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Abstract
Roblíčková, M., Káňa, V. (2013): Předběžná zpráva o novém paleontologickém výzkumu v jeskyni Barové
(Sobolově), Moravský kras. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 98, 111–127.
New Palaeontological Research in Barová (Sobolova) Cave, Moravian Karst: Preliminary Report
Barová cave is located in the central part of the Moravian Karst Protected Area, Moravia, Czech Republic,
in the right slope of Josefovské/Křtinské valley. The cave had been discovered in 1947 by A. Sobol and his
companions as a complicated system of corridors, shafts and domes, part of the Býší skála/Rudické
propadání (Bull Rock) cave system. Since the discovery, many bone remains have been found, mainly in
the entrance part of the cave (from the entrance chamber to the Shaft I and Shaft II).
In 1958, R. Musil excavated other bone material in the distal part of the entrance corridor to the cave
(Komínový dóm) and described several taxa of Pleistocene fauna (Ursus ex gr. spelaeus, Crocuta crocuta
spelaea, Panthera spelaea, Capra ibex, Equus sp. and others). Later, in 1983, new excavations as the part of
archaeological and palaeoanthropological research, were carried out by L. Seitl and J. Svoboda. Within it,
a new test pit in Medvědí chodba (Bear passage) was excavated, sedimentary sequence was described and
new paleontological material was collected (mainly Ursus ex gr. spelaeus, Crocuta crocuta spelaea,
Coelodonta antiquitatis as the prey remain, and other taxa). No other research went on, until 2011. The
landslide in Shaft II opened basal part of the bone sediments then, as the overlying formation of a huge
sedimentary profile in the western slope of the shaft. In spite of instability and consequential danger,
members of Bull Rock Speleological Group of the Czech Speleological Society in cooperation with
Anthropos Institute of the Moravian Museum, started to restore the locality and re-open three test pits in
fossiliferous sediments: Medvědí chodba (Bear passage), Liščí chodba (Fox passage) and Pod žebříkem
(Under the Ladder) test pits.
Three distinctive layers are present within the studied area. Layer A made mostly of grey brown clay
sediments, presently almost excavated and missed. Layer B is probably the main part of the sedimentary
tongue. It includes many bone remains of Pleistocene fauna, clayish and sandy fillings (similar mostly to
A) and sharp edged limestone blocks, combined with sandstone, quartzite and silicite stones. Abundance
of the bone remains varies intensely. Layer C is the base of the sedimentary tongue settling on the
underlying (presumably much older) sediments, fillings are made mostly of the reddish clay, limestone
blocks are rare there, bone remains present massively concentrated, crashed and pressured by overlying
sediments, often demineralized.
Palaeontological research (started in 2011) still goes on. Until now, these taxa have been excavated: Ursus
ex gr. spelaeus (dominating), Panthera spelaea, Canis lupus, Crocuta crocuta spelaea, Capra ibex, Rangifer
tarandus, Cervus sp., Equus sp., Vulpes sp., Lepus sp. More detailed osteological research is made from Liščí
chodba test pit by now, where bone remains have been excavated from layers B and C (layer A was badly
damaged by cavers before). 227 bone remains are now determined. Most of them is the cave bear (Ursus ex
gr. spelaeus), dominating with 93%, followed by the wolf (Canis lupus), cave lion (Panthera spelaea) and cave
hyena (Crocuta crocuta spelaea). Cave bear remains originate from at least nine individuals, six adults and
three juveniles, other taxa origin each other from at least one adult individual. All parts of bear skeletons
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are present here, both from layer B and C, no separation visible. The bones of senile and very young juvenile
bears are comparatively rare, layer C is slightly more abundant with other taxa (lion, hyena and wolf bones).
About each fifteenth bone (7,6 %) is chewed or shows biting traces.
The important find goes from the Pod žebříkem (Under the Ladder) test pit. Almost complete cave lion
(Panthera spelaea) skull with lower jaw, belonging to a young female (cranial seams are not fused), followed
with the find of the fully adult male braincase with incomplete right upper jaw and remains of the left
(cranial seams mostly closed, teeth P3 and P4 sin. and dext. visibly worn down). Some parts of postcranial
skeleton of the female were found there, too (both tibiae, cervical vertebrae, calcaneus, patella, metapodials,
phalanges, scapulae etc.). Following excavations are still bringing new discoveries of cave lion bones in Pod
žebříkem test pit. All test areas will be preserved for the next studies.
