faktu, že dnes sa 

priestor javí ako separovaný od susedných kriedových bazénov, viaceré paleoekologické 

interpretácie predpokladajú ich čulú komunikáciu. K tejto dochádzalo prostredníctvom 

úzkych prielivov v dobe vysokej hladiny svetového oceánu (Klein et al., 1979; Meyer et al., 

1981; Skoček et Valečka, 1983). Uloženiny ČKP sedimentovali v prostredí plytkého 

epikontinentálneho mora, ktoré na severovýchode hraničilo s oceánskymi sedimentačnými 

priestormi (Čech et al., 1980; Wiese et al. 2004).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. III - Rozloženie kriedových sedimentov na území Českej republiky (upravené podľa Chlupáč et Vrána 

1994; Chlupáč et al., 2002). 
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3.3.2 Stratigrafické členenie 
 
Sled uloženín ČKP  predstavuje záznam kontinuálnej sedimentácie, ktorej procesy počínajú 

včasným cenomanom a terminujú v období santónu (Skoček et Valečka, 1983; Valečka et 

Skoček, 1991;  Uličný et al., 1997). Jej charakter je dnes (s výnimkou rozmyvu v úrovni 

záveru cenomanu a počiatku turónu) relatívne známym. Vrstevný sled pozostáva z dvoch 

jednotiek a to z bazálnych kontinentálnych uloženín (o mocnosti max. 20-40 m) a 

pelagických sedimentov (s mocnosťou až 1000m) ležiacich v ich nadloží. Tieto je možné na 

základe litologických podkladov rozčleniť na osem litostratigrafických jednotiek, 

zaradených do šiestich súvrství (Čech et al., 1980) (Obr. IV, str. 17). Nižšie uvádzame ich 

výpis i s charakteristikami litologických celkov s distribúciou bioherm ustríc rodu 

Rhynchostreon. 

 

Litostratigrafické členenie ČKP (podľa Čech et al., 1980): 

1 - perucko-korycanské súvrstvie 

1,a  -   perucké vrstvy (bez dokladovaného výskytu ustricových bioherm). 

1,b  -    korycanské vrstvy predstavujú produkt veľkej cenomanskej transgresie, pričom 

tento fakt sa výrazne podpisuje i na ich litologickom charaktere. Nakoľko transgresné 

udalosti v priebehu cenomanu nepredstavovali jednorázový akt, rozlišujeme 

v korycanskom člene perucko-korycanského súvrstvia okrem marinných 

sedimentárnych sledov i celky sladkovodné. Výnimku nepredstavujú ani uloženiny 

prechodných prostredí. Typické svetlošedé  alebo hrdzavo sfarbené pieskovce 

s kaolinickou základnou hmotou obsahujú polohy jemnozrnných zlepencov, prípadne 

prachovcov (Chlupáč et. al., 2002). Horizont šedo sfarbených prachovcov odráža tzv. 

Bonarelliho event, známy tiež ako OAE II. Jedná sa o záznam globálnej udalosti, pri 

ktorej došlo k uloženiu vrstvy sedimentov bohatých na uhlík (e.g. Wilson et Norris, 

2001; Coccioni et Luciani, 2004). Ako dôvod vzniku vrstvičky bývajú skloňované buď 

anoxické podmienky (brániace procesom rozkladu organickej hmoty vo vodnom stĺpci), 

alebo zvýšený prílev povrchovej vody bohatej na organiku (Coccioni et Luciani, 2004). 

Vrchné časti sekvencie obsahujú silnú prímes glaukonitu, ktorá zapríčiňuje ich typické 

zelenavé sfarbenie (Chlupáč et. al., 2002). 

2 - bělohorské súvrstvie predstavuje etapu postupného prehlbovania bazénu, spojenú 

s rozšírením areálu morskej sedimentácie. Na báze bělohorského súvrstvia leží 

glaukonitová vrstvička bohatá na fosfáty. Túto považujeme za prejav kondenzovanej 
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sedimentácie. Nad horizontom ležia prevažne svetlošedé a žltavé slieňovce s prachovou 

prímesou – opuky, typické pre sedimentáciu v odľahlejších častiach bazénu (Chlupáč et 

Vrána, 1994; Chlupáč et al., 2002). Vysoká úroveň morskej hladiny spojená s 

nedostatkom klastického materiálu v centrálnych oblastiach panvy, vyústila do 

hemipelagickej karbonátovej sedimentácie. V oblastiach, kam prínos piesčitého 

materiálu zasahoval vo väčšej miere, prevládajú kremenné kvádrové pieskovce, 

v najvyšších polohách taktiež s obsahom glaukonitu (Clupáč et al., 2002; Voigt et 

Wagreich et al., 2008). 

3 - jizerské súvrstvie zachytáva ďalšiu etapu vrchnokriedovej transgresie. V jej priebehu 

dosahuje postupne plocha vodnej hladiny svojej terminálnej úrovne. Zakiaľ 

v okrajových častiach panvy (stále v dosahu prínosu klastického materiálu), sedimentujú 

telesá kvádrových alebo slienitých pieskovcov značnej mocnosti, v centrálnych 

oblastiach pretrváva sedimentácia vápnitých ílovcov, slieňovcov a opúk (Clupáč et al., 

2002). 

4 - teplické súvrstvie je taktiež transgresného rázu. V priebehu sedimentácie zaberá panva 

najväčšieho plošného rozsahu. Z litotypov sú zastúpené prevažne slieňovce, miestami 

s vložkami mikritických vápencov. Rozsah čisto pieskovcovej fácie sa zúžil prevažne 

na okrajovú časť panvy (Clupáč et al., 2002). 

5 - březenské súvrstvie (bez dokladovaného výskytu ustricových bioherm). 

6 - merboltické súvrstvie (bez dokladovaného výskytu ustricových bioherm). 
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3.4 Klapská jednotka, ako súčasť bradlového pásma Karpát 
 

3.4.1 Stručná charakteristika 
Klapská jednotka (názov odvodený od bradla Klape na Považí) je súčasťou bradlového 

pásma. Toto  predstavuje až 600km dlhú a iba zopár kilometrov širokú sutúru karpatského 

orogénneho pásma (Ratschbacher et al., 1993). Sedimentárne komplexy vrchnej kriedy 

bradlového a pribradlového pásma ležiace medzi Žilinou a Považskou Bystricou sú (s 

ohľadom na svoju genézu) tvorené prevažne flyšovými a olistostrómovými litofáciami. 

Územie medzi Považskou Bystricou a Žilinou ako súčasť pieninského bradlového pásma je 

na severe obmedzené bystrickou jednotkou magurského flyšu, na juhovýchode manínskou 

jednotkou (pričom táto je od nej tektonicky aj faciálne odlišná) a výrazným súľovským 

pieskovcovo-zlepencovým pásmom. Na západ sa ponára pod spätne nasunutú bystrickú 

Obr. IV - Stratigrafická zonácia a litologické pomery v rámci ČKP v rozsahu cenoman-coniak.  

(upravené podľa Čech et al., 1980; Valečka in Chlupáč 2002; Košťák et al., 2004). 
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jednotku, do ktorej sa hlboko zarezáva dolina Váhu (Marschalko et Kysela, 1980). 

Problematika pôvodnej polohy zastúpených súvrství v rámci svetovej paleogeografie 

zostáva bohužiaľ dodnes značne špekulatívnou otázkou.  

 
 
3.4.2 Orlovský pieskovec – stručný prehľad výskumu 
Orlovský pieskovec predstavuje významnú litostratigrafickú jednotku cenomanu klapskej 

jednotky. Prvým, kto popísal tieto vrstvy, bol A.Boué v roku 1841 (Marschalko et Samuel, 

1980). Velikán slovenskej geológie D. Štúr (1860) popisuje „vrstvy s výskytom ustríc 

Exogyra columba pri Orlovom“ („Schichten mit Exogyra columba bei Orlowe“), čím sa 

zároveň stáva autorom názvu  Orlovský pieskovec („Sandstein von Orlowe“). Na základe 

hojného výskytu ustríc (ktoré popisuje ako Exogyra columba (Lam.)), zaradil súvrstvie do 

cenomanu. Na Štúrove výskumy nadviazal D. Andrusov (1945), ktorý  ustrice popisuje ako 

náležité k druhu Exogyra columba silicea (Lam.). Poslednú štúdiu orlovských pieskovcov 

predstavuje diplomová práca E. Labajovej (2004) s názvom „Exogyroidné cenomanské 

ustrice od Považského hradu“. 

 

Biostratigrafický obsah a paleoekológia 
Okrem ustríc (Rhynchostreon suborbiculatum) a polychaetnych červov popisuje Andrusov 

(1945) taktiež nálezy lastúrnikov z rodu Pinna (Pinna quadrangularis? Goldfuss) a Arca 

(Idonearca) Linnaeus. Polychaetne červy Labajová (2004) prisúdila druhom Glomerula 

solitaria Regenhardt a Serpula prolifera Goldfuss.  Významný aspekt záznamu predstavujú 

taktiež zvyšky suchozemských rastlín rodu „Platanus“ (Andrusov, 1945). V podloží 

„typického orlovského pieskovca“ ležia vrstvy piesčitých slieňov až slienitých pieskovcov 

s vápnitým tmelom. Ich paleontologický obsah je násobne bohatší od nadložných vrstiev. 

Z tejto časti sekvencie popisuje Andrusov (1945) rôznorodú malakofaunu: Coelosmilia 

carpathica Kuhn, Exogyra columba silicea (Rhynchostreon suborbiculatum), Inoceramus 

(Taenioceramus) Sowerby, Pecten (Neithea) quinquecostatus Sowerby, Protocardium 

hillanum Sowerby., Corbula (Corbula) Bruguière, Liopista (Psilomya) Sowerby, Turritella 

Lamarck, Acanthoceras rhotomagense d´Orbigny. Spomína taktiež výskyt viacerých 

zástupcov triedy Gastropoda. 
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4 Geológia, stratigrafia, paleoekológia a paleogeografia 
študovaných sekvencií 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. V - Geografická pozícia študovaných sekvencií a daných súvrství v oblasti (upravené podľa podkladov 

mapových portálov ČGS (http://geology.cz) a ŠGUDŠ (http://geology.sk)). 
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4.2 Česká kriedová panva 
4.2.1 Cenoman ČKP 
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Červené Pečky 

Popis a geog. pozícia  Pieskovňa situovaná cca 1km severne od rovnomennej obce. 

Stratigrafický stupeň  vrchný cenoman (Vodrážka, 2006) 

Súvrstvie  perucko-korycanské 

Člen  korycanské vrstvy 

 
Litologický profil - Obr. VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. VI – Červcené pečky - Litologický profil 

Mikrofaciálna analýza - Obr. VII 

Sediment vykazuje znaky veľkostného triedenia. Pomer klastickej 
zložky voči základnej matrix, ani absolútne minerálne pomery nie je 
možné z dôvodu aplikovanej metodiky špecifikovať. S určitosťou je 
však možné definovať istý posun pomeru v prospech kremennej 
frakcie. Klastické zrná čiastočne mechanicky opracované. 
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Diskusia 
 
Tafonómia: 
 
Litologické, ako aj tafonomické pomery na lokalite pestré. V jednotlivých častiach 

vrstevného sledu (Obr. VI, str. 21) je možné definovať isté veľkostné triedenie schránkového 

materiálu (polohy s abenciou schránok väčších veľkostných tried (t.j. T3-T5). Zároveň jedna 

z polôh bohatá na dobre opracované valúniky siliciklastického materiálu (až do priemeru 

1cm). Pravé misky voči ľavým zastúpené iba v slabom nepomere (cca 1:1 1/2). Variačné pole 

zahŕňajúce všetky veľkostné triedy naznačuje, že sediment nebol veľmi výrazne 

prepracovaný ani transportovaný na väčšiu vzdialenosť. V rozpore s tvrdením vystupuje 

prítomnost polámaných schránok, ako aj relatívna litofaciálna premenlivosť. Kolóniu ustríc 

je však v zásade možné považovať za autochtónnu (množstvo krehkých pravých misiek 

v dobrom štádiu zachovania, zriedka dokonca výskyt artikulovaných jedincov), 

prepracovanú iba čiastočne na mieste života. Časť schránok (prevažne veľkostnej triedy T4-

T5) z časti usmernená prúdom (náklon kýlu jedným smerom, zreteľné uloženie pravých 

misiek v samostatnej vrstve nad miskami ľavými v dôsledku energie vlnenia).  

 
 
Paleoekológia: 

Litologická charakteristika, ako aj distribúcia a tafonomické zachovanie schránok poukazujú 

na postupné prehĺbenie v prvotných fázach cenomansko-turónskej transgresie. 

Sedimentologická analýza svedčí o extrémne plytkovodnom prostredí s relatívne vysokým 

prínosom klastického materiálu. Tento je však nižší, ako v prípade lokality Nová Lhota-

Dinosaurí lom. Klasty pomerne dobre vytriedené (Obr. VII, str. 21), v porovnaní s ostatnými 

študovanými sekvenciami cenomanu (Príloha -2 Zrnitosť, Tab. IX) sa sediment javí ako 

(štruktúrne) najzrelejší. Prostredie so zvýšenou energiou, bolo situované ďalej od zdroja 

klastického materiálu. Toto poskytovalo priestor na jeho čiastočné vyzretie. Hĺbkové 

pomery odrážajú prvé metre, čomu nasvedčuje aj batymetrická analýza schránok (priemer 

hodnôt δ18O na úrovni 3,1475 indikuje paleoteplotu okolo hranice 25,45 °C). Telesá 

schránok často obsahujú vrtby Entobia exogyrarum Frič (Frič, 1883; Vodrážka, 2006) (Tab.I 

Obr. b; Tab VI. Obr. a, d). 
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Nová Lhota –Dinosaurí lom 

Popis a geog. pozícia  Lom cca 1km severozápadne od obce Nová Lhota na Kutnohorsku 

Stratigrafický stupeň  vrchný cenoman (Fejfar et al., 2005) 

Súvrstvie  perucko-korycanské 

Člen  korycanské vrstvy 

 
 
Litologický profil – Obr. VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikrofaciálna analýza - Obr. IX 

Materiál bohatý na siliciklastickú zložku. Priemerné hodnoty veľkostí 
klastov sa pohybujú v rozmedzí 80-400 μm. Sediment štruktúrne 
nezrelý a veľkostne nevytriedený. Kremenné zrná výrazne ostrohranné. 
Definícia pomeru klastickej zložky voči matrix, ako aj absolútnych 
minerálnych pomerov nie je z dôvodu aplikovanej metodiky možná. 
Napriek tomu je možné definovať zvýšené zastúpenie klastov 
voči základnej hmote, ako aj vysoký obsahu kremeňa v klastickej 
zložke sedimentu. 
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Diskusia 
 
Tafonómia: 
Veľkostné triedenie ani opracovanie schránok nie je výrazné. Variačné pole zahŕňa v zásade 

všetky veľkostné triedy schránok z čoho súdime, že sediment nebol transportovaný na väčšiu 

vzdialenosť. Pravé misky zastúpené voči ľavým iba v slabom nepomere (cca 1: 1 1/4), čo 

podčiarkuje vyššie uvedené. Napriek tomu, že na prvý pohľad sa pozícia schránok javí ako 

životná, pri detailnejšom štúdiu je zrejmé,  že schránky (viditeľné predovšetkým na 

veľkostných triedach T4-T5)  boli usmernené prúdom (náklon kýlu v jednom smere, zreteľné 

uloženie pravých misiek nad miskami ľavými). Materiál pozostávajúci z disartikulovaných 

schránok všetkých veľkostných tried považujeme za „para autochtónny“ (t.j. transportovaný 

v rozsahu prvých metrov) v dôsledku činnosti vlnenia.  

 
 
Paleoekológia: 

Litologický ráz, ako aj distribúcia a tafonómia schránok, poukazujú na postupné prehĺbenie 

v dôsledku cenomansko-turónskej transgresie. Sekvencia (Obr. VIII str. 23) na báze 

vychádza z lavice laminovaného pieskovca s výraznými eróznymi laminami. Tieto 

predstavujú typický búrkový sediment až sediment pieskových pláží (Košťák, pers.com). 

Výskyt fauny v tejto časti sekvencie sporadický, fosílny materiál z časti alochtónneho 

pôvodu. Z terestrickej fauny zastúpená čeľaď Iguanodontidae Cope (Fejfar et al., 2005). V 

nadloží sekvencia prechádza do niekoľko metrov mocných pieskovcových lavíc s hojným 

výskytom rudistov druhu Radiolites sanctae-barbarae Počta, (taktiež alochtónneho pôvodu) 

a ustríc druhu Rhynchostreon suborbiculatum (s častým výskytom vrtieb Entobia 

exogyrarum (Tab.I Obr. b; Tab VI. Obr. a, d)). Kolóniu ustríc považujeme za pôvodnú. 

