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1. Ú VOD

Práca pojednáva o nálezoch plazov (Crocodilia a Testudines) 
zo spodného miocénu lokality Baňa Dolina vo Veľkom Krtíši. 
Raná história skupiny Crocodilia začína vo vrchnom triase a táto 
skupina pozostáva z troch podradov, a to Protosuchia, Meso-
eucrocodylia a Eusuchia (Martin & Benton, 2008). Moderné 
krokodíly patria do podradu Eusuchia, ktorý sa delí na tri čeľade: 
Alligatoridae, Crocodylidae a Gavialidae (Britt on, 2002). Spod-
nomiocénna až strednomiocénna európska fauna krokodílov je 
reprezentovaná nálezmi aligátora rodu Diplocynodon Pomel, 
1847 a nepravým gaviálom (Gavialosuchus Toula & Kail, 1885 
a/alebo Tomistoma Müller, 1846). Druhý taxón bol opísaný 
aj zo Slovenska, a to z lokality Sandberg pri Bratislave (vrchný 
báden). Materiál, napriek jeho značnej limitácii obmedzenej iba 
na dva izolované zuby, bol určený na rodovú úroveň a zaradený 
ako Gavialosuchus sp. (Schlögl & Holec, 2004). Avšak, fosílne 
dôkazy prítomnosti rodu Gavialosuchus sú v centrálnej Parate-
týde extrémne vzácne. Drvivá väčšina fosílneho materiálu patrí 
práve rodu Diplocynodon. Tento taxón predstavuje vyhynuté-
ho aligátora, ktorý žil od paleocénu až do stredného miocénu 
v Európe (Böhme & Ilg, 2003). Jedným z prvých opísaných 
druhov krokodílov v Európe je záhadný taxón Enneodon ungeri 
Prangner, 1845. Enneodon pochádza z jazerných sedimentov 
stredného miocénu lokality Schönegg v Rakúsku. Najnovšie je 

však rodový názov Enneodon považovaný za mladšie synonymum 
rodu Diplocynodon (Martin & Gross, 2011). Najmladší nález 
európskeho krokodíla pochádza z najspodnejšieho pliocénu 
lokality Gargano v južnom Taliansku. Nález predstavuje prvú 
evidenciu rodu Crocodylus v Európe a je dôkazom, že tento af-
rický taxón imigroval do Európy pravdepodobne počas tortónu 
(Delfi no et al., 2007).

Nálezy korytnačiek opísané v tejto práci reprezentujú čeľade 
Testudinidae a ? Trionychidae (pre podrobný opis, taxonomické 
zaradenie korytnačiek z neogénu Slovenska a zoznam lokalít 
pozri Danilov et al., 2012.). Zástupcovia čeľade Trionychidae 
v súčasnosti žijú v sladkých vodách (v jazerách a spodných tokoch 
riek) Afriky, Ázie a Severnej Ameriky (Gaisler, 1983). Výnimkou 
je napr. druh Trionyx triunguis (Forskål, 1775), ktorý je známy 
hlavne z brakických mokrín. Jeho výskyt je však zaznamenaný 
i v mori, predovšetkým počas zimného obdobia a pravdepo-
dobne tam trávi časť svojho životného cyklu (Kasparek, 2001). 
Zástupcovia čeľade sú pomerne častí i v európskom neogéne. 
Hörnes (1848) ako prvý opísal fosílne nálezy týchto korytnačiek 
zo Slovenska, a to z vrchnobádenských sedimentov lokality 
Sandberg pri Bratislave. Nález zaradil ako Trionyx sp. Neskôr 
z tejto lokality opísali Holec & Schlögl (2000) takmer úplný 
karapax, ktorý zaradili do druhu Trionyx rostratus Arthaber, 
1898. Tento taxón je známy najmä z miocénu Rakúska (Arthaber, 
1898; Karl, 1998). Avšak zaradenie nálezu z lokality Sandberg 
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do tohoto druhu je problematické (pozri Danilov et al., 2012), 
ako i systematická pozícia samotného taxónu (Karl, 1998). Ho-
lec (2006) opísal fragmentárne nálezy Trionyx sp. i z neďalekej 
lokality Waitov lom (vrchný báden). Čeľaď Trionychidae bola 
zaznamenaná aj z vrchnomiocénnej (MN 9) lokality Borský Svä-
tý Jur (Danilov et al., 2012). V rovnakej práci autori opísali z tejto 
lokality i relatívne bohatý materiál druhu Testudo csakvarensis 
Szalai, 1934. Tento druh patrí k druhej čeľadi, ktorá je zastúpe-
ná i v materiále z lokality Baňa Dolina – Testudinidae. Skupina 
predstavuje suchozemské korytnačky žijúce v Afrike, Ázii, na 
niektorých tichomorských ostrovoch, v Amerike a v Európe 
(napr. Bannikov et al., 1977; Austin et al., 2003). Všetky druhy 
patriace do tejto čeľade sú kompletne prispôsobené terestrickému 
prostrediu (Ernst & Barbour, 1989; Uetz, 2005). Morfologicky 
táto skupina predstavuje široké spektrum veľkostí a foriem. Zo 
Slovenska bola čeľaď zaznamenaná tiež na lokalite Kamenica 
nad Hronom (neskorý miocén). Zázvorka (1957) opísal z tejto 
lokality izolované neurále podobné rodu Testudo Linnaeus, 
1758. Zo spodného miocénu (MN 4) strednej Európy bol opísaný 
materiál izolovaných elementov panciera čeľade Testudinidae 
napríklad z lokality Dolnice pri Chebe v Českej republike (Mły-
narski & Roček, 1985). Materiál bol zaradený ako Testudo sp.

2. MATER IÁL A GEOLOGICK É POMERY

Lokalita Baňa Dolina sa nachádza v katastrálnom území mesta 
Veľký Krtíš. Leží približne 1500 m SZ od uvedeného mesta. 
Orografi cky je situovaná do severnej časti Ipeľskej kotliny (se-
verný okraj juhoslovenskej panvy) (Obr. 1). Náleziskom opiso-
vaného fosílneho materiálu je baňa (Baňa Dolina, Veľký Krtíš), 
kde aj v súčasnosti prebieha aktívna ťažba hnedého uhlia na 
priemyselné účely.