Key words: Quaternary palaeontology, Upper Pleistocene, in-cave sediments, Barová cave, Ursus ex gr. spelaeus,
Panthera spelaea.
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1. Úvod, historie výzkumu
Barová (Sobolova) jeskyně (č. J12150) se nachází v úpatí Krkavčí skály na svahu
pravého břehu Křtinského potoka, v katastru obce Babice nad Svitavou ve střední části
Moravského krasu. Současný vchod ve výšce 343,7 m n. m. byl prokopán objeviteli a je de
facto koncovou částí jednoho z komínů. Celková délka jeskynních prostor činí asi 900 m,
hloubka 42 m a denivelace asi 80 m.
Jeskyně byla objevena v roce 1947 Dr. A. Sobolem a členy jeho pracovní skupiny prokopáním vstupu pod patou Krkavčí skály (vápencová stěna o výšce 40 m a šířce 100 m ve
svahu údolí Křtinského potoka - Josefovského údolí). Většina prostor (s výjimkou velmi
vzdálených) byla objevena a popsána vzápětí (SOBOL 1948, 1949, 1952).
Fosiliferní sedimenty jsou uváděny z jeskyně současně s objevem (SOBOL 1948),
z vchodové části a v podstatě z celého prostoru přístupové chodby do jeskyně (Vysoký
dóm, Komínový dóm, chodba k První propasti, obr. 1). Stav je popisován jako počva pokrytá jílem a sintrem s velmi rozsáhlou stalagmitovou výzdobou, z čehož vyčnívají kosti
„diluviálních“ zvířat (z textu není jasné, jaký byl rozsah a početnost kostních pozůstatků
blíže vchodu). Kamenná suť je uváděna jen řídce, a to pouze pod skalním stupněm pod
Krápníkovou síňkou a v síňce samotné. Při pozdějším prokopávání horní chodby (vyplněné
sedimenty) do dnešní Druhé propasti (obr. 1) v závěrové stěně přístupové chodby
(Komínový dóm) byly také nalezeny kosti pleistocenních velkých savců, což později dalo
prostoře i název Lví síňka. Také jedna z odboček na přístupové chodbě poskytla kostní
nálezy (nazvána Medvědí síňkou, kterýžto název byl pak duplicitně použit i pro jinou prostoru). Hlavním zdrojem pleistocenních fosílií byla spodní část přístupové chodby, tzv.
Komínový dóm (STRNAD 1949), kosti ve vyšších částech jeskyně jsou v době objevu
popisovány jako holocenní. Objevitel A. SOBOL (1948, 1949) si stěžuje na vandalismus nelegálních návštěvníků a totální zničení výzdoby, sintrů a celé počvy Komínového dómu při
sběru „medvědích zubů a kostí trampy“. Při prokopávání původní objevitelské přístupové
plazivky do Druhé propasti (takzvané dolní Liščí chodby), položené v patě závěrové stěny
Komínového dómu (viz obr. 1), byly opět zřejmě nalezeny kostní pozůstatky pleistocenní
fauny, nebyly však popsány ani zachovány. Již tehdy zřejmě začala vznikat mocná (dnes až
4 m) vrstva navážky v dolní části přístupové chodby do jeskyně (Komínový dóm), která nahradila zničenou sintrovou výzdobu.
Prvním, kdo popisuje kostní nálezy z Barové, je v roce 1949 V. Strnad. V předsíni
uvádí holocenní faunu (Felis silvestris f. catus, Capreolus sp., Talpa sp., Vulpes sp., Canis sp.,
Glis sp., Sciurus sp., Capra sp. aj.) a výskyt soba (Rangifer tarandus), který sám uvádí jako
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náhodný. V Komínovém dómu pod sintrovou deskou nebo ze sintru a hlíny v ostrohranných sutích (srovnej polohy A a B dále v textu) uvádí jeskynní medvědy (Ursus ex gr.
spelaeus) v „nesmírném množství“ (176 kusů, jako převládající uvádí bez podrobnějších
údajů kosti mláďat v době výměny zubů), dále Canis lupus a Crocuta crocuta spelaea včetně
potravních zbytků (okousaná medvědí ulna, STRNAD 1949). Přesné umístění sond a výkopů
dnes není dohledatelné, terén zmizel pod silnou vrstvou pozdějších navážek.
