
výskyt několika málo až několika desítek jedinců bradorid-
ních členovců rodu Konicekion Šnajdr, 1975 uvnitř někte-
rých ték rodu Stromatocystites. Interakce představuje nej-
starší doložený případ masožravosti dvojmiskových
členovců (Fatka a kol. 2008). Výsledky tohoto studia jsou
postupně rozpracovávány v dalších podrobných studiích.

Práce je součástí výzkumného záměru Geologické sekce Přírodo-
vědecké fakulty Univerzity Karlovy MSM 0021620855 GAČR čís-
lo 205/09/1521.
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Předběžná zpráva o revizi nuculidních mlžů ze šáreckého souvrství
(pražská pánev, střední ordovik, darriwil)

Preliminary report of the revision nuculoids bivalves from the Šárka formation
(Prague Basin, Middle Ordovician, Darriwilian)
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Abstract: Nuculoids constitute a group of bivalves with simple
shell, taxodont teeth, protobranch gills and enlarged foot. They
are evolutionary and phylogenetically very important because
they represent one of root lineages of the bivalve evolution. This
paper presents the revision of nuculids from the Šárka Formation
(Darriwilian, Middle Ordovician) including genera Ctenodonta,
Praeleda, Praenucula, Pseudocyrtodonta.

Nuculidní mlži jsou velmi významnou skupinou mlžů, od
níž mnoho paleontologů odvozuje vznik všech ostatních
skupin mlžů. Ačkoli jde o skupinu takto důležitou, byla
u nás, ale i ve světě dlouhodobě zanedbávána. Systematika
nuculidních mlžů je velmi složitá, některé znaky (tvar
schránky, počet zubů) jsou přeceňovány, jiné naopak nedo-
ceněny (směr stočení vrcholu, velikost zubů). Velmi často
vytváří prakticky neřešitelný problém orientace schránky;
přední část schránky se zaměňuje za zadní a obráceně.

Historie výzkumu

Ze šáreckého souvrství pražské pánve popsal Barrande
(1881) tyto druhy nuculidních mlžů: Leda ala, Leda bohe-
mica, Leda incola, Nucula applanans, Nucula dispar a Nu-
cula faba. Revizí nuculidních mlžů po Barrandovi se zabý-
val Pfab (1934) – přeřadil některé Barrandovy druhy do
rodu Ctenodonta Salter, 1852 a popsal tři nové rody Prae-
leda, Praenucula a Pseudocyrtodonta.

McAllester (1968) zrevidoval všech 64 známých rodů,
které vykazovaly evidentní morfologickou podobnost k re-
centním rodům Nucula Lamarck, 1799 a Nuculana Link,
1807 a mezi nimi i rody popsané Pfabem (1934). Rod
Pseudocyrtodonta je podle McAllestera (1969) synony-
mický s rodem Myoplusia Neumayr, 1884.

Bradshaw (1970) diskutovala orientaci schránky u rodu
Praeleda. Pojeta (1971) prostudoval rody Ctenodonta,
Praeleda a Praenucula a ukázal, že jméno Ctenodonta je
užíváno velice široce a zahrnuje velké množství odlišných
druhů (do rodu Ctenodonta je řazeno celkem 183 druhů).
Rody Praeleda, Praenucula a Deceptrix Fuchs, 1919 po-
važuje Pojeta (1971) za tvarově natolik podobné, že je není
možné od sebe bezpečně oddělit. Babin a Melou (1972) na
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základě studia druhu Ctenodonta ponderata (Barrande,
1881) popsali nový rod Concavodonta. Tunniclif (1982)
ukazuje rozdíly mezi rody Praeleda a Praenucula (veli-
kost zubů, vrchol, svalové vtisky). Pojeta (1988) revido-
val rod Ctenodonta a s jistotou k němu zařadil pouze tři
americké druhy.

Babin a Guttiérez-Marco (1991) také oddělili rod Praenu-
cula od rodu Praeleda a zároveň se zabývali jedinci popsa-
nými Barrrandem (1881) jako Leda bohemica. Cope (1999)
vydělil rody Praeleda a Deceptrix, a to zejména na základě
stratigrafického výskytu. Zároveň popsal i nový druh zámku
(cardiolaridní), který mají jak Praeleda, tak Deceptrix.

Diskuse jednotlivých rodů

Rod Praeleda Pfab, 1934

Pfab (1934) popsal ze šáreckého souvrství tři druhy rodu
Praeleda – P. amica (Barrande, 1881), P. compar (Barran-
de, 1881) a P. pulchra (Barrande, 1881). P. compar je ty-
povým druhem rodu Praeleda.

