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Abstracts: New occurrence of serpulid worms from Neovermilia
limata (MÜNSTER in GOLDFUSS) and Placostegus conchophilus
RADWANSKA Upper Jurassic limestones at locality Hády in Brno
(Moravia) is described.

Při záchranném sběru na lokalitě Hády v letech 1999–2001
a na podzim roku 2005 byl nashromážděn bohatý materiál
makrofosilií, který zahrnoval zejména ramenonožce rodů
Gallienythyris, Moeschia, Dorsoplicathyris, Septaliphoria
(KOČÍ 2002). Na jednom jádru ramenonožce rodu ?Moes-
chia byl nalezen u nás v juře dosud nepopsaný druh fosil-
ního serpulidního červa Neovermilia limata (MÜNSTER in
GOLDFUSS). Další nález byl uskutečněn na podzim 2005,
kdy byl nalezen další druh serpulida Placostegus concho-

philus RADWANSKA. Z Hádů byly předtím popsány pouze
dva druhy serpulidů (KUBOŠ 1982), a to Pomatoceros sp. a
Spirorbis sp.

Systematická část

Třída Polychaeta GRUBE, 1850
Řád Sedentaria LAMARCK, 1818
Čeleď Serpulidae RAFINESQUE, 1815
Podčeleď Serpulinae MACLEAY, 1840

Neovermilia DAY, 1961
Neovermilia limata (MÜNSTER in GOLDFUSS, 1831)

1956 Serpula (Dorsoserpula) limata MÜNSTER 1831; PARSCH, str. 220,
příl. 19, obr. 20a-c, příl. 20, obr. 11.

1956 Serpula (Dorsoserpula) plicatilis MÜNSTER 1831; PARSCH,
str. 220, příl. 19, obr. 22, příl. 21, obr. 20.

2004 Serpula limata (MÜNSTER in GOLDFUSS, 1831); RADWANSKA,
str. 43–44, příl. 5, obr. 10–14; příl. 6, obr. 5–6.

Materiál: Dva přitmelení jedinci na jádru ramenonožce
rodu ?Moeschia.

Popis: Rourka subtriangulárního průřezu, dlouhá a dvakrát
esovitě prohnutá. Délka rourky 20 mm. Anteriorní část
má průměr rourky 3,6 mm, posteriorní část 2 mm. Dor-
zální část nese jemně zprohýbaný mediální kýl. Anteri-
orní průměr kruhovitého lůžka je 2,6 mm. Povrch rourky
je hladký.

Poznámky a vztahy: Dospělí jedinci druhu Neovermilia li-
mata nesou jemnou transverzální strukturu (RADWANSKA

2004). Rod Dorsoserpula (in PARSCH 1956) odpovídá ty-
povému druhu Serpula delphinula GOLDFUSS (RADWANSKA

2004). Problematiku rodu Neovermilia DAY, 1961 podal
již JÄGER (1993; ústní sdělení – 2004), který na základě
vnější stavby rourky řadí křídový rod Proliserpula RE-
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Obr. 1. Druh Placostegus conchophilus RADWANSKA – detail rourky z la-
terální části. Hády – sběr v suti poslední etáže lomu.

Obr. 2. Druh Placostegus conchophilus RADWANSKA – detail rourky
z pohledu ústí. Hády – sběr v suti poslední etáže lomu.



GENHARDT, 1961 k rodu Neovermilia DAY. 1961. Struktura
stavby rourky křídového rodu Proliserpula REGENHARDT

se u převážné většiny jedinců podobá stavbě rourky druhu
Serpula limata MÜNSTER. Na základě stavby rourky zařa-
dila i RADWANSKA (2004) jedince druhu Serpula limata
MÜNSTER k rodu, respektive druhu Neovermilia limata
(MÜNSTER in GOLDFUSS) a rozšířila tak stratigrafické roz-
pětí rodu Neovermilia, DAY 1961 do svrchního oxfordu.
Paleoekologicky tento druh náleží k epibiontům.

Placostegus PHILIPPI, 1844
Placostegus conchophilus RADWANSKA, 2004

2004 Placostegus conchophilus sp. nov.; RADWANSKA, str. 45, příl. 3,
obr. 1–9.

Materiál: Jeden kus s viditelnou povrchovou skulpturou a
závitem.

Popis: Planispirálně stočená rourka o zachovaném jednom
závitu. Šířka závitu činí 5 mm. Rourka nese jemný dor-
zální kýl, povrch rourky je hladký. Transverzální průřez
je subtriangulární.

Poznámky a vztahy: Druh Placostegus conchophilus RAD-

WANSKA se planispirálním stočením rourky podobá druhu
Laqueoserpula intumescens RADWANSKA. Od tohoto dru-
hu se však Placostegus conchophilus RADWANSKA odli-
šuje přítomností dorzálního kýlu a nepřítomností zřetel-
né podélné rýhy, jemných vertikálních vrásek v bazální
části závitů a širším umbilikem.
Paleoekologicky tento druh náleží k epibiontům, jak

ukazuje práce RADWANSKÉ (2004).

Poděkování. Za diskuzi o systematice druhů a rodů a poskytnutí
literatury děkuji dr. M. Jägerovi z Dotternhausenu. Za pomoc při
fotografování děkuji Mgr. J. Sklenářovi, odbornému pracovníko-
vi Národního muzea v Praze.
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Obr. 3. Druh Neovermilia limata (MÜNSTER in GOLDFUSS) přitmelený na
jádru ramenonožce rodu ?Moeschia. Hády – sběr v suti poslední etáže
lomu.




