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emné struktury a ultrastruktury vn jšího povrchu 
a vnit ní ásti exoskeletonu trilobit  byly studo-

vány již od konce 19. a první poloviny 20. století 
(Budil a Hörbinger, 2007). Možnosti studia ultra-
struktur exoskeletonu devonských dalmanitidních 
trilobit  z pražské pánve byly diskutovány ve výše 
zmín né práci. Výsledky ukazují, že vnit ní ást
exoskeleton  je zde ve v tšin  p ípad  rekrystalo-
vaná a je vypln na jemným homogenním sparitic-
kým cementem. V n kterých vzorcích byly pochyb-
né zbytky ultrastructur sice pozorovány, p edevším 
jsou však dob e zachovány struktury o í. P ízniv
jsou také zachovány i megapóry i jemn jší póry pe-
netrující exoskeleton a také asto velmi jemné povr-
chové skulptury exoskeletonu. P edložená zpráva 
p edstavuje první výsledky analogické studie ordo-
vických trilobit  pražské pánve.

Bylo studováno celkem 66 výbrus  a 12 vzork
bylo studováno pod elektronovým mikroskopem. 
Materiál pocházel z k emitých konkrecí, vápenc ,
jílovc  a siltovc  šáreckého, dobrotivského, zaho-
anského a králodvorského souvrství (st ední – 

svrchní ordovik, darriwil až katian). Studovány tyto 
druhy: Ormathops (O.) atavus (Barrande, 1872); 
Ormathops (O?) novaki (Klou ek, 1916); Zeliszkella 
oriens (Barrande, 1872); Zeliszkella mytoensis
(Klou ek, 1916); Eudolatites dubius (Barrande, 
1846); Placoparia (P.) cambriensis Hicks, 1875; 
Asaphellus desideratus (Barrande, 1872); Pricyclo-
pyge binodosa binodosa (Salter, 1859); Cyclopyge
marginata Hawle a Corda; 1847; Microparia spe-
ciosa Hawle a Corda, 1847 a Zetillaenus wahlen-
bergianus (Barrande, 1852). Lešt né a zakryté vý-
brusy byly pozorovány pod optickým mikroskopem 
NIKON SMZ 1500, fragmenty exoskeleton  pak 
pod elektronovým mikroskopem CamScan CS 3200.  

asov  náro ná metodika užitá Dalingwaterem & 
Millerem (1977) s použitím leptání EDTA (sodná 
s l), ani katodoluminiscen ní metoda nebyly použi-
ty v této rané fázi práce, ale jsou plánovány pro ná-
sledující studie.

Zachování exoskeleton  ordovických trilobit  je 
znateln  horší ve srovnání s devonským materiálem. 
Je to sice pon kud p ekvapivé, ale v podstat  p ed-
vídatelné zjišt ní i v p ípad  materiálu z k emitých 
konkrecí (p vodn  z ejm  karbonátových, viz         
Kukal, 1962) ze šáreckého a dobrotivského souvrst-
ví. P vodní exoskeleton je v t chto konkrecích totiž 
v tšinou rozpušt n a prostor mezi vnit ním a vn j-
ším povrchem schránky je sekundárn  vypln n mi-
krokrystalickým, homogenním nebo také palisádo-
vým k emenem. Jen velmi z ídka jsou patrné 
neur itelné laminární struktury, ale není jisté, jde-li 
o zbytky p vodních mikrostruktur a nebo spíše          
o um lé struktury vzniklé b hem lešt ní. V mnoha 
p ípadech je p vodní exoskeleton zcela rozpušt n a 
mezi otiskem vn jší a vnit ní strany exoskeletonu se 
nachází dutina.

P estože zkamen liny z šáreckého a dobrotiv-
ského souvrství se zdají být makroskopicky velmi 
dob e zachovány, tento typ zachování ve skute nosti
zcela p evažuje. Také fragmenty exoskeletonu pozo-
rované pod elektronovým mikroskopem ukazují p i
v tším zv tšení v tšinou homogenní lom, strukturo-
vaný pouze drobnými krystaly diagenetického k e-
mene, beze stopy p vodních struktur. Podobn , v t-
šina makroskopicky velmi dob e zachovalých 
zbytk  o i O. (O.) atavus, O. (O.?) novaki a Pricy-
clopyge binodosa pozorováných pod vyšším zv tše-
ní je velmi špatn  zachována. Rozpušt né o ky
v tšinou tvo í otvory ve z ecí plošce oka. P esto je 
možno pozorovat adu zajímavých fenomén , jako
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nap íklad nepravidelnosti v uspo ádání o ek (p e-
devším u O. (O.) atavus a O. (O.?) novaki (viz 
Clarkson 1977 a Budil 1999), ale vzácn  je lze po-
zorovat i u Pricyclopyge binodosa). N které negati-
v  o í dalmanitid  zachovaly p vodní klenutí o-
ek. Detaily jejich povrchu jsou však i zde áste n

