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M

lži ze středního ordoviku pražské pánve
(Darriwilian, šárecké souvrství) byli
velmi dlouho přehlíženou skupinou. Zatímco ve
Francii, Anglii, Španělsku, Argentině a Číně
byla tato skupina moderně revidována, u nás se
ordovickými mlži systematicky zabývali pouze
Barrande (1881) a Pfab (1934). Tito mlži se
zachovávají jako vnitřní jádra, často s dobře
znatelným zámkem a svalovými vtisky.
Barrande (1881) popsal ze šáreckého souvrství
devět druhů mlžů. Zařadil je k recentním rodům
Nucula a Leda a definoval nové rody Babinka,
Redonia a Synek. Pfab (1934) revidoval
Barrandovy druhy a zařadil je k rodům
Ctenodonta Salter, 1852, Praeleda Pfab, 1934,
Praenucula Pfab, 1934 a Pseudocyrtodonta
Pfab, 1934. Kříž (1995) popsal druh
Coxiconchia britannica holubi. V současné
době jsou mlži ze šáreckého souvrství
revidováni. Seznam druhů po revizi je
následující: Pseudocyrtodonta ala, Pseudocyrtodonta
incola,
Praenucula
dispar,
Praenucula bohemica, Praenucula applanans,
Praeleda pulchra?, Babinka prima, Redonia
deshayesi, Coxiconchia britannica holubi. Rod
Ctenodonta
není
v šáreckém
souvrství
zastoupen. Rod Praeleda není v šáreckém

souvrství
definitivně
potvrzen,
protože
Praeleda pulchra se velmi podobá druhu
Praenucula bohemica. Zároveň je problematické, že rody Praeleda a Praenucula nebyly
Pfabem (1934) dobře definovány a spíše by
měly být sloučeny do jednoho rodu.
Společenstvo mlžů ze šáreckého souvrství
ukazuje blízké vztahy ke společenstvu mlžů
Ibero-Armorické oblasti. Některé druhy jsou
konspecifické: Praenucula sharpei Babin
a Gutiérrez - Marco, 1991 je totožná
s druhem P. applanans (Barrande, 1881).
Praenucula costae (Sharpe, 1853) je
pravděpodobně totožná s druhem P. bohemica
(Barrande, 1881). Souhlasím také s názorem
Babina a Gutiérreza-Marca (1991), že Redonia
bohemica (Barrande, 1881) je konspecifická
s druhem R. deshayesi Rouault, 1851. Dále
nemá smysl vydělovat poddruh C. britannica
holubi. Mlži ze středního ordoviku jsou malé
velikosti, s výjimkou druhu C. britannica. Jsou
infaunními požírači substrátu (Palaeotaxodonta)
nebo filtrátory (Actinodontida, Lucinida)
a ukazují blízké vztahy k mlžům z IberoArmorické oblasti.
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