V roce 1958 provádí výkopy a paleontologický výzkum v jeskyni R. Musil, jeho sonda
se nachází před ústím Liščí chodby (tedy v nejzazší do té doby známé poloze kostních sedimentů, obr. 1). Musil popisuje orientačně stratigrafii jako suťový kužel o dvou mírně
odlišných polohách s vápencovými kameny, jílem, pískem a kostmi a vyzvedává pozůstatky
fauny (především Ursus ex gr. spelaeus, Crocuta crocuta spelaea včetně dobře zachované
mozkovny, Panthera spelaea, Capra ibex), jež detailně popisuje (MUSIL 1959, 1960). Tyto
výzkumy jsou později vystřídány dalšími speleologickými pracemi, je překopána část sedimentů mezi Liščí chodbou, Medvědí chodbou a První propastí, z této doby pochází snad
i navážka (až jeden metr silná) na počvě chodby k První propasti (přinejmenším část, část
je zřejmě starší). O pracích z let 1959–1983 nejsou podrobné záznamy.
V letech 1983–1986 probíhá ve vchodové části Barové jeskyně rozsáhlý archeologický
a paleoantropologický výzkum L. Seitla a J. Svobody, v rámci kterého je provedena i sonda
do svrchně pleistocenních sedimentů Medvědí chodby. Je popsán profil sedimenty (rozeznány tři již Strnadem naznačené základní vrstvy, a to nadložní jílová „sprašovitá“, kostní
vrstva a jílovitopísčité podloží, to vše kryto sintrovou deskou), kostní pozůstatky jsou
správně popsány jako alochtonní, uveden je i jeden (nejspíš sporný) artefakt (SEITL 1988).
Ze svrchně pleistocenní fauny je uveden především Ursus ex gr. spelaeus, Crocuta crocuta
spelaea a zlomek pánve Coelodonta antiquitatis jako potravní zbytek. Obě sondy (Musilova
i Seitlova) se uchovávají v podobě částečně zasypaných jam, v případě Musilovy sondy je
to de facto přístupová cesta k Liščí chodbě (plazivka do Druhé propasti). Tento stav přetrvává do roku 2011.
V souvislosti se značnou dynamikou sedimentů ve Druhé propasti, s kolísáním
hladiny Jedovnického potoka a speleologickými pracemi ve spodní a střední úrovni Druhé
propasti došlo během let 2008–2011 k několika sesuvům sedimentů a jejich odnosu
potokem. Na dynamice tak nabral proces popisovaný z Barové již dříve (HYPR, KOUDELKA
1995). Poslední sesuv v srpnu 2011 odhalil v západní stěně Druhé propasti mohutný profil jílovitopísčitými a štěrkovitými sedimenty, v jejichž nadloží vystoupily svrchně
pleistocenní kostní polohy, odpovídající dosud popsaným nálezům (SOBOL 1948, 1949,
1952, STRNAD 1949, MUSIL 1959, 1960, SEITL 1988). Z důvodu jejich nestability (sesuvy
dosud, byť v omezené míře, pokračují) bylo členy ZO ČSS 6-01 Býčí skála a pracovníky
Ústavu Anthropos MZM přikročeno k záchrannému výzkumu a sanaci. Byla vytvořena dvě
pracoviště (Liščí chodba a Medvědí chodba), sanovány sesuvy, vyzvednut stratifikovaný
paleontologický materiál, odkryty, začištěny a zakonzervovány profily v kostních sedimentech. Navážky a hlušina v prostoru mezi Medvědí chodbou (Seitlovou sondou)
a Musilovými výkopy byly odstraněny a byl odhalen starý (60. léta, Bartoň in verb.) průkop sedimenty mezi První propastí, Medvědí a Liščí chodbou. Zde byla založena třetí
sonda nazvaná Pod žebříkem, která je v současnosti provozovaným pracovištěm.
