
Obecná charakteristika dvouÏábr˘ch

Do podtfiídy dvouÏábr˘ch hlavonoÏcÛ
(Coleoidea) patfií v‰ichni v souãasnosti Ïijí-
cí hlavonoÏci (Cephalopoda) s v˘jimkou
lodûnek (rodÛ Nautilus a Allonautilus),
fiazen˘ch do podtfiídy ãtyfiÏábfií (Nautiloi-
dea). Nûktefií recentní zástupci dvouÏá-
br˘ch hlavonoÏcÛ dosahují znaãn˘ch rozmû-
rÛ — napfi. krakatice obrovská (Architeuthis
dux) aÏ 17,8 m s rameny (délka plá‰tû
5–6 m), naopak nejmen‰í (napfi. Rondeleti-
ola minor) mûfií i s rameny pouh˘ch 45
mm (délka plá‰tû 8–15 mm).

DvouÏábfií hlavonoÏci mají vyvinuty dvû
pefiíãkovité Ïábry (ktenidia). U této skupi-
ny mûkk˘‰Û je velmi nápadná cefalizace —
vymezení hlavové ãásti se soustfiedûním
smyslov˘ch orgánÛ. Hlavu obklopuje osm

nebo deset ramen opatfien˘ch háãky nebo
pfiísavkami (popfi. obojími). Potravu pfiijí-
mají zobákovit˘mi ãelistmi (u fosilních
zástupcÛ je oznaãujeme jako rhyncholity,
viz obr. 1) a rozmûlÀují ji radulou. Mají
párové ledviny. Srdce má dvû pfiedsínû
a jednu komoru. Nervová soustava je vyso-
ce organizovaná a centralizovaná, v hlavo-
vé ãásti u nûkter˘ch skupin (napfi. nûkter˘ch
chobotnic) krytá ochrannou chrupavãitou
schránkou. Velké oãi jsou u mnoha koleoidÛ
dokonalé, nezávisl˘m v˘vojem (konver-
gentnû) velmi podobné s obratlovãím
typem komorového oka.

Typick˘ je tzv. reaktivní pohyb, pfii nûmÏ
koleoidi nasávají vodu do plá‰Èové dutiny
a vystfiikují srostlou nálevkou (hypono-
mem). K plavání a manévrování slouÏí také
ploutviãky v zadní ãásti tûla, dále ploutviã-
ky lemující tûlo nebo roz‰ífiené lemy na
ramenech. U desetiramenn˘ch dvouÏábr˘ch
jsou dvû ramena prodlouÏena a uzpÛsobena
k lovu. V‰ichni koleoidi jsou oddûleného
pohlaví — gonochoristé. U nûkter˘ch

zástupcÛ slouÏí pfiemûnûné hektokotylové
rameno ke kopulaci.

Pomocí shlukÛ pigmentov˘ch bunûk —
chromatoforÛ — dokáÏí dvouÏábfií hlavo-
noÏci velmi rychle mûnit barvu i vzor.
K ochranû pfied nepfiáteli slouÏí také vak
obsahující tmavohnûdou tekutinu. S tímto
vakem (mineralizovan˘m) se vzácnû setká-
váme také u fosilních koleoidÛ, vãetnû dru-
hohorních belemnitÛ (fiád Belemnitida). 

Vnitfiní schránka dvouÏábr˘ch hlavonoÏ-
cÛ je obvykle konchiolinová (org. slouãeniny
z bílkovin a chinonu) nebo vápnitá, u nûkte-
r˘ch zástupcÛ (napfi. chobotnic) je témûfi
zcela redukovaná. Vnûj‰í schránku vytváfiejí
pouze samice r. Argonauta, ta ov‰em není
stejná jako schránka lodûnek (Nautilus).
SlouÏí patrnû k ochranû vajíãek, aãkoli evo-
luãní historie vzniku schránky argonautÛ

mÛÏe b˘t i ponûkud bizarnûj‰í (viz pfií‰tí díl).
Fosilní dvouÏábfií mûli vnitfiní schránku ara-
gonitovou, kalcitovou, zfiejmû i konchiolino-
vou, vzácnû tvofienou frankolitem (forma
fosforeãnanu vápenatého).

