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ZÁSTUPCI ÈELEDI DISCOSAURISCIDAE (ROMER 1947)
NA LOKALITÌ OBORA
Representatives of the family Discosauriscidae (Romer 1947) on the Obora locality
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Abstract
The Obora locality is known from the last century. I found about 150 specimens of the discosauriscids skelets during the last year.
I determined 26 specimens as the Discosauriscus austriacus (Makowsky 1876). Other specimens are problematic for better definition.

Úvod
Zaèátky výzkumù permských sedimentù boskovické
brázdy se datují do konce 19. a poèátkù 20. století. Do této
doby spadají i objevy pelokarbonátových obzorù v severním køídle této struktury. Je proto pozoruhodné, e oborské
nalezitì bylo objeveno a v roce 1954 pøi geografickogeologickém mapování UK Praha. Dvoøák, Havlena (1957)
poprvé zaøadili nalezené vrstvy do svitáveckého obzoru a
to pøedevím díky nálezùm hmyzu. Havlena, pinar (1961)
stratigrafickou pozici pøehodnotili a zaøadili obzor jako
baèovský, a to jako jeho støední vrstvy. Jaro (1962) potvrdil
stratigrafii sensu Dvoøák, Havlena (1957), a celou pozici
zpøesnil zaøazením obzorù do letovického souvrství stejnojmenné oblasti. pinar (Havlena, pinar 1961) zde popsal
nálezy obojivelníkù a urèil je jako Discosauriscus potamites (Steen 1938), Discosauriscus pulcherrimus (Fritsch
1879), Letoverpeton austriacum (Makowsky 1876).
Následné práce se ji skupinì Labyrinthodontia nevìnovaly. Vekeré výzkumy byly soustøedìny pouze na øád
Insecta.

karbonizované, co zpùsobuje velmi èasté zastøení dùleitých morfologických struktur lebek, a proto je tìké pøesnì
zaøadit konkrétní jedince k pøíslunému druhu. Pøi analýze
vzorkù bylo pouze 26 zaøazeno ke druhu Discosauriscus
austriacus (Makowsky 1876), 14 kusù bylo urèeno jako
Discosauriscus cf. austriacus, 32 kusù jako Discosauriscus
sp. a Discosauriscidae indet. reprezentují 73 kusù.
Studium ontogenetických stadií bylo provádìno na
zástupcích rodu Discosauriscus (Kuhn 1933). Podle
Klembary (2001) jsem vyèlenil 5 stadií zaloených na délce
kostí kránia. Jako hlavní ukazatel jsem pouil délku kostí
os nasale, frontale parietale a postparietale, u nejasných
vzorkù jsem sledoval i dalí taxonomické znaky, jako jsou
napø: velikost oènic, umístìní pineálního foramenu apod.
Jednotlivá stadia jsou tato: larva < 25 mm, pøechodné
stadium 25 - 30 mm, metamorfní stadium 31- 45 mm,
pøechodné stadium 46 - 50 mm, subadultní, adultní stadium
> 50 mm. Na Oboøe jsou zastoupena jednotlivá stadia
následovnì: kategorie I  24 exempáøù, kategorie II  16
exempláøù, kategorie III  31 exempláøù, kategorie IV  1
exempláø, kategorie V  0 exempláøù.

Lokalita

Tafonomie

Oborské nalezitì se nachází v severním køídle
boskovické brázdy, zhruba 5 km jz. od Boskovic, necelý
1 km j. od obce Jabloòany a 70 m v. od cesty Obora-Jabloòany. Výzkumy za cílem získání nového materiálu permských
obojivelníkù zde probíhaly mezi bøeznem a listopadem roku
2002. Studovaná vrstva bitumenního pelokarbonátu je 4050 cm mocná, pøesná lokalizace viz obr. 1.

Pøi studiu disartikulace fosilií diskosauriscidù byla
pouita ètyøstupòová kála, upravená podle Briggse 
Crowthera (1992). Hlavní znaky vedoucí k zaøazení do kály
jsou: rozpad kraniálního skeletu, zprohýbání tìla vlivem
posmrtného stahování svalù, disartikulace konèetin a
disartikulace páteøe. Jednotlivé stupnì jsou: 1. celý, nerozpadlý jedinec, bez zjevných známek disartikulace, 2.
projevuje se disartikulace kránia, tìlo prohnuté, 3. tìlo jeví
silné známky disartikulace, ovem jsou vidìt jasné souvislosti mezi disartikulovanými èástmi jedince, 4. tìlo
disartikulované, jednotlivé èásti nelze spolehlivì zaøadit
k urèitému jedinci.
Z celkového souboru 145 vzorkù jsem pro tafonomickou analýzu pouil pouze 81 jedincù, pøièem výbìr byl
proveden tak, aby byli zastoupeni co nejkompletnìjí
jedinci, nebo jinak by nebylo moné jednoznaèné zaøazení
k jednotlivým stupòùm disartikulace. Z analýzy jsem

Metodika
Na Oboøe bylo nalezeno pøes 150 rùzných èástí
diskosauriscidù. K pøesné druhové determinaci byly
pouito zhruba 70 jedincù se zachovalými lebeèními kostmi.
Jako hlavní taxonomické znaky nebyly ji vyuívány
kraniální rozmìry jak je uvádí napø. pinar (1952), ale
urèování bylo provádìno podle vztahù a rozmístìní kostí
na lebce ve smyslu Klembary (1997). Vechny kostry jsou
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Obr. 1  Profil fosiliferními vrstvami na Oboøe (upraveno podle Martínka et al. 2002).
Fig. 1  Geological cross-section of the fossiliferous layers on the Obora locality (adapted by Martínek et al. 2002).