V masívnom slede pieskovcových lavíc sa objavujú polohy lavíc čisto ustričných. 

Sedimentologická analýza (Obr. IX, str. 23) poukázala na malú štruktúrnu zrelosť 

študovaného materiálu. Táto svedčí o polohe oblasti v relatívnej blízkosti zdroja klastík 

(Obr. XII, str. 27). Výsledky batymetrickej analýzy nasvedčujú extrémne plytkovodným 

podmienkam (hodnota δ18O -3,395 indikuje paleoteplotu 26,67 °C). 
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Nová Lhota – Falošný lom 

Popis a geog. pozícia  Lom cca 2 km severovýchodne od obce Nová Lhota na Kutnohorsku 

Stratigrafický stupeň  vrchný cenoman (Fejfar et al., 2005) 

Súvrstvie  perucko-korycanské súvrstvie 

Člen  korycanské vrstvy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskusia 
 
Tafonómia: 

Na lokalite sa vyskytujú artikulované schránky veľkých jedincov ustríc druhu R. 

suborbiculatum (Tab. I, Obr. 1, 2).  Tieto sú mnohokrát zachované v životnej pozícii. Fakt 

svedčí  o nižšej energii prostredia v porovnaní s lokalitami Nová Lhota Dinosaurí lom 

a Červené Pečky (Obr. XII, str. 27). 

 

Mikrofaciálna analýza – Obr. X 

Klastická zložka zastúpená voči základnej matrix v pomere 90:10. 
Prevaha kalcitu nad kremeňom zrejmá (65:35), zrná kalcitu opracované do 
oválneho tvaru, pričom zreteľná štruktúra prirastania poukazuje na 
organodetritický pôvod materiálu. V akcesorických množstvách zastúpený 
glaukonit a amfibol. Veľkosť klastov nadobúda priemerných hodnôt 
v rozmedzí 50-300 μm, štruktúrna zrelosť materiálu relatívne malá. 
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Paleoekológia: 

V porovnaní s lokalitou Dinosaurí lom je výskyt schránok ustríc druhu Rhynchostreon 

suborbiculatum o poznanie zriedkavejší. Na základe výskytu širomorskejšej fauny (Puzosia 

Bayle) (Košťák pers. com) a záverov mikrofaciálnej analýzy (Obr. X, str. 25) (z metodických 

dôvodov bohužiaľ prevažne na základe okometrického vyhodnotenia) je na mieste 

predpoklad mierne hlbokovodnejšieho prostredia. Oblasť dna bola pravdepodobne situovaná 

pod bázou denného vlnenia (Obr. XI), čo umožňovalo zachovanie časti schránok v životnej 

pozícii. Nižšia abundancia jedincov ustríc indikuje spoločne s vyššie uvedenými tvrdeniami 

pravdepodobne okrajovú zónu kolónie. Pre konkrétnejšie výsledky bude potrebné 

vyhodnotiť variačné pole jedincov a toto následne doplniť o batymetrickú analýzu (δ18O). 

 

 

 

 

 
 

Obr. XI –Schematický model oblasti Novej Lhoty s rozložením jednotlivých zón vlnenia na základe zrnitosti 

frakcie a tafonomického zachovania ustricových bioherm. 
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4.2.2 Turón ČKP 
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Měcholupy - Železná 

Popis a geog. pozícia 
Zárez železničnej trate Libořice - Měcholupy, juhozápadne od obce 

Měcholupy. 

Stratigrafický stupeň stredný turón (Svoboda, 1985) 

Súvrstvie bělohorské súvrstvie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Mikrofaciálna analýza - Obr. XIV 

Litologický profil - Obr. XIV 

Klastická zložka k základnej matrix zastúpená približne v pomere 60:40. 
Kalcit prítomný prevažne v podobe základnej hmoty. Klastický materiál 
jemnozrnný, aleuritický až pelitický. Hodnoty priemeru klastov sa 
pohybujú v rozmedzí 18-80 μm. Sediment relatívne dobre veľkostne 
vytriedený. Obsah glaukonitu číní cca 15-20 %. V 
akcesorických množstvách zastúpený biotit a amfibol.  
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Diskusia 
 
Tafonómia: 
Schránky ustríc nevykazujú výraznejšie prvky opracovania ani veľkostného triedenia. 

V sekvencii zastúpené jedince všetkých veľkostných tried. Tafonómia spoločne 

so vzájomným pomerom pravých  a ľavých misiek (takmer 1:1)  odpovedá zachovaniu „in 

situ“. Na základe výskytu artikulovaných schránok ustríc rodu Rhynchostreon hodnotíme 

polohu zachovania časti jedincov ako životnú. Schránky sú zachované ako čiastočne 

(sekundárne) silicifikované. 

 
 
 
 
Paleoekológia: 
 
Druhová diverzita spoločenstva lastúrnikov (Obr. XXII; Tab. V, VI ) podstatne bohatšia ako 

v prípade predošlých lokalít. Ustrice rodu Rhynchostreon sú sprevádzané zástupcami rodov 

Lima Bruguière, Arca Linnaeus a Gervilia Rang.  Významnú zložku asociácie predstavujú 

taktiež zástupci kmeňa Brachiopoda  (rody Rhynchonella Fischer a Terebratulina Schloth) 

(Tab. V, Obr. c, d). Zastúpená je taktiež skupina polychaetnych červov. Litologický ráz 

spoločne s tafonómiou schránok indikujú pokojné prostredie bez výrazne zvýšenej energie. 

Výsledky mikrofaciálnej analýzy (Obr. XIV, str. 29) poukazujú na nižší podiel klastickej 

zložky. Tento spoločne s menším priemerom klastov dokladuje podstatne väčšiu vzdialenosť 

(v porovnaní so študovanými lokalitami cenomanu)  od zdroja klastického materiálu (Obr. 

XVII, str. 33). Aspekt vyššej stability poskytoval priestor pre rozrôznenie ekologických 

vzťahov, vznik vyššieho počtu ekologických ník, ako aj ich širšej ekologickej valencie. 

Batymetrické pomery nebolo  bohužiaľ (z dôvodu čiastočnej rekryštalizácie schránok) 

možné presnejšie vyhodnotiť. Vzhľadom na faciálnu podobnosť (zrnitosť, podiel klastickej 

zložky, obsah glaukonitu) však v tomto smere predpokladáme hodnoty podobné lokalite 

Liběšice-Dubčany. Tieto pri porovnaní s lokalitami cenomanu indikujú hlbokovodnejšie 

prostredie. Napriek tomu, že rozdiel odpovedajúci hodnotám prvých metrov môže v takomto 

prípade predstavovať prehĺbenie až o 100%, je k jeho interpretáciám potrebné pristupovať 

s opatrnosťou, vzhľadom na topológiu morského dna. 
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Liběšice - Dubčany 

Popis a geog. pozícia Lom cca. 1km juhovýchodne od obce Liběšice 

Stratigrafický stupeň stredný turón (Svoboda, 1985) 

Súvrstvie bělohorské súvrstvie 

 

Litologický profil - Obr. XV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikrofaciálna analýza - Obr. XVI 

Klastická zložka k základnej matrix zastúpená približne v pomere 65:35. 
Kalcit prítomný prevažne v podobe základnej hmoty. Klastický materiál 
jemnozrnný, jemne psamitický až aleuritický. Hodnoty priemeru klastov  sa 
pohybujú v rozmedzí 40-90 μm. Sediment vykazuje znaky veľkostného 
triedenia. Obsah glaukonitu číní cca 15-20 %. V akcesorických množstvách 
zastúpený biotit a amfibol.  
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Diskusia 
 
Tafonómia:  
Tafonomické pomery veľmi podobné lokalite Měcholupy-Železná. Schránky ustríc nie sú 

výraznejšie opracované ani usmernené prúdom, častokrát sú zachované v životnej pozícii. 

Pomer ľavých a pravých misiek je oproti študovaným lokalitám cenomanu podstatne 

vyrovnanejší a dosahuje takmer hodnôt lokality Měcholupy-Železná.  

 

 

 

Paleoekológia: 
Schránkové pozostatky prináležajú prevažne ustriciam druhov Rhynchostreon 

suborbiculatum a Rhynchostreon costaturoniense sp.n.. Ďalšia makrofauna je však taktiež 

hojne zastúpená (Obr. XXII, str. 40; Tab.V, VI). Podobne ako v prípade lokality Měcholupy-

Železná sú zastúpené rody Lima a Arca, spoločne s brachiopodmi z rodov Rhynchonella 

a Terebratulina. Vyskytujú sa taktiež polychaetne červy. Na základe tohto typu associácie 

organizmov môžeme predpokladať salinitu v rozsahu hodnôt blížiacich sa priemeru 

svetového oceánu (cca. 35 ‰ (Montgomery, 1959; Steuber, 1996). Mikrofaciálna analýza 

(Obr. XVI, str. 31) poukazuje na pokojné prostredie. Podobne ako v prípade lokality 

Měcholupy-Železná predpokladáme polohu v značnej vzdialenosti od zdroja klastického 

materiálu (Obr. XVII, str. 33). Na základe batymetrickej analýzy sa prostredie javí ako 

najhlbšie zo študovaných (lokalita Mecholupy-Železná nebola z dôvodu rekryštalizácie 

schránok podrobne vyhodnocovaná), stále sa však jedná o veľmi plytkovodné podmienky 

(rádovo predpokladáme hĺbku v rozsahu 10-15 m). Hodnota δ18O -3,395 indikuje 

paleoteplotu 26,67 °C. 
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4.3 Klapská jednotka 
4.3.1 Cenoman klapskej jednotky 
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Hôrka „nad pumpou“ 
 

Popis a geog. pozícia 
Prírodný odkryv v južnom svahu vrchu Hôrka, kataster obce   

Považské Podhradie, 3 km severovýchodne od Považskej Bystrice na 

západnom Slovensku. 

Stratigrafický stupeň 
 ?stredný?, vrchný cenoman (Andrusov, 1945) -?spodný turón? 

(Marschalko et Samuel, 1980)  

Súvrstvie  orlovský pieskovec 

 
 

Litologický profil – Obr. XVIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mikrofaciálna analýza - Horka „nad pumpou“ - Obr. XIX. 

Pomer klastického materiálu voči základnej matrix ako i vzájomný 
pomer kremenných a kalcitových zŕn je z metodických dôvodov 
nezistiteľný. Preplavený materiál psamitický, priemerné hodnoty 
veľkostí klastov sa pohybujú v rozmedzí 70-160 μm. Ostrá spodná 
hranica zrnitosti je spôsobená výraznou absenciou najjemnejšej 
zrnitostnej triedy. Túto je potrebné v dôsledku použitej metodiky 
(preplavený materiál) vnímať ako artefakt. Kremenné zrná výrazne 
ostrohranné. Pôvodný (nepreplavený) sediment pravdepodobne jemne 
psamitický až aleuritický.  
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Diskusia 
 
Tafonómia:  
K interpretácii tafonomických pomerov a charakteru paleoprostredia je v tomto prípade 

potrebné pristupovať s opatrnosťou. Schránky ustríc sú disartikulované a ich pozíciu 

nehodnotíme ako životnú. Množstvo zachovaných pravých a ľavých misiek je vo výraznom 

nepomere (cca 1:6 v prospech ľavých misiek). Podobné tafonomické pomery sme v ČKP 

nezaznamenali. Labajová (2004) vo svojej DP na základe zachovania schránok súdi iba 

mierne zvýšenú energiu prostredia. Na základe nepomerného zastúpenia pravých a ľavých 

misiek a skúsenosti s tafonómiou ustricových bioherm z regiónu ČKP, nevidíme pre takýto 

predpoklad dôvod a dovolili by sme si predpokladať prostredie s podstatne vyššou energiou. 

Súdime tak i na základe prítomnosti odtlačkov ľavých misiek ustríc v telesách chodieb 

Thalassinoides? Ehremberg (Tab.4B), ktoré boli novo objavené v priebehu štúdia a 

pravdepodobne svedčia o epizodickom osídľovaní substrátu v nadväznosti na  

 
 

disturbančné udalosti. Otáznikom však v tomto prípade zostáva prítomnosť schránok 

polychaetnych červov, ktoré i v súčasnosti vystupujú ako významný ekologický prvok 

ustricových bioherm (e.g. Brezina, 2013; Ropert et Goulletquer, 2000) a ktoré sú, ako 

správne uvádza Labajová, náchylné k deštrukcii vplyvom dlhšieho transportu (Ziegler, pers. 

Obr. XX - Schematický model estuárie v oblasti súčasnej lokality Horka „nad pumpou“. 
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com). Proces transportu bol iniciovaný tak energiou vlnenia, ako i činnosťou prílivo-

odlivových prúdov odrážajúcich charakter estuáriového režimu. V tomto kontexte 

predpokladáme transport v rozsahu desiatok až stoviek metrov a v prípade definície 

pôvodu materiálu sa pohybujeme na pomedzí „paraautochton“/alochton. 
 
 
Paleoekológia:  

Výsledky prác formulujúcich názory na genetické a paleoekologické 

charakteristiky prostredia sa v prípade orlovských pieskovcov líšia v závislosti na zameraní 

autora a charaktere štúdie. Marschalko et Samuel (1980) svoje tvrdenie, že sedimentačné 

prostredie vykazuje rad znakov typických pre okrajové fácie, zdôvodňujú okrem iného i 

vysokým prínosom klastického materiálu do oblasti. Zároveň dokladujú nízku zrelosť 

pieskových zŕn (54% úlomkov karbonátových hornín, 25% úlomkov kremeňa, 10,3% 

úlomkov granitov, vulkanitov a metamorfík a 3-10% karbonátového tmelu). Faktor nízkej 

štruktúrnej zrelosti je čiastočne viditeľný i pri hodnotení nášho výplavu (Príloha-Zrnitosť, 

Tab. IX, Obr. c; Obr. XIX, str.35), ktorý však z metodických dôvodov (rozpustenie 

karbonátovej zložky a vyplavenie jemnozrnného materiálu  (jemnejšieho ako 50μm)) nie je 

možné plne porovnať. K tomuto tvrdeniu autori pripájajú i druhý bod a to výrok o 

„pochovaní“ ustričnej kolónie vplyvom prínosu materiálu do oblasti. V druhom bode 

jednoznačne súhlasíme s tvrdením, ktoré vo svojej DP prináša Labajová (2004), a to, že 

akumuláciu schránkových ostatkov podobného rozsahu je iba ťažko možné považovať za 

pochované spoločenstvo. Ako pravdepodobnejšie vysvetlenie  sa javí, že sa jednalo o žijúcu 

kolóniu. S Labajovou súhlasíme i v otázke homogenity ustricovej asociácie, ktorú veľmi 

úzke variačné pole jedincov odráža. V zásade však nesúhlasíme so záverom, ktorý autorka 

bezprostredne spája s vyššie uvedenými tvrdeniami. Labajová vníma ustricovú asociáciu 

v danej oblasti ako plne prosperujúcu s odvolaním sa na euryhalinný spôsob života (zároveň 

autorka súhlasí s hypotézou zníženej salinity v oblasti na základe absencie stenohalinnej 

mikrofauny). Napriek tomu, že tolerancia k výkyvom salinity predstavuje u ustríc pomerne 

známy fenomén (e.g. Moore, 1971; Furzich, 1993), prostredie s takouto charakteristikou 

nemožno považovať za ideálne pre rozvoj ustričných spoločenstiev tohto typu (rod 

Rhynchostreon). Faktom totiž zostáva, že priemerná veľkosť jedincov druhu Rhynchostreon 

suborbiculatum z orlovských pieskovcov ani z ďaleka nedosahuje hodnôt známych 

z cenomanských a turónskych súvrství ČKP (viď kapitola 6.2, str. 62). Pokles salinity 

predstavuje výrazný stresový faktor. Tento veľmi výrazne ovplyvňuje tak metabolické, ako 
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i potravné aspekty. Rýchlosť rastu jedincov ustríc je v zásade priamo úmerná teplote vody, 

dostatku potravy a času, počas ktorého majú jedince možnosť filtrovať vodu bez potreby 

uzatvorenia schránky (ku ktorému dochádza mimo iné v dôsledku poklesu salinity) (e.g. 