Souãasná klasifikace dvouÏábr˘ch

Podle nejnovûj‰ích klasifikací se proka-
zatelní dvouÏábfií dûlí na dvû skupiny:
Belemnoidea (vyhynulí) a Neocoleoidea.

● Belemnoidea — fiády:
Hematitida (spodní karbon);
Aulacocerida (spodní devon–jura);
Phragmoteuthida (svrchní perm–jura);
Belemnitida (svrchní trias–kfiída);
Belemnoteuthida (kfiída).

● Neocoleoidea:
nadfiád osmiramenní (Octopodiformes):
fiád vamp˘rovky (Vampyromorpha) —
jura?–recentní v˘skyt;
fiád chobotnice (Octopoda) — jura?, svrch-
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Obr. 1 Rhyncholit — ãást ãelistního aparátu
druhohorního belemnita (délka 35 mm). Spod-
ní kfiída. Krym, Ukrajina ♦ Obr. 2 UloÏení
a stavba vnitfiní schránky belemnita. P — pro-
ostrakum, F — fragmokon (f1 — protokoncha,
f2 — fonotéka, f3 — komora, f4 — septum, f5
— sifonální trubice, f6–f8 — septální krky, f9
— sifonální obliny), R — rostrum (r1 — sou-
stfiedná a paprsãitá stavba rostra, r2 — podélné
r˘hy, místa úchytÛ ploutviãek). Orig. M. Ko‰-
Èák ♦ Obr. 3 Srovnání vnitfiní schránky vyhy-
nulého belemnita, souãasné sépie a kalmara.
Podle K. Bonika a kol. (1977)

„Schránka mûkk˘‰Û je ãást, která determinuje celek“
A. Naef, 1921
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ní kfiída–recent (dûlí se na podfiády Cirrata
a Incirrata);
nadfiád desetiramenní (Decapodiformes):
fiád sépie (Sepioidea) — paleogén–recent;
fiád krakatice (Myopsida, syn. Teuthida) —
paleogén–recent;
fiád krakatice (Oegopsida, syn. Teuthida)
— kfiída–recent.

Stavba vnitfiní schránky

ProtoÏe morfologie koleoidÛ (fosilních
i souãasn˘ch) poskytuje pomûrnû málo
pevn˘ch ãástí schopn˘ch fosilizace, pracu-
je paleontologie pfieváÏnû s dobfie minerali-
zovan˘mi vnitfiními schránkami. Ty ov‰em
nejsou vyvinuté u v‰ech zástupcÛ. Díky
mimofiádn˘m podmínkám fosilizace na nû-
kolika svûtov˘ch lokalitách pfiesto známe
nejen morfologii vnitfiních schránek, ale
v nûkter˘ch pfiípadech také mûkk˘ch ãástí.
Obecnû v‰ak nálezy fosilních koleoidÛ
patfií (s v˘jimkou belemnitÛ) ke skuteãn˘m
paleontologick˘m raritám.

Pro pochopení morfologie vnitfiní schrán-
ky a její modifikace u rÛzn˘ch skupin hlavo-
noÏcÛ se nabízí srovnání fosilního belemni-
ta, souãasné sépie a kalmara (obr. 3).
Terminologie vnitfiní schránky pracuje se
tfiemi základními pojmy: rostrum (a jeho ana-
logie), fragmokon a proostrakum. U fosilních
belemnitÛ, ktefií mají dokonale vyvinuté
v‰echny tfii komponenty vnitfiní schránky,
lze dobfie charakterizovat jednotlivé z nich
(obr. 2). 