Študované nálezy našiel baník Alexander Adam v roku 2011 
a v januári 2012 v strope razenej štôlne. Presná poloha náleziska je 
juhovýchodná oblasť banského poľa v materiálovej chodbe č. 209 
2012 medzi dokumentačnými bodmi 10 786 a 10 790. Na začiat-
ku uvedenej materiálovej chodby (dokumentačný bod 10 772) 
bol uskutočnený povrchový vrt č. MD 68. Nadmorská výška 
miesta vrtu je 265,4 m, pričom fosiliférna vrstva sa nachádzala 
v hĺbke 93 m pod zemským povrchom (osobná komunikácia 
Petényi a Adam, 2011, 2012).

Fosílie pochádzajú z II. uhoľného sloja, ktorý dosahuje celkovú 
hrúbku približne 1 až 1,2 m. V nadloží sloja sa nachádza vrstva 
ílovitého piesku. Pod uhoľným slojom leží približne 3 m hrubá 
vrstva kremitého piesku (podľa údajov z dokumentácie vrtu 
MD 68, osobná komunikácia Petényi, 2011). Vrstvy sú takmer 
horizontálne, s nepatrným sklonom k SZ.

Uvedené sedimenty sú radené do pôtorských vrstiev šalgó-
tarjánskeho súvrstvia (Vass, 2002). Na základe superpozície, 
paleontologických nálezov (Čechovič, 1952; Vass, 1983, 2002), 
a rádiometrického datovania (Pálfy et al, 2007; 17,42 ± 0,04 Ma) 
podložného ryodacitového tufu súvrstvia Gyulakeszi (ekviva-
lent bukovinského suvrstvia) sú tieto uloženiny stratigrafi cky 
radené do spodného miocénu, presnejšie do vrchného otnangu. 
Sedimentácia prebiehala v terestrickom, fl uviálnom a močiar-
nom prostredí. V dôsledku tektonických pohybov však došlo 
k niekoľkým krátkodobým transgresným eventom (Vass, 2002), 
čo dokazujú aj nálezy morskej fauny (žraločích zubov) v ten-
kých piesčitých vložkách medzi vrstvami uhlia.

Materiál študovaný v tejto práci je uložený v paleozoologic-
kej zbierke Stredoslovenského múzea (SM) v Banskej Bystrici 
pod akronymom PZ spolu s evidenčným číslom nálezu. Okrem 
plazov a žralokov boli pri razení vyššie spomínanej materiálovej 
chodby nájdené aj zvyšky chobotnatcov (rod Prodeinotherium 
Ehik, 1930 – Tóth, v príprave) a párnokopytníkov (Paleomeryx 
von Meyer, 1834). Zo starších zberov okrem uvedených taxó-
nov sú známe aj nálezy bližšie neidentifi kovaných nosorožcov 
(?Protaceratherium Abel, 1910) a chobotnatcov (Gomphotherium 
sylvaticum Tassy, 1977) (materiál pochádza z darovanej kolekcie 
nálezov Ing. Jozefa Šlauku, ktorá je uložená v paleozoologic-
kej zbierke SM v Banskej Bystrici). Ako porovnávací materiál 
bol použitý materiál recentných taxónov a fosílneho druhu Di-
plocynodon darwini (Ludwig, 1877), uložených na Sencken-
berg Research Institute a Natural History Museum Frankfurt, 
Nemecko (akronym ME A, nasledovaný evidenčným číslom; 
akronym SMFME nasledovaný evidenčným číslom). Použité 
boli tiež literárne údaje, ktorých citácie sú uvedené v texte.

3. SYSTEMATICK Á PALEONTOLÓGIA

Crocodilia Gmelin, 1789
Crocodila indet.
Obr. 2
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Obr. 1. Geografi cká poloha lokality Veľký 
Krtíš na Slovensku.
Fig. 1. Geographical position of Veľký Krtíš in 

Slovakia. 



115

Poznámka: Taxonómia použitá v tejto časti je založená na práci 
Martin & Benton (2008).

Lokalita a vek: Baňa Dolina (Veľký Krtíš); spodný miocén (ot-
nang).

Materiál: Dva izolované zuby a dve osteodermálne platne 
(PZ–79).

Opis: Osteodermálna platňa 1: Platňa je úplne zachovaná (Obr. 
2A). Prítomný je zreteľný, i keď nízky mediálny kýl na dorzálnom 
povrchu (Obr. 2A1). Kýl je od strednej osi štítku mierne laterál-
ne umiestnený a tiahne sa celým skulpturovaným povrchom. 
Skulptúru tvoria jamky, ktoré sa zväčšujú a vajcovito predlžujú 
smerom od stredného regiónu platne na inak skoro hladkom 
povrchu. Platňa je približne štvorcového tvaru, s prítomnosťou 
dobre vyvinutej facies articularis na anteriórnom okraji. Jej ante-
roposteriórna dĺžka sa zväčšuje od ľavého okraja smerom k pravé-
mu. Anteriórny okraj je veľmi mierne konkávny. Prítomnosť kýlu 
naznačuje, že pochádza pravdepodobne z dorzálneho regiónu 
panciera (prípadne jeho blízkosti). Na bočných okrajoch platne 
je prítomná sutúra (sutura serrata) pre kontakt so susednými 
platňami. Z anteriórneho pohľadu je platňa mierne konvexná. 
Interný povrch nesie plytkú ryhu tiahnucu sa od pravého okraja 
štítku a pokračujúcu až za jeho stredovú os.

