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Abstract 

 

Morphological changes during the ontogeny of Velapertina indigena (Foraminifera) from the 
Transylvanian Basin (Romania) 

Species Velapertina indigena (Luczkowska, 1955) represents common Upper Badenian planktonic 
foraminifera in the Western Carpathians region. Correct taxonomic determination is often precluded by the 
complicated ontogenetic evolution resulted into several distinguished morphological stages. In this study the 
inner shell structures were observed by using tomographic microscope to identify five ontogenetic stages (sensu 
Brummer). General morphological features of the shell, such as the chamber shape and number, the aperture 
position and character, the wall texture, and the chambers coiling direction were documented for each stage. The 
reconstructed ontogenetic model, composed of five ontogenetic stages, was correlated with the „five stage 
concept” of Globigerinoides sacculifer. 

Our study shows potential of the tomographic microscope visualization in improvement of the correct 
taxonomic classification of non-adult individuals as well as the foraminifera trophic mechanisms interpretation. 
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Úvod a formulácia cieľa 

 

Velapertina indigena (Luczkowska, 1955) predstavuje druh mnohokomôrkového 

planktonického dierkavca, ktorého fosílne zvyšky sa často vyskytujú v strednomiocénnych 

sedimentoch Centrálnej Paratetýdy, pričom sú aj stratigraficky významné. Na základe prvého 

výskytu rodu Velapertina je stanovený podstupeň kosov (vrchný báden). Napriek tomu 

ontogenetický vývin a ekologické nároky tohoto druhu sú len málo preskúmané. Štúdium 

neadultných štádií, drobných tenkostenných jedincov, je komplikované tafonomickými 

činiteľmi. V prípadoch, keď sú mladšie ontogenetické štádia zachované, často bývajú 

nesprávne taxonomicky určované, pretože morfológia juvenilných a neanických schránok 

velapertín sa môže podobať na fenotypy dospelých schránok iných druhov [2, 3]. 

Tvorba schránky u druhu Velapertina indigena predstavuje postupný biologický 

proces prebiehajúci počas celého života organizmu. Každý už vytvorený morfologický znak 

ostáva súčasťou schránky [4] a teda aj terminálne štádiá velapertín majú vo vnútri schránky 

zachovanú celú ontogenetickú históriu znakov, ktoré vznikli v priebehu prolokulárneho, 

juvenilného, neanického a adultného vývinu (Obr. 1.). 
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Cieľom tejto práce je pomocou tomografickej mikroskopickej analýzy zdokumentovať 

predmetné ontogenetické štádiá druhu Velapertina indigena z lokality Chiuza (Báden; 

Transylvánska panva) a porovnať ich s Brummerovým ontogenetickým modelom 

Globigerinoides sacculifer [1]. Táto dokumentácia môže prispieť k riešeniu taxonomických 

problémov danej skupiny ako aj interpretácii trofických nárokov neadultných štádií. 
 
 
 

 
 

Obr. 1. Schránka druhu Velapertina indigena. Virtuálny model schránky zhotovený pomocou tomografického 
mikroskopu zobrazujúci zachovanie komôrok starších ontogenetických štádií situovaných vo vnútri komôrok 

mladších štádií. 
 
 
 
Materiál a metódy 

 

Študovaný materiál pochádza z vrchnobádenských sedimentov Centrálnej Paratetýdy z 

lokality Chiuza (severo-západná časť Transylvánskej panvy, Rumunsko; N 47.586; E 

24.24539; 298m; Obr. 2.). Po laboratórnom spracovaní horninového materiálu (plavenie) bolo 

zo získaného rezídua vyseparovaných osemdesiat jedincov. Tieto jedince boli následne 

vložené do petriho misky (∅ 15cm, 2 dcl) naplnenej čistou vodou za účelom hmotnostnej 

separácie schránok. Jedince vyplnené pyritom sa usadili na dne, plávajúce jedince na hladine 

bez akejkoľvek vnútornej výplne boli odobraté na ďalšie mikroskopické spracovanie. 