Doutníkovité kalcitové rostrum belemni-
tÛ b˘vá nejãastûji nalézanou ãástí schránky.
V jeho vnitfiním uspofiádání se kombinuje
stfiídání paprsãit˘ch pfiírÛstkÛ kalcitov˘ch
krystalÛ a soustfiedn˘ch tmav‰ích vrstviãek
obsahujících organickou hmotu a ãásteãky
aragonitu. Toto stfiídání ovlivÀuje sezon-
nost klimatu a zmûny v pfiínosu materiálu
z druhohorních pevnin. Povrch rostra b˘vá
hladk˘, s podéln˘mi drobn˘mi r˘hami, gra-
nulovan˘ nebo s vtisky cév. Nûkteré podél-
né r˘hy a plo‰ky jsou povaÏovány za místa
úchytÛ v˘ztuh ploutviãek. Funkce rostra je
ochranná, vyvaÏovací a hydrodynamická.
Jako velmi odolná ãást schránky chrání
aragonitov˘ fragmokon. Prvotní komÛrka
(protokoncha) koleoidÛ je pomûrnû velká.
Sifonální trubice probíhá vÏdy na bfii‰ní

stranû fragmokonu. DÛleÏit˘m evoluãním
znakem jsou septální krky. Fragmokon
zakr˘vá konotéka, která pouze v hfibetní
ãásti vybíhá v aragonitové proostrakum.
Samotné proostrakum vyztuÏuje hfibetní
ãást hlavonoÏce; bûhem evoluce do‰lo
u nûkolika v˘vojov˘ch linií k jeho demine-
ralizaci, nahrazení aragonitu konchiolinem,
popfi. ãásteãné nebo úplné ztrátû.

Baktriti a vznik koleoidÛ

Baktriti (Bactritoidea) jsou vyhynulou,
evoluãnû v˘znamnou skupinou prvohor-
ních hlavonoÏcÛ. Vytváfieli men‰í pfiímé,
vzácnûji slabû prohnuté schránky, na po-
ãátku s velkou kulovitou prvotní komÛrkou
(protokonchou). Velmi úzká sifonální tru-
bice leÏí na bfii‰ní stranû. Právû tato skuteã-
nost pfiímo svádí k tomu povaÏovat baktrity
za pfiedky dvou velmi dÛleÏit˘ch podtfiíd
hlavonoÏcÛ: prvohorních amonoidÛ (Am-
monoidea) a pravdûpodobnû i dvouÏá-
br˘ch (Coleoidea). U velmi dobfie zachova-
n˘ch jedincÛ bylo speciálním pouÏitím
rentgenu zji‰tûno, Ïe poãet jejich ramen
nepfiesahoval 10, coÏ by také odpovídalo
morfologii nûkter˘ch pozdûj‰ích coleoidÛ.
Ne zcela prÛkazné nálezy baktritÛ pochá-
zejí snad jiÏ z ordoviku, bezpeãnû je známe
od siluru do svrchního triasu. Jsou ale bakt-
riti skuteãnû jedin˘mi moÏn˘mi pfiedky
amonoidÛ a koleoidÛ?

Spodnodevonské bfiidlice nûmecké loka-
lity Hunsrück poskytly v minulosti tisíce
v˘jimeãnû zachovan˘ch fosilií. Mezi nimi
se vyskytly nejen nálezy baktritÛ, ale také
dal‰í skupiny prvohorních hlavonoÏcÛ —
lamellortoceratidÛ (Lamellorthoceratida).
PfiestoÏe jsou lamellortoceratidi obecnû
povaÏováni za typické hlavonoÏce s vnûj‰í
schránkou, alternativní rekonstrukce je
ukazuje v ponûkud jiném svûtle (obr. 4).
Nutno pfiiznat, Ïe pfiímé morfologické
dÛkazy pro tuto variantu chybûjí. Pfiesto je
zde nûkolik ale. Lamellortoceratidi mají
podobnou stavbu sifonální trubice jako
amonoidi (a nûktefií koleoidi), navíc struk-
tura pfiedních komor fragmokonu anato-
micky nápadnû pfiipomíná stavbu komor
modifikovaného fragmokonu sépiidÛ. Vnitfi-
ní schránka by také lépe vysvûtlovala kon-
trolu rovnováhy s ohledem na abnormálnû
dlouhou ob˘vací komoru. 