Cope (1997) definuje novou čeleď Cardiolariidae, jejíž dia-
gnóza je opřena o tyto znaky: palaeotaxodonti, jejichž zámek
má oddělené anteriorní a posteriorní zuby; zámková linie pro-
chází podél posteriorních zubů; anteriorní zuby, které mohou
být větší, leží pod zámkovou osou; ligament vnější, opistode-
tický. Cope (1999) k této čeledi přiřadil i rod Praeleda.

Carter (2001) ukázal, že důležitějším znakem pro tuto če-
leď jsou právě výrazně zvětšené anteriorní zuby, tedy tzv.
heterotaxodontní zámek. Spíše souhlasím se závěry Cartera
(2001) – z originálů za 1. výrazně větší zuby u druhu P. com-
par ukazuje pouze jeden jedinec, 2. u druhu P. amica má vý-
razně větší zuby jen jeden jedinec a za 3. u druhu P. pulchra
mají výrazně větší zuby tři jedinci. Tito jedinci byli Pfabem
(1934) správně zařazeny k rodu Praeleda. Ostatní jedinci
buď neměli zachovaný zámek vůbec (proto je s jistotou do
tohoto rodu nelze řadit), nebo neměli vyvinutý cardiolaridní
zámek (proto by měli být řazeni spíše k rodu Praenucula).
Pokud jde o vymezení jednotlivých druhů, je velmi obtížné
je od sebe odlišit, neboť pouze P. pulchra se od všech ostat-
ních výrazně liší užší a delší schránkou. Při dalším studiu tak
bude zcela jistě diskutováno, zda jsou tři druhy vůbec udrži-
telné a zda některý z našich druhů není synonymický s dru-
hem Praeleda costae (Sharpe, 1853).

Rod Praenucula Pfab, 1934

Pfab (1934) popsal ze šáreckého souvrství dva poddruhy:
Praenucula dispar dispar Pfab, 1934 a Praenucula dispar
expansa (Barrande, 1881).

Jak již bylo napsáno, rod Praenucula se velmi podobá rodu
Praeleda. Mnoho autorů se snažilo nalézt výraznější rozdíly
mezi nimi, např. Tunniclif (1982) vidí tyto rozdíly hlavně za
1. ve velikosti zubů v přední části schránky, 2. vrchol u rodu
Praenucula leží v zadní části schránky, u rodu Praeleda
v přední části schránky a za 3. vtisky po adduktorech u rodu
Praeleda jsou větší a více ventrálně položené. Cope (1999)
potvrzuje rozdíl ve velikosti zubů, vrchol však vidí jak u rodu

Praenucula, tak Praeleda v zadní části schránky, maximálně
u některých druhů rodu Praeleda ve střední části schránky.
Mé dosavadní výsledky spíše podporují závěry, ke kterým
dospěl Cope (1999), a zároveň se domnívám, že i velikost a
umístění adduktorů jsou jen pomocnými znaky. Hlavním kri-
tériem pro oddělení rodů Praeleda a Praenucula by tak měl
zůstat zámek. Typovým poddruhem rodu Praenucula je
P. dispar expansa. Originály P. dispar expansa nemohly být
zatím revidovány, protože materiál nebyl dohledán. Přesto
podle fotografií Pfaba (1934) i McAllestera (1968) je zřejmé,
že jsou v přední i zadní části schránky zuby stejně velké a je
tedy zřejmě správně zařazen k rodu Praenucula. Z originálů
poddruhu P. dispar dispar jsou dva jedinci správně zařazeny
k rodu Praenucula, jeden jedinec patří k rodu Praeleda a dva
jedince nelze s jistotou zařadit k rodu Praenucula z důvodu
špatného zachování. Pfab (1934) vyděluje oba poddruhy na
základě redukce jednoho zubu, což je nesmyslné; tyto dva
poddruhy by měly být sloučeny v jeden druh.

Rod Ctenodonta Salter, 1852

Pfab (1934) popsal ze šáreckého souvrství tři druhy rodu
Ctenodonta – Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881), Cte-
nodonta applanans (Barrande, 1881) a Ctenodonta ponde-
rata (Barrande, 1881).