Zpracování paleontologického materiálu probíhá, stejně jako další etapa sanace zaměřená
na masivní polohy navážek v Komínovém dómu a prostoru sondy Pod žebříkem.
2. Metody
Paleontologický výzkum v jeskyni Barové probíhá standardním způsobem, hlušina je
mechanicky odtěžována a odklízena pomocí krumpáčků, lopat, geologických kladiv
a kbelíků, paleontologický materiál je pečlivě preparován a balen do igelitových sáčků,
případně do bublinové fólie a krabic, pokud se jedná o cennější nebo choulostivější nález.
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Prostor, ve kterém je výzkum, tzn. odtěžení hlušiny a vyzvednutí paleontologického
materiálu, plánován, je rozdělen do úseků (sektorů) o plošné výměře cca 1 m2, např. na
pracovišti Pod žebříkem se jedná o sektory 0–4, rozrážku 2 a rozrážku 4. Paleontologický
materiál je na provozovaných pracovištích odebírán odděleně, podle příslušnosti
k jednotlivým litologickým vrstvám a jednotlivým sektorům. Při ukládání je
paleontologický materiál vždy řádně označen názvem příslušného pracoviště, sektorem
a vrstvou.
V laboratoři Ústavu Anthropos MZM je následně materiál očištěn, pokud je dohledáno více fragmentů náležících jedné kosti, je tato kost rekonstruována. Druhová
i anatomická determinace zvířecích kostí je prováděna s pomocí rozsáhlé srovnávací
osteologické sbírky Ústavu Anthropos a v neposlední řadě s využitím osteologických atlasů
a příruček (HUE 1907, LAVOCAT (Ed.) 1966, PALES a LAMBERT 1971, SCHMID 1972, FRANCE
2009). Ontogenetické stáří nalezených zvířecích kosterních pozůstatků je odhadováno na
základě stupně vývoje kloubních částí dlouhých kostí končetin a podle stupně vývoje a opotřebení dentice (HABERMEHL 1985). Počet minimálně přítomných jedinců jednotlivých
druhů (MNI) je zjišťován pomocí metodiky CHAPLINA (1971). Měření na kostech, v našem
případě měření délky a šířky zubů lva jeskynního, je prováděno podle manuálu DRIESCHOVÉ (1976). Na kostech jsou sledovány stopy po ohryzu šelmami a hlodavci, stopy po
korozi, projevy patologie a případná další poškození (LYMAN 1994).
Mapování prostor jeskyně Barové probíhá v rámci speleologického průzkumu prováděného ZO ČSS 6-01 Býčí skála, polygonový tah je veden od vchodu do Páté propasti
a sifonů, půdorys jeskyně je překreslován v programu Therion a spojen s již existujícími
mapovými záznamy. Spodní část Přístupové chodby je zaměřována přístrojem Disto,
kreslen je podrobný půdorys a zaznamenávány nadmořské výšky sond. Mapa části jeskyně
mezi přístupovou chodbou (Komínový dóm) a První a Druhou propastí je v současnosti
zpracovávána k další publikaci.
3. Charakteristika jeskyně, sedimentární výplň
Jeskyně je složitým polygenetickým systémem chodeb, vertikál a propasťovitých
dómů vázaným na podzemní tok Jedovnického potoka, je tedy součástí jeskynního systému
Býčí skála – Rudické propadání. Skládá se ze tří jeskynních úrovní (pater) odlišného
původu a charakteru.
Horní patro ve výškách cca 325–380 m n. m. je soustavou korozně modelovaných
komínů, šikmých chodeb a vertikálních dislokací (často ve směru JJZ-SSV) a chodeb
tvořených ponory povrchových vod (to je případ i vstupu do jeskyně, který je spolu s tzv.
Krápníkovou síňkou dvojicí ponorů nestejného stáří, také Chodba k homoli, a část
Půlnočních chodeb nad Pátou propastí jeví podobný původ).