Moore, 1971). Významný faktor v tomto smere predstavuje taktiež znížená diverzita 

sprievodnej makrofauny (v porovnaní s ostatnými študovanými biohermami) (Obr. XXII, 

str. 40). Z tohto pohľadu prostredie naozaj odpovedá charakteristike zníženej salinity. Na 

základe poznatkov zo štúdia ustricových bioherm z epikontinentálnych oblastí ČKP 

predpokladáme, že valenčný rozsah ekologickej niky bežne obsadzovanej ustricami rodu 

Rhynchostreon bol v danej oblasti citeľne obmedzený. V dôsledku salinitných výkyvov bol 

limitovaný i počet hypoteticky možných ník v oblasti, čo viedlo k výraznému poklesu  

diverzity organizmov a nárastu abundancie euryhalinných druhov. Inými slovami teda k 

„oportunizácií“ danej asociácie (ku ktorej sa Labajová opäť stavia kladne). Domnievame sa, 

že súvrstvie sedimentovalo v prostredí s výrazným trendom k vysladeniu (brakické 

podmienky). V tomto kontexte sa nám ako najprijateľnejšia javí hypotéza vyslovená Dr. 

Jozefom Salajom (Michalík pers. com) spájajúca genézu súvrstvia s deltami riek stekajúcimi 

z približujúceho sa centrálno-karpatského príkrovového frontu. Na základe analýzy 

mikrofauny sa nám podarilo potvrdiť výskyt radiolárií (Tab. VII., Obr. a-h, j), ako aj (zriedka 

zastúpených) planktonických foraminifer (Tab. VII., Obr. i,k)  z rady vrstiev sekvencie. 

Prítomnosť pelagickej mikrofauny predstavuje v plytkovodných fáciách určitú anomáliu. 

Táto naznačuje výraznejšiu komunikáciu s otvoreným morom, ako predpokladá Labajová 

a v zásade i Dr. Salaj vo svojej hypotéze. Na základe uvedeného sa domnievame, že oblasť 

mohla byť súčasťou zložitého estuáriového systému (Obr. XX, str. 36). U zastúpenej 

stenohalinnej širomorskej mikrofauny predpokladáme alochtónny charakter. Transport do 

oblasti (a následný úhyn v dôsledku zníženej salinity ?) bol pravdepodobne zabezpečovaný 

prostredníctvom prílivovo-odlivových prúdov, prípadne prúdov kontúrových (Košťák, pers. 

com), zabezpečujúcich komunikáciu s otvoreným morom. Priemerné hodnoty veľkosti 

kremenného zrna (Obr. XXI, str. 39)sa javia ako najnižšie v nami študovaných (cenoman) 

prípadoch. Tento aspekt môže taktiež naznačovať nízku unášaciu schopnosť prúdu v zóne 

vyústenia riečneho toku, spojenú s prienikom mora hlbšie do pevniny. Vo svetle našich 

najnovších výsledkov v otázke zloženia mikrofauny (prítomnosť mikroperforátnych druhov 

planktonických foraminifer s globulárnymi komôrkami, nízko trochošpirálnych, trošku s 

murikátnymi stienkami (Whiteinella ?) (Tab VII. Obr. chj, j) bežných v turóne a vyššie 

(Soták, pers. com), vstupuje opätovne do hry možnosť prevrátených vrstevných sledov 

diskutovaných už v práci Marschalka et Samuela (1980). Vzhľadom na určitú 
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nejednoznačnosť predošlých výskumov v dôsledku rozdielneho regionálne-geologického 

ponímania orlovských pieskovcov jednotlivými autormi, tak v hre zostáva i posun 

stratigrafickej úrovne súvrstvia smerom do turónu. 

 

4.4 Záverom ku sedimentologickej analýze a paleontologickému obsahu 
študovaných sekvencií 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dovetok k realizovanej sedimentologickej analýze 
 
Sediment zo všetkých študovaných sekvencií je v striktne petrografickom ponímaní možno 

definovať ako jemnozrnný pieskovec až prachovec. Zrnitostná frakcia v rozsahu od cca 40 

μm (Měcholupy-Železná) do cca 350 μm (Nová Lhota Dinosaurí lom) zodpovedá prevažne 

kategórií pelitického až jemne psamitického materiálu. Litologicky sú zastúpené 3 základné 

skupiny litotypov, ktoré zodpovedajú regionálnemu zaradeniu a obdobiu sedimentácie 

uloženín. Ako sa ukáže v nasledovných kapitolách predkladanej práce, práve litofaciálna 

premenlivosť je odrazom výrazných selekčných tlakov zo strany prostredia. Na základe 

sedimentologickej analýzy definujeme litofaciálny sled študovaných sekvencií 

v nasledovnom poradí (od jemnozrnných sedimentov s vyšším podielom základnej hmoty 

(na úkor zastúpenej klastickej zložky)  ku sedimentom s vyšším podielom hrubozrnnejšej 

frakcie. Lokalita Hôrka „nad pumpou“ z metodických  dôvodov uvedená s otáznikom) :  

 

Obr. XXI - Schema zobrazujúce zrnitosť sedimentárnej frakcie študovaných sekvencií, zostavené na základe 

mikrofaciálnej analýzy.  Kompletné znenie grafu zrnitosti viď príloha (Príloha- 2 Zrnitosť, Graf P Z. 1). 

Měcholupy/Železná (turón ) - Liběšice/Dubčany (turón) – ? Hôrka „nad pumpou“ 
(cenoman) ?- Nová Lhota Falošný lom (cenoman) - Červené Pečky (cenoman) - 

Nová Lhota Dinosaurí lom (cenoman)  
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5   „Od chroustnatky k ... ustrici“ 
     Alebo paleontologická charakteristika triedy Bivalvia 
 
Evolučný pôvod kmeňa Mollusca sa v drvivej väčšine prípadov skloňuje v spojení s tvrdými 

substrátmi. Telo najstarších zástupcov bolo prispôsobené bentickému štýlu života a lezeniu 

po dne, ktorého charakter im v prípade nebezpečenstva poskytoval možnosť pritlačiť 

schránku k substrátu. V kombinácii pevného podkladu a dorzálnej schránky došlo k 

vytvoreniu vynikajúcej ochrany pre mäkké súčasti tela živočícha. Lastúrniky predstavujú 

evolučne veľmi úspešnú skupinu, ktorá sa pravdepodobne zo svojich predkov vyvinula 

spoločne s presunom na mäkké substráty (Obr. XXIII). Práve tento faktor stojí s veľkou 

pravdepodobnosťou pri zrode dvojmiskovej schránky, ako vylepšenej ochrany pre žiabre. 

Ďalšou konsekvenciou prameniacou z presunu na substráty mäkkého dna sa stáva i strata 

niektorých orgánov (napríklad očí). Vzhľadom na svoju zníženú pohyblivosť (až na 

výnimky) spojenú s prechodom na inú potravnú stratégiu (filtráciu), strácajú i radulu. 

(Seilacher, 1984). Naopak sme svedkami vzniku sifónov, ako evolučnej novinky 

umožňujúcej zahrabanie sa pod úroveň povrchu substrátu. 
 

 

 
 
 
 

 
5.1 Všeobecná charakteristika 

 
Lastúrniky môžeme charakterizovať ako v zásade vodné mäkkýše s bilaterálne súmerným 

telom plochého tvaru. Mäkké telo je uložené v schránke zloženej z dvoch súmerných lastúr, 

od ktorých sa odvodzuje pôvod pomenovania Bivalvia (z gréckeho bi-dva a valva-lastúra). 

Silne redukovaný útrobný vak je uložený medzi lalokmi plášťa, ktorého vonkajší povrch 

vylučuje vápnitú hmotu schránky. Ústredný orgán pohybu u väčšiny zástupcov predstavuje 

svalnatá noha (od nej odvodené pomenovanie Pelecypoda). Táto slúži v závislosti na 

životnej stratégií ako prostriedok pre lezenie po povrchu alebo zavŕtavanie sa do substrátu 

Obr. XXIII - Schéma postupnej adaptácie zástupcov kmeňa Mollusca životu na mäkkých substrátoch 

a následnej straty pohyblivosti v prípade podradu Ostreina  (upravené podľa Švagrovský, 1976; Seilacher, 

1984). 
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(bahno, drevo, hornina). U lezúcich zástupcov nadobúda tradične klinovitého, prípadne 

sekerovitého tvaru, kdežto v prípade zástupcov z čeľadí voľne ležiacich, vŕtavých alebo 

žijúcich voľne vo vodnom stĺpci, noha zakrňuje a ďalej je prítomná iba v podobe 

rudimentárneho zvyšku. Na zadnej strane tela sa nachádzajú sifóny, privádzajúce 

a odvádzajúce vodu z plášťovej dutiny. V nej sú umiestnené lamelové žiabre, od ktorých sa 

odvodzuje pôvod pomenovania Lamellibranchiata (Špinar, 1960; Švagrovský, 1976). 

Skupina má stratigrafické rozpätie od kambria do recentu, pričom najstarších zástupcov 

podradu Ostreina vieme bezpečne doložiť z karnu (vrchný trias) (Moore, 1971). Od roku 

1758 bolo popísaných 224 rodov, podrodov a sekcií, radených k podradu Ostreina (Záruba, 

1996) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5.2 Schránka 
 
Schránka predstavuje tvrdý obal mäkkého tela. Pozostáva z dvoch základných častí a to 

ligamentu a dvojmiskovej lastúry (Moore, 1971). Tvar schránky lastúrnikov býva rozličný a 

taktiež závislý od spôsobu ich života. Ustrice patria medzi sesílne lastúrniky, teda organizmy 

pripevnené, prípadne voľne ležiace na substráte. Sú charakteristické dvojicou nerovnakých 

misiek, z ktorých spodná (ľavá) sa v priebehu fylogenézy zväčšuje zakiaľ vrchná (pravá) sa 

mení na ploché viečko (Švagrovsky, 1979). Fenomén je spôsobený nerovnomerným 

vylučovaním CaCO3 a pravdepodobne je dôsledkom selekčného tlaku zo strany prostredia. 

Nakoľko ustrice žijú v príbojovej zóne, hrubostenné spodné misky chránia živočícha pred 

vlnobitím a nenávratným poškodením vnútorných orgánov (Špinar, 1960).  

 

 

 

Obr. XXIV - Schematický nákres zástupcu triedy Bivalvia 

(upravené podľa Švagrovský, 1976). 
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5.2.1 Chemizmus schránky a štruktúra misiek  
 
Na chemizme schránky sa podieľajú tri organogénne zložky: 

1, kalcit; 2, aragonit – obe látky predstavujú alomorfné formy uhličitanu vápenatého,      

vzájomne sa odlišujúce vo svojich kryštálových sústavách. 

3, konchiolín - predstavuje komplex organických látok, prevažne mukopolysacharidov, 

polypeptidov a scleroproteínov (Moore, 1971). Vzhľadom na svoju chemickú povahu sa 

jedná o látku značne rezistentnú voči pôsobeniu kyselín (Špinar, 1960). 

 

Na dorzoventrálnom reze miskami sú rozpoznateľné tri makroskopické vrstvy (Obr. XXV, 

str. 44): 

1, Periostrakum je tvorené takmer výhradne konchiolínom. Je zodpovedné za sfarbenie 

schránky organizmu. To však môže prechádzať i do nižšie položených vrstiev a uchovať sa 

tak i po rozklade konchiolínovej hmoty (tento fenomén je podľa Moora (1971) 

charakteristický prevažne pre úzku skupinu druhov z podčeľade Exogyrinae vrátane druhu 

Rhynchostreon suborbiculatum (Tab. I. Obr.e) a Rhynchostreon costaturoniense sp.n (Tab 

III. Obr. a). Periostrakum je od pohľadu veľmi tvrdé. Jedná sa o vrstvu rezistentnú voči 

lúhovaniu morskou vodou, avšak náchylnú k bakteriálnemu rozkladu. U sladkovodných 

zástupcov je omnoho mocnejšie ako u morských, kde k jeho stratám dochádza už v priebehu 

života.  

2, Ostrakum tvoria štíhle hranoly kalcitu (prípadne aragonitu) orientované kolmo na zvyšné 

vrstvy. Kryštáliky mnohouholníkového prierezu spája tenká vrstvička konchiolínovej 

hmoty. Pre ostrakum je charakteristická výrazná hrúbková variabilita. 

3, Hypostrakum je v prípade väčšiny zástupcov triedy Bivalvia tvorené sledom tenkých, 

vzájomne subparalelne uložených blokov aragonitu, pričom na posledný z nich sa upínajú 

adduktory a rozličné plášťové svaly. Hypostrakum ustríc je výrazne modifikované 

v dôsledku prítomnosti iba jedného adduktorového svalu. Počet plášťových svalov je taktiež 

redukovaný. Z týchto dôvodov by bolo v prípade ustríc možno presnejšie použitie termínu 

adduktorové myostrakum (Špinar, 1960; Moore, 1971; Švagrovský, 1976; Checa et. al, 

1994). 
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5.2.2 Sekrécia ostraka  a ultraskulptúra schránky 
 
Schránka lastúrnikov na reze pozostáva z trojice vrstiev. Najvrchnejší element - 

Periostrakum je v zásade v podmienkach panujúcich v mori značne nestabilný. Z tohto 

dôvodu pre nás najdôležitejšiu rolu pri štúdiu ultraskulptúry zohráva prostredná vrstva-

ostrakum. Teleso ostraka je tvorene kryštálmi CaCO3 (prizmy kalcitu alebo aragonitu) a jej 

vnútorná morfológia sa môže líšiť. Modely akrécie schránky sa javia ako vysoko 

signifikantné pre jednotlivé vyššie taxóny v rámci triedy Bivalvia. Jedným 

z najrozšírenejších sa stáva model, pri ktorom sú jednotlivé prizmatické vrstvy obalené 

tenkou tzv. interprizmatickou membránou tvoriacou súčasť organickej mriežky. Táto 

vytvára akúsi pomyselnú matricu (Checa, 1994). Ubukata (1994) tieto vrstvy označuje na 

základe minerálneho zloženia ako CCP (calcitic columnar prismatic), prípadne ACP 

(aragonitic columnar prismatic). Na počiatku sekrécie ostraka (Obr. XXVI, str. 45) stoja 

jadrá kalcitových kryštálov, umiestnené tesne pod povrchovou vrstvou periostraka. 

Postupnou interakciou kryštálov (narážaním jedného o druhý) sa postupne v priebehu rastu 

vytvára ich typicky polygonálny tvar. Po vytvorení primárnej štruktúry kryštály pokračujú 

vo svojom raste smerom do vnútra schránky. Tsuji et al. (1958) a následne i Carriker et al. 

(1980) naznačovali, že samotný proces formovania (v priebehu rastu prizmy) spôsobil 

stlačenie organickej hmoty, a teda jej tvarovanie. Checa et al. (1994) sa však nazdáva, že 

niektoré parametre (rozloženie, hrúbka steny i kontinuita organickej mriežky) nie sú ich 

hypotézou vysvetliteľné. Ako možné vysvetlenie ponúkajú kombináciu vlastností oboch 

zložiek - tak organickej, ako aj kryštalickej. Takáto štruktúra sa v zásade nejaví ako nič 

Obr. XXV – Štruktúra misiek na dorzoventrálnom reze. A,B – rez vedený 

okolím stredu misky; C – rez distálnou časťou schránky, viditeľné zúženie 

hypostraka (upravené podľa Špinar, 1960). 
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extrémne zložité. I napriek tomu sa však v jej usporiadaní objavujú rozdiely, dokonca 

i medzi jednotlivými skupinami fungujúcimi podľa rovnakého sekrečného modelu. Tieto sa 

prejavujú tak v charaktere samotných priziem, ako aj v zložení organickej hmoty budujúcej 

mriežku. Z týchto dôvodov je možné ultraštruktúru (a ultraskulptúru) schránok využiť 

i pri štúdiu systematiky a evolučných vzťahov vo vnútri taxonomických jednotiek 

nižšej úrovne (Checa et al. 1994). 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Ligament 
 
Pod týmto pojmom rozumieme pevné a pružné väzivo tvorené konchiolínovou hmotou, 

umiestnené v umbonálnom priestore medzi miskami schránky. Táto štruktúra (oblasť 

ligamentu) je taxonomicky významnou charakteristikou a jedným z hlavných pilierov 

základnej systematiky skupiny. Ligament predstavuje chrupkovité predĺženie periostraka. Je 

taktiež vylučovaný plášťom a zohráva úlohu akejsi gumy. Pasívnym tlakom pôsobí 

antagonisticky voči sile svalstva uzatvárajúceho schránku, čím umožňuje jej opätovné 

otvorenie pri povolení svalovej kontrakcie. Po tom, ako ustrice v dospelom štádiu stratia 

kĺbové zuby a jamky zámkovej doštičky, predstavuje ligament jedinú kĺbovú štruktúru 

(Moore, 1971; Švagrovský, 1976). Vo väčšine prípadov (napríklad rody Ostrea, Crassostrea 

či Gryphaea), pozostáva ligament z vonkajšieho a vnútorného segmentu. V prípade ustríc 

rodu Exogyra sa však vplyvom vinutia vrcholovej oblasti schránky vnútorná časť ligamentu 

pravdepodobne nerozvíjala. Úlohu otvárania schránky teda plne prebral vonkajší segment 

(Lerman, 1965).  

