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ýasovČ nároþná metodika užitá Dalingwaterem &
Millerem (1977) s použitím leptání EDTA (sodná
sĤl), ani katodoluminiscenþní metoda nebyly použity v této rané fázi práce, ale jsou plánovány pro následující studie.
Zachování exoskeletonĤ ordovických trilobitĤ je
znatelnČ horší ve srovnání s devonským materiálem.
Je to sice ponČkud pĜekvapivé, ale v podstatČ pĜedvídatelné zjištČní i v pĜípadČ materiálu z kĜemitých
konkrecí (pĤvodnČ zĜejmČ karbonátových, viz
Kukal, 1962) ze šáreckého a dobrotivského souvrství. PĤvodní exoskeleton je v tČchto konkrecích totiž
vČtšinou rozpuštČn a prostor mezi vnitĜním a vnČjším povrchem schránky je sekundárnČ vyplnČn mikrokrystalickým, homogenním nebo také palisádovým kĜemenem. Jen velmi zĜídka jsou patrné
neurþitelné laminární struktury, ale není jisté, jde-li
o zbytky pĤvodních mikrostruktur a nebo spíše
o umČlé struktury vzniklé bČhem leštČní. V mnoha
pĜípadech je pĤvodní exoskeleton zcela rozpuštČn a
mezi otiskem vnČjší a vnitĜní strany exoskeletonu se
nachází dutina.
PĜestože zkamenČliny z šáreckého a dobrotivského souvrství se zdají být makroskopicky velmi
dobĜe zachovány, tento typ zachování ve skuteþnosti
zcela pĜevažuje. Také fragmenty exoskeletonu pozorované pod elektronovým mikroskopem ukazují pĜi
vČtším zvČtšení vČtšinou homogenní lom, strukturovaný pouze drobnými krystaly diagenetického kĜemene, beze stopy pĤvodních struktur. PodobnČ, vČtšina makroskopicky velmi dobĜe zachovalých
zbytkĤ oþi O. (O.) atavus, O. (O.?) novaki a Pricyclopyge binodosa pozorováných pod vyšším zvČtšení je velmi špatnČ zachována. RozpuštČné þoþky
vČtšinou tvoĜí otvory ve zĜecí plošce oka. PĜesto je
možno pozorovat Ĝadu zajímavých fenoménĤ, jako

emné struktury a ultrastruktury vnČjšího povrchu
a vnitĜní þásti exoskeletonu trilobitĤ byly studovány již od konce 19. a první poloviny 20. století
(Budil a Hörbinger, 2007). Možnosti studia ultrastruktur exoskeletonu devonských dalmanitidních
trilobitĤ z pražské pánve byly diskutovány ve výše
zmínČné práci. Výsledky ukazují, že vnitĜní þást
exoskeletonĤ je zde ve vČtšinČ pĜípadĤ rekrystalovaná a je vyplnČna jemným homogenním sparitickým cementem. V nČkterých vzorcích byly pochybné zbytky ultrastructur sice pozorovány, pĜedevším
jsou však dobĜe zachovány struktury oþí. PĜíznivČ
jsou také zachovány i megapóry i jemnČjší póry penetrující exoskeleton a také þasto velmi jemné povrchové skulptury exoskeletonu. PĜedložená zpráva
pĜedstavuje první výsledky analogické studie ordovických trilobitĤ pražské pánve.
Bylo studováno celkem 66 výbrusĤ a 12 vzorkĤ
bylo studováno pod elektronovým mikroskopem.