Střední patro jeskyně (mezi 308 a 325 m n. m.) je dynamickým, i v současnosti se
relativně rychle měnícím systémem šesti propasťovitých dómů (takzvaná První až Šestá
propast, viz obr. 1) vytvořených propady a sesuvy sedimentů vyplňujících jinak zřejmě celistvou (pouze skalními mosty členěnou) podzemní prostoru (SOBOL 1952, HYPR,
KOUDELKA 1995). Dvě z těchto prostor navazují na spodní patro jeskyně a přímo na tok
Jedovnického potoka: První a Druhá. Další tři mají kontakt jen nepřímý (paralelně
s potokem nebo přes zával suti): Šestá, Třetí a Pátá. Pátá propast je patou (povrchem
suťového kužele) rozsáhlých vertikálních prostor Krčálova komína a Půlnočních chodeb.
Spodní patro je tvořeno aktivním tokem Jedovnického potoka se sifony, polosifony
a volným tokem ve dně již zmíněných propastí a tzv. Jezerním dómem v prostoru Páté propasti (viz obr. 1). Sifony a polosifony pokračují pak až k vývěru Jedovnického potoka
v Josefovském údolí. Protože se jedná o vývěrovou část jeskyně, hladina a dynamika toku
Jedovnického potoka neustále kolísá, časté jsou povodňové stavy se zatopením spodní
a části střední jeskynní úrovně. Také speleologický průzkum prováděný jeskyňáři ze ZO
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ČSS 6-01 Býčí skála v letech 2007–2012 se soustředil zejména na práce na toku potoka ve
spodní jeskynní úrovni.

Obr. 1. Půdorys Barové jeskyně s vyznačením hlavních částí a starších i aktuálních sond: L – záchranná sonda
pod Liščí chodbou 2011–2012, P – sonda Pod žebříkem 2012–2013, M – záchranné výkopy v Medvědí
chodbě 2012 (odpovídá sondám Seitlovým, Musilovy sondy z r. 1958 leží přibližně mezi sondou Pod
žebříkem a Liščí chodbou). Barevný ovál vyznačuje oblast výzkumů, hlavní část sedimentárního splazu.
Fig. 1. The map of Barová cave, main parts and both older and actual test pits shown: L – Liščí chodba (Fox
Passage) test pit 2011–2012, P – Pod žebříkem (Under the Ladder) test pit 2012–2013, M – Medvědí
chodba (Bear Passage) test pit. M corresponds with older pits made by Seitl 1986, Musil's test pits between L and M. Sedimentary cone with fossils circled by oval.

Zpracovávané fosiliferní sedimenty se nacházejí v nadmořských výškách mezi 320
a 325,5 m n. m. (ve středním patru jeskyně) v prostoru mezi První propastí, Druhou propastí a Komínovým dómem (terminální část přístupové chodby), čtyři metry pod nivelací
povrchu navážek v Komínovém dómu (viz obr. 1). Jedná se o členitý splaz sutí, hlín, prachovitých, písčitých sedimentů a jílů, s hojnou příměsí fragmentárních zvířecích kostí (obr.
2), ve své většině původně krytý sintrovou deskou (SOBOL 1948, STRNAD 1949, SEITL 1988).
Splaz je ukloněn v základním směru Z-V, je členěn četnými stropními kulisami, jeho báze
kopíruje reliéf stropu velmi důsledně. Tam, kde nejvýraznější stropní kulisy (popřípadě
skalní mosty) dosahují podložních jílovitých sedimentů, zadržují kostní polohy splazu
a jsou příčinou jejich akumulace (Medvědí chodba, Seitlova i Musilova sonda, Liščí
chodba, sonda Pod žebříkem, viz obr. 2). Severní okraj splazu je odhalen profilem v Liščí
chodbě, jižní okraj je tvořen stěnami (severní a západní) První propasti, čelo dosahuje
Druhé propasti, kde je ukončeno kolmým sesuvem a v Liščí chodbě didakticky upraveno
(pro účely exkurzí). Celková mocnost splazu je značně proměnlivá, kolísá od 30 centimetrů
(Pod žebříkem, sektor 1) po 3 metry (Pod žebříkem, sektor 4).