Osteodermálna platňa 2: Skúmaný materiál predstavuje jed-
nu čiastočne zachovanú osteodermálnu platňu (Obr. 2B). Má 
približne štvorcový tvar. Okraje sú sploštené, s výnimkou ante-
riórneho. Ten je tvorený nízkym hrebeňom ( facies articularis). 
Priebeh anteriórneho okraja je mierne konkávny, avšak nie je 

úplne zachovaný. Externý povrch je skulpturovaný okrúhlymi až 
vajcovito predĺženymi jamkami orientovanými od centrálneho 
regiónu. Od osteodermálnej platne 1 sa líši priestorovo hustejšie 
rozloženou skulptúrou a väčšími rozmermi. Mediálny kýl ab-
sentuje, čo dáva predpoklad, že skúmaná osteodermálna platňa 
pochádza z ventrálnej časti panciera. Z anterióneho pohľadu je 
platňa rovná. Interný povrch je hladký.

Zuby: Zachované sú dva izolované, fragmentárne zachované 
zuby. Zuby sú kónické, zašpicatené, jemne linguálne zakrivené. 
V priereze sú mierne elipsovité. Zub (Obr. 2C1) je užší a dobre 
zašpicatený. Naproti tomu druhý zub (Obr. 2C2) je mohutný 
a nízky. Tieto rozdiely sú spôsobené rozdielnou pôvodnou 
pozíciou v čeľustiach (pozri poznámku nižšie). Báza zubov je 
rozšírená, s prítomnosťou jemného, ale hustého vertikálneho 
bazálneho ryhovania. Mesiálne a distálne rezné okraje sú dobre 
vyvinuté po celej dĺžke zubu.

Poznámka: Podľa Brochu et al. (2007), osteodermálne platne 
z dorzálneho regiónu moderných aligátorov a rodu Crocodylus 
Laurenti, 1768 sú približne štvorcového tvaru, hoci niektoré 
osteodermálne platne najmä zo stredného regiónu veľkých jedin-
cov rodu Crocodylus môžu mať obdĺžnikový tvar. U recentných 
aligátorov a tiež rodu Crocodylus, kýl dorzálnych osteodermál-
nych platní je anteroposteriórne pomerne dlhý a tiahne sa mi-
nimálne cez polovicu dĺžky platne. Dorzálne platne amerických 
zástupcov rodu Gavialosuchus kýl nemajú vyvinutý (Auff enberg, 
1954; Erickson & Sawyer, 1996). Kýl u európskych neogén-
nych tomistomidov a gavialidov býva krátky a často obmedzený 
k zadnému regiónu osteodermálnej platne, avšak tento znak je 

nálezy krokodíla a korytnačiek zo spodného miocénu lokality baňa dolina vo veľkom krtíši (slovensko)

Obr. 2. Crocodila indet. z lokality Baňa 
Dolina vo Veľkom Krtíši; A) osteodermálna 
platňa 1: (1) externý, (2) interný povrch; B) 
osteodermálna platňa 2; C) izolované zuby.
Fig. 2. Crocodila indet. from the locality Baňa 

Dolina – Veľký Krtíš; A) osteoderm 1: (1) external 

surface, (2) internal surface; B) osteoderm 2; C) 

isolated teeth.
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u oboch variabilný (Brochu et al., 2007). To však neplatí pre 
recentý ázijský taxón Tomistoma, kde kýl je tiež pomerne dlhý [T. 
schlegelii (Müller, 1838); osobné pozorovanie AČ, 2012]. Výš-
ka, tvar a pozícia kýlu sa však môžu meniť i u jedinca vzhľadom na 
región študovaného panciera (posteriórnym smerom jeho výška 
rastie a kýl je viac posteriórne predĺžený – u dorzálnych platní), 
ako je to dobre viditeľné napríklad pri rode Baryphracta Frey, 
Laemmert & Riess, 1987 z eocénu lokality Messel (osobné 
pozorovanie AČ, 2012). Rod predstavuje taxón blízko príbuzný 
rodom Diplocynodon a Tadzhikosuchus Efimov, 1982 (Piras 
& Buscalioni, 2006). Rossmann & Blume (1999) sa dokonca 
domnievajú, že toto rodové meno by mohlo predstavovať iba 
synonymum rodu Diplocynodon, čo však nie je všeobecne akcep-
tované. Tvar osteodermálnych platní pozdĺž anterio-posteriórnej 
osi tela sa takisto mení i u rodu Diplocynodon. Štítky lokalizované 
v anteriórnom a najmä v strednom regióne sú pomerne laterálne 
široké a majú teda obdĺžnikový tvar. Posteriórnym smerom sa 
zužujú a anteroposteriórne predlžujú. V dorzálnej časti chvosto-
vého regiónu sú niektoré pomerne silno mediolaterálne stlačené 
a posterodorzálne zdvihnuté. To platí i pre mnohé recentné formy 
ako napr. Crocodylus johnsoni Krefft, 1873, pričom mediálny kýl 
na dorzálnej strane je dlhý a tiahne sa minimálne cez polovicu 
dĺžky platne (osobné pozorovanie AČ, 2012). Značné rozdiely 
v morfológii platní vzhľadom k topológii tela sú prítomné i u dru-
hu Alligator mississippiensis Daudin, 1802 (pozri Frey, 1988a, s. 
30–31, obr. 18, 19). Tvar a morfológia osteodermálnych platní 
varíruje i pri rode Crocodylus. Platne môžu byť od štvorcového 
tvaru až po oválny. Oválne zväčša nemajú na anteriórnom konci 
prítomú facies articularis. Tá je prítomná u osteodermálnych 
platní štvorcového tvaru, avšak je pomerne malá (Delfi no et 
al., 2007) v porovnaní s materiálom z lokality Baňa Dolina, 
prípadne napríklad s recentným druhom Alligator mississippiensis 
(pozri Frey, 1988a), pričom rostrálny okraj pri rode Crocodylus je 
mierne konvexný. Táto artikulačná plocha je výrazne vyvinutá 
u druhu Diplocynodon darwini (Obr. 3), avšak i u iných taxónov. 
Rovnaký charakter majú osteodermálne platne, ktoré opísali 

