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esa nožce (Malacostraca: Decapoda) patria 
medzi najdiverzifikovanejšie skupiny pankru-

staceí a v rámci kôrovcov (Crustacea) tvoria druho-
vo najpo etnejší rad. 

Ich systematickému výskumu sa na území Zá-
padných Karpát venovala v minulosti iba malá po-
zornos . Prvou a vlastne aj poslednou monografiou 
venovanou fosílnym desa nožcom, spracovávajú-
cou materiál aj z územia dnešného Slovenska, je 
monografická práca Lörentheya & Beurlena (1929). 

Príspevok sumarizuje doterajšie poznatky o tejto 
skupine zo súvrství slovenskej asti Západných 
Karpát.

Mezozoikum 

Zvyšky desa nožcov v mezozoických fáciách 
nášho územia sú ve mi sporadické. Za dosia  naj-
významnejší možno považova  nález dorzálneho 
karapaxu homolodromioidného kraba druhu Tanid-
romites insignis vo vápencoch bohunického súvrs-
tvia stredno-oxfordského veku lokality Štepnická 
skala (Hyžný 2008b). Dosia  bližšie neur ené kle-
petá  desa nožcov pochádzajú z vápencov plytko-
vodného vývoja zliechovskej jednotky (pliensbach), 
z vápencov bazálneho stredného oxfordu na Vršatci 
ako aj z vyššie spomenutej lokality Štepnická skala. 

Status morfodruhu má Carpathocancer triangu-
latus zo sedimentov kimeridžského až spodno-
aptského veku Západných Karpát, ktorý bol pod 
rodovým názvom Carpathiella pôvodne popísaný 
ako rúrky serpulidných ervov (Mišík et al. 1999) a 
neskôr reinterpretovaný ako lánky kon atín bližšie 
neur ených krabov (Schlagintweit et al. 2007). 

Paleogén

Zo stredno- a vrchnoeocénnych sedimentov bo-
rovského súvrstvia je známa pomerne bohatá fauna 
desa nožcov. Z numulitových vápencoch okolia 

Ružomberka uvádzajú Lörenthey & Beurlen (1929) 
taxóny Laeviranina fabianii, Harpactoxanthopsis 
quadrilobata a Harpactocarcinus punctulatus.
V zbierkovom fonde Liptovského múzea v Ružom-
berku sa nachádzajú aj zvyšky krabov ur ené do 
druhov Ranina reussi a Ranina bittneri; ich syste-
matické zaradenie aká na potvrdenie bližším štú-
diom. 

Z tomášovských vrstiev lokality urkovec uvá-
dza Hyžný (2007, 2008a) zvyšky taxónov Ranina
nov. sp. (v Hyžný 2007 uvedený ako Ranina specio-
sa a Ranina sp.), Calappilia tridentata (v Hyžný 
2008a uvedený ako Calappilia nov. sp.), Coeloma
vigil a ?Portunites sp.; ako aj ichnofosílie prisudzo-
vané innosti desa nožcov Thalassinoides igen. 
a Ophiomorpha igen. Z rovnakých vrstiev okolia 
sú asnej obce Radatice bol Reussom (1859) opísaný 
taxón Ranina hazslinszkyi. Na typovom materiáli 
však nie sú dostato ne zachované znaky dôležité pre 
spo ahlivé odlíšenie od ostatných druhov rodu Ra-
nina; taxón teda aká na revíziu. 

Eocénne nálezy krabov z borovského súvrstvia 
vykazujú afinitu k rovnakovekým spolo enstvám 
severného Talianska. 

Neogén

Súvrstvia neogénu sú vo všeobecnosti ve mi bo-
haté na fosílne zvyšky desa nožcov. V sú asnosti
prebiehajúci výskum je zameraný najmä na fosílne 
fauny súvrství miocénneho veku. 

Z lakšárskeho súvrstvia spodnokarpatského veku 
lokality Cerová-Lieskové je známe hlbokovodné 
spolo enstvo desa nožcov pozostávajúce z taxónov 
Callianopsis nov. sp., Crosniera nov. sp., Agononi-
da nov. sp., Munidopsis nov. sp., Paguridae gen. et 
spec. indet., Mursia sp., Styrioplax exiguus a Bra- 
chyura indet. (Hyžný 2008c; Hyžný & Schlögl, 
v príprave). Výsledky zo štúdia tohto spolo enstva
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okrem iného prinášajú aj nové poznatky o paleo-
biogeografickom rozšírení v sú asnosti málo zná-
meho a výlu ne pacifického a indopacifického rodu 
Callianopsis a systematickú revíziu rodu Styrio-
plax.

Z pláš ovských vrstiev sebechlebského súvrs-
tvia spodnobádenského veku boli identifikované 
taxóny Jaxea kuemeli (Hyžný 2008d) a Tasadia 
carniolica. Nový materiál taxónu J. kuemeli podpo-
ruje jeho status samostatného druhu, ktorý bol 
v minulosti spochyb ovaný (napr. Müller 1984), 
a definitívne ho tak odlišuje od sú asne žijúceho 
mediteránneho druhu Jaxea nocturna.

Zo studien anského súvrstvia vrchnobádenského 
veku Devínskej kobyly a blízkeho okolia boli         
Hyžným (2009) identifikované taxóny Neocallichi-
rus brocchi, Calliax pseudorakosensis, Calappa 
heberti a Szaboa inermis, pri om taxón C. heberti

spomínajú z lokality Sandberg pri Bratislave už     
Lörenthey & Beurlen (1929). astými sú aj dosia
bližšie neur ené klepetá portunidných krabov a 
z lokality Devínska Nová Ves-Tehel a je zazname-
naný výskyt taxónu Tasadia carniolica.

Zo sedimentov bádenského veku Lontova (okres 
Levice) uvádza Houša in Špinar et al. (1966) výskyt 
bližšie neur eného kraba rodu Goneplax.

Zo stredného miocénu bližšie nešpecifikovanej 
lokality Slovenska uvádza alej Müller (1998) taxón 
diogenidného pustovníckeho raka druhu Petrochirus 
priscus.

Spolo enstvá miocénnych taxónov vykazujú vý-
raznú afinitu k spolo enstvám známym z územia 
Ma arska, najmä z okolia Budapešti (Müller 1984). 

Po akovanie:
Výskum bol hradený z grantovej úlohy APVV-02-80-07. 
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