Ctenodonta ponderata je typovým druhem rodu Conca-
vodonta Babin a Melou (1972). Důležitým znakem pro ten-
to rod je zámek (vrcholky zubů směřují od vrcholu schrán-
ky směrem k okrajům schránky). Druhy C. bohemica a
C. applanans není možné řadit k rodu Ctenodonta v pojetí
Pojety (1988). Zároveň jsou si tyto dva druhy velmi podob-
né; podle Pfaba (1934) má C. applanans větší přední část a
vrchol více uprostřed. Na nalezených originálech je však
zajímavější velikost zubů, které má druh C. bohemica stej-
ně veliké v zadní i přední části schránky, ale u druhu C. ap-
planans jsou zuby v delší části schránky větší. Zároveň se
tyto dva druhy velmi podobají zástupcům rodů Praeleda a
Praenucula a i podle Pfaba (1934) bylo velmi obtížné je od
sebe odlišit. Větší zuby v delší části schránky a vrchol spíše
uprostřed jsou charakteristickými znaky pro rod Praeleda.
Zuby stejné velikosti v přední i zadní části schránky a vr-
chol posunutý směrem k zadní části schránky jsou naopak
charakteristické pro rod Praenucula. Druh Ctenodonta ap-
planans by tedy měl být řazen spíše k rodu Praeleda a druh
Ctenodonta bohemica by měl být řazen k rodu Praenucula.

Rod Pseudocyrtodonta Pfab, 1934

Pfab (1934) popsal ze šáreckého souvrství dva druhy rodu
Pseudocyrtodonta – P. ala (Barrande, 1881) a P. obtusa
(Barrande, 1881). Zástupci tohoto rodu se podle Pfaba
(1934) od ostatních liší tím, že v přední části zámku se vy-
skytují taxodontní zuby a v zadní části zámku jeden přímý
velký zub. Pfab (1934) tento zámek řadil spíše k hetero-
dontnímu typu. McAllester (1968) tento typ zámku na ori-
ginálech druhu P. ala nenalezl a po prostudování originálů
s ním souhlasím, že není na originálech zachován. McAlles-
ter (1969) tak považuje rod Pseudocyrtodonta za mladší sy-
nonymum rodu Myoplusia (Neumayr, 1884) s jeho typovým
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druhem Myoplusia bilunata (Barrande, 1881) ze svrchního
ordoviku pražské pánve. Rod Pseudocyrtodonta má proso-
gyrní vrchol a zuby směrem k přední části schránky se mírně
zvětšují, někdy jsou také zachovány akcesorické svalové
vtisky blízko vrcholu. Stejné znaky ukazuje i rod Myoplusia,
proto souhlasím s názory McAllestera (1969). Druhy P. ala
a P. obtusa jsou od sebe dobře rozlišitelné. P. ala je delší
a užší, vrchol je sice také posunut k přední části schránky,
ale ne tak výrazně jako u druhu P. obtusa.

Práce byla podporována projektem GAUK 39908 a projektem
GAČR 205/09/1521.
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Diachronní výskyt Marthasterites furcatus v sedimentech turonu
české křídové pánve a v Západních Karpatech, Česká republika

Diachronic occurrence of Marthasterites furcatus in the Turonian sediments
of the Bohemian Cretaceous Basin and Western Carpathians, Czech Republic
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Abstract: The diachronic occurrence of calcareous nannofossil
species Marthasterites furcatus is evident in the Turonian sedi-
ments both in the Bohemian Cretaceous Basin and Western Car-

pathians. In the Outer group of nappes of Western Carpathians,
the first occurrence (FO) of M. furcatus is recorded in two levels:
1. Lower Turonian (UC6b and UC7 zones) in association with
Eprolithus moratus and Quadrum gartneri in the Silesian Unit, 2.
Upper Turonian (UC9b Zone) in association with Lithastrinus
septenarius and Zeugrhabdothus biperforatus in the Ždáni-
ce-Subsilesian Unit. Concerning the Bohemian Cretaceous Basin,
FO M. furcatus was recognized during Upper Turonian. In the
western part of basin it was found approximately with FO Z.
biperforatus in the lower Upper Turonian, in the lowermost part
of Teplice Formation but in the eastern part of basin in the upper-
most Turonian, few metres bellow the Didymotis II event,
Turonian-Coniacian boundary respectively.

M. furcatus is not suitable for the biostratigraphic conclusions
not only for the diachronic occurrence reason but also for its
scarce and not continuous presence in the Turonian deposits.
Common and continuous presence of M. furcatus both in the Bo-
hemian Cretaceous Basin and Ždánice-Subsilesian Unit, Western
Carpathians was recorded in the interval uppermost Turonian–
Lower Coniacian.

The diachronic FO M. furcatus can be used for the paleo-
geographic interpretations. Its presense in the Lower Turonian of
Silesian Unit gives evidence for the significant influence by Bo-
real province from North in this depositional area.
Druh Marthasterites furcatus (Deflandre) Deflandre, který
je v systematických klasifikacích uváděn incertae sedis, je
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