Brochu et al. (2007) z vrchného oligocénu lokality San Sebastian 
(Puerto Rico). Podobnosť s materiálom z lokality Baňa Dolina 
je v tomto prípade ešte v troch znakoch: štvorcový tvar, prítom-
nosť konkávneho anteriórneho okraja a plochosť platní. Avšak 
konkávnosť anteriórneho okraja je prítomná najmä pri bazálnych 
zástupcoch skupín Alligatoroidea a Crocodyloidea (Brochu et 
al., 2007). Spolu s dobre vyvinutou facies articularis predstavujú 
pravdepodobne pleziomorfi e. Výrazne vyvinutá facies articularis 
je prítomná napríklad i u mezozoických foriem ako Protosuchus 
richardsoni (Brown, 1933), či Steneosaurus bollensis Cuvier, 
1824. U týchto foriem je však v rovnakej rovine ako kýl ešte 
vyvinutý anteriórne orientovaný výbežok (pozri Frey, 1988b). 
Osteodermálne platne z lokality San Sebastian sa však líšia od 
nálezov z lokality Baňa Dolina v mnohých iných znakoch – napr. 
kýl je obmedzený iba k zadnému regiónu platne. Podľa Brochu 
et al. (2007), osteodermálne platne z lokality San Sebastian sú 
viac podobné gavialidom než iným skupinám.

Odlišná morfológia zubov odráža rozdielnu pozíciu v čeľus-
tiach. Podla Pirasa & Buscalioniho (2006) má rod Diplocynodon 
predné zuby ostrejšie a štíhlejšie. Zuby v zadnej časti čeľuste sú 
kratšie a robustnejšie. To však platí i pre recentné taxóny (osobné 
pozorovanie AČ, 2012). Veľkosť zubov z lokality Baňa Dolina 
dobre zodpovedá zubom rodu Diplocynodon. Mesiodistálny 
priemer sa u tohto taxónu uvádza pod 10 mm (napr. Ginsburg 
& Bulot, 1997; Murelaga et al., 2002).

Testudines Batsch, 1788
Cryptodira Cope, 1868
Testudinidae Batsch, 1788

Testudinidae indet.
Obr. 4

Lokalita a vek: Baňa Dolina (Veľký Krtíš); spodný miocén (otnang).
Materiál: neúplne zachovaný odtlačok karapaxu s fragmentami 
nuchále (PZ–81).
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Obr. 3. Detail osteodermálnych platní druhu Diplocynodon darwini (Ludwig, 1877) z lokality Messel (eocén, Nemecko); A) jedinec ME A 225, B) 
jedinec SMFME 1158a.
Fig. 3. A detail of osteodermal plates of Diplocynodon darwini (Ludwig, 1877) from Messel (Eocene, Germany); A) specimen ME A 225, B) specimen SMFME 

1158a.
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Opis: Materiál predstavuje neúplný odtlačok anteriórneho re-
giónu karapaxu, s dobre rozpoznateľnými hranicami epider-
málnych platní (Obr. 4.). Na základe veľkosti nuchále (pozri 
nižšie) išlo o stredne veľkú korytnačku (pozri rozmery nuchále 
nižšie). Čiastočne zachované sú i fragmenty samotného panciera, 
pričom hranice kostených elementov na odtlačku sú čiastočne 
rozpoznateľné. Pancier je postmortálne stlačený. Z tohto dôvodu 
je obtiažne rekonštruovať presný pôvodný kontakt jednotlivých 
elementov.

Nuchále: Tvorí anteriórny okraj karapaxu. Je nepravidelného, 
približne osemuholníkovitého, mierne oválneho tvaru. Anteri-
órna a posteriórna strana sú výrazne asymetrické. Posteriórna 
hrana, tvoriaca kontakt s prvým neurále, je najkratšia. Maximálna 
mediolaterálna šírka je 58,6 mm, anteroposteriórna dĺžka je 
50 mm. Na dorzálnej strane nuchále sa nachádza ryha tvaru 
pripomínajúceho prevrátené písmeno Y so širokým rozpätím 
ramien. Virtuálna spojnica pravého a ľavého ramena ryhy vytvára 
pred cervikálnym regiónom priestor v tvare rovnoramenného 
trojuholníka. Cervikálna oblasť je preto krátka. Anteriórna časť 
ryhy sa mierne rozširuje, avšak cervikálna platňa nie je prítomná. 
V tejto časti je na anteriórnom okraji panciera v oblasti medián-
nej roviny prítomný veľmi plytký široký výrez. Laterálne okraje 
prednej polovice nuchále sú takmer priame, len veľmi nepatrne 
vypuklé. Dorzálny povrch je skulpturovaný sériou valov rovno-
bežných s laterálnymi ramenami rýh. Najvýraznejšie sú v strednej 
časti nuchále. Zvyšný povrch je len veľmi jemne skulpturovaný 
nepatrnými ryhami. Tie sú pravidelne rozmiestnené po povrchu 
smerujúc od osifi kačného centra v strednej časti elementu.

Neurále 1: Odtlačok je veľmi zle zachovaný. Neurále je úzke 
a má približne obdĺžnikovitý, mierne anteroposteriórne predĺže-
ný tvar. Na dorzálnom povrchu je prítomná intercentrálna ryha 
(sulcus intercentralis). Tá je výrazne ohnutá anteriórnym smerom 
a má tvar prevráteného písmena V. Ohraničuje 1. vertebrálnu 
epidermálnu platňu od druhej, nachádzajúcej sa za ňou.

Pravé kostále 1 (Costale dext. 1): Má tvar zaobleného troju-
holníka, je však neúplne zachované. Z anterolaterálnej strany 
sa posteromediálnym smerom pozdĺž elementu tiahne výrazná 
ryha (sulcus interpleuralis). Tá oddeľuje 1. vertebrálnu epidermál-
nu platňu od pravej pleurálnej epidermálnej platne. V posteri-
órnej časti sa pri mediálnej rovine napája na laterálny roh ryhy 
ohraničujúcej 2. vertebrálnu epidermálnu platňu od prvej. Táto 
hranica plynulo prechádza na neurále 1.

