
Rozmanitos� morských živoèíchov éry 
starších tre�ohôr na hornom Ponitrí 
dokumentujú fosílne spoloèenstvá 
dierkavcov, koralov, lastúrnikov, ulitníkov, 
machoviek, hubiek a ježoviek z vrstiev 
bojnického paleogénu. Skameneliny 
organizmov, ktoré pred 40 miliónmi rokov 
obývali plytké tropické teritoriálne more, 
tvoria základ zbierky bezstavovcov 
múzea. 

K vzácnym nálezom paleontologickej 
zb ie rky  t re�ohorných  morských  
bezstavovcov patrí skamenený krab                  
z kúpe¾ov Bojnice. Jediný exemplár 
fosílneho kôrovca  Lophoranina 
marestiana (K?nig,1825) pochádza                  
z usadenín borovského súvrstvia 
vnútrokarpatského paleogénu.  

Zástupcovia desa�nožcov prislúchajúci kmeòu èlánkonožcov majú za sebou bohatú 
evoluènú históriu siahajúcu až do obdobia druhohôr. Výskyt skamenených krabov je                       
v porovnaní s inými skupinami bezstavovcov pomerne zriedkavý. Z kôrovcov sa vo fosílnom 
stave najèastejšie zachovávajú len silne kalcifikované èasti vonkajšej kostry reprezentované 

klepetami a karapaxom. V prípade bojnického 
eocénneho kraba rodu Lophoranina sa uchoval 
fragment výrazne skulpturovaného chrbtového 
panciera s klepietkami. „Výzdoba panciera tvorená 
zvyškami prieènych tànitých líšt je hlavným 
diagnostickým znakom èe¾ade Raninidae, do ktorej 
patrí i bojnický krab. Vyhynutí zástupcovia rodu 
Lophoranina dosiahli svoju najväèšiu rozmanitos� 
(až 25 druhov) poèas eocénu. Prispeli k tomu zrejme 
ideálne podmienky klímy panujúce na planéte v tejto 
fáze starších tre�ohôr a existencia prehistorického 
oceánu Tethys, cez ktorý sa desa�nožce šírili                       
z oblasti južného Mexika až do dnešnej Európy.

Súèasný príbuzný krab druhu Ranina ranina (Lamarck,1801) je jediný známy žijúci zástupca 
starej èe¾ade Raninidae, do ktorej patrí aj fosílny rod Lophoranina. Primitívny krab                          
s nezvyèajne štíhlym pancierom, tvarom pripomínajúcim žabu, sa bežne nazýva „žabí krab“. 
Ïalšou z vecí, ktorá robí tento druh jedineèným je, že sa nepohybuje do strán, ale smerom 
dopredu a dozadu. Na maskovanie a ochranu používa zosilnené predné konèatiny – klepetá, 
pomocou ktorých sa zahrabáva v piesèitom sedimente, kde èaká na svoju koris�. Primárnou 
potravou kraba Ranina sú však pozostatky màtvych morských živoèíchov. Zástupcovia druhu 
Ranina ranina žijú v súèasnosti v tropických a subtropických vodách Tichého a Indického 
oceánu, v håbke od 10 do 100 metrov. V mnohých oblastiach sú tieto kraby, s dåžkou                           
do 15 centimetrov a váhou do 900 gramov, gurmánskou pochú�kou.
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Bojnický krab rodu Lophoranina marestiana 
utopený vo vápenatom pieskovci

Krab Ranina ranina je jediný známy súèasný 
zástupca èe¾ade Raninidae
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