Ve fosiliferních sedimentech byly rozpoznány tři vrstvy (označené A, B, C ve směru shora
dolů), lišící se zejména stavbou, vlastnostmi hrubozrnné složky i vyplňujících jemnozrnných
sedimentů, hustotou a zachováním kostního materiálu a jeho preparovatelností (obr. 3).
Vrstva A: Nadloží většiny kostních poloh, jílovité a prachovité „loess-like“ sedimenty,
jemně zvrstvené až zcela nezvrstvené, šedohnědé barvy a velmi proměnlivé mocnosti (Medvědí chodba 60 cm, Pod žebříkem do 10 cm, Liščí chodba cca 40 cm). V době objevu
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Obr. 2. Pracovní profil pod Liščí chodbou v listopadu 2011, úsečky vyznačují 10 cm.
Fig. 2. The test profile at the Liščí (Fox) test pit, November 2011, 10 cm measure signed.

jeskyně většina kryta sintrovou deskou (kromě prostoru dnešní sondy Pod žebříkem, kde
sintr chybí a přechod od vrstvy A k vrstvě následující je nezřetelný). Ve většině prostor je
poloha A bez fosílií nebo jsou tu fosílie velmi vzácné, v případě mnohých částí splazu je to
však zřejmě důsledek vybrání kostí ještě před započetím výzkumů nebo přednostní exploatací kostí na povrchu (STRNAD 1949, MUSIL 1959). Dochování vrstvy A je také velmi
sporadické, ve většině zkoumaného prostoru je víceméně odtěžena, devastaci shodou
okolností unikly pouze části, kde je vrstva A vyvinutá nejméně. V patě západní i východní
stěny Medvědí chodby (okraj pravděpodobného rozsahu Seitlovy sondy) zůstala pod
navážkou zachována část mocné vrstvy A s kostmi (v místě, kde vzápětí vykliňuje). Tyto
části byly v sondě po očištění ponechány. Vrstva A představuje závěrečnou etapu procesů
přemístění kostních sedimentů sedimentárního splazu s uplatněním ronu slabých
srážkových a skapových vod.
Vrstva B: Ostrohranné bloky vápenců spolu s vesměs fragmentárními zvířecími
kostmi, jílovitá a prachovitá základní hmota odpovídá charakterem vrstvě A. Vrstva B je
dále obohacena písčitými závalky a výplněmi, „komínovými“ rohovci, pískovci až kvarcity
(odpovídá tzv. „Rudickým“ vrstvám jurského stáří). Koncentrace kostního materiálu velmi
kolísá, místy mizí zcela, jinde (východní část Liščí chodby, Pod žebříkem – rozrážka 4) je
i převažující složkou (viz obr. 2). V Liščí chodbě a Pod žebříkem je možno identifikovat
dvě nebo více vnitřních poloh (v rámci vrstvy B) lišících se velikostí vápencových bloků
a zastoupením písčité a jílové výplně (viz obr. 3, srov. MUSIL 1959). Celková mocnost
vrstvy kolísá mezi 25 centimetry (Pod žebříkem, sektor 1) až více než jedním a půl metrem
(Pod žebříkem sektor 4). Vrstva B představuje pravděpodobně hlavní masu sedimentárního
splazu, vytvořenou převážně gravitačním transportem, patrně velmi pomalým
(odhadovaná vzdálenost transportu metry až desítky metrů).