 
 

 

Obr. XXVI – Schematické vyobrazenie rastu ostraka od iniciálnej (a) cez pokročilú (b) až do finálnej (c) fázy.   

(upravené podľa Checa et al., 1994). 
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5.3 Stabilné izotopy, interpretácia environmentálnych aspektov 

a potravných väzieb 
 
Izotopové zloženie schránok fosílnych mäkkýšov patrí medzi najširšie študované 

geochemické parametre (Jones et Gould, 1999). Proces sekrécie CaCO3 na akrečných 

okrajoch schránky je v priebehu rastu ovplyvňený sériou interných (metabolicko-

fyziologických) a externých (ekologických) faktorov, ktoré je následne možné (čiastočne) 

rekonštruovať na základe izotopovej analýzy. 

 

5.3.1 Stabilné izotopy kyslíka, δ18O - výpočet paleoteploty, batymetria 
Pomer izotopov kyslíka  (18O/16O = δ18O) je v kalcite budujúcom schránku ovplyvnený 

v zásade ekologickými faktormi prostredia, kým vplyv fyziológie sa ukazuje ako 

zanedbateľný. Spomedzi fyzikálnych veličín má na pomer kyslíkových izotopov najväčší 

vplyv parameter teploty vody (Jones et Gould, 1999). Medzi teplotou morskej vody 

a spomínaným pomerom platí obojstranný (uplatňuje sa taktiež inverzne) lineárny model. 

Pri jeho uplatnení nízky pomer 18O/16O korešponduje s vysokými teplotami vody a naopak 

(Epstein et al., 1953; Anderson et Arthur, 1983; Grossman et Ku, 1986). Pokiaľ teda 

organizmy žijú vo vodách podliehajúcich sezónnym zmenám teploty, zmeny izotopových 

pomerov túto periodicitu reflektujú. Popísaný jav sa stáva výrazným najmä počas 

včasných ontogenetických cyklov, charakteristických aktívnym rastom schránky v priebehu 

celého roku (Jones et  al., 1983).   

Pre výpočty paleoteploty v predkladanej práci vychádzame zo vzťahu (1) definovaného 

Andersonom a Arthurom (1983):  

 

T ( oC) = 16.0–4.14 (δc–δw) + 0.13 (δc–δw)2 
  

 Tento vzťah je využiteľný pre plytké epikontinentálne moria alebo morské oblasti, ktorých 

komunikácia s oceánom nie je výrazná. Vzťah počíta s dvomi premennými a to laboratórne 

testovanou hodnotou δ18O karbonátu (δc) a δ18O morskej vody (δw), ktorá je v zásade 

konštantou volenou z viacerých možných variant (Žák et al., 2011). Pre potreby predkladanej 

štúdie uvažujeme pre túto veličinu hodnotu -1, ktorá je uvažovaná ako priemer oceánskej 

vody od posledného Jurského „Green-house“ obdobia (Lécuyer et Allemand, 1999). Rozdiel 

v hodnote na úrovni 1 ppm, značí vo výslednej teplote - 4 °C. 

  

(1) 
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5.3.2 Uhlík, δ13C – záznam potravných vzťahov a stratégií 
Na rozdiel od pomeru stabilných izotopov O  zohrávajú v prípade izotopov C primárnu rolu 

potravné a metabolické aspekty (ani vplyv externých faktorov však nie je možné zanedbať). 

Vďaka tomu je možné úspešne sledovať transport organickej hmoty medzi jednotlivými 

konzumentami, a teda i úrovňami potravnej pyramídy  (McCutchan, 2003). Rada štúdií už 

v minulosti preukázala, že pomer stabilných izotopov kyslíka v tele konzumenta do značnej 

miery koreluje s pomerom izotopov v jeho potrave (DeNiro et Epstein, 1978). Časť živín 

získaných natrávením potravy vstupuje do jednotlivých metabolických dráh a postupne je 

zapracovaná  do vlastného tela organizmu. Časť látok, ktorá nebola kompletne 

zmetabolizovaná, je následne vylúčená v podobe exkrementov, prípadne 

plynov respiračného procesu (Humpreys, 1979). Keďže uhlík v respirovanom CO2 je bohatší 

na ľahké izotopy, vedie to v zásade k obohateniu tiel konzumentov izotopom  uhlíka 13C 

v porovnaní s ich potravou (DeNiro et Epstein, 1978). Z uvedeného taktiež vyplýva, že v 

prípade organizmov s vysokým stupňom respirácie (v zásade teplokrvných) je posun ešte 

citeľnejší (Humpreys, 1979).  Toto však platí iba pokiaľ uvažujeme nad telom živočícha ako 

celkom. Za predpokladu, že analyzujeme výhradne karbonát (v našom prípade kalcit) zo 

schránok, prípadne kostí, výsledky sa môžu líšiť v dôsledku vplyvu externých faktorov 

prostredia. Zakiaľ suchozemské organizmy, ktorých karbonátová zložka je čiastočne 

odvodená od „izotopicky ľahšieho“ CO2 (viď vyššie), a teda sú jemne obohatené izotopom 
12C na úkor 13C (=nižšia hodnota δ 13C), pre vodné organizmy platí, že karbonátová zložka 

schránky je čiastočne odvodená od anorganického uhlíka z látok rozpustených v okolitej 

vode. Preto je hodnota δ 13C jemne vyššia ako v prípade potravy (McConnaughey et al. 

1997). K interpretácii vzťahov je samozrejme potrebné pristupovať individuálne pre 

konkrétny daný prípad. Ako uvádza Fuller et al. (2012), hodnota δ 13C  sa stáva 

signifikantnou v procese rozpoznania druhov obývajúcich sladkovodné, brakické alebo 

morské prostredia.  V zásade platí, že organizmy žijúce blízko pobrežia majú v dôsledku 

odlišného zloženia primárnych producentov izotopový pomer kalcitu budujúceho schránku 

obohatený o 13C oproti skupinám žijúcim v širomorskom prostredí (Fuller et al., 2012). 

McConnaughey et al. (1997) podobný jav popisuje i s pribúdajúcou hĺbkou.  

 

 

 



48 
 

5.3.3 Analýza izotopových pomerov (13C/12C, 18O/16O) v schránkach ustríc rodu 

Rhynchostreon Bayle – výsledky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedinec 

δ 13C/12C  ‰ 

PDB 

δ18O/16O  ‰ 

PDB 
δ18O‰ 

SMOW 

Výpočet 

paleoteploty 

(°C ) 

 Č. Pečky R.suborbiculatum 

(priemer)  4,875  -3,067  27,75  25,11 

 Č.Pečky R.plicatulum  3,225  -3,095  27,72  25,24 

 N. Lhota R. suborbiculatum   4,264  -3,395  27,41  26,66 

 Č. Pečky R. plicatulum  3,942  -3,056  27,76  25,06 

 Č. Pečky R.suborbiculatum  4,375  -3,372  27,43  26,55 

 Dubčany R.costaturon. 

(priemer)  1,556  -2,925  27,89  24,45 

Tabuľka I - Výsledné hodnoty analýzy stabilných izotopov O a C a výpočet paleoteplôt. 

Obr. XXVII  - Potravná preferencia intragenerických línií rodu Rhynchostreon. 
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Diskusia 

Analýza pomerov stabilných izotopov O (δ18O): 

Žák et al. (2011) upozorňujú na možné desinterpretácie, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku 

latitudinalných závislostí, alebo využitím organizmov z odlišných prostredí a hĺbok (Žák et 

al., 2011). Vzhľadom na charakter analýzy a interpretácie hodnôt je obe možnosti možné 

takmer jednoznačne vylúčiť. Primárny podnet pre analýzu stabilných izotopov kyslíka (popri 

hodnotení batymetrických pomerov) predstavovala snaha vylúčiť možný termoregulačný 

charakter skulptácie. Z analyzovaných hodnôt (Tabuľka I., str. 48) usudzujeme, že 

prítomnosť skulptácie žiadnym spôsobom nekoreluje s teplotou okolitej vody. 

Termoregulačný význam (v kontexte dvoch odlišných generácií potomstva jedného druhu 

viazaného na konkrétnu sezónu v roku), a teda zároveň i výrazný prvok vnútornej diskusie, 

je v zásade možné vylúčiť.  

 

Analýza pomerov stabilných izotopov C (δ 13C): 
Hodnoty δ 13C vzájomne korelujú s prítomnosťou skulptácie na schránke. Zistenie nás vedie 

k predpokladu, že potravná preferencia jedincov z daných evolučných línií (Obr. XXVII., 

str 48) bola (čiastočne) odlišnou. Rozdiel v potravnej stratégií potvrdzuje, že druhy 

rebrovanej línie predstavujú plnohodnotné jednotky a zasluhujú si svojbytné systematické 

postavenie v rámci rodu. Samotný vznik a podobu potravnej preferencie bohužiaľ z dôvodu 

nedostatočného dátového súboru nie je možné špecifikovať. Domnievame sa však, že 

potravná preferencia mohla predstavovať preadaptáciu, ktorá v období turónu dopomohla 

svojim nositeľom k úspešnému šíreniu v širomorskejšom prostredí. Rozrôznenie potravných 

preferencií spojené so vznikom odlišných potravných stratégií je nutným predpokladom 

súbežnej koexistencie 2 sesterských druhov v podobnom časopriestore.  
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5.4 Ontogenéza 
 
Ustrice predstavujú skupinu živočíchov plne adaptovanú na sesílne-bentický spôsob života. 

Podobne ako i v prípade mnohých iných sesílnych skupín organizmov, zabezpečuje 

distribúciu jedincov a s tým spojené prežitie línie larva, ktorá žije planktónnym spôsobom 

života. 

Ako uvádza Erdmann (1934) planktonická fáza života jedinca môže trvať až 33 dní. Táto 

doba je v prípade inkubujúcich druhov kratšia ako u neinkubujúcich zástupcov. Krátka doba 

larválnych štádií môže predstavovať adaptáciu na život vo veľmi exponovaných biotopoch 

(napríklad v oblastiach s výrazným prúdením). Pôsobí preventívne pred odnosom larvy do 

širomorského prostredia, v ktorom panujú podstatne horšie podmienky na prisadnutie. 

V živote každého jedinca rozlišujeme dve základné fázy: 

 

- Vergentná fáza - planktonická 

- Sesílna fáza – bentická 

 

5.4.1 Vergentná fáza – planktonická 
 

Pre-larválne štádium  
Pre-larválne štádium predstavuje obdobie vergentnej fázy od oplodnenia vajíčka do sekrécie 

prvotnej embryonálnej schránky. V prípade inkubujúcich zástupcov prebieha prvotná fáza 

vývinu embrya v tele materského organizmu, zakiaľ u neinkubujúcich skupín celý vývin 

prebieha voľne vo vode. Dĺžka tejto fázy sa u jednotlivých skupín značne líši. Pohybuje sa 

v rozmedzí od 30 hodín do 18 dní, v závislosti (najmä) od množstva potravy a teploty okolitej 

vody (Moore, 1971). 

 

Štádium protostrakálnej veligerovej larvy 
Larva v tomto štádiu, bežne označovaná ako „D-shaped“ larva alebo aj  „phylembryo“, má 

telo kryté embryonálnou schránkou. Tá pozostáva z 2 priehľadných misiek spojených 

ligamentom. Vrchol je malý a v priebehu tohto štádia ešte nerastie nad úroveň zámkovej 

roviny. Charakter vrcholu ako i (neklenutý) tvar misiek umožňuje  ligamentu spočívať 

uprostred zámkovej oblasti na svojej pôvodnej pozícií. Na pohyb larve slúži obrvená 

plachetka - velum, ktorú je jedinec schopný stiahnuť v prípade potreby uzatvorenia schránky. 

Postupne dochádza k diverzifikácií zámkovej lišty s tzv. prekurzormi embryonálnych 
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zámkových zubov. Tieto predstavujú homológiu smerom k pravým zubom zámku, ktoré 

poznáme u adultných štádií Eulamellibranchiata (tieto sa však v prípade podradu Ostreina 

v dospelosti nevyvíjajú). Pre protostrakálnu larvu sú typické veľkosti v rozmedzí 0,095-

0,235mm (Špinar, 1960; Moore, 1971). 

 

 

 

 

 

 

 

Štádium prodisokonchálnej veligerovej larvy  
Vďaka vrcholu, ktorý predstavuje najvýraznejší aspekt schránky, je štádium niekedy 

označované aj ako „vrcholová“ larva. Predstavuje záverečné a zároveň najdlhšie obdobie 

larválneho života jedinca. Ľavá miska sa stáva čoraz viac konvexnou a čo do 

veľkosti postupne prerastá pravú lastúru. Tento aspekt vývinu súvisí s veľmi hlboko 

geneticky zakotveným zvykom ustríc pripevňovať sa k substrátu ľavou stranou.  Krátko pred 

prisadnutím sa v tomto štádiu objavujú svetločivné zrakové orgány. Ligament mení svoju 

polohu a presúva sa zo stredu zámkovej oblasti smerom k anteriodorzálnemu okraju. Presun 

ligamentu prebieha plynule, pričom jeho funkcia zostáva nepretržite zachovaná. Veľkosť 

v závere tohto štádia v značnej miere závisí od konkrétneho druhu a pohybuje sa v rozsahu 

0,25-0,425mm. Jedince sú vo finále pripravené na prisadnutie (Moore, 1971). 

 

Fixácia a prisadnutie 
Larvy ustríc pri vyhľadávaní miesta vhodného na prisadnutie preferujú oblasti s výskytom 

mladých dospelých jedincov svojho druhu (Knight-Jones, 1951 in Moore, 1979), čo 

umožňuje nepretržitú obnovu rífov a úspešné šírenie skupiny. 

Proces prisadnutia sa u väčšiny zástupcov podradu Ostreina automaticky spája s 

mechanickou fixáciou na substrát. V tomto smere sa však nami študovaný druh 

Rhynchostreon suborbiculatum, spoločne so zopár ďalšími druhmi z podčeľade Exogyrinae, 

radí k výnimkám. Zástupcovia tejto skupiny osídľujú mäkké substráty, prevažne piesčitého 

a bahnitého dna.  Schránky jedincov nemajú v umbonálnej oblasti ľavej misky viditeľné 

Obr. XXVIII - Ontogenetické štádiá (upravené podľa Moore 1971; Checa et al., 1994; Seilacher, 1984). 
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vtisky po prisadnutí (i keď na iných častiach schránky sa môžu objavovať náhodne 

preliačeniny spôsobené pozíciou susedných jedincov a ich pasívneho tlaku na schránku). 

Táto vlastnosť predstavuje výrazný evolučný výdobytok, umožňujúci spomínaným druhom 

osídľovať pre ostatné skupiny ustríc nedostupné habitaty (Moore, 1971). 

 

5.4.2 Sesílna fáza – bentická 
 

Metamorfóza 
Planktonická fáza života jedinca končí jeho prisadnutím na substrát. Okamžite po ňom 

nasleduje telesná metamorfóza, spojená so zmenou životnej stratégie. 

Na minerálnom zložení schránky plne vyvinutej larvy sa najväčšou mierou podieľa aragonit. 

Po prisadnutí začína plášť vylučovať kalcit, ktorý sa od tej doby stáva dominantným prvkom 

stavby schránky. Radikálne zmeny sa v podstate okamžite začínajú odohrávať i na mäkkom 

tele jedinca. Dochádza k atrofii mnohých larválnych orgánov, ako napríklad plachetky alebo 

nohy s bysusovou žľazou. Je už totiž zbytočné, aby lakomočné orgány i naďalej zaujímali 

značnú časť útrobného vaku a zaberali tak miesto potrebnejším orgánovým sústavám. Žiabre 

sa menia na akési sito, ktoré slúži ako sieť na zachytávanie potravy. Tento fakt kráča ruka 

v ruke so zväčšením ich objemu. Rast žiabrového koša má následne negatívny vplyv na 

zadný adduktorový sval, ktorý (najmä v dôsledku  priestorového obmedzenia) ukončuje svoj 

rast a zakrnieva. Oproti tomu predný adduktor sa postupne presúva do oblasti, ktorá bola 

pôvodne obsadená inými orgánmi. Toto následne umožňuje dynamický nárast jeho veľkosti. 

Zámok prešiel výraznými zmenami už počas  predošlých štádií. Z tohto dôvodu už 

v priebehu metamorfózy nedochádza k zásadným zmenám. O to dynamickejší je však rast 

jeho jednotlivých štruktúr. Embryonálne prekurzory zubov strácajú svoju funkciu, sú 

postupne vyhladené a prekryté ligamentom. Ten v dospelosti predstavuje jedinú funkčnú 

zámkovú štruktúru (Moore, 1971; Švagrovský, 1976; Mouéza et al., 1999). 

