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Abstract: Three librigenas belonging to the family Lichidae from
the Prague Basin (Motol Formation, Wenlock, Silurian), de-
scribed by Barrande (1852) as Trilobites ferus Barr., are re-as-
signed to Trochurus pulcher (Hawle et Corda, 1847).

Druhové složení trilobitových společenstev motolského
souvrství (svrchní llandovery až wenlock, silur) pražské
pánve je poměrně dobře známo. Poněkud odlišná je situace
v případě detailní prozkoumanosti morfologie exoskele-
tonů jednotlivých druhů. Značná část taxonů je známa
pouze podle poměrně omezeného, nezřídka i fragmentár-
ně zachovaného materiálu. Barrande (1852) vyobrazil na
tab. 34, obr. 48 a 49, dvě nápadně trnité volné líce lichid-
ních trilobitů, které popsal pod druhovým označením Tri-
lobites ferus. Jako lokalitu nálezu uvedl „Collines de Listi-
ce“, což nejspíše odpovídá klasickým výchozům vápenců
motolského souvrství (wenlock, homerian) v tzv. Barran-
dových jamách, situovaných na okraji lesa, zhruba 500 m
sv. od severního okraje osady Lištice.

Diskuse taxonomické pozice
druhu Trilobites ferus

Při revizi typového materiálu trilobitů uloženého v kolekci
Národního muzea v Praze byly dohledány Přibylem (Přibyl
in Horný – Bastl 1970, s. 132) jako doklad k Barrandovu
popisu druhu Trilobites ferus celkem tři volné líce a ozna-
čeny jako fragmenty neurčitelného trilobita.

Šnajdr (1986, s. 27) stanovil na tomto materiálu k druhu
Trilobites ferus lektotyp (NM P2-L 15289) a dva paralek-
totypy (NM P2-L 15287 a NM P2-L 15288). Jako lektotyp,
který vyobrazil na tab. 2, obr. 4, určil neúplnou volnou líci
se zachovaným mineralizovaným exoskeletonem, původ-
ně vyobrazenou Barrandem (1852) na tab. 34, obr. 49. Dále
vyobrazil na tab. 2, obr. 3, jeden z paralektotypů (NM P2-L
15287), kterým je volná líce s reliktem mineralizovaného
exoskeletonu, původně vyobrazená Barrandem (1852) na
tab. 34, obr. 48. V závěrečných poznámkách o typovém
materiálu druhu Trilobites ferus doslova uvedl, že to jsou
neúplné librigeny lichaidních trilobitů, které patří k druhu
Hemiarges ambigua (Barrande, 1846).

K názoru Šnajdra o příslušnosti Trilobites ferus k druhu
Hemiarges ambiguus (Barrande) se přiklonili i Vaněk
a Valíček (2002). Ti však přeřadili druh Hemiarges ambi-
guus (Barrande) k rodu Paraleiolichas Kobayashi et Ha-
mada, 1987. Chlupáč (2002) v poznámkách k výročnímu
dotisku Barrandova díla z roku 1852 označil obě líce vyob-
razené na obr. 48 a 49 tab. 34 jako Richterarges ambiguus
(Barrande, 1846).

V motolském souvrství pražské pánve se vyskytují tři
rody lichidních trilobitů: Dicranopeltis Hawle et Corda,
1847, Paraleiolichas Kobayashi et Hamada, 1987 a Tro-
churus Beyrich, 1845.

Morfologie volných lící některých zástupců rodu Dicra-
nopeltis, jako např. D. scabra (Beyrich, 1845) a D. propin-
qua (Barrande, 1846), je dobře známa a příslušnost všech
tří ostnitých volných lící k tomuto taxonu vylučuje již
Šnajdr (1986, s. 27).

Paraleiolichas ambiguus (Barrande, 1846) tvořil nehoj-
nou až vzácnou součást trilobitového společenstva s Liola-
lax – Sphaerexochus – Cheirurus (s výskytem v rozsahu
biozón C. perneri/C. ramosus až C. lundgreni, sheinwood
až homer), ve smyslu Chlupáče (1987). V tomto společen-
stvu se vyskytuje společně s dalšími lichidními trilobity
druhů Dicranopeltis propinqua (Barrande, 1846) a Tro-
churus pulcher (Hawle et Corda, 1847). Typovou lokalitou
tohoto druhu jsou Barrandovy jámy u osady Lištice (biozó-
na C. radians), jak uvedli Vaněk a Valíček (2002).

