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Ortocerový lůmek
 

O lokalitě
Stojíme na dně prvohorního moře, které zde bylo v siluru před nějakými 415 miliony let. Všude zde plavali
pravěcí hlavonožci s rovnou schránkou – ortoceři a díky jejich četným nálezům získalo naleziště i svůj název.
Trubičkovité schránky se povalují opravdu všude, na každém kameni uvidíme jejich zbytek. Nedaleký
Lochkov má ve znaku tři stočené schránky hlavonožců. 

Kromě ortocerů nalezneme jistě také malé mušle, správně mlže, mezi nejhojnější patří rod Cardiolinka –
srdcovka. Trilobiti jsou zde relativně vzácní a jsou drobní. V opuštěném zarostlém Mramorovém lomu se
před 2. světovou válkou těžil ortocerový vápenec, který vyleštěný používali na obklady významných budov.
Na Andělu, na náměstí 14. října dodnes stojí dům bývalých lázní, na jehož obkladech si jistě hlavonožců brzy
všimneme.

Lokalita je dobře dostupná pěšky, nachází se nedaleko zastávky autobusu č. 120 K Cikánce. Parkování není
v bezprostředním okolí možné.

Online obsah

Jízdní řády

Zobrazte si aktuální odjezdový
jízdní řád ze zastávky K Cikánce
(služba aplikace IDOS).

Směr Nádraží Radotín
 ZlíchovSměr

Mapy

Zobrazte si lokalitu na online
mapě mapy.cz nebo na mapách
Google.
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Videoprůvodce

Prohlédněte si video průvodce
lokalitou z našeho  YouTube
kanálu. 

Video 
Video 

Ortocerový lůmek
Lochkov

https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/vysledky/?f=K%20Cik%C3%A1nce&fc=301003&t=Praha,,N%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD%20Radot%C3%ADn&tc=200003&direct=true&cmd=cmdSearch
https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/vysledky/?date=24.04.2020&time=13:50&f=K%20Cik%C3%A1nce&fc=301003&t=Lihovar&tc=301003&direct=true&cmd=cmdSearch
https://mapy.cz/s/repagojaso
https://goo.gl/maps/mySxmruD2qabpr449
https://www.youtube.com/watch?v=BRIWsBEMKdY
https://www.youtube.com/watch?v=H4nIxCtEGh0


Co zde můžete najít

, velikost nálezu  cca 1 - 10 cm

Zkaměnělina hlavnožce Ortoceras (někdy také Orthoceras) je zdejším nečastějším nálezem. Ostatně podle
něj je zdejší lokalita pojmenovaná. Je možné říct, že hlavonožce najdete v téměř každém kameni
Ortocerového lůmku.

Hlavonožec Ortoceras



, velikost nálezu  cca 3 - 5 cm

Schránky tohoto tvora jsou ve znaku městské části Lochkov. Najít "stočeného" hlavonožce vyžaduje notnou
dávku štěstí. 

Hlavonožec Ophioceras simplex



, velikost nálezu  cca 2  cmMlž Cardiolita bohemica



, velikost nálezu  cca 1 cm

Nález trilobita nebo jeho ocasního štítu je v Ortocerovém lůmku velmi vzácný.

Ocasní štít trilobita Cromus bohemicus



, velikost nálezu  cca 1 cm

Nález trilobita nebo jeho ocasního štítu je v Ortocerovém lůmku velmi vzácný.

Ocasní štít trilobita Cromus bohemicus



, velikost nálezu  cca 3 cm

Nález trilobita nebo jeho ocasního štítu je v Ortocerovém lůmku velmi vzácný.

Ocasní štít trilobita Cromus intercostatus



, velikost nálezu  cca 2 cm

Nález trilobita nebo jeho ocasního štítu je v Ortocerovém lůmku velmi vzácný.

Ocasní štít trilobita Crotalocephalus auriculatus
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