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Seznam serpulidů uvedli Žítt et al. (1999) podle práce
Zieglera (1984), který odtud uvádí čtrnáct taxonů. Tato
část popisuje taxony, které jsou obtížně určitelné, a to
vzhledem k velmi specifickým znakům morfologie rour-
ky. Ve srovnání s materiálem z jiných lokalit příbojo-
vých facií a se sbírkou V. Zieglera jsou to jedinci u nás
dosud nepopsaní; jde o problematiku rodů Pyrgopolon
a Propomatoceros.

!������������/�/

Materiál získaný dr. O. Nekvasilovou plavením v letech
1960–1967 je uložen v Národním muzeu v Praze. Materiál
byl srovnán se sbírkou doc. Václava Zieglera, CSc., z roku
1984, uloženou rovněž v Národním muzeu, a diskutován
s dr. M. Jägerem (Holcim – Dotternhausen). Celkový počet
rourek je ca 20 kusů.
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Systematický popis vychází z prací Regenhardta (1961),
Jägera (1983, 2005), Zieglera (1967, 1984) a Kočího (2010).

Třída Polychaeta Grube, 1850
Podtřída Canalipalpata Rouse & Fauchald, 1997
Řád Sabellida Fauchald, 1977
Čeleď Serpulidae Rafinesque, 1815
Propomatoceros Ware, 1975

Propomatoceros? sp.
Obr. 1D

Materiál: Dva jedinci přirostlí na sobě.
Popis: Rourka triangulární a hladká, má dorzální kýl a dva

jemné boční kýly umístěné blíže dorzálnímu kýlu. Lůžko
kruhovité. V ústí při bázi lze pozorovat boční kanálky ve
stěně rourky.
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Poznámky a vztahy: Triangulární rourku mohou mít rody
Neovermilia a Pyrgopolon (Septenaria), ale u těchto
rodů nejsou vyvinuty boční kanálky viditelné na povrchu
ústí při bázi stěny rourky podobně jako u recentního rodu
Pomatoceros a např. jurského druhu Propomatoceros
aff. trigona (Parsch) z Izraele (Vinn – Wilson 2010). Rod
Neovermilia má zaoblenější rourku a je tenkostěnný
s annulárním ústím. Rod Pyrgopolon (Septenaria) má
vyvinutou „Favosites“ strukturu (Jäger – Breton 2002).
Přesto se svým habitem podobá jedincům Pyrgopolon
sp. Předboj III, a to zejména vyvinutým dorzálním kýlem
a dvěma podélnými laterálními kýly. Jedinci druhu Pyr-
gopolon sp. Předboj III nemají vyvinuty boční kanálky
u báze rourky v ústí, což ukazuje, že tito dva jedinci ná-
leží k rodu Propomatoceros.

Pyrgopolon de Montfort, 1808
Pyrgopolon (Septenaria) cf. tricostata (Goldfuss, 1831)
Obr. 1I, J, K, L

Materiál: Dva kusy přední části rourky.
Popis: Rourka hladká, rovná. Průřez triangulární. Rourka

nese dorzální rovný kýl a v těsné blízkosti jsou vyvinuty
dva rovné oblé podélné kýly. Spodní část rourky je tvoře-
na oblými valy. Průměry rourek jsou 2,9 mm (obr. I)
a 3,4 mm (obr. K). Lůžko kruhovité.

Poznámky a vztahy: Rourka se svým habitem podobá dru-
hu Pyrgopolon tricostata (Goldfuss), ale ve srovnání
s jedinci z jiných příbojových lokalit má menší průměr.
Pravděpodobně jde o juvenilního jedince. Podrobnější
poznámky a synonymiku uvedl Kočí (2010).

Pyrgopolon (Septenaria) sp. 1
Obr. 1E, F, G, H

Materiál: Dva kusy celé rourky a 1 kus přisedlé zadní části
rourky.

Popis: Rourka kruhovitého průřezu nese 5 podélných os-
trých kýlů. Dorzální kýl je ostrý a undulující. Postran-
ní kýly rovné. Rourka se pravidelně zužuje a její poste-
rior je zatočen směrem k ústí. Lůžko kruhovité.
Jedinec (obr. F) má zachovánu přední část rourky vy-
stupující nad substrát o délce 17,8 mm. Rourka je při-
tmelena na misce ostnovky (Spondylus sp.) a ve svrch-
ní části je na rource přitmelena ústřice. Rourka má
vyvinutou nezřetelnou jemnou transverzální skulpturu
v podobě vrásek. Jedinec (obr. E) přisedá zadní částí
na misku ústřice.