korodované nebo pokryté hustými, drobnými krysta-
ly diageneticky vzniklého k emene. V kontrastu 
s tímto p evažujícím, nep íznivým typem zachování 
jsou výborn  zachované struktury a možná i ultra-
struktury o í pozorovatelné u n kterých dalmanitid-
ních trilobit  z dobrotivského souvrství. U n kolika 
jedinc Zeliszkella oriens z Pelc-Tyrolky (coll.          
J. Van k), pocházející z malé karbonaticko-k emité 
konkrece, jsou patrné výte n  zachovalé o ky
schizochroálního oka s pochybnými zbytky trabe-
cullae (struktury vedoucí sv tlo – B. Schoenemann, 
ústní sd lení). Na základ  pozorování jak ordovic-
kých, tak i devonských trilobit  pražské pánve, lze 
íci, že detailní struktury složených o í jsou zde as-

to zachovány i u jedinc , u kterých ostatní ásti 
exoskeletonu jsou pom rn  špatn  zachovány. To je 
pravd podobn  zp sobeno jiným p vodním slože-
ním trilobitového r zných ástí trilobitového exo-
skeletonu. Jednotlivá o ka byla tvo ena p evážn
krystalickým uhli itanem vápenatým, zatímco 
ostatní ásti exoskeletonu tvo il laminovaný chitin, 
více i mén  inkrustovaný uhli itanem vápenatým 
(viz Klug et al. 2008 a 2009).  

Nejlepší zachování u trilobit  ordoviku pražské 
pánve bylo pozorováno u materiálu z králodvor-
ského souvrství. Prokazatelné zbytky p vodního 
exoskeletonu byly získány a opatrn  sloupnuty 
z n kolika exemplá Microparia speciosa, Zetil-
laenus wahlenbergianus a Cyclopyge marginata
pocházející z jemného vápnitého jílovce a vápni-
tých konkrecí. Vzorky byly zkoumány pod elek-
tronovým mikroskopem. Byly pozorovány detaily 
holochroálních o i s drobnými o kami, jemné po-
vrchové struktury jako terrace-lines, penetrace 
exskeletonu jemnými póry atd. Stopy možné lami-
nace exoskeletonu byly zjišt ny v n kolika frag-
mentech, ale rekrystalizace vnit ní ásti exoskele-
tonu je patrná i zde. V jemných jílovcích je 
exoskeleton v tšinou rozpraskán i plasticky defor-
mován, ale i tak jsou vzorky z králodvorského sou-
vrství výrazn  lépe zachovalé než z jiných ordo-
vických souvrství. Je z ejmé, že facie jemných 
jílovc   králodvorského souvrství (lokáln  bohatá 
na CaCo3) je zna n  perspektivní pro studium vel-
mi jemných morfologických detail  trilobit , stejn
jako i jiných živo ich .

Pod kování:
P ísp vek byl podpo en grantovými projekty GA R
205/09/1521, rovn ž grantem GAAV A304130601 a výz-
kumnými zám ry MSM 0021620855 a MZP 0002579801

.

Literatúra:
BUDIL, P. 1999. Some comments on the genus Ormathops Delo from the Bohemian Ordovician. - Acta Universitatis          

Carolinae, Geologica 43 (1/2), 373-376. Praha. 
BUDIL, P. - HÖRBINGER, F. 2007. Exoskeletal structures and ultrastructures in Lower Devonian dalmanitid trilobites of 

the Prague Basin (Czech Republic). Bulletin of Geosciences. 82. 1. s.27-36.
CLARKSON, E. N. K. 1971. On the early schizochroal eyes of Ormathops (Trilobita, Zeliszkellinae). - Mémoires de Bur. 

Rech. Geol. Miniers, 73, 51-63. 
DALINGWATER, J.E. - MILLER, J. 1977. The laminae and cuticular organization of the trilobite Asaphus raniceps. Pala-

eontology 20, 21-32. 
KLUG, CH. – SCHULTZ, H. – DE BAETS, K. 2008. Red trilobites with green eyes from the Devonian of Morocco. Erlan-

ger geologische Abhandlungen 6, Jahrestagung der Paläontologischen Gesselschaft 8.-10. September 2008, 98,              
Erlangen 

KLUG, C., SCHULZ, H., AND DE BAETS, K. 2009. Red Devonian trilobites with green eyes from Morocco and the silici-
fication of the trilobite exoskeleton. Acta Palaeontologica Polonica 54 (1): 117–123.

KUKAL Z. 1962. Petrographical investigation of the Ordovician Šárka Beds in the Barrandian area. (English summary). 
Sbor. Úst . Úst.geol., Odd. geol. 27, 175–214. 