Ľavé periferále 1 (peripherale sin. 1): Je iba čiastočne zacho-
vané. Na povrchu, približne v strednej časti sa nachádza ryha 
oddeľujúca 1. vertebrálnu epidermálnu platňu od okrajovej časti 
pleurálnej epidermálnej platne. Kolmo na ňu sa od mediálnej 
oblasti tiahne druhá ryha (zachovaná je iba jej krátka časť), od-
deľujúca marginálnu epidermálnu platňu. Ich spojenie však 
zachované nie je. Okrem toho je povrch skulpturovaný priečne 
orientovanými valmi.

Poznámka: Nález predstavuje bezpochyby taxón patriaci do čeľa-
de Testudinidae. Tento fakt podporuje najmä absencia cervikálnej 
platne na dorzálnom regióne nuchále. Jednou zo synapomorfi í 
tejto čeľade je, že cervikálna platňa chýba, ak je vyvinutá, je me-
diolaterálne úzka a často dorzálne redukovaná (Crumly, 1984; 
tento znak je prítomný u väčšiny taxónov patriacich ku tejto čeľadi 

s výnimkou zástupcov rodu Manouria Gray, 1854 a severoame-
rických taxónov). Podľa Joyca & Bella (2004), cervikálna platňa 
je prítomná u všetkých zástupcov Cryptodira patriacich v tomto 
prípade do vonkajšej skupiny (tzv. outgroup), ktoré majú prítomné 
epidermálne platne na karapaxe a preto chýbanie cervikálnej plat-
ne títo autori považujú za derivovaný znak. Absencia cervikálnej 
platne je typická pre viaceré druhy, ako napr. Testudo csakvarensis 
Szalai, 1934. Morfológia vnútorného povrchu nuchále u tu 
opísaného nálezu naneštastie nie je známa a cervikálna platňa 
môže byť vyvinutá práve na tomto povrchu u mnohých iných 
druhov a varíruje aj v prípade spomenutého druhu T. csakvarensis 
(Młynarski, 1955, 1966). Napríklad Delfi no & Göhlich (2009) 
poukazujú na určitú variáciu tohto znaku (výskyt/absencia cervi-
kálnej platne) u druhu T. burgenlandica. Druhým dôležitým zna-
kom na tomto náleze je absencia výrazného anteriórneho zárezu 
v mediánnej rovine nuchále. Ide o pleziomorfný znak. Prítomnosť 
takéhoto znaku, resp. minimálne tendencia k tomuto charakteru, 
je typická pre viaceré rody (prítomná je i veľká variabilita medzi 
druhmi, resp. i medzi jedincami jedného druhu) – Kinixys Bell, 
1827, Cheirogaster Bergounioux, 1935, Centrochelys Gray, 
1873, Stigmochelys Gray, 1873, Geochelone Fitzinger, 1835, 
Dipsochelys Bour, 1982, Chelonoidis Fitzinger, 1835, Testudo 
Linnaeus, 1758, Eurotestudo Lapparent de Broin et al., 
2006 a Paleotestudo Lapparent de Broin, 2000 (Lapparent 
de Broin, osobná komunikácia 2012). Napríklad spomenutý 
rod Cheirogaster, ktorý tiež nemá cervikále, je charakteristický 
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Obr. 4. Testudinidae indet. z lokality Baňa Dolina vo Veľkom Krtíši; 
fragment nuchále a odtlačok karapaxu s vyznačením hraníc kostených 
elementov panciera a epidermálnych platní.
Fig. 4. Testudinidae indet. from the locality Baňa Dolina – Veľký Krtíš; 

fragment of nuchal with a print of an external surface of the carapace with 

marked borders of the shell elements and epidermal scutes. 
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veľkými rozmermi a mnohými ďalšími znakmi. Podľa Lapparent 
de Broin et al. (2006), tento rod je v Európe známy od vrchného 
eocénu (MP 18–20) do pliocénu (MN 17). Nuchále tohto rodu 
je však pomerne úzke laterálne vzhľadom na antero-posteriór-
nu dĺžku (pozri napr. Antunes & de Broin, 1977, obr. 5a; Karl, 
1996, abb. 6, obr. 3). Tu opisovaný nález má iba veľmi plytký, 
i keď široký anteriórny zárez nuchále. Takýto charakter je pozo-
rovaný napríklad u vrchnomiocénneho taxónu “T. amberiacensis” 
Depéret, 1894 z Francúzska. U druhu T. pyrenaica (Depéret 
& Donnezan, 1890; Eurotestudo in Lapparent de Broin et al., 
2006) cervikále chýba (dorzálne i ventrálne). Avšak nuchále 
má v anteriórnej oblasti mediánnej roviny trapezoidálny výrez, 
prípadne výrez v tvare širokého V. Taxón je i odlišného veku – 
stredná časť pliocénu (Lapparent de Broin et al., 2006). Avšak ako 
ukázali Danilov et al. 2012), anteriórny zárez môže varírovať aj 
v populácii T. csakvarensis. Tento druh bol opísaný i zo Slovenska, 
a to z mladšej, vrchnomiocénnej (MN 9) lokality Borský Svätý 
Jur. Okrem tvaru a hĺbky anteriórneho zárezu nuchále sa však 
materiál líši aj v určitých iných znakoch od tu opísaného nálezu. 
Intercentrálna ryha na neurále 1 oddeľujúca epidermálne platne 
na náleze z lokality Borský Sv. Jur je oblá, len mierne vypuklá 
anteriórne. Laterálny okraj prednej polovice nuchále je mierne 
konkávny (ohnutý mediálne), zatiaľ čo nuchále z Bane Dolina 
má okraj priamy, nepatrne konvexný (laterálne vypuklý; avšak to 
môže byť aspoň čiastočne spôsobené postmortálnym stlačením 
elementu). Virtuálna spojnica pravého a ľavého ramena ryhy 
v tvare prevráteného písmena Y vytvára tesne pred cervikálnym 
regiónom priestor v tvare rovnoramenného trojuholníka. Cervi-
kálna oblasť je preto krátka. Nálezy nuchále z lokality Borský Sv. 
Jur majú laterálne orientované ramená priame a cervikálna oblasť 
siaha viditeľne oveľa posteriórnejšie. Výrazný zárez je prítomný 
na posteriórnom okraji v mieste kontaktu s neurále 1. Z tvaru 

