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Ú v o d  
 

Desaťnožce (Decapoda) sú evolučne jednou z najúspešnejších skupín článkonožcov 
(Arthropoda). Ich zástupcovia obývajú nielen plytké oblasti kontinentálnych šelfov, ale aj 
hlboké dná morí a oceánov. Nájdeme ich tiež v riekach, jazerách a na súši. Dodnes bolo 
opísaných asi 18 000 druhov desaťnožcov, pričom 3000 z nich poznáme len v podobe 
skamenelín. Najpočetnejšiu skupinu desaťnožcov predstavujú kraby (infrarad Brachyura). 

Kraby majú za sebou bohatú evolučnú históriu siahajúcu až do skorej jury (pred asi 180 
mil. rokov). Aj napriek tomu ich fosílny záznam je v porovnaní s inými skupinami 
živočíchov pomerne chudobný. Dôvodom je kutikula na povrchu ich tela, ktorá ľahko 
podlieha rozkladu. U krabov sa preto zachovávajú vo fosílnom zázname prevažne silne 
kalcifikované časti vonkajšej kostry, predovšetkým klepetá. Výnimočne sa uchová ich celé 
telo aj s končatinami, čo je aj prípad skamenených krabov z lokality Skároš. 

Pravdepodobne prvá zmienka o fosílnych desaťnožcoch z územia Slovenska pochádza 
ešte z polovice 19. storočia (Reuss 1859). Neskoršie práce ale desaťnožce z nášho územia 
opisujú len výnimočne (Dornyay 1913; Lőrenthey & Beurlen 1929; Müller 1984, 1998). 
Z pohľadu paleokarcinológie môžeme Slovensko označiť ako „terra incognita“. Jej 
objavovanie za posledných päť rokov prinieslo nielen nové poznatky o dovtedy známych 
výskytoch, ale aj opisy nových druhov (Hyžný 2011; Hyžný & Schlögl 2011; Hyžný & 
Hudáčková 2012; Hyžný & Zágoršek 2012). 

 
G e o l o g i c k é  p o m e r y  l o k a l i t y  S k á r o š  
 

Študovaná lokalita s fosíliami krabov sa nachádza na západnom úpätí Slanských vrchov 
asi 1 km juhovýchodne od obce Skároš. V záreze miestneho potoka tu vystupujú polohy 
tufov a tufitických ílov, miestami s tenkými vrstvičkami pemzy. Tieto sedimenty sú odkryté 
asi v 2,5 m vysokom profile a ukláňajú sa pod miernym uhlom smerom na juh. 
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Polohy tufov vystupujú na báze a na vrchole profilu. Sú tvorené prevažne z opracovaných 
a dobre vytriedených úlomkov vulkanických hornín a pemzy. Tufy neobsahujú žiadnu 
fosílnu makrofaunu. V strednej časti profilu je odkrytých niekoľko vrstiev vápnitého 
tufitického ílu v celkovej hrúbke 1,5 m. Vápnitý íl miestami obsahuje opracované 
úlomky vulkanických hornín. Na rozdiel od hruboklastických tufov je vápnitý íl značne 
bohatý na fosílne zvyšky morských živočíchov. Skameneliny sú tu zachované takmer 
výlučne v podobe odtlačkov a jadier bez vápnitých schránok. 

Komplex sedimentárnych hornín na lokalite Skároš, ktorý pozostáva predovšetkým 
z vulkanoklastík a vápnitých ílov a tufov, tvorí súčasť stretavského súvrstvia. Podľa 
foraminifer a fauny mäkkýšov sa stretavské súvrstvie datuje na obdobie stredného miocénu, 
konkrétne do stupňa spodný až stredný sarmat (Švagrovský 1971, Zlinská 1992). V danom 
období bola oblasť dnešnej Východoslovenskej panvy zaliata plytkým epikontinentálnym 
morom, ktoré nazývame Centrálna Paratetýda. 
 
K r a b y  z  l o k a l i t y  S k á r o š a  
 

Vápnité tufitické íly lokality Skároš obsahujú druhovo bohatú fosílnu faunu, ktorej 
dominujú predovšetkým malé druhy lastúrnikov a ulitníkov. Z lastúrnikov tu nachádzame 
predovšetkým početných zástupcov rodov Cardium a Ervilia. Spomedzi ulitníkov dominujú 
najmä rody Mohrensternia, Calliostoma a Cerithium. Spoločenstvo bentickej makrofauny 
tufitických ílov dopĺňajú sporadické nálezy odtlačkov machoviek a krabov. Prítomnosť 
uvedených fosílnych taxónov, ako aj absencia stenohalinných skupín organizmov (koralov, 
ostnatokožcov a pod.) nám poukazuje na brakické prostredie. 

Počas leta 2014 bolo z vápnitých ílov lokality Skároš získaných 15 takmer úplných 
jedincov krabov a viacero fragmentov krabieho skeletu. Na základe dôkladnej taxo- 
nomickej analýzy patrí celý fosílny materiál jedinému druhu  Mioplax socialis (obr. 1-2), 
ktorý bol prvýkrát opísaný koncom 19. storočia (Bittner 1884). Okrem prvej zmienky 
o jeho výskyte v spodnosarmatských usadeninách Chorvátska (Radoboj) bol M. socialis 
nájdený ešte na území Rakúska (Glaessner 1928) a Bulharska (Müller 1979) v súvrstviach 
rovnakého veku. Študovaný fosílny materiál zo Slovenska nám prináša nové poznatky 
o vnútrodruhovej variabilite tohto taxónu, keďže predstavuje zatiaľ počtom najväčšie 
študované spoločenstvo. Rod Mioplax je vyhynutý rod kraba klasifikovaný v rámci čeľade 
Chasmocarcinidae. Ide o pomerne malého desaťnožca. V prípade druhu M. socialis pancier 
študovaných jedincov dosahuje dĺžku 2 cm iba výnimočne. Je zaujímavé, že doposiaľ na 
všetkých lokalitách, z ktorých bol tento druh opísaný, sa nevyskytoval v asociácii so 
žiadnym iným desaťnožcom. Takéto monospecifické zastúpenie v prípade fosílnych 
desaťnožcov je skôr výnimkou. 