Kromû baktritÛ a lamellortoceratidÛ vy-
daly hunsrücké bfiidlice je‰tû nûco velmi
neãekaného. Zvlá‰tní hlavonoÏci s v˘raznû
protaÏenou hfibetní ãástí ob˘vací komo-
ry, pravdûpodobnû prvním proostrakem
v evoluãní historii, dostali název Palaeo-
teuthomorpha a zahrnují dva aÏ tfii vyhy-

nulé fiády. Je velmi pravdûpodobné, Ïe tito
devon‰tí hlavonoÏci pfiedstavují urãitou
etapu v evoluci, kdy schránka byla pouze
ãásteãnû obalena plá‰tûm. 

Co v‰ak bylo impulsem k tomu, aby hla-
vonoÏci zaãali poãátkem devonu vytváfiet
nové a pozdûji evoluãnû nesmírnû úspû‰né
v˘vojové linie? Ústup ãtyfiÏábr˘ch nautiloi-
dÛ s vnûj‰í schránkou je v pfiímém vztahu
s nástupem ãelistnat˘ch obratlovcÛ. Pale-
ontologické nálezy dokládají taxonomick˘
rozvoj (radiaci) skupin ryb (Osteichthyes)
a paryb (Chondrichthyes) od poãátku de-
vonu. Obû skupiny obratlovcÛ pravdû-
podobnû vznikly jiÏ ve svrchním siluru
a prudk˘ pád rodové diverzity ãtyfiÏábr˘ch
hlavonoÏcÛ ve stejném období dává tu‰it
urãitou souvislost.

Kromû hunsrück˘ch „koleoidÛ“ vznikla
souãasnû ve spodním devonu i dal‰í, nová
podtfiída hlavonoÏcÛ — Ammonoidea
(nejstar‰í nálezy amonoidÛ pocházejí z âR,
oblasti barrandienu). Témûfi shodná stavba
fragmokonu (sifonální trubice je uloÏena
na bfii‰ní stranû, v˘jimku pfiedstavují kly-
ménie) naznaãuje spoleãného pfiedka,
pravdûpodobnû blízkého baktritÛm. Obû
podtfiídy mají také charakteristick˘ synapo-
morfní znak — úzkou radulu.

První skuteãní koleoidi

Historie prvních nezpochybniteln˘ch
koleoidÛ zaãíná pfied 326 miliony let.
Pomûrnû dlouhou dobu v‰ak zÛstávali pa-
leontologÛm dobfie utajeni. AÏ v letech
1944–45 publikoval R. H. Flower zprávy
o nálezech spodnokarbonsk˘ch (stupeÀ
mississip) „belemnitÛ“ ze Severní Ameriky.
Poprvé se vûdeck˘ svût dozvûdûl o existen-
ci koleoidÛ v pfieddruhohorních obdobích.
Flower a Gordon pak v r. 1959 oznámili
nálezy dal‰ích karbonsk˘ch „belemnitÛ“.
Bylo jasné, Ïe se v karbonu objevilo nûco
zcela nového, hlavonoÏci se zaãínají mûnit
a objevuje se stále více skupin, které „vsa-
dily“ na vnitfiní schránky. Tato strategie se
pozdûji ukáÏe jako neobyãejnû pragma-
tick˘ krok.

Minulá desetiletí pfiinesla fiadu nálezÛ
prvohorních (karbonsk˘ch a permsk˘ch)
koleoidÛ také z Grónska, Nûmecka, Ruska,
âíny, Thajska, problematick˘ nález pochází
i z karbonu âR. Podrobnûj‰í studia proká-
zala, Ïe tito hlavonoÏci nejsou prav˘mi
belemnity, jak se domníval Flower, nicmé-
nû ukazují nejen model vzniku druhohor-
ních belemnitÛ, ale koleoidÛ vÛbec. Je zfiej-
mé, Ïe tak velkou evoluãní událost, jakou je
úplná zmûna vnûj‰í schránky na vnitfiní,
musely doprovázet i dal‰í morfologické