anteriórneho okraja neurále 1 sa však dá usudzovať, že poste-
riórny okraj nuchále je postmortálne deformovaný. Tu opísané 
nuchále má väčšie rozmery ako oba elementy opísané z lokality 
Borský Sv. Jur. Avšak nálezy elementov z iných častí panciera 
(pozri Danilov et al., 2012) svedčia o jedincoch rôznych vekových 
a veľkostných kategórií. Nález z lokality Baňa Dolina vo Veľkom 
Krtíši však z dôvodu zlého zachovania a tým spôsobenej absencie 
viacerých autapomorfných znakov nie je možné s istotou bližšie 
zaradiť. Mohlo by však byť pravdepodobné, že nález na základe 
zachovaných znakov predstavuje taxón blízky línii druhu T. (alebo 
Palaeotestudo) burgenlandica Bachmayer & Mlynarski, 1983 
(Lapparent de Broin, osobná komunikácia 2012).

Trionychia Hummel 1929
? Trionychidae Fitzinger, 1826

? Trionychidae indet.
Obr. 5.

Lokalita a vek: Baňa Dolina (Veľký Krtíš); spodný miocén (otnang).
Materiál: Dva neurčené fragmenty panciera (PZ–80).

Opis: Zachovaný je izolovaný fragment panciera (Obr. 5) nepra-
videlného tvaru. Jeho dorzálny povrch je výrazne skulpturovaný, 
pričom pozostáva z nízkych pravidelných hrebeňov a plytkých 
relatívne širokých údolí a jám.

Poznámka: Podľa Meylana (1987), dokonca i malé fragmenty 
panciera čeľade Trionychidae môžu byť okamžite rozpoznateľné 
vďaka charakteristickej skulptúre na ich externom povrchu. 
Okrem toho, skulptúra nie je nikdy rozdelená ryhami reprezen-
tujúcimi hranice epidermálnych platní. Tieto u danej skupiny 
chýbajú (Meylan, 1987). Materiál opísaný v tejto práci však 
umožňuje determináciu iba na úroveň čeľade (?), hoci všetky 
fosílne európske trionychidy sú zaraditeľné do rodu Trionyx 
sensu lato a Trionychinae indet. (Lapparent de Broin, 2001). Na 
druhej strane, fosílne i recentné taxóny ako Adocus Cope 1868, 
Basilemys Hay 1902, Carett ochelys Ramsay, 1886, Pleurosternon 
Owen, 1853, Tretosternon Owen, 1842 a Zangerlia Mlynar-
ski 1972 majú podobnú skulpturáciu panciera ako trionychidy 
(Młynarski, 1976). Avšak ich predpokladaná absencia v neogéne 
Európy má za príčinu, že tieto formy sú typicky nebrané do úvahy 
pri identifi kácii zvyškov korytnačiek z tohto obdobia (Joyce et 
al., 2004). Isté však je, že sa v európskom neogéne vyskytuje 
sesterská skupina čeľade Trionychidae, čeľaď Carett ochelyidae 
Gill, 1889. Táto čeľaď je zaznamenaná zo stredného miocénu 
(MN 5) lokality Hambach v Nemecku (Joyce et al., 2004). Tento 
fakt sťažuje presné zaradenie drobných fragmentov i do čeľade.

4. DISKUSIA A ZÁVER

Materiál z lokality Baňa Dolina je len veľmi fragmentárne za-
chovaný. Identifi kácia druhov plazov na základe izolovaných 
fragmentov je často nemožná, pretože mnoho týchto fragmentov 
nevykazuje diagnostické znaky potrebné k dôslednej alfa taxo-
nómii. Fauna plazov z lokality Baňa Dolina je reprezentovaná 
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Obr. 5. ? Trionychidae indet. z lokality Baňa Dolina vo Veľkom Krtíši; 
neidentifi kovaný fragment panciera v exterom pohľade.
Fig. 5. ? Trionychidae indet. from the locality Baňa Dolina – Veľký Krtíš; 

