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Abstract: Amphibia from the Late Oligocene (MP 28) locality
Enspel (Germany) are represented by two caudates and three dif-
ferent types of anurans (palaeobatrachids, pelobatids and ranids).
Besides these adults, however, there is a comparative large series
of tadpoles whose assignment to the Pelobatidae is clearly evi-
denced by tripartite frontoparietal complex.

Pozdně oligocenní lokalita Enspel (MP 28) poskytla bohatou
faunu a flóru včetně několika skupin obojživelníků. Ocasa-
té formy jsou zde reprezentovány skupinou Salamandridae
(Chelotriton paradoxus a Salamandridae indet.). Fosilie
žab lze zařadit do skupin Palaeobatrachidae (Palaeobatra-
chus sp.), Pelobatidae (Pelobates cf. decheni) a Ranidae
(Rana sp.). Kromě dospělců žab byly na lokalitě nalezeny
také jejich fosilní larvy. Studovaný materiál je uložen v Re-
ferat Erdgeschichte v Mohuči.

Popis

Pelobatidní pulci lokality Enspel byli detailně popsáni
a diskutováni v pracích Mause a Wuttkeho (2002, 2004).
Specifickým znakem těchto pulců je frontoparietale, které
vzniká z párových elementů. Tyto párové elementy později
splývají v kaudální oblasti s jediným nepárovým elemen-
tem (Roček 1981), jak je vidět na sérii fotografií obr. 1. Ve
ventrálním pohledu je důležitým znakem přítomnost me-
diánního kýlu na parasphenoidu, který navíc vzadu vybíhá
do výrazného středového výběžku. U většiny studovaných
jedinců lze vidět, že se otické pouzdro zakládalo ze dvou
osifikačních center, podobně jako je tomu u recentního
rodu Pelobates. U premetamorfických larev lze rozlišit
celkem osm presakrálních obratlů, na druhém až čtvrtém
jsou kolmé transverzální výběžky.

Na obr. 1o je vyobrazen pulec před metamorfózou o cel-
kové délce 147 mm. Nemá ještě vyvinuty končetiny, ale
jsou již založeny párové části frontoparietale, dále parasphe-
noid, otická pouzdra a na obratlích jsou téměř dokonale vy-
vinuty neurální oblouky. Na exempláři jsou také zachová-
ny otisky jemných částí těla (například ocasní ploutevní
lem). V etmoidální oblasti lze rozeznat tmavé párové struk-

tury, které lze interpretovat jako trabekulární rohy. V před-
ní části hlavy jsou příčně uložené struktury, přičemž jedna
z nich je zřetelně párová. Lze je považovat za retní chru-
pavky, možná i se zachovaným zrohovatělým povrchem.
Párová frontopariatalia mají na svém povrchu důlkovitou
skulpturu. Doposud není vyvinut nepárový element v zadní
oblasti frontoparietálního komplexu. Mezi párem fronto-
parietálií lze vidět dorzální povrch parasphenoidu, který
má v mediánní rovině zřetelný žlábek (v místech, kde na
ventrální straně prominuje mediánní kýl). Z otických pouz-
der se zachovaly pouze úlomkovité zbytky. Dva srpkovité
útvary za okcipitální částí lebky lze interpretovat jako zbyt-
ky atlasu. Druhý obratel není zachován, třetí až osmý jsou
jasně identifikovatelné. Sakrální a postsakrální obratle ne-
jsou ještě plně vyvinuty. V cervikální oblasti lze rozlišit
váčkovitou strukturu vyplněnou zrnky písku, jež pravděpo-
dobně reprezentuje žaludek.

Závěr

Na základě uvedených znaků lze fosilní pulce z lokality
Enspel přiřadit k čeledi Pelobatidae. Typická skulptura
vnějšího povrchu frontoparietálií naznačuje příslušnost
k rodům Eopelobates nebo Pelobates. Asociace s adultní-
mi jedinci ze stejné lokality však naznačuje, že pulci nále-
žejí pravděpodobně příslušníkům rodu Pelobates.
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→
Obr. 1. Pelobates cf. decheni, pulci. a – exemplář 1997-PW-5122, dorzální pohled; b – detail frontoparietalního komplexu předchozího; c – exemplář
1997-PW-5039b, dorzální pohled; d – detail frontoparietalního komplexu předchozího; e – exemplář 1997-PW-5048, dorzální pohled; f – detail frontopa-
rietalního komplexu předchozího; g – exemplář 2002-PW-5011, dorzální pohled; h – exemplář 2003-PW-5002, dorzální pohled; i – exemplář
1997-PW-5121, ventrální pohled; j – detail lebky; k – exemplář 1998-PW-5051, ventrální pohled; l – detail lebky; m – detail frontoparietalního komplexu
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exempláře 2002-PW-5010, dorzální pohled; n – recentní Pelobates fuscus (DP FNSP 6568), metamorfující pulec, dorzální pohled; osifikované části obar-
vené alizarinem; o – neoznačený exemplář, dorzální pohled. Měřítka představují 1 cm.