Obr. 4 Dvû moÏné rekonstrukce lamellortoceri-
dÛ. A — schránka vnitfiní, obalená plá‰tûm;
B — schránka vnûj‰í. Podle K. Bandela a G. D.
Stanleyho (1989) ♦ Obr. 5 Phragmoteuthis co-
nocauda — fragmoteutid ze spodní jury Nûmec-
ka (délka 250 mm). Foto D. Fuchs, s laskav˘m
svolením autora
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zmûny. Obalení zadní ãásti fragmokonu
vápnit˘m nebo organick˘m rostrem doklá-
dá zmûnu rovnováhy a zároveÀ také obklo-
pení schránky plá‰tûm. Rostrum totiÏ mu-
selo vzniknout jako produkt sekrece plá‰tû.
Navíc na nûkter˘ch rostrech pozdûj‰ích
koleoidÛ nalézáme vtisky cév, tedy jedno-
znaãn˘ dÛkaz o jeho vnitfiním uloÏení.

Dnes dûlíme karbonské a permské ko-
leoidy na dva fiády: málo znám˘ Hematiti-
da (s jedin˘m rodem), kter˘ je sv˘m v˘sky-
tem vázán pouze na spodní karbon Severní
Ameriky, a Aulacocerida (devon?, kar-
bon–jura). Obû skupiny se vyznaãují zvlá‰t-
ním rostrem (ãasto r˘hovan˘m) tvofien˘m
organikou a aragonitem (oznaãujeme jej
jako telum) s hluboce zasazen˘m, vysoce
kuÏelovit˘m fragmokonem. Jednotlivé ko-
mory jsou pomûrnû dlouhé. U obou skupin
neznáme proostrakum, coÏ znamená, Ïe
plá‰Èová dutina byla na bfii‰ní stranû chrá-
nûna stûnou ob˘vací komory (u belemnitÛ
to bylo plá‰tûm). Na rozdíl od prav˘ch
belemnitÛ nebyla jejich ramena opatfiena
chitinózními háãky, ale pfiísavkami. Aulako-
cefii (obr. 8) patfií mezi dominantní koleoi-
dy aÏ do spodní jury, kdy jejich místo zau-
jmou praví belemniti. Pfiesto, v nûkter˘ch
teplej‰ích oblastech (JiÏní Amerika, severní
okraje pravûkého mofie Tethys), pfieÏívají
aulakocefii aÏ do konce jury. 

Gladius nebo proostrakum?

Mezi nálezy nejstar‰ích koleoidÛ ze
Severní Ameriky se objevil i exempláfi,
jehoÏ tajemství se podafiilo odhalit teprve
nedávno. Zkamenûlina zvlá‰tního koleoida
dostala název Eobelemnites (tedy první
belemnit) a morfologií skuteãnû belemnity
pfiipomínala. AÏ detailní anal˘zy mikro-
struktur schránky ukázaly na pfiíbuznost

s evoluãnû nesmírnû dÛleÏitou skupinou
fragmoteutidÛ (fiád Phragmoteuthida). Do
rozlu‰tûní záhady taxonomické pfiíslu‰nos-
ti eobelemnita byli fragmoteutidi známi od
pozdního permu do spodní jury (aãkoli
v r. 2002 byl ze svrchnokarbonsk˘ch uloÏe-
nin jiÏního Uralu popsán nov˘ rod a nová
ãeleì neznámého koleoida, která byla zafia-
zena mezi fragmoteutidy).

Fragmoteutidi (obr. 5) pfiipomínají mor-
fologií jak belemnity, tak moderní koleoidy.
Stejnû jako obû tyto skupiny mají pozdnûj‰í
fragmoteutidi téÏ vak a v˘razné proostra-
kum. S belemnity vytváfiejí témûfi totoÏn˘
fragmokon s krátk˘mi komorami a shod-
nou sifonální trubicí, jejich ramena jsou
opatfiena háãky a proostrakum je v˘raznû
vyvinuté. Na rozdíl od belemnitÛ u nich ale
zcela chybí rostrum (nebo je jen slabû
naznaãeno), proostrakum je vûjífiovité, ãle-
nûné na tfii ãásti a znaãnû pfiipomíná gládia
nûkter˘ch fosilních zástupcÛ teuthidÛ sku-
piny desetiramenn˘ch (Decapodiformes).
âelistní aparáty fragmoteutidÛ jsou témûfi
totoÏné se „zobáky“ souãasn˘ch teutidÛ.

