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Historie výzkumu svrchněpaleozoických obojživelníků
z boskovické brázdy na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Karlovy v Praze má dlouholetou tradici. Výzkum již začal
na konci 19. století, kdy první práci o obojživelnících z ob-
lasti boskovické brázdy napsal Makowsky (1876), dalším
v té době byl Frič (1883), který ale psal hlavně o obojživel-
nících západočeských, středočeských a sudetských pánví.
V počátcích dvacátého století to byli především Augusta
(1936) a Stehlík (1924), v poválečné době pak Špinar
(1952). Okrajově se problematikou zabýval Roček (1988),

který podává přehled jednotlivých druhů obojživelníků
z území tehdejšího Československa. Několik kusů ve sbír-
ce nese jeho označení. V současné době se svrchněpaleo-
zoickými obojživelníky boskovické brázdy zabývá Klem-
bara (1997) ze Slovenska.

Ve sbírkovém materiálu uloženém v Chlupáčově muzeu
historie Země je uloženo přes 3000 kusů. V současné době
soupis obsahuje 3237 položek a o další položky bude rozší-
řen díky dohledání dalšího materiálu v budově Přírodově-
decké fakulty na Albertově 6. Většina této sbírky pochází
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z terénních sběrů z 50.–60. let minulého století, ale jsou v ní
i výjimky, jako originální kusy, které popisovali Stehlík
(1924), Augusta (1936) či Špinar (1952) ve svých pracích.

Materiál pochází ze sběrů z okolí Bačova, ale ve sbírce
jsou zastoupeny i lokality z okolí Letovic, jmenovitě Tráv-
ník, Kochov a Drválovice či lokality Malá Lhota, Obora
a Jabloňany. Tato lokalizace je velmi obecná a nepřesná,
neboť u velké části tohoto materiálu není přesně známo,
z které části lokality nebo jednotlivých výchozů pochází.
Označení bylo prováděno hromadně pro více vzorků, tak
jak byly baleny pro přepravu. Nejzřetelnějším označením
je cedulka, kde je napsáno vše o daném hromadném vzor-
ku, jako je druh, číslo vzorku apod. Lokalita je napsána
jako „Bačov“ nebo „Bačov u Boskovic“. Druhým způso-
bem je slovní označení, kdy přímo na vzorku je napsán bar-
vou název lokality. Posledním způsobem je zkratkovité
označení, kdy na daném kusu je přilepený malý kousek pa-
píru a na něm napsané pouze „B“ jako Bačov, „T“ jako
Trávník či „B3“ jako Bačov. Všechny lokality jsou perm-
ského stáří.

Díky dominantnímu způsobu zachování, kterým je kar-
bonizace, jsou pozůstatky obojživelníků jasně odlišitelné
od okolní horniny. Část fosilií je fosfatizována, takže je zde
možnost kosterní pozůstatky za určitých podmínek separo-
vat z horniny chemickou cestou. Tento způsob zachování
je také nejvýhodnější pro určování jednotlivých druhů, ne-
boť u fosfatizovaných jedinců jsou nejlépe viditelné dia-
gnostické znaky. Posledním typem zachování jsou otisky
kostí v hornině.
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original name of species (synonymous) number of species

Discosauriscus pulcherrimus 53

Discosauriscus potamites 38

Letoverpeton moravicum 20

Letoverpeton austriacum 44

Phaiherpeton austriacum 5

Phaiherpeton perneri 1

Phaiherpeton potamites 3

Melanerpeton pulcherrimum 4

Melanerpeton longicaudatum 2

Mleanerpeton falax 1

Melanerpeton perneri 3

Melanerpeton austriacum 2
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Z celkového množství 3237 kusů bylo vybráno 170 je-
dinců, již dříve určených. Na základě diagnostických zna-
ků stanovených Klembarou (1997) provedla taxonomické
zařazení podle nejnovějšího systému Krejčí (2016). Dále
byl měřen parametr DL (délka lebky), zahrnující délku
kostí nasale, frontale, parietale a postparietale. Podle toho-
to parametru jsou určena ontogenetická stadia a podle toho
byla určena úmrtnost u metamorfního stadia. Jedinci juve-
nilního či postmetamorfního stadia jsou vzácnější.

Tabulka 1 ukazuje zastoupení druhů podle původního
pojmenování, ale vzhledem k tomu, že moderní klasifikace
diskosaurisků považuje mnohá označení za synonyma, lze
vidět v tabulce 2 výraznou redukci počtu těchto druhů
v současnosti. Podkladem pro vyhodnocení je podrobná
katalogizace materiálu Chlupáčova muzea historie Země,
která je součástí diplomové práce Krejčí (2016). Charakter
materiálu a jeho zachování ukazuje obr. 1.

 ����

Ze současného počtu 3237 kusů bylo vybráno 170 kusů
dříve určených jedinců rodů Letoverpeton, Melanerpe-
ton, Discosauriscus a Phaiherpeton. Bylo provedeno ta-
xonomické srovnání dosud publikovaných nálezů
a v současnosti akceptovaných druhů (Klembara 1997),
což povede k budoucím podrobnějším revizím jednotli-
vých druhů diskosaurisků. Dnešní systematika považuje
výše zmiňované druhy za součást jediného rodu, Disco-

sauriscus. Mezi nimi můžeme určit dva druhy – Disco-
sauriscus austriacus a vzácnější Discosauriscus pul-
cherrimus – a několik nedostatečně zachovaných
jedinců, které nelze konkrétně přiřadit k daným druhům
a jsou označováni jakou Discosauriscus sp. Velká část
doposud nezpracovaného materiálu (více než 3000
kusů) bude využita k populačním analýzám společen-
stev svrchněpaleozoických obojživelníků, ale i jejich
jednotlivých ontogenetických stadií.

Poděkování. Především bych chtěla poděkovat S. Štambergovi
(Muzeum východních Čech, Hradec Králové) za cenné rady a při-
pomínky k dané práci. Také bych ráda poděkovala O. Dostálovi
(Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, Brno) za pomoc při
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name of species currently number of species

Discosauriscus austriacus 111

Discosauriscus pulcherrimus 4

Discosauriscus sp. 55
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