 

Rast po metamorfóze 
Rýchlosť rastu je najvyššia v priebehu prvých 3 mesiacov od prisadnutia, pričom výrazný 

vplyv majú najmä potravné aspekty a teplota vody. V gerontnom štádiu sa rast mäkkých 

tkanív zastavuje a ich objem zostáva konštantný. Schránka živočícha však pokračuje v raste 

až do jeho smrti, pričom rastová rýchlosť sa s pribúdajúcim vekom postupne znižuje (Špinar, 

1960; Moore, 1979; Jones, 1983) (Obr. XXIX). Aspektu neukončeného, exponenciálne-
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heterochrónického rastu a jeho výskyt v prípade študovaných druhov, budú podrobnejšie 

rozobrané v kapitole 7 s názvom „Sclerochronológia a heterochrónické procesy“.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. XXIX - Alometrický rast, rastová rýchlosť 

v priebehu ontogenézy klesá  (upravené podľa 

Jones, 1983). 
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6   Rhynchostreon Bayle, 1878 
 

Kmeň: Mollusca Linné, 1758 

Trieda: Bivalvia Linné, 1758 

Podtrieda: Pteriomorphia Beurlen, 1944 

Rad: Pterioida Newell, 1965 

Podrad: Ostreina Ferussac, 1822 

Nadčeľaď: Ostreoidea Rafinesque, 1815 

Čeľaď: Gryphaeidae Vialov, 1936 

Podčeľaď: Exogyrinae Vialov, 1936 

 

Rod: Rhynchostreon Bayle, 1878 

Typický druh: Rhynchostreon chaperi Bayle = Rhynchostreon suborbiculatum 

Stratigrafický rozsah: vrchná krieda, cenoman-turón-?campan? 

 
  
Geografický výskyt: Európa, Stredná Ázia, India, Severná Afrika, Amerika (Južná, Severná 

i Stredná). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. XXX - Približná distribúcia bioherm ustríc rodu Rhynchostreon v období turónu (upravené na základe 

paleogeografickej mapy Blakeyho (http://cpgeosystems.com) a dát Malchusa, 1990, Zárubu, 1996 a  PBDB 

(http://paleodb.org)). 
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6.1 Systematika študovaných zástupcov rodu Rhynchostreon Bayle 

 

6.1.1 Rhynchostreon suborbiculatum (Lamarck), 1801 
Príloha: Tab. I, Tab. II. 

 

Synonymika:  

1789 Knorr. Petrif. Vol. 2, part.1, pl.62. Encyclop.pl. D. IIIc 

*1801 Gryphaea suborbiculata - Lamarck, p. 398 

1819 Gryphaea columba -  Lamarck., p. 198 

 ?1819 Gryphaea silicea - Lamarck., p.200 ?  -  n.n (nomen nudum) 

1878 Rhynchostreon chaperi - Bayle, pl. CXXXVII, figs. 1-5 

1924 Exogyra columba (Lam.) - Jourdy, p. 73, pl. 3, fig. 2 

1945 Exogyra columba silicea (Lam.) - Andrusov, p. 118 

1972 Rhynchostreon columbum columbum (Lam.) - Freneix, p. 88, pl. 5, figs. 3a,b 

1972 Rhynchostreon suborbiculatum (Lam.) - Záruba, p. 107, pl. I, figs. 1a-2c, pl. II, fig. 4, 

pl. III. Fig. 1. 

(Pre podrobnejšiu synonymiku viď Malchus (1990); Videt (2004)) 

 

Materiál: 486 ľavých misiek 

Holotyp: (podľa Malchusa, 1990):  Gryphaea columba (Lam.) fiche 190, fig. H 1-3; fiche 

190a, fig. H 4, in Pervinquiere (1910). 

 

Diagnóza: (podľa Lamarcka, 1819 , vychádzajúc z popisu druhu Gryphaea columba): „G. 

testá ovato-roundatá, dilatatá, glabrá, unco parvulo, obliquo“. 

 

Popis: Stredne veľká schránka inekviválneho tvaru s okrúhlym obrysom. Schránka je 

niekedy pretiahnutá v parametre výšky. Vrchol exogyroidne stočený k zadnému okraju. Ľavá 

miska masívna a výrazne hlbšia, klenutá. Povrch misky je hladký, niekedy s viditeľnými 

prírastkovými líniami. Pravá miska plochá, viečkovitá, alebo až slabo konvexná. Skulptúra 

jej vonkajšieho povrchu je tvorená šupinovito odstávajúcimi okrajmi prírastkových lamiel. 

Plôška pripevnenia poväčšinou nezreteľná, prípadne malá. 
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Vzťahy a poznámky: 

Druh bol stanovený Lamarckom (1801) na základe vyobrazenia v dobovej publikácií. Okrem 

rodového popisu nie je prítomná diagnóza. Lamarck sa pri popise druhu bohužiaľ nie úplne 

striktne držal pôvodného systému číslovania príloh uvedeného v publikácii. Uvádza teda 

vyobrazenie ako „n. Knorr. Petrif. vol. 2, part.1, pl.62. Encyclop.pl. 189, f. 3, 4“. Tento fakt 

ako správne uvádza L. R.  Cox (1951) vo svojom vyjadrení pre potreby ICZN robí 

Lamarckov odkaz bibliograficky neplatným. V jeho citovaní (a teda i kopírovaní chyby) 

pokračovali následne i ďalší autori vo svojich synonymikách a revíziách (e.g. Videt, 2004, 

Malchus, 1990). Správny odkaz uvádzame v úvode synonymiky.  

Neskôr sám Lamarck (1819) reviduje svoje závery a takmer úplne nanovo prepisuje 

systematiku svojho rodu Gryphaea (niektoré druhy pôvodne vymedzené v práci nespomína, 

z prípade iných je možné predpokladať zmeny).  Toto je i prípad druhu Gryphaea 

suborbiculata, ktorý v práci z roku 1819 neuvádza. Bez zmienky o ňom stanovuje ďalšie 

nové druhy (opäť na základe vyobrazenia v dobovej publikácií), pričom z použitých názvov 

je zrejmé, že ich mieni ako náhradu za pôvodne vymedzený druh G. suborbiculata. Medzi 

„nástupníckými druhmi“ figuruje druh G. columba, ktorého popis čiastočne (deduktívne) 

odpovedá pôvodnému vyobrazeniu druhu G. suborbiculata. Bohužiaľ popisy sú podobne 

nejasného znenia ako v predošlom vydaní. Ako uvádza Malchus (1990), Lamarck svojou 

referenciou odkazuje na dobovú encyklopédiu: Knorr. Petrif.Part.2.D III. Pl 62f. 1,2 

Encyklop, pl.189.f,3,4, čo taktiež nie je správnym označením vyobrazenia. Overiť platnosť 

referencie sme v tomto prípade ,bohužiaľ, (kvôli nedostupnosti publikácie) neboli schopní.  

V následných rokoch dochádzalo i vplyvom týchto nepresností a nejednoznačným (zvlášť v 

prípade tak variabilnej systematickej skupiny, akou je podrad Ostreina) diagnózam druhu 

k postupnému vnášaniu chaosu do systematiky, synonymík aj interpretácií. Tieto však 

,bohužiaľ, kvôli obmedzenej dostupnosti zdrojov nie je možné overiť. Ako príklad môže 

slúžiť pomenovanie Rhynchostreon columbum columbum použité Freneix (1972). Vplyvom 

trendu využívať i v prípade zoologickej nomenklatúry jednotku variety, vzniklo množstvo 

taxonomických pomenovaní, v ktorých prípade je zrejmé, že autori (deduktívne?) spojili 

viacero bežne využívaných pomenovaní do pomenovania tretieho. Prípady využívania 

jednotky „varieta“ (táto podľa ICZN od roku 1960 nespĺňa podmienky kladené na platnú 

taxonomickú jednotku (Ride et. al, 1999)) sa následne začali hromadiť i v našom priestore. 

Ako príklad môže slúžiť práca Drahotu (1995) pojednávajúca o výskyte „veľkých“ a 

„malých“ „foriem“ ustríc druhu Rhynchostreon suborbiculatum v okolí Kutnej Hory alebo 

pomenovanie Exogyra columba silicea použité Andrusovom (1945) v súvislosti s orlovským 
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pieskovcom (je však potrebné uviesť, že v andrusovovej dobe bola jednotka variety ešte 

formálne platnou). V tomto prípade sa na základe etymologickej dedukcie javí ako možné, 

že došlo ku kombinácii druhových pomenovaní G. columba a G. silicea. Poznatky vedúce 

autora k takémuto označeniu sa nám však nepodarilo dohľadať. 

 

Stratigrafický výskyt: vrchná krieda, vrchný cenoman, zóna Inoceramus pictus 

 

Zámennosť: Rhynchostreon costaturoniense, Rhynchostreon plicatulum, Algerogyra 

apicostulata Záruba. Vo včasných ontogenetických štádiách je mimo iné aj vplyvom 

konvergencií vo vývoji (diskutovaných na str. 75 tejto práce) riziko zámeny vyššie. 

 

 

6.1.2 Rhynchostreon plicatulum (Lamarck), 1819 
Príloha: Tab. III, obr. h 

 

Synonymika:  

*1819 Gryphaea plicatula Lamarck,  p. 200 

1910 Exogyra plicatula Lam. - Pervinquiere., fiche 192a, fiche 192, figs. C1-C4, P1. 

1966 Rhynchostreon columbum (Lam.) - Mirkamalov, p. 75, pl XI, figs. 1-5, 8. 

1986 Rhynchostreon suborbiculatum (Lam.) - Freneix et Viaud, p. 37, pl. 3, fig. 11, ?fig. 10, 

non figs. 8, 9, 12 

2004 Rhynchostreon suborbiculatum (Lam.) - Videt, p.25, plate 5 

(Pre podrobnejšiu synonymiku viď Malchus (1990)) 

 

Materiál: 103 ľavých misiek 

Lektotyp: Gryphaea plicatula Lam., Abb. Cl. fiche 191 (Pervinquiere, 1910) 

 

Diagnóza: (podľa Lamarcka, 1819): „G. testá ovali, obliquá, minimá, subtus plicis tenuibus 

sublon-gitudinalibus, unco laterali. Habite.....Fossile des environs du Mans, á une lieue. M. 

Menard-Mon cabinet. Elle ne devient jamais grande. Longueur, 18 á 20 millimétres“. 

 

Popis: (s podporou Malchusa, 1990) : Malá až ojedinele stredne veľká inekviválna schránka 

výrazne okrúhleho tvaru. Parameter výšky  iba zriedka dosahuje hodnoty 50mm. Kýl 

výrazne oblý. Vrchol silne exogyroidne stočený k zadnému okraju schránky. Intenzita 
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zatočenia však môže silne kolísať. Ľavá miska podobne ako u ostatných druhov rodu výrazne 

hlbšia a konvexná. Povrch misky radiálne rebrovaný, premenlivý počet rebier varíruje v 

hodnotách 14-22. Pravá miska s viditeľnými  „koncentrickými“ prírastkovými lamelami, 

ohnutými mierne nahor. Oblasť ligamentu spravidla malá, chomata poväčšinou prítomné. 

 

Stratigrafický výskyt: vrchná krieda, vrchný cenoman, zóna Inoceramus pictus  

 

Zámennosť: Rhynchostreon costaturoniense, Algerogyra apicostulata. Najmä v mladších 

štádiách je vysoká možnosť zámeny s druhom Rhynchostreon suborbiculatum. 

 

 

6.1.3 Rhynchostreon mermeti Coqand, 1862 
 
Synonymika: 

*1862 Ostrea Mermeti - Coquand, p. 234, PL. XXIII, fig. 3-5 

1882 Exogyra Mermeti Coq. - Seguenza, p. 182 

1912 Exogyra columba (Lam.) - Pervinquiere, p. 180 

1924 Exogyra suborbiculata (Lam.) - Jourdy, p. 79, pl X, figs. 7-11 

1966 Rhynchostreon chaperi Bayle -  Mirkamalov, p.72, pl. X, figs. 1-2, 5. 

1968 Exogyra (Rhynchostreon) plicatula (Lam.) - Moroni et. Ricco,  p. 44, text-figs. 26-28, 

pl. XII, figs. 1-7, pl. XIII, figs. 1-11. 

1972 Rhynchostreon columbum mermeti (Coq.) - Freneix, p. 89, pl. 5, figs. 4-5. 

(Pre podrobnejšiu synonymiku viď Malchus (1990)) 

 

Materiál: Typický zástupca tohto druhu nebol zatiaľ z ČKP popísaný, jeho existenciu však 

v zásade nie je možné vylúčiť (i keď z faciálnych dôvodov je jeho prítomnosť skôr menej 

pravdepodobná). Pre detailné systematické zhodnotenie a prípadné porovnanie s týmto 

taxónom je potrebné ďalšie štúdium. 

Holotyp: Ostrea Mermeti Coq., 1862, Pl. XXIII, fig. 3, 4 et 5. 

 

Diagnóza: (podľa, Conquanda, 1862): „Diametre: 40mm. Coquille exogyriforme, ovale, 

réguliére et constante dans sa forme, presque aussi haute que large. Valve supérieure 

légérement bombée, á sommet contourné, ornée de stries concentriques réguliéres et trés-

rapprochée dúes aux lignes d´accroissement. Valve inférieure tréś-convexe, lisse, adhérente 
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par le sommet; crochet trés-saillant, fortement recourbé et spiral. Cette espéce, voisine á la 

fois des Ostrea auressensis et columba, se distingue de la premiére par sa forme éspatée et 

la surface de la valve inférieure, qui est lisse, et de la seconde, par les stries serrées qui 

sillonnent sa valve supérieure, ainsi que par ses contours anguleux. J´ai découvert cette 

espéce au col de Sfa, prés de Biskr´a, associée á la Shpaerulites Desmoulinsi. Elle est 

provencienne“. 

 
Popis (vychádzajúc z vyobrazení a s podporou Malchusa, 1990): Stredne veľká schránka 

v parametre dĺžky nepresahujúca 65 mm. Tvar okrúhly až kužeľovitý. Vrchol exogyroidne 

stočený v tvare otvorenej špirály. Intenzita vinutia narastá so zvyšujúcou sa tesnosťou závitu, 

ktorá je premenlivá. V porovnaní s typovým druhom rodu (t.j. R. suborbiculatum) je 

intenzita vinutia menej výrazná. Kýl značne tupší, schránka zavalitejšia. Ľavá miska 

s výraznou skulptúrou v podobe radiálnych rebier (rozsah rebrovanej oblasti premenlivý, 

zväčša však nepresahuje 30mm). Koncentrické rastové línie taktiež viditeľné, niekedy 

vytvárajú na povrchu schránky hrbolovité útvary. Pravá miska výrazne plochejšia, typická 

vystupujúcim lamelovitým prirastaním. Pod vrcholom misky prítomná priehlbina jemne 

korytovitého tvaru, ktoré môže siahať až do jej zadnej tretiny. Oblasť ligamentu veľkostne i 

tvarovo variabilná v závislosti na intenzite vinutia. Chomata prítomné. 

 

Stratigrafický výskyt: (podľa Dhondt et al., 1999; Malchus, 1990): vrchná krieda, 

cenoman, zóna Inoceramus pictus 

 

Zámennosť: Rhynchostreon costaturoniense, Rhynchostreon plicatulum, Algerogyra 

apicostulata.  
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6.1.4 Návrh nového druhu Rhynchostreon costaturoniense sp. n. 
 

Kmeň: Mollusca Linné, 1758 

Trieda: Bivalvia Linné, 1758 

Podtrieda: Pteriomorphia Beurlen, 1944 

Rad: Pterioida Newell, 1965 

Podrad: Ostreina Ferussac, 1822 

Nadčeľaď: Ostreoidea Rafinesque, 1815 

Čeľaď: Gryphaeidae Vialov, 1936 

Podčeľaď: Exogyrinae Vialov, 1936 

Rod: Rhynchostreon Bayle, 1878 

 

*Rhynchostreon costaturoniense sp. n. 
Príloha: Tab. III, obr. a-e, g. 

 

Synonymika:  

2003 Rhynchostreon suborbiculatum (Lam.) – Videt et Néraudeau, pp. 567, p. 1. fig. 1,4 

 

Materiál: 92 jedincov 

Holotyp:  IGP Mech 2014/1 (Tab. III, obr. a) 
Paratyp: IGP Mech 2014/2 (Tab. III, obr. d) 

 

Locus typicus: Měcholupy-Železná, Louny, ČR, GPS: 50.257868, 13.526313 

 

Stratum Typicum: bělohorské súvrstvie 

 

Etymológia: druhové meno odvodené od typického rebrovania (costa-rebro) v  apikálnej 

oblasti a stupňa turónu (turoniense-turónsky), označujúceho stratigrafickú úroveň výskytu. 