Pomocou stereoskopického binokulárneho mikroskopu (Leica MZ 75) bol vyselektovaný 

najvhodnejšie zachovaný jedinec. Tomografická mikroskopická analýza bola uskutočnená 

s pomocou prístroja Skyscan 1172 na pracovisku Národného múzea v Prahe. Röntgenové 

napätie bolo 40 kV pri prúde 250 µA. Röntgenová anóda bola wolfrámová. Na filtráciu 

röntgenového žiarenia nebol použitý žiadny filter. Najefektívnejšia veľkosť pixelu bola 0,54 
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µm.  Na  rekonštrukciu  bol  použitý  softvér  N-Recon  a obrázky  boli  zobrazené  pomocou 

programu Avizo 9.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Geologická mapa Transylvánskej panvy. 1 – kvartér; 2 – panón; 3 – sarmat; 4 – báden; 5 – spodný 
miocén; 6 – neogénny vulkanický oblúk (a – vulkanické horniny; b – vulkanicko-sedimentárne uloženiny); 7 – 

paleogén; 8 – mezozoikum (a – krieda; b – jura; c – trias; d – triasovo-jurský vulkanický oblúk); 9 – 
predmezozoikum (a – magmatity; b – metamorfity) [5]. 

 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Na pozorovanom exemplári planktonického dierkavca druhu Velapertina  indigena 

bolo indikovaných všetkých päť individuálnych ontogenetických štádií: prolokulárne, 

juvenilné, neanické, adultné a terminálne („koncept piatich štádií“ [1]). 

Skúmaný jedinec dosahuje približne 450 µm. Pozostáva celkovo z deviatich postupne 

sa zväčšujúcich komôrok, usporiadaných na 2,5 trochošpirálnych, dextrálnych, závitoch. 

Vinutie prvého závitu v porovnaní s nasledujúcimi prebieha v ostrejšom uhle (Obr. 3.). 

Prolokulárne štádium skúmaného exempláru je tvorené jednou komôrkou 

(proloculus), ktorej veľkosť je ∼20 µm. Prolokulus vzniká zo zygoty, ktorá je výsledkom 

splynutia dvoch pohlavných gamét [2]. Komôrka má guľovitý tvar s výnimkou miesta 

prirastania druhej komôrky, kde je tvar steny plochý. Monotalamné schránky tvorené výlučne 

týmto štádiom nie sú z fosílneho záznamu známe, nakoľko kalcifikácia stien prolokulusa 

pravdepodobne prebieha až po prirastaní druhej komôrky [1]. Tomografická analýza 

terminálnej schránky velapertíny umožnilo determinovať prolokulus v strede prvého závitu. 
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Obr. 3. Morfologické znaky schránky druhu Velapertina indigena. Na schéme sú viditeľné komôrky troch 
najmladších ontogenetických štádií (terminálne, adultné, neanické) vo vnútri ktorých sú zobrazené aj komôrky 

starších vývinových štádií. Model vyhotovený pomocou tomografického mikroskopu Skycan 1172. 
 
 
 

Druhé, juvenilné, ontogenetické štádium tvoria štyri postupne sa zväčšujúce komôrky. 

Celková veľkosť juvenilných schránok je ∼110 µm, celková veľkosť jedinca je ∼130 µm. 

Tvar komôrok je guľovitý so sploštenými kontaktnými časťami stien. Prolokulus spoločne 

s druhou komôrkou (deuteroconch) tvoria prvý mnohokomôrkový morfotyp počas 

ontogenézy a vonkajší obrys jedinca je lobátny. Rozmery počiatočnej a druhej komôrky sú 

približne identické. Prolokulus so štyrmi juvenilnými komôrkami vytvára prvý kompletný 

závit. Primárna apertúra na juvenilných komôrkach je umbilikálna. V tomto štádiu sa na 

schránke majú objavovať mikroostne, ktoré slúžia na udržanie sa symbiontov [2], čo nebolo 

identifikovateľné na nami zhotovenom tomografickom výstupe. Velapertíny sa v tomto stupni 

ontogenetického vývinu morfologicky podobajú na zástupcov rodu Globigerina. 

Tretie, neanické, štádium tvoria dve veľké guľovité komôrky zaberajúce prvú 

polovicu druhého závitu. Výrazne sa zväčšuje veľkosť schránky, veľkosť neanického jedinca 

dosahuje až 210 µm. Spôsob vinutia schránky sa mení z nízko trochošpirálného na vysoko 

trochošpirálny. Apertúra je umbilikálna [2]. Textúra steny je perforovaná. Neanické štádium 

morfologicky pripomína schránky rodu Globigerinoides. 