Poznámky a vztahy: Druh lze porovnat s druhem Pyrgopo-
lon (Septenaria) macropus (Sowerby), a to na základě
přítomnosti pěti kýlů, ale zde popisovaný druh se od to-
hoto druhu liší kruhovitým průřezem rourky. Podle
M. Jägera (ústní sdělení 2011) může jít o nový druh.

Pyrgopolon (Septenaria) sp. 2
Obr. 1M, N

Materiál: Úlomek zadní části rourky s dvěma přitmelenými
juvenilními jedinci rodu Placostegus.

Popis: Rourka triangulární, stěny ploché, hladké. Rourka
nese silný dorzální kýl a pod ním dva jemnější kýly boč-
ní. U báze rourky jsou pak vyvinuty po obou stranách
další boční kýly. Šířka rourky v bázi je 6,4 mm a výška
5 mm.

Poznámky a vztahy: Rourka má vyvinutou „Favosites“
strukturu, a proto ji lze řadit k podrodu Septenaria
(M. Jäger, ústní sdělení 2011). Rourka nese velké množ-
ství vrteb.

Pyrgopolon (Septenaria) sp. 3
Obr. 1A, B, C

Materiál: Čtyři kusy přitmelených rourek, 1 kus dvou rou-
rek přitmelených na sebe, 8 rourek přitmelených na mis-
ku rodu Spondylus sp.

Popis: Rourka hladká triangulární, se silným mírně undu-
lujícím kýlem a dvěma rovnými kýly postranními. Bez
transverzální skulptury. Rourka nese „Favosites“ struk-
turu (Jäger – Breton 2002, M. Jäger – ústní sdělení
2011).

Poznámky a vztahy: Podle přítomnosti „Favosites“ struk-
tury lze jedince řadit k podrodu Pyrgopolon (Septenaria)
(Jäger – ústní sdělení 2011). Na bázi rourky nejsou pozo-
rovatelné kanálky v bázi rourky, a proto se nemůže řadit
k rodům Propomatoceros, Pomatoceros a Neovermilia.
Rod Neovermilia nese obvykle jeden kýl a rourka je více
zaoblená. Od druhu Pyrgopolon (Septenaria) sp. A1
(Kočí 2010) se liší tenčí stěnou rourky a méně prominují-
cím kýlem. Druh Pyrgopolon (Septenaria) sp. A2 se liší
slaběji vyvinutými bočními kýly (Kočí 2010).

Pyrgopolon (Septenaria)? Pyrgopolon (Pyrgopolon)
subsp. indet
Obr. 1O, P, Q

Materiál: Jeden kus rourky rovné, 1 kus rourky zkroucené.
Popis: Rourka široká, oválného průřezu, tlustostěnná. Lůž-

ko kruhovité. V ústí obou rourek lze pozorovat odděle-
nou vnitřní vrstvu stěny rourky od vrstvy vnější stěny.
Rovná rourka nese široký zploštělý kýl a po stranách
méně zřetelné podélné kýly (obr. O, P). Zkroucený jedi-
nec má kýly nezřetelné a jeho rourka se jeví jako hladká.
Transverzální skulptura je tvořena silnými přírůstkový-
mi liniemi tvaru písmene'. „Favosites“ struktura ani bu-
něčné vrstvy nejsou vyvinuty. Šířka rovné rourky v bázi
ústí je 7,4 mm a výška 6 mm, šířka zkroucené rourky
5,5 mm v bázi a výška 5,8 mm. Délka rovné rourky je
20 mm a zkroucené přes 25 mm. Zadní část obou rourek
je triangulárního průřezu.

Poznámky a vztahy: Znakem pro podrod Pyrgopolon je ne-
oddělená vnitřní vrstva rourky, ale od podrodu Pyrgopo-
lon se liší nepřítomností buněčných vrstev, zvláště pak
masivní stavbou rourky. Vzhledem k nepřítomnosti „Fa-
vosites“se odlišuje i od podrodu Septenaria (Jäger –
ústní sdělení 2011). Masivností se podobá druhu Pyrgo-
polon sp. B (viz Kočí 2010), ale tento druh má na rozdíl
od popisovaného druhu silnější vnější stěnu rourky
a má vyvinuty buněčné vrstvy a rourka je celkově větší
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a masivnější. Zkroucená rourka (obr. Q) hostila hydroida
druhu Protulophila gestroi Rovereto.

Poděkování. Děkuji Dr. M. Jägerovi (Dotternhausen – Holcim)
za diskuzi, Dr. J. Sklenářovi (NM Praha) a Mgr. M. Kočové Ve-
selské za pomoc při fotografování.
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