Materiál pocházel z kĜemitých konkrecí, vápencĤ,
jílovcĤ a siltovcĤ šáreckého, dobrotivského, zahoĜanského a králodvorského souvrství (stĜední –
svrchní ordovik, darriwil až katian). Studovány tyto
druhy: Ormathops (O.) atavus (Barrande, 1872);
Ormathops (O?) novaki (Klouþek, 1916); Zeliszkella
oriens (Barrande, 1872); Zeliszkella mytoensis
(Klouþek, 1916); Eudolatites dubius (Barrande,
1846); Placoparia (P.) cambriensis Hicks, 1875;
Asaphellus desideratus (Barrande, 1872); Pricyclopyge binodosa binodosa (Salter, 1859); Cyclopyge
marginata Hawle a Corda; 1847; Microparia speciosa Hawle a Corda, 1847 a Zetillaenus wahlenbergianus (Barrande, 1852). LeštČné a zakryté výbrusy byly pozorovány pod optickým mikroskopem
NIKON SMZ 1500, fragmenty exoskeletonĤ pak
pod elektronovým mikroskopem CamScan CS 3200.
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napĜíklad nepravidelnosti v uspoĜádání þoþek (pĜedevším u O. (O.) atavus a O. (O.?) novaki (viz
Clarkson 1977 a Budil 1999), ale vzácnČ je lze pozorovat i u Pricyclopyge binodosa). NČkteré negativĤ oþí dalmanitidĤ zachovaly pĤvodní klenutí þoþek. Detaily jejich povrchu jsou však i zde þásteþnČ
korodované nebo pokryté hustými, drobnými krystaly diageneticky vzniklého kĜemene. V kontrastu
s tímto pĜevažujícím, nepĜíznivým typem zachování
jsou výbornČ zachované struktury a možná i ultrastruktury oþí pozorovatelné u nČkterých dalmanitidních trilobitĤ z dobrotivského souvrství. U nČkolika
jedincĤ Zeliszkella oriens z Pelc-Tyrolky (coll.
J. VanČk), pocházející z malé karbonaticko-kĜemité
konkrece, jsou patrné výteþnČ zachovalé þoþky
schizochroálního oka s pochybnými zbytky trabecullae (struktury vedoucí svČtlo – B. Schoenemann,
ústní sdČlení). Na základČ pozorování jak ordovických, tak i devonských trilobitĤ pražské pánve, lze
Ĝíci, že detailní struktury složených oþí jsou zde þasto zachovány i u jedincĤ, u kterých ostatní þásti
exoskeletonu jsou pomČrnČ špatnČ zachovány. To je
pravdČpodobnČ zpĤsobeno jiným pĤvodním složením trilobitového rĤzných þástí trilobitového exoskeletonu. Jednotlivá oþka byla tvoĜena pĜevážnČ
krystalickým uhliþitanem vápenatým, zatímco
ostatní þásti exoskeletonu tvoĜil laminovaný chitin,
více þi ménČ inkrustovaný uhliþitanem vápenatým
(viz Klug et al. 2008 a 2009).

Nejlepší zachování u trilobitĤ ordoviku pražské
pánve bylo pozorováno u materiálu z králodvorského souvrství. Prokazatelné zbytky pĤvodního
exoskeletonu byly získány a opatrnČ sloupnuty
z nČkolika exempláĜĤ Microparia speciosa, Zetillaenus wahlenbergianus a Cyclopyge marginata
pocházející z jemného vápnitého jílovce a vápnitých konkrecí. Vzorky byly zkoumány pod elektronovým mikroskopem. Byly pozorovány detaily
holochroálních oþi s drobnými þoþkami, jemné povrchové struktury jako terrace-lines, penetrace
exskeletonu jemnými póry atd. Stopy možné laminace exoskeletonu byly zjištČny v nČkolika fragmentech, ale rekrystalizace vnitĜní þásti exoskeletonu je patrná i zde. V jemných jílovcích je
exoskeleton vČtšinou rozpraskán i plasticky deformován, ale i tak jsou vzorky z králodvorského souvrství výraznČ lépe zachovalé než z jiných ordovických souvrství. Je zĜejmé, že facie jemných
jílovcĤ králodvorského souvrství (lokálnČ bohatá
na CaCo3) je znaþnČ perspektivní pro studium velmi jemných morfologických detailĤ trilobitĤ, stejnČ
jako i jiných živoþichĤ.
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