U fragmoteutidÛ se pfied 185 miliony let
(r. Phragmoteuthis ze spodní jury), poprvé
v evoluãní historii koleoidÛ, objevuje plá‰È
s muskulaturou moderního typu (paralelní
podélné svazky vnitfiních a vnûj‰ích svalÛ
spoleãnû s okruÏní a pfiíãnou svalovinou). 

Právû nápadná shoda stavby proostraka
a nûkteré moderní znaky ãiní z fragmoteu-
tidÛ horké kandidáty na pfiímé pfiedky teu-
tidÛ. Bûhem následující evoluce staãilo jen
„odloÏit“ fragmokon.

Úspûch a pád belemnitÛ

Na vyvinuté proostrakum vsadili i belem-
niti (Belemnitida). Na rozdíl od fragmo-
teutidÛ si v‰ak ponechali i v˘razné rostrum
chránící a vyvaÏující fragmokon. První be-
lemniti se objevili koncem triasu na území
dne‰ní âíny. Jejich triasové roz‰ífiení
a diverzita v‰ak vÛbec nenaznaãují, jak
úspû‰nou skupinou se stanou v jufie
a kfiídû. Díky nûkolika historick˘m klima-
tick˘m, paleooceanografick˘m a paleogeo-
grafick˘m zmûnám (otevírání nov˘ch mi-
graãních cest, kolísání mofiské hladiny
z geologick˘ch pfiíãin aj.), pronikli belem-
niti ve spodní jufie do nov˘ch, relativnû
mûlkovodních prostor severní polokoule.
Jejich radiaãní centra se rozkládala na
území dne‰ní Evropy a Sibifie (povodí
Leny). Rozevírání Atlantiku umoÏnilo jejich
migrace na sklonku jury i na jiÏní polokou-
li vãetnû Antarktidy. V kfiídû jejich zemûpis-
né roz‰ífiení dosahuje maxima. Z fosilních
zástupcÛ koleoidÛ patfií belemniti mezi nej-
hojnûj‰í a stratigraficky nejv˘znamnûj‰í.

Tvary a velikost roster vypovídají o zpÛ-
sobu Ïivota belemnitÛ. PfiíbfieÏní typy
vytváfiely krat‰í a masivnûj‰í rostra, dlouhá
‰tíhlá rostra a epirostra svûdãí o pelagic-
kém zpÛsobu Ïivota v otevfieném mofii.
U nûkter˘ch belemnitÛ mÛÏe b˘t hrot rost-
ra protaÏen v tzv. epirostrum (obr. 7), které
se patrnû vytváfielo v urãitém ontogenetic-
kém stadiu — pfii pfiechodu k pelagickému
zpÛsobu Ïivota. Fragmokon (obr. 6) je
kryt˘ konotékou, která pouze v hfibetní
ãásti vybíhá v proostrakum. U belemnitÛ
známe druhotné komorové uloÏeniny. 

Podle vzácn˘ch nálezÛ otiskÛ mûkk˘ch
ãástí tûl víme, Ïe belemniti pfiipomínali
souãasné olihnû. Jejich deset ramen bylo
opatfieno háãky (onychyty) — v tomto
ohledu jsou belemniti v˘jimeãní. Zajíma-