Štvrté, adultné, štádium sa vyznačuje vytvorením jednej guľovitej komôrky, ktorá 

vďaka svojej veľkosti (200 µm) zaberá druhú polovicu druhého závitu. Schránka pokračuje 

v tupo trochošpirálnom vinutí. Apertúra ostáva stále v umbilikálnej pozícií. Koncom tohoto 

štádia bola pozorovaná transformácia umbilikálnej apertúry na viaceré suturálne apertúry [1, 

2]. Povrchová textúra steny adultného jedinca je husto perforovaná. Veľkosť adultných 

jedincov je 350 µm. Morfologicky schránky pripomínajú Globigerinoides sacculifer. 
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Posledné, terminálne,  štádium  ontogenézy je späté s vytvorením  najväčšej  (∼300 
 

µm), guľatej, terminálnej komôrky. Komôrka vykazuje tendenciu objímania mladších 

komôrok (juvenilných a neanických) prvého a druhého závitu, ktoré sú situované na 

ventrálnej stene terminálnej komôrky a všetky komôrky jedinca vytvárajú 2,5 závitu. V tomto 

štádiu sú už na špirálnej strane kompletne vyvinuté suturálne apertúry. Apertúry môžu byť 

prekryté umbilikálnou platničkou, ktorá u nami pozorovaných jedincov nebola vyvinutá. Na 

vonkajšom povrchu terminálnych komôrok vytvárajú sutúry morfologicky vnorené línie. 

Povrchová textúra steny je perforovaná, v súhlase s [6]. V tejto fáze dochádza ku 

gametogenetickému rozmnožovaniu [2] a schránky pripomínajú rod Orbulina. 

Dokumentované morfologické znaky jednotlivých ontogenetických štádií druhu 

Velapertina indigena boli porovnané s Brummerovým základným modelom ontogenetického 

vývinu planktonických dierkavcov vypracovaným na vývinových štádiách druhu 

Globigerinoides sacculifer (Tab. 1.) [2]. 
 
 

Tab. 1. Porovnanie morfologických rozdielov schránky medzi ontogenetickými vývinovými štádiami 
druhu Velapertina indigena (Transylvánska panva, Rumunsko) so štádiami základného ontogenetického 

modelu druhu Globigerinoides sacculifer (sensu [1]). PPK – počet prirastených komôrok; PVZ – počet 
vytvorených závitov; PPA – pozícia primárnej apertúry. 

 

 
 
 

Záver   
Táto práca predstavuje prvé pozorovanie ontogenetického vývinu strednomiocénnych 

 

planktonických dierkavcov z oblasti Západných Karpát. Pomocou tomografického 

mikroskopu bolo dokumentované vytvorenie deviatich, postupne sa zväčšujúcich, 

trochošpirálne  vinutých  komôrok  vytvárajúcich  2,5  závitu  u druhu  Velapertina  indigena. 
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Súhlasne  s Brummerovým  modelom  bolo  možné  začleniť  jednotlivé  komôrky do  piatich 

ontogenetických štádií (prolokulárne, juvenilné, neanické, adultné a terminálne). 

Taxonomické určovanie druhu Velapertina indigena, predstavujúceho dôležitý nástroj 

pri datovaní vrchnobádenských sedimentov Centrálnej Paratetýdy, je založené na 

morfologických znakoch terminálnych schránok. Charakter schránok mladších 

ontogenetických štádií vykazuje podobnosť s inými zástupcami planktonických dierkavcov. 

Tomografická analýza terminálnej schránky jedinca druhu Velapertina indigena 

umožnila zobraziť aj mladšie vývinové štádiá, ktoré nie je možné pozorovať štandardnými 

mikroskopickými metódami. Tento spôsob zobrazovania sa javí ako účinný diagnostický 

nástroj pri taxonomickom zaraďovaní planktonických dierkavcov a tak prispieť k zlepšeniu 

biostratigrafického a paleoekologického vyhodnotenia strednomiocénnych sedimentov 

Centrálnej Paratetýdy. 
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