vylouèil úlomky tìl, jednotlivé lebky a izolované èásti páteøí.
Zastoupení v jednotlivých stupních (obr. 2): stupeò 1. - 66
jedincù (81,5 %), stupeò 2. - 9 jedincù (11 %), stupeò 3. - 4
jedinci (5 %), stupeò 4. - 2 jedinci (2,5 %).
Kromì tìchto tafonomických znakù jsem sledoval
výskyt èervených a èerveno-hnìdých skvrn v pøední èást
hrudního koe. Skvrny se vyskytovaly témìø u 1/3
nalezených exempláøù (zhruba 50 jedincù). Zamìøil jsem se
na zjitìní pùvodu skvrn. Spektrální analýzou bylo zjitìno
velmi podobné zastoupení prvkù ve skvrnì i v okolní
horninì (tab. 1).

Diskuse
Podobnì jako na Kochovì (Klembara, Meszáro
1992) je na lokalitì Obora dominantní rod Discosauriscus
(Kuhn 1933) a druh Discosauriscus austriacus (Makowsky
1876). Doposud nebyl zjitìn ádný jiný druh obojivelníkù.
Zajímavé je zastoupení ontogenetických stádií. Jeliko
chybí adultní formy, pøedpokládám, stejnì jako Klembara
(2001), e adultní stadia byla velmi vzácná a obývala spíe
bøení a terestrické oblasti. Zcela dominantní jsou nálezy
larev a metamorfních stádií. Paraautochotonnì uloení mladí
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Obr. 2  Jednotlivé stupòe disartikulace rodu Discosauriscus (Kuhn 1933), foto autor. Èísla v rozích obrázkù odpovídají
stupòùm disartikulace.
Fig. 2  Individuals rank of disarticulation of the genus Discosauriscus (Kuhn 1933), photo author. Numbers in the
corners of the pictures are same as the ranks of disarticulations.

jedinci nevykazují známky predace èi kanibalismu. To
napovídá o decimaci vlivem vnìjích podmínek. Pravdìpodobnì dolo k pøemnoení vodních mikroorganismù vlivem
pøíhodných podmínek (zvýení teploty vody, zastavení
komunikace s ostatními èástmi jezera, apod.). Pøemnoený
vodní plankton byl stejnì jako dnes dùvodem eutrofizace
vodní masy s nárùstem odpadních toxinù, co mohlo vést
k úhynu obojivelníkù.
Témìø 82 % nalezených jedincù vykazuje minimální
disartikulaci a nejeví stopy delího transportu. Místo, kde
byli uloeni, se nacházelo pomìrnì blízko pùvodnímu
ivotnímu prostøedí. Anoxické podmínky stratifikovaného
jezera znemoòovaly napadení jak jedinci vlastního druhu,
tak jedinci rùzných mrchoroutù.
Analýza oxidaèních skvrn z tìla obojivelníkù
ukazuje, e ve vzorku skvrny je prakticky o øád mení
procentuální zastoupení prvkù (zejména Ca, Fe, Mg, Na)
ne v okolní horninì. Tento fakt lze vysvìtlit tím, e skvrny
jsou tvoøeny malým mnostvím materiálu. Pokud by byl
analyzovaný vzorek skvrny vìtí, nepochybnì by to vedlo
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ke zpøesnìní výsledkù mìøení a ke zvýení namìøených
hodnot a o øád. Pùvod skvrn mùe být interpretován
v zásadì dvìma zpùsoby: materiál tvoøící skvrnu je buï
organického pùvodu (z vnitøních orgánù obojivelníka)
nebo jde o materiál pùvodu anorganického vytvoøený
bìhem fosilizace. Výsledky chemické analýzy nasvìdèují
spíe pøedpokladu, e bìhem depozice slouily vnitøní
orgány jako pumpa a vázaly na sebe ionty eleza, hoøèíku
a sodíku, které nahradily pùvodní organickou hmotu, co
by odpovídalo druhé monosti. Tento problém bude jetì
pøedmìtem dalího studia.
Závìr
Lokalita Obora se jeví zajímavá i z pohledu paleontologie obratlovcù. Nejèastìjím obojivelníkem je druh
Discosauriscus austriacus (Makowsky 1876). Jeho ontogenetická stadia ukazují pøevahu mladých vývojových
forem, zatímco formy adultní a senilní chybí. Pomìrnì velké
mnoství jedincù dovoluje porovnat lokalitu Obora
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Tab. 1  Spektrální analýzy oxidaèních skvrn a horniny z bitumenních vrstev.
Tab. 1  Spectral analyses of the oxidizing blot and rock from the bitumenous layers.

s ostatními permskými lokalitami severního køídla boskovické brázdy a interpretovat velikost populace permských
obojivelníkù. Podle tafonomických znakù jedinci nebyli
transportováni na delí vzdálenost a byli velmi brzy pøekryti

sedimentem. Bìhem depozice slouily vnitøní orgány patrnì
jako pumpa a vázaly na sebe ionty eleza, hoøèíku a
sodíku.

Tento èlánek vznikl za pomoci grantu GA UK, 227/2001 B-Geo-PøF.
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