Obr. 6 Fragmokon belemnita (40 mm). Stfiední
jura Anglie ♦ Obr. 7 Rostrum a epirostrum
belemnita ze spodní jury Nûmecka (délka 200
mm) ♦ Obr. 8 Telum („rostrum“) aulakocera
r. Dictyoconites, 80 mm. Svrchní trias Alp.
Snímky M. Ko‰Èáka, není–li uvedeno jinak
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vostí jsou velké, zdánlivû nefunkãní háky
zji‰tûné u nûkolika dobfie zachovan˘ch
exempláfiÛ. PovaÏujeme je za druhotn˘
pohlavní znak vyvinut˘ u samcÛ, kter˘m
slouÏily pfii kopulaci — pomocí nich si pfii-
drÏovali samice pfii páfiení. Doklady o tom,
Ïe belemniti Ïili ve velk˘ch hejnech
a k obrovskému úhynu docházelo podobnû
jako u souãasn˘ch olihní bûhem páfiení,
nalézáme témûfi po celém svûtû. Místa hro-
madného úhynu se oznaãují ponûkud zavá-
dûjícím termínem battle fields (bitevní
pole). Dal‰í doklad poskytly mimofiádné
nálezy cel˘ch fosilií ÏralokÛ (napfi. hybo-
dontních ÏralokÛ z bfiidlic spodní jury nebo
slavn˘ch litografick˘ch vápencÛ Solnho-
fenu v Bavorsku), u kter˘ch byly zji‰tûny
abnormální akumulace roster belemnitÛ
v oblasti Ïaludku (aÏ 250 roster v jednom
Ïaludku). Znamená to, Ïe Ïralok v relativnû
krátké dobû pozfiel velké mnoÏství belem-
nitÛ (toto nestrávené mnoÏství bylo také
pfiíãinou jeho smrti). 

V celé evoluãní historii koleoidÛ jsou
belemniti patrnû tûmi nejúspû‰nûj‰ími. Na-
prosto neobvyklé podmínky bûhem jury
a kfiídy, vyváÏen˘ globální ekosystém, za-
plavení rozsáhl˘ch ploch kontinentÛ mûl-
k˘mi epikontinentálními mofii a pomûrnû
stálé klima umoÏnilo této skupinû pfieÏít
témûfi 150 milionÛ let bez velk˘ch morfolo-
gick˘ch zmûn. Na druhou stranu, v˘razné
zmûny klimatu a redukce mûlkovodních
pánví zpÛsobily je‰tû bûhem svrchní kfiídy
nûkolik váÏn˘ch krizí belemnitÛ (napfi.
v dobû hranice stupÀÛ cenoman/turon,
kdy do‰lo k v˘raznému zdvihu svûtového
oceánu a v anoxickém prostfiedí bez kyslí-
ku pfieÏil pouze jeden znám˘ druh). V‰ech-
no ale nelze svádût pouze na abiotické fak-
tory. Pravé pfiíãiny jejich úpadku a konce
jsou patrnû biologické. Úbytek belemnitÛ

ve svrchnokfiídov˘ch ekosystémech pfiímo
souvisí s nástupem moderních skupin obrat-
lovcÛ. Velmi silnû je poznamenal rozvoj
skupiny moderních ÏralokÛ (Neoselachii),
vyhynutí belemnitidÛ na konci kfiídy pak
pfiímo souvisí s radiací kostnat˘ch ryb
bûhem období maastricht pfied 67–66 mili-
ony let. Slavné hranice kfiídy a tfietihor se
doÏívá pouze jedin˘ znám˘ druh — Neobe-
lemnella kazimirovensis. S vymfiením to-
hoto druhu na konci druhohor belemniti
definitivnû zmizeli. Jejich vázanost na mûl-
kovodní prostfiedí, které bylo na konci
kfiídy „pfieplnûné“ konkurenceschopn˘mi
obratlovci a zároveÀ predátory, byla dána
jejich morfologií — plynem naplnûn˘ pfiím˘
fragmokon se pro nû stal zároveÀ pastí. 

Ztráta rostra 

Belemniti nebyli jedin˘mi kfiídov˘mi
koleoidy, u kter˘ch známe rostrum, fragmo-
kon a proostrakum. Velmi malá rostra, v˘raz-
n˘ fragmokon a proostrakum se objevují
i u fiádu Belemnoteuthida (napfi. ãel. Gro-
enlandibelidae známá z období kfiídy mezi
120 aÏ 90 miliony let). PÛvodnû pfiím˘ frag-
mokon se patrnû následkem zmûny zpÛso-
bu Ïivota — adaptací na hlubokovodní pod-
mínky — zaãal u nûkter˘ch belemnoteutidÛ
spirálnû stáãet. První náznaky tohoto stáãe-
ní lze pozorovat bûhem svrchní kfiídy (napfi.
Belemnoteuthis ze svrchní kfiídy S˘rie
a Libanonu). Tato skupina se v konkurenci
s prav˘mi belemnity a zejména obratlovci
pfiíli‰ neprosadila a zanikla, pravdûpodobnû
nikoli bez potomkÛ. Krátce po vyhynutí
belemnitÛ se jiÏ v paleogénu pfied 60 milio-
ny lety objevuje nová skupina Belopteridae
a od eocénu pfied 46 miliony let se k ní pfii-
pojuje ãel. Belemnoseidae. Obû skupiny
jsou charakteristické bizarnû utváfien˘mi
rostry a stoãen˘mi fragmokony. Termín rost-
rum je trochu zavádûjící, protoÏe kalcitov˘
obal chránící stoãen˘ fragmokon je obdob-
n˘ rostru belemnitÛ a vznikl druhotnû, kdyÏ
malé skuteãné rostrum (homologické s rost-
rem belemnitÛ) nemohlo zcela chránit

