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O

ntogeneze
trilobitů
je
tradičně
rozdělována do tří období (protaspidní,
meraspidní a holaspidní) na základě artikulace
(vytváření volně pohyblivých segmentů)
dorzálního exoskeletu. Tato období byla
definována Beecherem (1895) a Rawem
(1925).
Ontogeneze druhu Sao hirsuta byla poprvé
detailně popsána Barrandem v roce 1852.
Přestože je tato práce na svou dobu mimořádně
přesná a kvalitní, je v ní zahrnuto z dnešního
pohledu jen několik vybraných ontogenetických stádií. Výše uvedený druh byl později
revidován především Šnajdrem (1958), v menší
míře rovněž Růžičkou (1943) a Whittingtonem
(1957). Všechny tyto práce byly ovšem
zaměřeny
především
na
morfologii
jednotlivých ontogenetických stádií, případně
na vývoj artikulace, nikoliv na vývoj
segmentace.

Vývoji segmentace, respektive seg-mentace
versus artikulace, je v poslední době věnována
velká pozornost. Kopaska-Merkel (1987)
vymezil v závislosti na relativním pohybu
segmentů v rámci přechodného pygidia dvě
hlavní fáze: akumulační a vypouštěcí. Simpson
a kol. (2005) definovali ještě tzv. rovnovážnou
fázi. Hughes a kol. (2006) upozornili na
nesoulad v načasování hlavních arti-kulačních
eventů s vývojem segmentace, především
přechodu z anamorfního vývoje na epimorfní.
V příspěvku je poprvé popsána segmentace
v průběhu ontogeneze druhu Sao hirsuta ze
středního kambria skryjsko-týřovické oblasti,
která byla zjištěna během výzkumů při
zpracovávání diplomové práce. Většina vzorků
pro tento výzkum pochází ze sbírek České
geologické služby, Národního Muzea v Praze a
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
v Praze.
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