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Nálezy hyolit  se zachovanými st evy jsou mimo ádn  vzácné a dosud je známo pouze deset výskyt
hyolit  se zachovanými zbytky st ev. V tšina publikovaných nález  (nap . Marek 1967; Runnegar et
al. 1975 a Thoral 1935) zmi uje orthothecidní hyolity velmi podobné Nephrotheca sarkaensis a 
ukazuje na obdobný pr b h st ev, jaký je zaznamenán u studovanému druhu. Naproti tomu Butterfield 
(2003) vyobrazil hyolithida s fosfatizovaným st evem, jehož pr b h ve tvaru písmene U je zna n
odlišný od pr b hu st ev u N. sarkaensis. To také navozuje otázku vzájemné p íbuznosti hyolithid
a orthothecid .

Nephrotheca sarkaensis (Novák, 1891) je neb žný orthothecidní hyolit v jinak velmi rozmanitém 
a bohatém hyolitovém spole enstvu šáreckého souvrství (ordovik). Dosud bylo nalezeno dvanáct 
jedinc N. sarkaensis se zachovanými ástmi nebo tém  kompletními výpln mi st ev. ást nález  již 
byla publikována (Horný 1998), ale jednalo se o špatn  zachované jedince, na kterých nebylo možné 
podobn ji studovat pozici a uspo ádání st ev.

Na námi studovaných jedincích byl zrekonstruován pr b h st eva, které se rozkládá od ústí až 
k vrcholové ásti schránky blízko ventrální strany. Kli ky st eva jsou vodorovn  poskládána t sn
vedle sebe a vypl ují celou ší ku schránky. Ve vrcholové ásti schránky p echází do mírn  sinusovité 
trubice, která leží nad st evy (tj. blíže dorzální stran  schránky) a vrací se v ose schránky až k ústí, kde 
se zvedá až k dorzální stran .

Celkové zachování umož uje exaktn  rekonstruovat celkový pr b h st ev a ov it dosud 
publikované údaje. Dosud pouze tento druh poskytl d kazy o sedimentárním vypln ní st ev a je tak 
jediným z etelným „požíra em substrátu“ (substrate feeder) v celém hyolitovém spole enstvu
šáreckého souvrství. V p ípad  druhu Nephrotheca sarkaensis je tak bentický zp sob života 
nepochybný. 
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