 
Poďakovanie 
 

Na tomto mieste by sme radi poďakovali Róbertovi Zajacovi za poskytnutie cenných 
informácií o výskyte fosílnych krabov pri obci Skároš. Rovnako sa chceme poďakovať  
Štefanovi Miňovi za pomoc pri terénnych prácach. 

Tento výskum podporili Agentúra pre Vedu a Výskum (APVV-0436-12) a Austrian 
Science Fund (FWF): Lise Meitner Program M 1544-B25. 
 



 29 

L i t e r a t ú r a :  
 
Bittner, A. 1884: Beiträge zur Kenntnis tertiärer Brachyuren-Faunen. Denkschriften der Kaiserlichen 

Akademie der Wissenschaften, (Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse) 48(1): 15-30. 
Dornyay, B. 1913: Rózsahegy környékének földtani viszonyairól. Budapest, 51 s. 
Glaessner, M.F. 1928: Die Dekapodenfauna des österreichischen Jungtertiärs. Jahrbuch der 

Geologischen Bundesanstalt Wien 78: 161-219. 
Hyžný, M. 2011: Synopsis of fossil decapod crustaceans from Slovakia (Western Carpathians). Neues 

Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen 260(2): 165-171. 
Hyžný, M. & Hudáčková, N. 2012: Redescription of two ghost shrimps (Decapoda: Axiidea: 

Callianassidae) from the Middle Miocene of the Central Paratethys: systematics, intraspecific 
variation, and in situ preservation. Zootaxa 3210: 1-25. 

Hyžný, M. & Schlögl, J. 2011: An early Miocene deep-water decapod crustacean faunule from the 
Vienna basin (Western Carpathians, Slovakia). Palaeontology 54(2): 323-349. 

Hyžný, M. & Zágoršek, K. 2012: The Priabonian bryozoan-decapod association from the Borové 
Formation (the Ďurkovec quarry, NE Slovakia) and its palaeoecological implications. Acta 

Musei Nationalis Pragae Series B – Historia Naturalis 68(1–2): 15-22. 
Lőrenthey, E. & Beurlen, K. 1929: Die fossilen Dekapoden der Länder der Ungarischen Krone. 

Geologica Hungarica, Series Palaeontologica, 3, 1-421. 
Müller, P. 1979. Crustacés décapodes du Badénien et Sarmatien de Bulgarie. Palaeontology, 

Stratigraphy and Lithology 10: 3-8. 
Müller, P. 1984. Decapod Crustacea of the Badenian. Geologica Hungarica, Series Palaeontologica 

42: 3-317. 
Müller, P. 1998. Crustacea Decapoda. In: Flügel, H.W. (ed.), Catalogus Fossilium Austriae. Verlag 

der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien: 1-55. 
Reuss, A.E., 1859: Zur Kenntnis fossiler Krabben. Denkschriften der kaiserlichen Akademie der 

Wissenschaften Wien 17: 1-90. 
Švagrovský, J. 1971: Das Sarmat der Tschechoslowakei und seine Molluskenfauna. Acta geol. Geogr. 

Univ. Comen., 20, 473 pp., Bratislava. 
Zlinská, A. 1992: Biostratigrafická charakteristika litostratigrafických jednotiek neogénu z regiónu 

Košická kotlina a Slanské vrchy –juh. Manuskript – archív GS SR, Košice.  
 

 
ON THE OCCURRENCE OF THE FOSSIL CRAB MIOPLAX SOCIALIS 

IN DEPOSITS OF THE STRETAVA FORMATION 
IN THE EAST SLOVAKIAN BASIN 

 
S u m m a r y  

 
Decapods are evolutionary one of the most successful groups of crustaceans. Currently 

there are about 18 000 described species of decapods, from which 3 000 species are known 
only from the fossil record. The most numerous group of decapods are crabs (infraorder 
Brachyura). 

This short note briefly reports on a new fossil material of the extinct crab species 
Mioplax socialis. All studied specimens were found in calcareous tufitic clays of the 
Stretava Formation, which are exposed on the western slope of the Slanské Mts. 
approximately 1 km SE from the Skároš village. The sediments of the Stretava Fm. were 
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deposited in an epicontinental sea during the Early and Middle Sarmatian (Švagrovský 
1971, Zlinská 1992). 

Newly found specimens of M. socialis from eastern Slovakia brings new data on the 
species anatomy and intraspecific variability (which will be discussed in detail elsewhere). 
Based on the current knowledge, M. socialis is usually found in a single species 
assemblage, associated with no other decapod species. In the decapod fossil record, such 
monospecific associations are rather an exception than a rule. 
 

 

Obr. 1 Kompletný jedinec skameneného kraba druhu Mioplax socialis. 
Fig. 1 Complete fossil specimen of Mioplax socialis. 

 

 

Obr. 2 Čiastočne zachovaný jedinec druhu Mioplax socialis. 
Fig. 2 Partly preserved specimen of Mioplax socialis. 