 

Diagnóza: Silne inekviválna schránka okrúhleho obrysu s výrazným rebrovaním v apikálnej 

oblasti. 
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Popis: Ľavá miska jedincov v juvenilných štádiách sa vyznačujú výrazným branchitelom 

a rebrovaním, ktoré pokrýva celý jej povrch. Vrchol je zároveň v týchto štádiách menej 

výrazný. V dospelosti schránka silne inekviválna s okrúhlym obrysom, vrchol exogyroidne 

stočený k jej zadnému okraju. Môže byť pretiahnutá v smere výšky.  Hrúbka steny schránky 

nie je príliš výrazná. Ľavá miska výrazne hlbšia a klenutá. Povrch ľavej misky je hladký 

s výnimkou výrazného radiálneho rebrovania. Toto je poväčšinou prítomné čisto v apikálnej 

oblasti, môže však zasahovať až do polovice povrchu ľavej misky. Plôška pripevnenia až na 

výnimky nezreteľná. Pravá miska plochá, viečkovitá až slabo konvexná niekedy 

s množstvom koncentrických prírastkových lamiel, charakteristických šupinovito 

odstávajúcimi okrajmi. Schránka ako i jej vrchol v porovnaní s typovým druhom rodu (t.j 

Rhynchostreon suborbiculatum) pôsobí menej masívnym dojmom. 

 

Stratigrafický výskyt: vrchná krieda, turón, zóna Mytiloides labiatus sens.1ato-Mytiloides 

hercynicus, zóna Mammites nodosoides 

 

Zámennosť: Rhynchostreon plicatulum, Rhynchostreon mermeti, Algerogyra apicostulata, 

vo včasných juvenilných štádiách možná zámena s juvenilnými jedincami druhu 

Rhynchostreon suborbiculatum. 
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6.2 Pomer zastúpených druhov a rozloženie ich veľkostných tried 
v prípade študovaných sekvencií 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf H. I. 

Graf H II. 

Graf H III. Graf D III. 

Graf D II. 

Graf D I. 

25

68

22

8

2

28

45

8

3 0

1 2 3 4 5

PO
ČE

T 
JE

DI
N

CO
V

VEĽKOSTNÁ TRIEDA (T)

ČERVENÉ PEČKY
R.suborbiculatum R.plicatulum

35

24

11

4

7

12

7

0 0 0

1 2 3 4 5

PO
ČE

T 
JE

DI
N

CO
V

VEĽKOSTNÁ TRIEDA (T)

NOVÁ LHOTA DINOSAURÍ L.
R.suborbiculatum R.plicatulum

4

10
6

39

1 0

1 2 3 4 5

PO
ČE

T 
JE

DI
N

CO
V

VEĽKOSTNÁ TRIEDA (T)

HÔRKA "NAD PUMPOU"
R.suborbiculatum



63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf H I. - H V.: Rozloženie veľkostných tried (T1-T5) u jedincov zo študovaných bioherm (modrá farba znázorňuje 

druhy línie s hladkou schránkou, červená líniu so schránkou rebrovanou). 

Graf D I. - D V.: Percentuálne zastúpenie línií (a druhov) rodu Rhynchostreon v študovaných biohermách (modrá 

farba znázorňuje druhy línie s hladkou schránkou, červená líniu so schránkou rebrovanou). 

Graf H V. 

Graf H IV. 

Graf D V. 

Graf D IV. 
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6.3 Ultraskulptúra schránok 
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Diskusia 
 
Ultraskulptúra schránok (Tab.-Ultraskulptúra, str. 64) sa v prípade línií ustríc rodu 

Rhynchostreon s hladkou (d-f) a rebrovanou (a-c) schránkou pri vzájomnom porovnaní líši. 

Primárny rozdiel vidíme vo veľkosti kalcitových priziem (tento je najlepšie viditeľný na 

snímkach c a f Tab.- Ultraskulptúra). Otázka ultraskulptúry je v predkladanej práci 

diskutovaná iba okrajovo, prevažne ako jeden z podporných výskumov s cieľom verifikovať 

systematickú validitu definovaných línií. V zásade vyžaduje ďalší výskum, ktorý sľubuje 

zaujímavé výsledky. Rozdiel vo veľkosti priziem hodnotíme ako signifikantný prvok 

odlišnosti medzi líniami. Model sekrécie kalcitových priziem schránky je pre svoj 

potenciálny genetický základ  v „neo“ biologických vedách využívaný v systematike triedy 

Bivalvia (Checa et al. 1994). 

 
7 Sclerochronológia a heterochrónické procesy 
    Kľúč k pochopeniu „gigantizmu“ druhu Rhynchostreon suborbiculatum 

 
Samotná predstava, že informácia o veku organizmov je zachovaná v 

zázname prirastajúceho kostného tkaniva, sa objavuje už v spisoch Leonarda da Vinci. Táto 

idea však  mohla byť aplikovaná až v dvadsiatom storočí po tom, ako sa podarilo preukázať 

súvislosť medzi vekom organizmov a markrami v dreve, resp. v kostnom tkanive (Barker, 

1970). Obdobne, ako dendrochronológia predstavuje veľmi presnú metódu na určenie 

celkového veku stromov, rýchlosti ich rastu a klimatických zmien, predstavuje 

sclerochronológia jej náprotivok v prípade marinných prostredí sledujúc obdobné zmeny 

v kosterných častiach tiel organizmov (Hudson et al.,1976). Sclerochronologická analýza 

nám umožňuje štúdium viacerých ontogenetických aspektov (t.j. rastovej rýchlosti, dĺžky 

života, období rozmnožovania atď.) a tým nepriamo aj evolučných procesov študovaných 

skupín lastúrnikov (Jones, 1983 et 1980).  

 

7.1 Sclerochronologický záznam 
 
7.1.1 Prírastkové línie a proces ich vzniku 
 
Medzi prvými rozpoznal existenciu a význam prírastkových línií  Barker (1964), ktorý 

popísal ich základné skupiny u niekoľkých zástupcov morských lastúrnikov (Jones, 1983). 

V 60. a 70. rokoch minulého storočia následne (primárne ako výsledok práce geobiológov) 
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prebehol výrazný rozmach štúdia týchto štruktúr. Pod prírastkovými líniami (Tab. 4A, Obr. 

a) vo všeobecnosti rozumieme štruktúry viditeľné na vonkajšom povrchu schránky väčšiny 

lastúrnikov, vrátane ustríc. Javia sa ako koncentrické kruhy, prípadne pásy (Jones et al., 

1978). Sliznica plášťa v priebehu života organizmu vylučuje na aktívnych okrajoch a na 

vnútornom povrchu schránky CaCO3. Proces sekrécie je aktívne ovplyvňovaný rozličnými 

faktormi vonkajšieho prostredia (napr. anualitou dňa a noci, prílivo-odlivovými cyklami 

alebo sezonalitou v priebehu roku) (Rhoads et Lutz, 1980). Nakoľko k akrécii CaCO3 

dochádza nepretržite, rozlišujeme viacero úrovní prírastkov od jednotlivých denných až po 

ročné. Ročné prírastky pozostávajú z (vo väčšine prípadov) dvojice prírastkových pásov, 

pričom jeden je tenký a tmavý (v prechádzajúcom svetle priehľadný), druhý hrubší a svetlý 

(Jones et Quitmeyer, 1996). Rozdielne optické vlastnosti pásov sú ovplyvnené prevažne 

hustotou a orientáciou kalcitových kryštálov (vrstevnatá štruktúra kalcitových zŕn viď Obr. 

X - NLF1, NLF2. str. 25)  (Jones, 1983). Dlhé obdobie boli práve tmavé ročné prírastky 

považované za indikátor spomaleného rastu v chladnejšom období a teda za ukazovateľ 

ročných cyklov. Z veľkej časti sa jednalo o prílišné zjednodušenie, nakoľko ku vzniku 

tmavých pásov nedochádza striktne iba počas (relatívne) najchladnejšieho obdobia v roku. 

Jones (1980) po preštudovaní značného množstva recentného materiálu vyslovil názor, že 

proces tvorby tmavého prírastkového pásu súvisí so spomalením rastovej rýchlosti počas 

období rozmnožovania. Krantz et al. (1984) a následne i Jones et Quitmeyer (1996) dospeli 

štúdiou stabilných izotopov O k záveru, že k produkcii tmavého prírastkového pásu 

dochádza často i  počas období s najvyššou teplotou vody. Zriedka sa objavuje i situácia, že 

dochádza ku vzniku dvojice tmavých pásov v priebehu roka (Grizzle et Lutz, 1988). Indície 

smerujú k predpokladu, že príčinou vzniku tmavého prírastkového pásu je snaha organizmu 

zásobiť sa potrebnými látkami spojená s očakávaným posunom teploty k extrémnym 

hodnotám, alebo metabolická náročnosť obdobia rozmnožovania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. XXXI - Schématické vyobrazenie prírastkových pásov na dorzoventrálnom 

reze schránkou Mercenaria, sp. indet. (upravené podľa Jones et Quitmeyer, 1996 ). 
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7.1.2  Modely sekrécie CaCO3  
Model sekrécie CaCO3 v zásade nie je možné považovať za konštantný pre všetky skupiny 

lastúrnikov. Latitudinálna poloha predstavuje (bez ohľadu na rozloženie pevnín a oceánov  

v danom čase) signifikantnú charakteristiku tak zrážkového režimu, ako i sezónných 

teplotných výkyvov. Na základe výsledkov štúdie Jones et Quitmeyer (1996) môžeme 

zadefinovať tri základné modely vzniku tmavých prírastkových pásov.  

 

Model č.1 – ku vzniku tmavého prírastkového pásu dochádza vplyvom vysokých teplôt. 

Týmto modelom je možné charakterizovať lastúrniky nižšie položených latitudinálnych 

oblastí (model je menej známym. Uplatňuje sa napríklad v prípade druhov Gryphaea arcuata 

(Lam.) z jurských sedimentov Veľkej Británie alebo miocénneho zástupcu Mercenaria 

campechiensis (Gmelin) z „Pinecrets beds“ na Floride (Jones et Quitmeyer, 1996). 

Model č.2 – tmavý prírastkový pás vzniká v dôsledku poklesu teploty. V klasických prácach 

je o ňom uvažované ako o jedinom a zároveň všeobecne platnom modeli, dnes je úspešne 

aplikovaný v prípade lastúrnikov z vyššie položených latitudinálnych oblastí. 

Model č.3 – ku vzniku tmavých pásov dochádza počas oboch extrémov. 

 

Ako uvádza Jones et Quitmeyer (1996), počas ontogenézy konkrétneho (nepohyblivého) 

jedinca nedochádza ku zmene samotného modelu akrécie schránky. Fakt je ľahko 

akceptovateľným, pokiaľ vezmeme do úvahy relatívnu stálosť prostredia (definovanú 

rozsahom teoreticky možných ekologických a klimatických zmien) po dobu života jedinca. 

Ako vyplýva z definícií, najvýraznejšou mierou sa v tomto smere uplatňuje latitudinálna 

dispozícia kolónie, ktorej je konkrétny jedinec súčasťou. Z tohto dôvodu v zásade jedince 

prislúchajúce k druhom so značným geografickým rozšírením, (e.g R. suborbiculatum), 

nevykazujú jednotný model akrécie. 

 

 
7.1.3  Metodické prístupy a riziko desinterpretácií 
 

Zakiaľ niektoré z povrchových línií súvisia s vyššie popísanou periodicitou istého stupňa, 

ich značná časť vzniká náhle, v dôsledku nepredvídateľných udalostí. Dôvodom je okamžité 

(a dočasné) prerušenie procesu sekrécie CaCO3 vplyvom vonkajších faktorov. I keď po 

pominutí stresového faktoru dôjde k opätovnému naštartovaniu kalcifikačného procesu, na 

schránke zostane „stresová“ línia (shock ring, Tab. III, obr. g) podobná jazve. Schránky 
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plytkovodných druhov vykazujú vyšší počet „stresových“ línií, ako schránky druhov 

hlbokovodných. Fenomén je spôsobený častejším výskytom stresových faktorov v prostredí 

šelfu (Merrill et al., 1965). Z týchto dôvodov vedie jednoduchá analýza povrchových línií 

v prípade juvenilných štádií k nadhodnoteniu veku ( a teda k podhodnoteniu rastovej 

rýchlosti). V prípade indivíduí v dospelom štádiu vývoja je efekt opačný (Jones et al., 1978). 

Bohužiaľ v prípade ustríc rodu Rhynchostreon nie je doložená recentná analógia, ktorá by 

umožnila potrebnú koreláciu rastových charakteristík a teda sa interpretácia stáva 

špekulatívnejšou. Možné riešenie v podobe štúdia prírastkových pásov na dorzoventrálnych 

rezoch, masívne využívané v prostredí hrubostenných ustríc rodu Gryphaea (e.g. Jones et 

Qitmeyer, 1996; Jones et Gould, 1999) sa však v prípade tenkostenných zástupcov stáva 

náročnejšie aplikovateľným. V takomto prípade by bolo potrebné overiť periodicitu vzniku 

línií analýzou stabilných izotopov. Bohužiaľ metodika, ktorú by bolo v takomto prípade 

potrebné aplikovať, vyžaduje rozsiahle technologické zázemie, akým (a to bez ohľadu na 

finančnú stránku) ani v dnešnej dobe nedisponuje väčšina certifikovaných laboratórií 

izotopovej geochémie. Z týchto dôvodov sme sa pri interpretáciách evolučných trendov 

zamerali iba na najjednoznačnejšie skupiny prírastkových pásov. Výsledky sumarizované 

v závere kapitoly je preto nutné vnímať ako čiastkový náčrt podliehajúci ďalšiemu výskumu. 

 
7.2 Heterochrónia, jej prejavy a evolučné dôsledky  
 
7.2.1 Význam heterochrónie pri zrode fylogenetického trendu 
 

Ontogenetická dráha jedinca je ovplyvňovaná množstvom parametrov. Je známe, že rastová 

krivka (Obr. XXIX, str. 53) organizmov má často alometrický priebeh. Počas juvenilných 

štádií vývoja rastú organizmy vo všeobecnosti omnoho rýchlejšie, ako počas štádií 

adultných. Aj z týchto dôvodov sa akákoľvek zmena v rastovej rýchlosti, prípadne 

v načasovaní jednotlivých rastových období, v dospelosti výrazne prejaví na výslednej 

morfológii jedinca. Pod pojmom heterochrónia rozumieme finálny produkt čiastkových 

ontogenetických zmien, ku ktorým dochádza v priebehu života organizmu, a ktorý sa 

následne prejaví na fylogenetickom smerovaní línie. Zmeny v načasovaní jednotlivých 

krokov morfologického vývoja, prípadne jeho skrátenie či predĺženie, vyústia do vzniku 

morfologických noviniek. Tie sú následne podrobené pôsobeniu selekčného tlaku. Za 

predpokladu, že k selekcii dochádza periodicky naprieč gradientu prostredia, zákonite to 
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vedie k speciácii určitým smerom a teda k vývoju fylogenetického trendu (Alberch, 1979; 

McNamara, 1982) (Obr. XXXII). 

Pokiaľ tento proces pozostáva zo zmien redukčnej povahy, označujeme ho ako 

pedomorfózu. Táto môže na základe charakteru zmien nadobúdať trojakú podobu. 

1, Neoténia – zmeny vedú k zníženiu celkovej rýchlosti vývoja. 

2, Progenéza – dochádza ku skráteniu doby juvenilného štádia.  

3, „Postplacement“ – spomalenie rastu jednotlivých orgánov na počiatku ich vývoja. 

 

Pre zmeny opačného charakteru, teda vedúce k prechodu na vyšší organizačný stupeň, 

zaviedol Alberch (1979)  pojem peramorfóza.  

Táto môže taktiež nadobúdať podobu troch foriem. 

1, Akcelerácie - zvýšenie rýchlosti rastu 

2, Hypermorfózy - oneskorenie nástupu adultného štádia, pričom sa predlžuje obdobie 

juvenilného alometrického rastu.  

3, „Pre-displacementu“ - skorší nástup vývoja jednotlivých štruktúr. 

(Alberch, 1979; McNamara, 1982)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. XXXII - Model navrhovaného mechanizmu vývoja pedomorfnej/peramorfnej línie 

(upravené podľa McNamara, 1982).  
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7.2.2 Heterochrónia a jej miesto vo fylogenetických radách ustríc 
 

Prejavy heterochrónie na schránkach ustríc (prevažne rodu Gryphaea) predstavujú známy 

fenomén. Po tom, ako Trueman (1922) ako prvý sformuloval záver, že evolúcia skupiny 

(Gryphaeaidae) bola heterochronická, nasledovala v tejto otázke séria výskumov. 