undetermined fragment of the shell in external view.
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3 skupinami a to Crocodilia indet., Testudinidae a ? Trionychi-
dae. Zvyšky krokodíla predstavujú dva izolované zuby a oste-
odermálne platne, ktoré sú morfologicky a metricky identické 
napr. v európskom terciéri s pomerne častým taxónom malého 
aligátora – Diplocynodon. O výskyte rodu Diplocynodon na Slo-
vensku sa v nepublikovanom manuskripte zmieňuje Fejfar (in 
Vass et al., 1962) a to z identických sedimentov bani Pôtor. Fejfar 
(in Vass et al., 1962) uvádza zoznam zistených stavovcov, z toho 
2 taxóny plazov – „Trionyx sp. a Diploxynodon sp.“ (v publikácii 
došlo pravdepodobne k chybnému uvedeniu taxonomického 
názvu a išlo zrejme o rodové meno Diplocynodon). Materiál však 
nebol vyobrazený ani bližšie špecifi kovaný a je pravdepodobne 
stratený. Na základe dostupného materiálu je zrejmé, že Diplocy-
nodon má pomerne častý výskyt v centrálnej Európe do spodného 
až stredného miocénu, avšak prakticky úplne mizne v mladších 
formáciách (Böhme & Ilg, 2003). Tu opísaný materiál vykazuje 
určitú podobnosť s týmto taxónom v nasledujúcej kombinácii 
znakov: 1) rozmery zubov; 2) prítomnosť dobre vyvinutej facies 
articularis, ktorá formuje anteriórny okraj oboch osteodermál-
nych platní; 3) anteroposteriórne dlhý mediálny kýl osteoder-
málnej platne 1; a 4) plochosť osteodermálnych platní. Avšak 
žiadny z týchto znakov nie je synapomorfi ou skupiny Diplocy-
nodontidae Hua, 2004 (pozri poznámku vyššie). Na základe tak 
fragmentárneho materiálu z lokality Baňa Dolina, jeho limitácie 
(a tým absencie diagnostických znakov) a vzhľadom na veľkú 
morfologickú variabilitu zachovaných elementov u mnohých 
skupín krokodílov, nie je možné tento materiál s istotou bližšie 
zaradiť. Väčšina zástupcov skupiny Eusuchia sú adaptovaní na 
semi-aquatické prostredie. Krokodíly sú vo všeobecnosti via-
zané na tropické až subtropické regióny, pretože sú neschopné 
úspešnej reprodukcie v chladnejších klimatických podmienkach 
(Alderton, 1991). Fosílne krokodíly sú preto výbornými indiká-
tormi paleoklimatických a paleoekologických podmienok (Berg, 
1965; Markwick, 1998; Böhme, 2003). Analýza moderných 
krokodílov naznačuje, že práve teplota má zásadný vplyv na 
ich globálnu distribúciu (pozri Markwick, 1998). Prítomnosť 
tejto termofi lnej skupiny v ranom miocéne Slovenska indikuje 
teplé podmienky – minimálna priemerná ročná teplota pre túto 
skupinu je 14,2°C (Markwick, 1998). Na druhej strane, napríklad 
zástupcovia čeľade Alligatoridae sa dokážu úspešne vyrovnať 
s poklesom teplôt nižších ako je optimálny teplotný rozsah (Mar-
kwick, 1998). Teplotné podmienky v spodnom miocéne strednej 
Európy sú potvrdzované i inými paleontologickými nálezmi 
z tohto obdobia, napríklad chameleónmi (Moody & Roček, 
1980; Čerňanský, 2010a). Toto obdobie predstavuje dočasný 
návrat (para-)tropického humídneho podnebia v strednej Eu-
rópe (napr. Böhme, 2003) po relatívne chladnejšom a suchšom 
oligocéne (Mosbrugger et al., 2005).

Materiál z lokality Sandberg pri Bratislave (vrchný báden), 
opísaný ako Gavialosuchus sp. (pozri Schlögl & Holec, 2004), bol 
priradený na rodovú úroveň v dôsledku jeho veľkosti a výskytu 
v danom areále v danom vekovom horizonte. Materiál však ok-
rem toho nemá žiadne diagnostické znaky, na základe ktorých 
by ho bolo možné s istotou priradiť na rodovú úroveň, tak ako to 
urobili Schlögl & Holec (2004). Tvar a veľkosť izolovaných zubov 
sú v tomto prípade skôr generalizované (s výnimkou špecializo-
vaných foriem s úzkymi a dlhými zubami ako napr. piscivorný 

Gavialis Oppel, 1811; pozri napr. Antunes, 1994). Veľkosť zubov 
sa mení počas ontogenézy a je tiež variabilná v rámci čeľustí u sa-
motných jedincov. Vzhľadom na veľkú variabilitu recentných, ale 
i fosílnych druhov, presnejšia determinácia takto limitovaného 
materiálu je síce žiadúca, ale prakticky nemožná. V takom prí-
pade je nutná opatrnosť a presné zaradenie materiálu zubov zo 
Sandbergu zostáva preto otázne.

Korytnačky sú na lokalite zastúpené dvomi čeľaďami, a to 
Testudinidae a ? Trionychidae. Ide o doposiaľ najstarší dolo-
žený výskyt tejto skupiny na Slovensku. Lokalita Baňa Dolina 
vo Veľkom Krtíši je rovnaného veku ako česká lokalita Dolnice 
pri Chebe. Obe lokality obsahujú podobnú faunu plazov (pozri 
napr. Młynarski & Roček, 1985; Čerňanský, 2007). Avšak fauna 
z lokality Dolnice je druhovo neporovnateľne bohatšia (napr. 
Klembara 1979, 1981; Roček 1984; Młynarski & Roček, 1985; 
Čerňanský, 2010a, 2010b). Táto skutočnosť však môže byť spô-
sobená skôr problémom zberu, prípadne tafonómie, než odrážať 
samotnú paleodiverzitu. Z okresu Chomutov boli zo spodného 
miocénu opísané i izolované zuby krokodíla (Zázvorka, 1966). 
Nález čeľade Testudinidae je zčasti ojedinelý vzhľadom na typ 
prostredia. Recentné formy predstavujú suchozemské korytnačky 
žijúce väčšinou v suchých oblastiach a iba zriedkavo v bažinách 
a vlhkých biotopoch (Baruš et al., 1992). Nález korytnačky Tes-
tudo sp. z českej lokality Dolnice má iný charakter ako tu opísa-
ný materiál. Nuchále, ktoré opísali Młynarski & Roček (1985), 
je pomerne široké relatívne k ostatným rozmerom elementu. 
Cervikálna platňa je prítomná, i keď pomerne úzka (Młynarski 
& Roček, 1985, text. Obr. 3; pl. II, Obr. 4–5). Nový výskum lo-
kality Baňa Dolina, za účelom získania ďalšieho materiálu, by 
mohol priniesť nové svetlo na paleodiverzitu plazov v spodnom 
miocéne Slovenska.
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Summary: The material from the locality Baňa Dolina is fragmentary. 