Nedávné, průkazné nálezy lumachel částí exoskeletonů
včetně volných lící druhu Paraleiolichas ambiguus (Bar-
rande, 1846) a téměř kompletních jedinců s volnými lícemi
in situ blízce příbuzného a stratigraficky téměř synchronní-
ho (M.vulgaris – C. colonus, homer až gorst) druhu Para-
leiolichas heteroclytus (Barrande, 1846) s konečnou plat-
ností vylučují též možnost příslušnosti trnitých volných lící
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popsaných jako Trilobites ferus k rodu Paraleiolichas, po-
tažmo k druhu P. ambiguus (Barrande, 1846).

Volné líce zástupců rodu Paraleiolichas jsou široké (tr.),
ploché, subtrigonálního obrysu, opatřené pouze jemnou,
hustou granulací a nikoliv úzké (tr.), oválného průřezu, ob-
loukovitě zahnuté a opatřené výraznými, nazad ukloněný-
mi druhotnými trny, jak je zřetelné na všech vyobrazených
kusech Trilobites ferus Barrande.

Rod Trochurus Beyrich, 1845 je v motolském souvrství
zastoupen třemi druhy:

Trochurus buffoides Vokáč, 1999 – velmi vzácný druh
v biozóně Cyrtograptus murchisoni (wenlock, sheinwoo-
dian) v trilobitovém společenstvu s Miraspis (viz Chlupáč
1987) na typové lokalitě Lištice – U Žabákového lomu, od-
kud jsou dosud známa pouze pygidia tohoto druhu. Tro-
churus buffoides Vokáč, 1999 se na typové lokalitě vysky-
tuje společně s podstatně hojnějším lichidem Dicranopeltis
reporyjensis (Phleger, 1937).

Trochurus speciosus Beyrich, 1845 je velmi hojný druh
v trilobitovém společenstvu s Cheirurus – Diacalymene
(cf. Vokáč 2000) ve středních partiích motolského souvrs-
tví, biozóny M. belophorus a jejího nejbližšího stratigrafic-
kého okolí (wenlock, sheinwood), kde se vyskytuje společ-
ně s druhem Dicranopeltis scabra (Beyrich, 1845). Druh je
hojný především v širším okolí Svatého Jana pod Skalou a
nebyl u Lištice dosud nalezen.

Trochurus pulcher (Hawle et Corda, 1847) je nehojný
druh ve svrchnowenlockém trilobitovém společenstvu
s Liolalax – Sphaerexochus – Cheirurus (cf. Chlupáč
1987). Je znám z okolí Lištice z několika lokalit, odkrývají-
cích tufiticko-karbonátové polohy stratigraficky náležící
k biozónám C. perneri/C. ramosus – C. lundgreni (shein-
wood až homer). Právě výše citované Barrandovy jámy
severně od osady jsou jeho typovou lokalitou (cf. Vaněk –
Valíček 2002).

Vokáč (1999), který podal redeskripci tohoto druhu, volné

líce neznal, upozornil však na hojné, dosti dlouhé druhotné
trny vyrůstající z posteriorních okrajů pygidií a šikmo na-
zad z hlavních pygidiálních trnů (příl. 1, obr. 4, 5). Bohužel
jsou u druhu Trochurus pulcher (Hawle et Corda, 1847)
známy pouze disartikulované části exoskeletonů, a to kra-
nidia, hypostomy a pygidia. Nález kompletního cefalonu
s dobře zachovanými volnými lícemi by tento problém po-
mohl vyřešit.

Navzdory absenci přímých důkazů nás všechna výše
uvedená zjištění vedou k názoru, že volné líce lichidních
trilobitů označených jako Trilobites ferus Barrande, 1852
s největší pravděpodobností náležejí druhu Trochurus pul-
cher (Hawle et Corda, 1847), a proto také T. ferus přeřazu-
jeme do jeho synonymiky.
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