Truemanove závery prehodnotil Hallam (1968; 1982), ktorý nadviazal na jeho dielo. Zmeny 

hodnôt biometrických parametrov schránok (ako i z nich plynúcu podobnosť medzi 

juvenilnými štádiami „ancestorov“ a dospelými štádiami „descendenov“), vyhodnotil ako 

nezávislé na geografickom rozšírení i faciálnom charaktere sedimentu. Pripísal ich teda 

evolučnému procesu. Hallam napriek popisu juvenilizačných procesov v rámci druhu 

Gryphaea, pripísal masívny nárast telesnej veľkosti dlhšiemu veku dožitia descendentných 

druhov. Najmodernejšiu prácu v tomto smere predstavuje štúdia Jones et Gould (1999), 

ktorým sa na základe rozsiahlej zbierky fosílneho materiálu podarilo zadefinovalť (mimo 

iné) rastovú rýchlosť v jednotlivých krokoch ontogenézy.  Spoločne dospeli 

k jednoznačnému záveru, že vzostup telesnej veľkosti v priebehu fylogenézy plne zodpovedá 

prejavom pedomorfózy. Je teda zapríčinený dynamickejším rastom v jednotlivých krokoch 

ontogenetického vývoja. Trend samotnej dĺžky života vyhodnotili skôr ako klesajúci.  

 

7.2.3 Ontogenetický rast a juvenilizácia 
 
Šírka jednotlivých prírastkových pásov súvisí s ontogenetickou rýchlosťou rastu jedinca. Tá, 

v prípade väčšiny mäkkýšov, s rastúcim vekom  klesá (Jones 1983). Pokiaľ prepojíme toto 

tvrdenie so záverom, že sa model akrécie schránky v priebehu života organizmu nemení 

a rastová rýchlosť zvyčajne s narastajúcou telesnou veľkosťou klesá (Bertalanffy, 1960), 

mala by postupne klesať i šírka prírastkových pásov v priebehu dospievania a starnutia 

jedinca (e.g. Jones 1983, Jones et Gould, 1999). V prípade zástupcov rodu Gryphaea, 

odpovedá pokles hodnôt šírky ročných prírastkov v priebehu ontogenézy formulácií 

Bertalanffyho rovnice (2), často využívanej pri popise rastu schránok mäkkýšov (Gallucci 

et Quinn, 1979 ). 

Ht = H∞ [1 – e – k (t-to)] 

Juvenilné štádiá ustríc sú charakteristické plochou a širokou schránkou. Až v priebehu rastu 

po prisadnutí dochádza k postupnému zväčšovaniu uhlu jej zakrivenia. Nárast pomeru 

dĺžka/výška v prípade adultných ontogenetických štádií, ako dôsledok menej výrazného 

zakrivovania a teda splošťovania schránky je prejavom juvenilizácie. Lastúry 

(2) 
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descendentných generácií sa v porovnaní s  generáciami ancestrálnymi, stávajú postupne 

v priebehu času plochejšími. Prejavuje sa podobnosť s juvenilnými štádiami ancestrálnej 

generácie (Jones et Gould, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. XXXIII - Schematické vyobrazenie podobnosti medzi 

juvenilnými štádiami ancestrálnej generácie a dospelými štádiami 

descendentov. A, B - juvenilné jedince. C,D a E jedince dospelé 

(upravené podľa Hallam, 1982). 
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7.3 Heterochrónia v prostredí druhu Rhynchostreon suborbiculatum – 

výsledky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusia 

 
Všeobecne platný model rastovej rýchlosti diskutovaný Jonesom (1983) počíta 

s alometrickým rastom schránky jedinca. Rastová krivka  pritom nadobúda tvaru 

logarytmickej funkcie (Graf P1, P2 krivky a-d) čo znamená, že rýchlosť rastu v priebehu 

Graf P. 1 

Graf P. 2 
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ontogenézy klesá. Na predloženom grafickom vyobrazení vidíme, že v prípade časti jedincov 

(konkrétne najväčších veľkostných tried (e.g Tab. I, obr. a, b, f; Tab. II obr. a,b) ustríc druhu 

Rhynchostreon suborbiculatum z perucko-korycanského súvrstvia ČKP (cenoman)  sa tvar 

rastovej krivky  (Graf P1, P2 krivka e) približuje  exponenciálnej funkcii. Odlišnosť 

v rastovom trende  predstavuje typický prejav nástupu peramorfných procesov 

hypermorfózy. Evolúciu časti populácie druhu R. suborbiculatum môžeme teda v regióne 

ČKP považovať za heterochrónickú. Naše výsledky súhlasia nie len so závermi práce Jones 

et Gould (1999), ale i s podobnou analýzou  realizovanou dvojicou Videt et Neraudeau 

(2003) na materiále z Aquitánskej panvy. Pre overenie relevancie výsledkov a následnej 

formulácie komplexného evolučného modelu, je však potrebné doplniť čiastkové výsledky 

o štúdium  ďalšieho materiálu, ako i o metodiku izotopovej geochémie. 

 

8 Fenotypová plasticita a evolúcia 
8.1 Fenotypová plasticita a jej evolučný význam 
Fenotypová plasticita (ďalej FP) predstavuje známu sadu javov, ktorá stála na počiatku úvah 

rady biológov o evolučne signifikantnom vplyve vlastností prostredia a v ňom 

prebiehajúcich procesov. Plasticita fenotypu umožňuje expresiou jedného genotypu vznik 

diverzity potenciálnych adaptívnych znakov a preadaptácií (čím sa dostala i do centra 

záujmu evolucionistov). Tieto sú následne podrobené pôsobeniu selekčných tlakov 

prírodného výberu. Evolúcia je bežne definovaná ako súbor zmien vo frekvencii génov. 

Naproti tomu pochody a zmeny spájané s charakterom životného prostredia organizmu ako 

takého (mimo iné i fenotypová plasticita), sú častejšie skloňované ako negenetické. Z tohto 

dôvodu im mnohokrát nie je prisudzovaný dostatočný význam v evolučnom procese. 

Musíme si uvedomiť, že prostredie nepredstavuje iba akúsi pomyselnú arénu, v ktorej 

prebieha „zápas“ o prežitie a pokračovanie línie. Predstavuje „agens“, veľmi výrazne 

ovplyvňujúci to, aké bude „fenotypové rozpätie“ - teda spektrum fenotypov, ktoré je 

v danom prostredí potenciálne možné exprimovať. Z tohto pohľadu nie je celkom možné 

považovať  fenotypovú plasticitu za negenetický jav. Zakiaľ alternatívne fenotypy ako 

produkt FP ponúkajú substrát pre pôsobenie prírodného výberu, i samotný jav plasticity 

fenotypu a jeho vznik sú produktom evolúcie. Jeho forma a reakčný smer predstavujú 

geneticky variabilnú reakciu na konkrétne selekčné tlaky (napr. predačné) (West-Eberhard, 

1989). Vzhľadom na spletitosť všadeprítomných génovo-environmentálnych vzťahov, 
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dochádza k prepojeniu genetickej podstaty evolúcie s tou „negenetickou“. Za ich spoločného 

pôsobenia dochádza následne k speciácii a tým postupnej evolúcii skupiny. 

 

8.2 Vnútro druhová variabilita následkom fenotypovej plasticity 
Vnútro druhová variabilita je známym fenoménom, derúcim sa do popredia v modernej 

biológii. Vďaka pokroku molekulárnej genetiky sa v prípade recentných štúdií stáva neustále 

populárnejším zdrojom dát, pričom výsledky výskumu sú masovo využívané pri revízií 

systematiky jednotlivých skupín. 

 

8.2.1 Skulptácia, otázka a...odpoveď? 
„Predstavuje skulptácia znak, podmienený čisto plasticitou exprimovaného fenotypu?“  

 

Vzhľadom na nedostatok literatúry prameniaci z metodických dôvodov, sme pri riešení tejto 

otázky obrátili svoju pozornosť smerom k recentným biologickým štúdiám. Tieto disponujú 

neporovnateľne lepšou východiskovou pozíciou pre sledovanie podobných vzťahov vo 

vnútri skupín. Napriek prístupnej metodike a takmer nevyčerpateľnému množstvu materiálu, 

panuje i v biológií v otázke vnútro druhovej morfologickej variability výrazné názorové 

pnutie. Dôvodom je práve obtiažnosť rozlíšiť, či sa v danom prípade jedná o výsledok vplyvu 

genetických alebo negenetických faktorov, prípadne o ich kombináciu. Pokiaľ sa budeme 

pohybovať v rovine variability založenej na genetickej báze, naskytuje sa nám nespočetné 

množstvo prípadov, kedy zmena morfológie predstavuje veľmi účinnú reakciu na rôzne 

fyzikálne faktory prostredia (napr. vlnenie). Známym je taktiež prípad prevencie proti 

prepadu substrátom (Moore, 1971; Hutchinson, 1993) alebo reakcia na zvýšenú 

potrebu termoregulácie (Vermeij, 1973). Pomerne často môže ísť dokonca o produkt 

koevolúcie predátora a koristi (e.g. Vermeij, 1978, Bertness et Cunningham, 1981; West et 

al., 1991). 

V prípade intrašpecifickej tvarovej variability sa však jedná o fenomén o poznanie menej 

častý. Napriek tomu bol pozorovaný u viacerých tak suchozemských, ako i vodných 

zástupcov kmeňa Mollusca. Vo všeobecnosti sa má za to, že i v tomto prípade zohrávajú 

najvýraznejšiu rolu podobné faktory (e.g. Teshima, 2003). Alonso et al. (1985) si povšimol 

výraznejšieho klenutia schránky suchozemského ulitníka (rod Iberus), ktorú popisuje ako 

previazanú s vápnitosťou substrátu. V prípade vodných zástupcov určite stojí za zmienku 

fenomén vnútro druhovej variability u vodného ulitníka Semisulcospira reiniana. Tento druh 
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je typický pre pomaly tečúce rieky a jazerá Japonska, kde je jeho schránka výrazne rebrovaná 

(Habe, 1973).  Ako však uvádza Urabe (1992, 1998), jedince zo stredného toku rieky Kamo 

pri meste Kyoto nezriedka tvoria hladké schránky. Následne je ich (čisto na základe 

morfológie) v podstate nemožné odlíšiť od druhu Semisulcospira libertina (Gould), s ktorým 

sa prekrýva v morfologických parametroch. Tento prípad tvarovej variability je popisovaný 

taktiež v rámci riečnych „riffle-pool“ systémov (Urabe, 2000). Systémy typu „riffle-pool“ 

(sense. Kaniho, 1944) predstavujú časti ekosystémových komplexov malého regionálneho 

rozsahu (väčšinou vodných tokov), ktoré častokrát nepresahujú ani v jednom zo svojich 

rozmerov 50m. Urabe (2000) tvarovú variabilitu schránok S.reiniana vysvetľuje primárne 

ako adaptáciu na zvýšenú dynamiku prostredia, súvisiacu s pozíciou kolónie a konkrétneho 

jedinca v rámci vodného toku. Je však veľmi dôležité uvážiť, že marinné prostredie 

predstavuje po všetkých stránkach neporovnateľne stabilnejší habitat, s nižším tlakom 

na rozrôznenosť ník. 

 
Chambers (1982) študoval paralelnú evolúciu dvoch druhov riečnych ulitníkov z rodu  

Goniobasis (Pleurceridae) zo severnej Ameriky. Zistil, že druh s hladkou schránkou obýva 

horný tok, kým rebrovaný druh žije v dolnom toku rieky. Chambers sa zhoduje s Urabe 

(2000) v tom, že skulptácia schránky predstavuje (minimálne u pleuroceridnych ulitníkov) 

adaptáciu na konkrétne podmienky prostredia (v jeho prípade sa jedná o  rozdielnu zrnitosť 

substrátu v hornom a dolnom toku rieky), v ktorom žijú. Chambers však na rozdiel od Urabe 

nepopisuje intra, ale interspecifickú variabilitu! Dva druhy dávajú vznik dvom líniám 

Goniobasis, líšiacich sa v karyotype. Chambers popisuje taktiež existenciu istej zóny 

hybridizácie („zone of widespread sympatric hybridization“ v zmysle Woodruffa, 1973), kde 

skulptácia schránok varíruje medzi dvoma uvádzanými typmi (Tab. VIII obr. a-c). Nakoľko 

však  v ďalšej Chambersom sledovanej oblasti k hybridizácii a jej prejavom na skulptúre 

nedochádza, nie je možné automaticky za zónu hybridizácie považovať akúkoľvek zónu 

kontaktu dvoch spomínaných druhov. Chambers (1982) svoju štúdiu uzatvára tvrdením, že 

v tomto prípade dochádza v oddelených priestoroch (vzájomne separovaných riečnych 

systémoch) k súbežnej evolúcií dvoch výsostne príbuzných druhov. Časť populácie pritom 

vplyvom selekčného tlaku zo strany prostredia nastupuje na cestu konvergencie (v 

Chambersom študovanom prípade sa jedná o konvergenciu z rebrovanej schránky na 

hladkú). Toto sa prejavuje vznikom hybridného fenotypu v spomínanej zóne hybridizácie. 

Podobný prípad v rámci rodu Rhynchostreon zobrazuje Tab.  VIII (obr. a1-c1).   
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Model rodu Goniobasis, založený na súbežnej evolúcií dvoch intragenerických (a geneticky 

diverzifikovaných) línií podľa nášho názoru veľmi nápadne pripomína situáciu vo vnútri 

rodu Rhynchostreon. Prípad rodu Semisulcospira totiž predpokladá veľmi výraznú 

variabilitu podmienok prostredia. Táto je však v potrebnom rozsahu zriedkavá i v 

suchozemských podmienkach (terestrické, lakustrinné alebo fluviálne prostredia), nie to 

v násobne stabilnejšom marinnom ekosystéme.  
 

Ako sme už nadškrtli o fenotypovej plasticite nie je možné uvažovať a priori, ako 

o negenetickom procese. Je nesporné, že organizmus, jeho životné prostredie, ich vzájomné 

väzby i evolúcia predstavujú systém spojených nádob.  
 
Z uvedených dôvodov je v podstate nemožné odpovedať na otázku z úvodu kapitoly 

jednoduchým ÁNO alebo NIE. Krátkou hypotetickou úvahou by sme si však dovolili 

načrtnúť formu odpovede, naznačujúcu komplexitu problému : 

 

„Rebrovaná schránka predstavuje masívnejší obal mäkkého tela. Lepšie teda odoláva 

fyzikálno-dynamickým aspektom prostredia. Neprepadá sa do substrátu, čo jej nositeľovi 

umožňuje osídľovať nové niky v oblastiach s jemnejším sedimentom (pokračujúc v 

evolučnom trende úzkej skupiny v rámci podčeľade Exogyrinae a kopírujúc transgresný 

trend hladiny svetového oceánu koncom obdobia cenomanu a začiatkom turónu). V danom 

paleoekologicky „posunutom“ prostredí je vplyvom vonkajších faktorov znížená dostupnosť 

CaCO3 potrebného na tvorbu veľkých kalcitových priziem ostraka, čo vytvára opätovný tlak 

na zmenu štruktúry schránky a tým i jej stavbu. Vzhľadom na menší kompetičný tlak skrz 

neobsadenosť niky, nepredstavuje však sťažená sekrécia výraznejší problém. Zvlášť, pokiaľ 

rebrovanie pôsobí preventívne i voči predátorovi  striktne viazanému na toto prostredie. Tým 

sa z neho stáva prvok koevolúcie ...“ 

 

8.3 Definícia intragenerických línií rodu Rhynchostreon Bayle 
Na základe výsledkov predkladanej práce navrhujeme rozlišovať dve intragenerické línie 

rodu Rhynchostreon. Líniu hladkú a líniu rebrovanú. Z výsledkov je zrejmá istá litofaciálna 

závislosť, odzrkadľujúca odlišnú ekologickú afinitu zastúpených taxónov (predkladanému 

modelu sa budeme podrobnejšie venovať v nasledovnej kapitole (kapitola 8.4 Súboj dvoch 

línií).  
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K rebrovanej línií je zo študovaných druhov možné radiť druh Rhynchostreon plicatulum 

(Tab. III. obr. g), ako aj druh Rhynchostreon costaturoniense sp.n. (Tab. III obr. a-f). Hladká 

línia je reprezentovaná druhom Rhynchostreon suborbiculatum (Tab. I; Tab. II). 