Identifi cation of fossil reptile species based on isolated fragments is of-

ten not feasible, because many fragments do not display the diagnostic 

features necessary for rigorous alpha taxonomy. As far as it is known, the 

lower and middle Miocene crocodylian fauna of Europe has been repre-

sented only by the brevirostrine alligatoroid Diplocynodon POMEL, 1847 

and longirostrine false ghavials (Gavialosuchus TOULA & KAIL, 1885 and/

or Tomistoma MÜLLER, 1846). The latter have also been described from 

Slovakia. In particular, Schlögl & Holec (2004) assigned to Gavialosuchus 

sp. two isolated teeth from the locality Sandberg, but no morphological 

characteristics are given that would justify this. The determination at the 

genus level is based only on their size, age and provenance (although, 

the fossil evidence of Gavialosuchus are extemely rare in the area of the 

Central Parathetys). Given the great diversity of living and fossil crocodyl-

ians, a more precise identifi cation of such limited and fragmentary pre-

served material is desirable but not possible because of its generalized 

morphology. For this reason, the exact determination of the Sandberg 

material is dubious. Most of the fossil European material belongs to the 

genus Diplocynodon. This taxon represents an extinct genus of alliga-

toroid that lived during the Paleocene to Middle Miocene in Europe. 

Based on the available fossil record the genus Diplocynodon was rather 

common in the Central Europe up to the Early/Middle Badenian, but 

practically disappeared in younger formations (Böhme & Ilg, 2003).

We described here new material of crocodylians from the Early Mio-

cene locality Baňa Dolina Mine near Veľký Krtíš (northern part of Ipeľ 

Depresssion). The material is disarticulated, consisting of two isolated 

teeth and osteoderms. The isolated teeth are conical, pointed, and 

slightly curved lingually. The tooth bases are fl ared and bear very fi ne 

and delicate vertical striations. The anterior and posterior cutting edges 

are well developed. Both osteoderms are square in shape. Their margins 

are fl attened, except of the rostral one. Here, the facies articularis is vis-

ible, forming a low distinctive ridge. Their external surfaces have ovoid 

pits of non-uniform diameter, oriented to the central region. In the fi rst 

osteoderm, a median keel is well developed. Osteoderms presenting 

an anteroposteriorly long medial keel are considered to come from the 

dorsal armour. The internal surface bears a groove. Its lateral margins 

form sutures (sutura serrata). Osteoderm 2 is nearly square in shape, 

without a medial keel. For this reason we suggest that it belonged to 

the ventral armour. Unfortunately, lack of diagnostic features makes a 

precise identifi cation of such limited material impossible. The material 

exhibits similarities with Diplocynodon in the following combination of 

features: 1) dimensions of teeth; 2) a presence of strongly developed fa-

cies articularis, forming a rostral margin of both osteoderms; 3) a rather 

long medial keel of osteoderm 1; and 4) the fl atness of the osteoderms. 

However, none of these features is a synapomorphy of the group Dip-

locynodontidae. For instance, the strongly developed facies articularis 

is also present in osteoderms described by Brochu et al. (2007) from the 

late Oligocene of San Sebastián Formation (Puerto Rico). This character 

seems to be a plesiomorphic state.

Most eusuchians are adapted to semi-aquatic environment. Croco-

diles are generally found in the tropical and subtropical regions, being 

unable to survive and reproduce successfully in cold climates (Alderton, 

1991). Fossil crocodilians, particulary eusuchians have been used as indi-

cators of past climatic conditions (Berg, 1965; Markwick, 1998; Böhme, 

2003). For this reason, the occurrence of this group in the Early Miocene 

of Slovakia correlates well with the temporary return of the (para-)tropi-

cal humid climate in Central Europe, which is supported by other taxa 

from Central Europe, e.g. chameleons (Moody & Roček, 1980; Čerňanský, 

2010a). On the other hand, alligators can cope with decreases in tem-

peratures below their ‘optimum temperature range (Markwick, 1998).

The turtle material is represented by two families – Testudinidae and ? 

Trionychidae. The fi nds represent so far the oldest occurrence of turtles 

in Slovakia. The material of the fi rst taxon consists of one shell fragment 

with the typical sculpture, consisting of smaller pits and lower ridges. 

According to Meylan (1987), even the smallest fragment of trionychid 

shell is immediately recognizable by its characteristic sculpture. This 

sculpture is never divided by scute sulci because scute sulci and the 

epidermal scutes they delineate, which are present on the shells of most 

other turtles, are always absent in trionychids. This material allows de-

termination only to the family level (?), although all fossil trionychids 

from the Neogene of Europe are referred to as Trionyx sensu lato and 

Trionychinae indet. (Lapparent de Broin, 2001). However, other fossil 

and living turtle taxa, such as Adocus COPE 1868, Basilemys HAY 1902, 
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Carettochelys RAMSAY, 1886, Pleurosternon OWEN, 1853, Tretosternon OWEN, 

1842 and Zangerlia MLYNARSKI, 1972 exhibit heavily pitted shells too. Given 

their presumed absence from the Neogene of Europe, however, these 

forms are typically excluded from consideration when assessing the 

identity of fossil remains from this period (see Joyce et al, 2004). The 

material of Testudinidae includes a part of the shell print and fragment 

of nuchal. There are two important features: the absence of the cervical 

scute on the external surface and wide, but only very shallow nuchal 

notch. Unfortunately, the internal surface of the nuchal is not preserved 

in this region. For this reason, its morphology (and presence or absence 

of the cervical scute) is unknown. According to Crumly (1984) the cervi-

cal scute is very narrow or absent in all tortoises except Manouria GRAY, 

1854 and North American living and fossil tortoises. According to Joyce & 

Bell (2004), the absence of cervical scute is derived, because the cervical 

scute is present in all cryptodiran outgroups which have scutes on their 

carapace. The absence of the deep anterior nuchal notch is generally 

regarded as a plesiomorphic character (Lapparent de Broin, pers. comm. 

to AČ, 2012). Unfortunately, a precise determination on the basis of such 

limited and fragmentary material is impossible because of the absence 

of more diagnostic features. It is possible that the fi nd described here 

may be closely related to the taxon Testudo (or Palaeotestudo) burgen-

landica BACHMAYER & MLYNARSKI, 1983.

nálezy krokodíla a korytnačiek zo spodného miocénu lokality baňa dolina vo veľkom krtíši (slovensko)


