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Abstract
Upper Carboniferous trace fossil Cruziana problematica d´Orbigny, 1849 found in the dump of Doubrava mine (Karviná district) is
described. This paper is the first report about trace fossils occurence in the Karviná Formation. The producers of these traces were
perhaps small arthropods.

Úvod
Hornoslezská pánev, resp. její jihozápadní výbìek
(ostravsko-karvinský revír), náleí k nejpodrobnìji
studovaným geologickým jednotkám Èeské republiky
vzhledem k intenzivní tìbì uhlí v uplynulých zhruba 15
desetiletích. Významnou souèástí poznání byl vdy i
paleontologický výzkum, umoòující korelaci moøských
pater i horizontù se sladkovodní faunou (Øehoø 
Øehoøová 1972). Minimální pozornost byla pøitom vìnována
biogennímu pøepracování hornin (bioturbaci) a fosilním
stopám; s výjimkou rukopisných poznámek A. Pøibyla
uloených v Národním muzeu v Praze jsme nenalezli ádné
relevantní prameny zabývající se problematikou fosilních
stop v karvinském souvrství.
Malý zájem o nálezy ichnofosilií vyplývá nepochybnì z obtínosti jejich interpretace v dobì vrcholícího
úsilí o poznání makrofauny uhlonosného karbonu. Studie
zamìøené na poznání prostøedí vzniku sedimentù na základì

Obr. 1  Prachovec se stopami druhu Cruziana
problematica. Doubrava, svrchní karbon.
Fig. 1  Siltstone with ichnofossils Cruziana problematica.
Doubrava village, Upper Carboniferous.

obsahu ichnofosilií byly v 60. - 80. letech 20. století
zamìøeny témìø výluènì na moøská prostøedí. Z paralických
uhlonosných sedimentù bylo první univerzálnìji pouitelné
ichnologické environmentální schéma publikováno
Pollardem (1988).
Dle døívìjích ústních sdìlení (Pek 1997) existuje
z hornoslezské pánve archivovaný vrtný materiál
s bioturbovanými polohami. Dosud ojedinìlý je výteènì
zachovalý nález  konvexní hyporeliéf na vrstevní ploe
edoèerného písèitého slídnatého prachovce  z odvalu
dolu Doubrava v obci Doubrava u Karviné (leg. Tomá
Lehotský 2001). Cílem pøíspìvku je popis, systematické
zaøazení a interpretace nálezu, zejména z toho dùvodu,
abychom upozornili na monost dalích obdobných nálezù
a potøebu jejich studia.
Systematické zaøazení
Cruziana dOrbigny, 1842
Cruziana problematica (Schindewolf, 1921)
Materiál: Jedna deska edoèerného písèitého slídnatého prachovce o rozmìru zhruba 15 x 20 cm se sedmi jedinci
C. problematica.
Popis: Pìt subparalelních, mírnì zakøivených èi
zvlnìných, oblých dvoulaloèných høebenù (pùvodnì brázd
v nezpevnìném sedimentu). íøka 10-12 mm, délka
zachovalých úsekù do 15 cm (omezená velikostí nalezeného
vzorku). Povrch je hladký, místy s nepatrným náznakem
pøíèných hrbolkù na bocích høebenù. Dva jedinci tého
základního stavebního plánu, jejich høebeny jsou vak
uí (celková íøka 4-5 mm), pøímé nebo mírnì zakøivené,
s výraznìjími ikmými vrypy na jednom krátkém úseku
stopy.
Poznámky: Nález pochází z karvinského souvrství,
které se od podloního souvrství ostravského odliuje
minimálním vlivem moøské sedimentace  chybìjí moøská
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patra, charakter fauny je nejvýe oligohalinní (Øehoø 
Øehoøová 1972). S tímto pøedpokladem dobøe koresponduje
schéma Pollarda (1991), který øadí ichnotaxon C. problematica do prostøedí fluvial channel  flood plain
paralických pánví. Stopy ichnorodu Cruziana byly øadou
pøedchozích generací ichnologù pokládány za výluènì

moøské a jako jejich jediní potenciální pùvodci byli uvádìni
trilobiti. Pozdìji byly stopy obdobné morfologie, vìtinou
vak meních rozmìrù nelezeny i v nemoøských prostøedích,
a to i mezozoických usazeninách. V karbonu jsou za pùvodce
taxonu Cruziana problematica pokládáni rùzní drobní
èlenovci (isopodi, branchiopodi; Bromley 1996).
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