Predkladaný model litofaciálnej afinity je okrem študovaných druhov hypoteticky možné 

rozšíriť i na zástupcov druhu Rhynchostreon mermeti, ktorý podľa Malchusa (1990) 

predstavuje sesterský taxón k ostatným druhom rodu Rhynchostreon. Tento je doložený 

v rozsahu spodného až vrchného cenomanu Afriky, pričom Malchus (1990) spomína jeho 

výskyt v súvislosti s jemnozrnnejšími substrátmi. V kontexte ancestrálnej vetvy rebrovanej 

línie predstavuje zaujímavú otázku pozícia rodu Algerogyra Záruba (1992) (Tab. 4A). Rod 

popísaný zo spodného cenomanu Alžírska bol autorom definovaný práve na základe 

prítomnosti výraznej skulptácie podobného typu, ako v prípade nami popisovanej rebrovanej 

líne (rebrovanie je podobné skulptácii druhu Rhynchostreon costaturoniense). Napriek 

veľkej úcte, ktorú chováme k samotnému autorovi tohto pomenovania i jeho práci na poli 

štúdia ustríc, dovolili by sme si  označiť rodový charakter tohto znaku za diskutabilný. 

K tomuto záveru nás vedie (podľa nášho názoru) nie úplne vhodné zdôvodnenie potreby 

zavedenia nového rodu zo strany autora, v ktorom považuje ním študovaný materiál za 

jedinečný práve na základe prítomnosti skulptácie v apikálnej oblasti ľavej misky. Pozícia 

taxónu však zostáva i naďalej otáznou, nakoľko tento sa od charakteristiky rodu 

Rhynchostreon odlišuje i radou ďalších parametrov (napr. častejšiu prítomnosť plôšky 

pripevnenia, poukazujúcu pravdepodobne na čiastočne odlišný spôsob života). 

 

Obr. XXXIV  - Modelová schéma intragenerických línií rodu Rhynchostreon a ich faciálnej afinity. 



78 
 

8.4 Súboj dvoch línií  

 Ekologicko evolučné modely 

 
 
8.4.1 Popis metodiky tvorby modelov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. XXXV, str.78; Obr. XXXVI, str.80 – Hypotetické modely rozdielu v životných stratégiách  

intragenerických línií rodu Rhynchostreon. Graf modelu je zostavený na základe hodnôt početnosti 

jednotlivých veľkostných tried, odzrážajúcich mortalitu v daných ontogenetických štádiách. Metodika tvorby 

grafu sa zakladá na čiastočnej kalkulácií relatívnych hodnôt mortality. Krivka (kA) ohraničujúca plochu 

prináležiacu hladkej línií, zodpovedá reálnym hodnotám početnosti danej veľkostnej triedy T. Krivka (kB) 

ohraničujúca plochu rebrovanej línie, bola zostavená na základe dát, prepočítaných podľa vzťahu (3):                                                  

                                                                
Využívané veličiny:  

Ra,T = relatívna početnosť druhu A v prepočte na druh B v danej veľkostnej triede T; Ai = početnosť druhu 

A v i-tej veľkostnej triede; Bi = početnosť druhu B v i-tej veľkostnej triede; n = počet veľkostných tried (v 

našom prípade 5); Na, T = počet jedincov druhu A vo veľkostnej triede T. 

 

na základe hodnôt absolútnej mortality vo veľkostných triedach. Metodika bola zvolená z dôvodu 

ilustratívnejšeieho porovnania skladby veľkostných tried za absolútneho vymretia všetkých jedincov daných 

línií hypotetickej populácie, obsahujúcej z oboch línií zhodný počet jedicov. Plochy (pA, pB, pXO) 

jednotlivých celkov (A, B, XO-krivky vyhodnocovaných hodnôt) grafu, predstavujú záznam čiastkových 

životných stratégií (definovaných na základe mortality v jednotlivých ontogenetických štádiách). Tento je 

vymedzený rozdielom ich plošného rozsahu. Nejedná sa o priamy model úspešnosti jednotlivých stratégií.  

K jej komplexnému zhodnoteniu je potrebný vstup ďaľších faktorov diskutovaných v predkladanej práci ! 

Pozn.!: Obr. XXXV. Str. 78 – krivka kXO a plocha pXO zobrazujú stratégiu v prípade Rhynchostreon 

suborbiculatum (t.j. hladká línia) z orlovských pieskovcov. Slúži na dokreslenie stratégií línií a nie je pomerne 

prepočítaná. 

Obr. XXXVII, str. 81 – Hypotetický model, zobrazujúci úspešnosť životných stratégií  dvoch línií rodu                                                   

Rhynchostreon naprieč litológiou. Táto bola vyhodnocovaná v dvoch kontrólnych bodoch (pre každú z línií), 

pričom jeden odpovedá vrchnému cenomanu (1) a druhý strednému turónu (2).  Metodika tvorby grafu uvažuje 

s hodnotou „paleo-Relative fittness“ (horizontálna os), definovanou ako percento jedincov danej línie zo 100% 

všetkých jedincov v danom kontrólnom bode. Pri tvorbe modelu boli započítané všetky študované lokality, 

v snahe odzrkadliť i schopnosť línií osídliť prostredia s rozdielnou ekologickou valenciou. Túto považujeme 

za výraznú adaptačnú výhodu. Obe sekcie (patriace dvom líniám) vyobrazenia sú prepočítané vo vzájomnom 

pomere. Na pozadí modelu vidíme priebeh transgresného procesu, zohrávajúceho kľúčovú rolu smerom k 

litofaciálnym zmenám. 

(3) 
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8.4.2 Terminálna úvaha o intragenerických koevolučných vzťahoch „Dávida s 
Goliášom“  
Diskusia predkladaných evolučne-ekologických modelov rodu Rhynchostreon 

 
„Evolúcia je chaos so spätnou väzbou “ 

Joseph Ford 

 
 
 

Intragenerický koevolučný zápas. Všadeprítomný prejav súbežnej evolúcie širokého spektra 

skupín organizmov, ktorý predstavuje nezastupiteľnú úlohu tak v ekológií ako i evolučnej 

biológií. Sme v ňom svedkami „súboja“ sesterských druhov alebo línií, ktoré stoja bok po 

boku a nepriamo kompetujú o životný priestor. Každá pritom zastávajúc inú životnú 

stratégiu. Obdobie cenomanu a turónu je známe sukscesiou výrazných zmien. Tieto sa 

zákonite podpisovali na živote vtedajšieho sveta a evolúcii organizmov, ktoré ho obývali. 

Transgresný proces, za ktorým stáli prevažne horotvorné procesy Alpínskej orogenézy, 

nebol sprevádzaný iba tak často skloňovaným vzostupom hladiny svetového oceánu. 

Spoločne s ním sa prejavujú i zmeny v zastúpení sedimentačných prostredí, a teda 

i litofaciálnych typov uloženín tohto obdobia. Spoločne s postupom mora do vnútrozemia 

sú v dôsledku transgresného procesu zaplavované obrovské plochy príbrežných oblastí 

kontinentu za vzniku rozsiahlych epikontinentálnych morí. Vplyvom procesov transgresie 

dochádza k obmedzeniu plochy vznosových oblastí, a teda nepriamo i územného 

rozsahu povodí riek. Tieto faktory sa zákonite prenášajú i do absolútnych objemov 

klastického materiálu, transportovaného riekami do systému svetového oceánu. Na 

rozsiahlych zaplavených územiach vznikajú „de novo“ ďalšie šelfové oblasti. Tieto 

Obr. XXXV - Hypotetický model rozdielu v životných stratégiách  intragenerických línií rodu Rhynchostreon 

v období cenomanu. Popis metodiky tvorby modelu viď úvod state (kapitola 8.4.1 str. 78).   
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poskytujú množstvo novovytvorených ekologických ník, ktoré v nadväznosti 

poskytujú priestor pre potenciálnu diverzifikáciu morskej fauny (a rozvoj preadaptácií) 

v boji o ich obsadenie. Prostredie je svojimi charakteristikami stvorené pre život ustričných 

asociácií. Podčelaď Exogyrinae predstavovala „evolučne dravú“ skupinu a to najmä 

schopnosťou obsadiť i prostredia, charakteristické sedimentáciou uloženín jemnejších 

zrnitostných tried (Seilacher, 1984). Vychádzajúc z týchto faktov a samotného princípu 

„Červenej kráľovny“ navrhnutého Van Valenom (1973, 1974) nám pripadá nanajvýš 

nepravdepodobné, že by sa tradične plytkovodná skupina ustríc, vyhla reakcii (sensu lato, 

nakoľko pravdepodobne šlo o predispozíciu, s ohľadom na prítomnosť rebrovanej línie v 

súvrstviach cenomanu) na vývoj podobného charakteru. Epikontinentálne moria 

rozprestierajúce sa na území ČKP predstavovali jednu z najväčších oblastí tohto typu v ére 

fanerozoika (Andrew et al., 2010). Rozdiel v zrelosti  materiálu (tak mineralogickej ako 

i štruktúrnej) svedčí o tom, že v priebehu cenomansko-turónskej transgresie vzniká vo 

viacerých častiach ČKP mnoho nových marinných prostredí, ktoré ležia ďaleko od prínosu 

klastického materiálu. Hĺbka mora pokrývajúceho šelf pritom (súdiac na základe hodnôt 

izotopových pomerov kyslíka a batymetrických výpočtov predkladaných v práci) nemusela  

ani vo vzdialenosti niekoľkých kilometrov od pevniny presahovať hranicu prvých metrov. 

Tento aspekt vytvoril silný selekčný tlak, ktorý mohol viesť k rozvoju životných stratégií 

naberajúcich podobu konkrétnych druhov a línií, v predchádzajúcich obdobiach 

prežívajúcich v danom regióne „na pozadí“ dominantných skupín. Domnievame sa, že 

v cenomanskom a turónskom mori sme svedkami koevolúcie dvoch intragenerických línií 

rodu Rhynchostreon - hladkej a rebrovanej.  Evolučný trend v prípade hladkej línie smeruje 

k tradičnej modelovej R stratégii (založenej na nízkej náročnosti a efektívnosti metabolizmu, 

ako i na snahe o čo najrýchlejšie rozmnoženie). Táto stratégie sa v priebehu fanerozoika 

opakovane ukázala ako veľmi úspešná, zvlášť pokiaľ  ogranizmy žijú v dynamickom 

prostredí podliehajúcom výraznému tlaku stresových faktorov, proti ktorému by sa len ťažko 

bránili iným spôsobom. V takomto prípade sa javí ako najvhodnejšie východisko, čo 

najrýchlejšie odovzdanie genetickej informácie. V zásade sa jedná o druhy, žijúce 

v  oblastiach blízko pevniny (a teda s vysokou dynamikou prostredia a s vysokým prínosom 

klastického materiálu). V prípade rebrovanej línie sa situácia javí ako odlišná. Na základe 

podkladov sumarizovaných v predkladanej práci interpretujeme akúsi formu K stratégie. 
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Táto je založená na snahe zotrvať čo najdlhšiu dobu v produktívnom veku, tvoriť potomstvo 

a predávať genetickú informáciu.  

 

 

Definovaná schopnosť je pravdepodobne vykúpená cenou komplikovanejších 

metabolických dráh (súvisiacich mimo iné i s procesom sekrécie schránky?), ktoré 

predstavujú v počiatočných štádiách extrémnu záťaž. Tieto faktory vysvetľujú tak presun 

maxima úmrtnosti do neskorších ontogenetických štádií, ako i zvýšenú úmrtnosť mladých 

jedincov (znásobenú v prostredí nevyhovujúcom pre rozvoj línie). Naproti tomu umožňuje 

skupine osídľovať  a následne  prosperovať (v zmysle stať sa konkurencieschopnou) 

v  ekologických nikách novovznikajúcich v priebehu turónu. Metabolická náročnosť 

sekrécie skulptovanej schránky teda predstavuje akúsi  „investíciu do budúcna“. S postupom 

transgresného trendu a s ním spojených procesov sa (v istých oblastiach) začína K stratégia 

javiť ako možná voľba.  Prípadná rozrôznenosť línií v otázke potravných preferencií 

podčiarkuje vyššie uvedené a umožňuje dvom druhom jedného rodu existenciu v spoločnom 

časopriestore.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. XXXVI - Hypotetický model životných stratégií intragenerických línií rodu Rhynchostreon v období 

turónu. Popis metodiky tvorby modelu viď úvod state (kapitola 8.4.1, str. 78).  



82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. XXXVII - Hypotetický model, zobrazujúci úspešnosť životných stratégií  dvoch línií rodu                                                   

Rhynchostreon v priebehu iniciálnej etapy cenomansko-turónskej transgresie (naprieč litológiou). Popis 

metodiky tvorby modelu viď úvod kapitoly (kapitola 8.4.1, str. 78).  
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9   Záver 
 

Závery predkladanej práce formulujeme na základe najrozsiahlejšej zbierky ustríc rodu 

Rhynchostreon v Českej republike. Práca predstavuje komplexnú štúdiu ekologických 

aspektov evolúcie tohto rodu. Túto uzatvárame s nasledovnými evolučnými a ekologickými 

závermi, pričom sme si vedomí faktu, že väčšina z nich vyžaduje do budúcna pokračujúci 

výskum, a až do doplnenia ďalším faktografickým materiálom zostáva v rovine 

odôvodnených hypotéz.: 

 

1, Pomenovanie Rhynchostreon plicatulum stanovené Lamarckom (1819) nepredstavuje 

synonymum pre označenie druhu Rhynchostreon suborbiculatum, ako sa mylne nazdáva 

časť autorov (e.g. Videt, 2014). Na základe výsledkov práce taxón v súčasnosti hodnotíme 

ako platný. Za otázny (do budúcna) považujeme skôr jeho možný vzťah k druhu 

Rhynchostreon mermeti. Zároveň v predkladanej práci prinášame popis jeho prvého výskytu 

z územia strednej Európy. 

 

2, Práca prináša návrh nového druhu Rhynchostreon costaturoniense, uvádza jeho 

kompletnú dokumentáciu a presne definuje jeho vymedzenie (paleoekologické i evolučné) 

v rámci rodu Rhynchostreon. Z fylogenetického pohľadu druh považujeme za ancestrálneho 

nástupcu cenomanských druhov rebrovanej línie (Rhynchostreon plicatulum 

a Rhynchostreon mermeti) v období turónu. Zároveň ho považujeme za nositeľa podobnej 

životnej stratégie. K druhu Rhynchostreon suborbiculatum (sens. strict.) druh radíme ako 

sesterský. 

 

3, V rámci rodu Rhynchostreon (zahŕňajúc druh Rhynchostreon mermeti a pôvodný druh 

Rhynchostreon suborbiculatum (sens. lato) - t.j. Rhynchostreon plicatulum, Rhynchostreon 

costaturoniense a Rhynchostreon suborbiculatum (sens. strict.)) práca definuje dve sesterské 

línie – hladkú a rebrovanú. Zároveň uvažuje možnú zónu hybridizácie v niektorých 

prípadoch kontaktu definovaných línií. 

 

4, Opierajúc sa mimo iné o výsledky izotopových meraní O (δ18O) a C (δ 13C) načrtávame 

dve životné stratégie (R a K) v prípade línií študovaného rodu. Hladká línia zastáva 

oportunistickú R stratégiu, kým rebrovaná rada smeruje pravdepodobne k istému 

typu K stratégie.  
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5, Na základe výsledkov práce hodnotíme všetky lokality ČKP ako extrémne plytkovodné 

(prvé metre hĺbky), zaradenie lokality Hôrka „nad pumpou“ je bohužiaľ i naďalej 

diskutabilné. V prípade lokalít turónu predpokladáme výraznú vzdialenosť od prínosu 

klastického materiálu, ktorá sa odrázila v charaktere sedimentácie a indikuje polohu 

v distálnejších častiach panvy. Množstvo prinášaného klastického materiálu, a teda 

litofaciálny charakter sa výrazne mení v zostupnom rade (od jemnozrnných sedimentov 

s vyšším podielom základnej hmoty (na úkor zastúpenej klastickej zložky)  ku sedimentom 

s vyšším podielom hrubozrnnejšej frakcie:  

Měcholupy/Železná (turón ) - Liběšice/Dubčany (turón) - Nová Lhota Falošný lom 

(cenoman) - Červené Pečky (cenoman) - Nová Lhota Dinosaurí lom (cenoman) 

 

6, Na základe štúdia ultraskulptúr bol preukázaný pravdepodobný rozdiel v sekrečnom 

vzorci priziem schránky dvoch línií rodu Rhynchostreon.  

 

7, Na základe tafonomických pomerov a štúdia ichnologického materiálu predpokladáme v 

sedimentárnej oblasti orlovského pieskovca prostredie s relatívne vysokou energiou. Na 

základe výskytu zástupcov podtriedy radiolaria a skupiny planktonických foraminifer 

súdime, že oblasť komunikovala s otvoreným morom vo väčšej miere, ako sa predpokladalo. 

Domnievame sa, že oblasť bola súčasťou zložitého estuáriového systému. 

 

 8, Na základe vzostupu šírky prírastkových pásov naprieč ontogenézou, predpokladáme 

pedomorfné trendy v evolúcií ustríc druhu Rhynchostreon suborbiculatum. Evolúciu 

môžeme v prostredí ČKP uvažovať ako heterochrónickú.  
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