fragmokon. V ãeské odborné terminologii
chybí pro tento orgán termín, anglická lite-
ratura pracuje s termínem sheath (pochva
nebo pouzdro). Není bez zajímavosti, Ïe
toto pouzdro je ãasto vyvinuto nesoumûr-
nû. Jeho funkce byla vyvaÏovací, pomáhalo
udrÏet hlavonoÏce v horizontální poloze,
coÏ je v˘hoda pro organismy Ïijící pfii dnû
nebo benticky. U nûkter˘ch druhÛ b˘vají
pouzdra do stran protaÏena v kfiídlovité
v˘bûÏky, které slouÏí jako úchyty plá‰Èové
svaloviny.

Belopteridi a belemnoseidi vymfieli ve
spodním oligocénu (ca pfied 32 miliony
let), kdy nastoupila nová v˘vojová vûtev
hlavonoÏcÛ, s jejímiÏ potomky se setkává-
me i v recentu. Jde o ãel. Spirulirostridae,
která pfieÏila do miocénu (poslední zástup-
ce známe z období pfied 14 miliony let).
Na rodech Spirulirostra a Spirulirostrina
lze dobfie demonstrovat evoluãní trendy
a model vzniku souãasn˘ch spirálovcÛ
(obr. 9). U spirálovcÛ do‰lo k úplné reduk-
ci rostra — u souãasného r. Spirula je
zachován pouze stoãen˘ fragmokon. Schrán-
ka spirálovcÛ má pfiesto je‰tû zachovány
rudimenty pouzdra, které v‰ak nepokr˘vají
cel˘ fragmokon. Na rozdíl od sv˘ch fyloge-
netick˘ch pfiedkÛ spiruliroster a spiruliro-
strin do‰lo u spirálovcÛ k v˘raznûj‰ímu sto-
ãení fragmokonu. Zatímco se jejich pfiedci
adaptovali na neritick˘ (hrabav˘), bentick˘
zpÛsob Ïivota (ménû v˘razné stoãení frag-
mokonu a zejména v˘razné a nesoumûrné
pouzdro fragmokonu), u spirálovcÛ do‰lo
k adaptaci na mezopelagick˘ zpÛsob Ïivota
(zvût‰en˘, v˘raznû stoãen˘ fragmokon, re-
dukce pouzdra). Souãasné geografické
roz‰ífiení spirálovcÛ je vázáno na blízkost
pevnin, aãkoli juvenilní stadia byla zji‰tû-
na ve velk˘ch hloubkách. Je tedy zfiejmé,
Ïe spirálovci kladou svá vajíãka na oceá-
nickém dnû. Tato skuteãnost ukazuje na
bentickou evoluãní historii jinak pelagic-
ké skupiny.

V pfií‰tím pokraãování si pfiiblíÏíme dal‰í
evoluci dvouÏábr˘ch hlavonoÏcÛ vedoucí
k dne‰ním skupinám.

Obr. 9 Schematizované fiezy spirulirostridÛ a sépi-
idÛ. Rody Spirulirostra a Spirulirostrina pfiedstavu-
jí linii vedoucí k souãasn˘m spirálovcÛm (Spirula),
souãasné sépie odvozujeme od r. Belosepia. Podle
A. Naefa (1922) a Younga a spol. (1998)
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