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P

lacodermi sa vyskytujú vo všetkých stratigrafických stupĖoch spodného devónu barrandienu.
Z lochkova pochádzajú druhy Radotina kosorensis
Gross, 1950 a Kosoraspis peckai Gross, 1959. Zachovávajú sa ako znaþne komprimované dorzálne
strany exokránií so zreteĐnou povrchovou štruktúrou, výnimoþne s odhalenými þasĢami dorzálneho
povrchu endokránia. Kompletné endokrániá sú exponované z ventrálneho pohĐadu. Ćalším spôsobom
zachovania sú jednotlivé dermálne dosky. Materiál
pochádza z lokality ýerná rokle u KosoĜe (PrahaRadotín), z radotínskych vápencov.
V období pragu žili v barrandiene druhy Radotina prima (Barrande, 1872) a Radotina tessellata
Gross, 1958. Zachovávajú sa ako trojrozmerné
exokrániá bez povrchovej skulptúry, odhalené z dorzálnej, len výnimoþne z ventrálnej strany. V jednom prípade boli vypreparované orbity (Gross
1958) a výliatky mozgových štruktúr. Ćalej nachádzame jednotlivé dermálne dosky. Materiál pochádza z konČpruských vápencov z okolia KonČprús.
Zo stupĖa zlíchov (spodný ems) boli pôvodne
popísané druhy Coccosteus agassizi Barrande, 1872;
Coccosteus fritschi Barrande, 1872 a Asterolepis

bohemicus Barrande, 1872; dnes považované za Arthrodira indet. (Denison 1978, Vaškaninová, in press). Zachovávajú sa z nich pomerne veĐké dosky
dermálneho panciera. Pochádzajú z lokalít Choteþ
a Švagerka (Praha-Zlíchov) v zlíchovskom súvrství.
Zo stupĖa dalej (vrchný ems) pochádzajú podobné,
zatiaĐ bližšie neurþené dosky veĐkých arthrodír. Boli nájdené v tĜebotovských vápencoch v Hluboþepoch a suchomastských vápencoch z okolia KonČprús a Suchomastov.
Zo stredného devónu pochádzajú iba dve dermálne dosky arthrodír, datované do stupĖov eifel
a givet. Študovaný materiál je napriek zriedkavému
výskytu na lokalitách poþetný (cca 260 ks) a má
široký stratigrafický rozsah. Pozoruhodná je druhová pestrosĢ ako aj náhla zmena fauny na prelome
pragu (zástupcovia vývojovo nižšieho rádu Acanthothoraci) a emsu (pokroþilejší rád Arthrodira).Všetok revidovaný materiál je uložený v zbierkach Národného múzea v Prahe.
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