Vrstva C: Báze sedimentárního splazu nasedající na podložní jílovité sedimenty dosud
ne zcela jasného stáří zřetelným hiátem (Medvědí chodba – SEITL 1988, Pod žebříkem,
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rozrážka 4) nebo pozvolně s jednotlivými zvířecími kostmi a bloky vápence zanořenými do
podloží (Liščí chodba, Medvědí chodba sektor L). Kostní pozůstatky pleistocenní fauny
jsou ve velké koncentraci, tvoří shluky, ve kterých jsou kosti často velmi poškozené,
úlomkovité, silně deformované tlakem nadloží, postižené demineralizací. Výplň je jílovitá,
vyskytují se rezavě hnědé jíly, korodované vápencové bloky, řídce pískovce až kvarcity. Ostrohranné vápencové bloky jsou vzácné nebo se vůbec nevyskytují. V sondě Pod žebříkem
ve vrstvě C jsou četné kusy sintrových desek nebo stalagmitů. Mocnost vrstvy kolísá mezi
několika málo centimetry až téměř po jeden metr v sondě Pod žebříkem, sektor 4. Velmi
často vykliňuje nebo zcela mizí (Pod žebříkem, rozrážka 4, vzdálenost jeden metr od předchozí lokality). Vrstva C pravděpodobně představuje původně zvodnělou bázi sedimentárního splazu, snad pozůstatky kaluží a jezírek skapové nebo srážkové vody na jen
špatně propustném podloží.
Podložím fosiliferních vrstev je sedimentární komplex D. Jedná se o složitý komplex
jílových (především svrchní část), jílovitopísčitých a písčitých sedimentů, laminovaných
písků a mohutných bloků komínové suti s rohovci. Svrchní jíly jsou bohaté na cicváry,

Obr. 3. Koncový profil sedimenty Liščí chodby. Grafická spolupráce Adam Mátl.
Fig. 3. Terminal instructive profile at the Liščí (Fox) test pit. Graphics cooperation by A. Mátl.
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v rohovcích jsou konkrece a vzácnější křemenné geody. Podrobnější výzkum podložních sedimentů (odhalených mohutným profilem v západní stěně Druhé propasti) probíhá a výsledky budou publikovány v samostatných pracích.
4. Paleontologický rozbor
Zvířecí osteologický materiál je na všech nově prokopávaných místech jeskyně Barové
(Liščí chodba, Medvědí chodba, sonda Pod žebříkem) vcelku velmi hojný. Jak z předchozích kapitol vyplývá, kosti jsou součástí masy sedimentárního splazu a spolu s ním prodělaly spíše pomalý transport na kratší vzdálenost, vyvolaný asi převážně gravitačními procesy. V současných pozicích, ve kterých se kosti nacházejí, jsou tedy alochtonní
a jednoznačně se nejedná o celé skelety uložené v anatomických polohách. Naopak kosti
jsou chaoticky nahloučeny bez ohledu na anatomickou či taxonomickou příslušnost,
vklíněny jedna do druhé, lámány jedna o druhou či o bloky vápenců, deformovány tlakem
nadloží. Rozpoznat, které kosti pocházejí původně ze stejného skeletu a zda ty které konkrétní kosti mohou pocházet z jednoho skeletu, je v případě medvěda jeskynního v podstatě nemožné, vzhledem k velikému množství osteologického materiálu tohoto taxonu
a vcelku vysokému počtu původních koster, ze kterých materiál pochází. V případě kostí
ostatních masožravců je rozpoznání příslušnosti k jedné původní kostře reálnější (díky nesrovnatelně menšímu množství osteologického materiálu), nicméně vždy diskutabilní,
vzhledem k absenci příslušných genetických analýz. Pokud došlo k rozlámání jednotlivých
kostí až v závěru transportu, případně po transportu tlakem nadloží, nebo při vyzvedávání
osteologického materiálu při výzkumu a byly-li jednotlivé části kostí dohledány (což je docela časté), pak jsou tyto kosti často úspěšně rekonstruovány (jako např. lebka medvěda
jeskynního na obr. 4).

Obr. 4. Lebka jeskynního medvěda (Ursus ex gr. spelaeus), uložena v depozitářích Ústavu Anthropos MZM,
číslo inventární Ok-139788, z vrstvy C sondy Pod žebříkem, 2012. Úsečka odpovídá 10 cm.
Fig. 4. The cave bear (Ursus ex gr. spelaeus) skull, deposited in Moravian Museum, Anthropos Institute, inventory number Ok-139788, from C layer, Pod žebříkem (Under the Ladder) test pit, 2012. 10 cm measure
signed.
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Od září roku 2011, kdy byl výzkum zahájen, bylo vyzdviženo velké množství
paleontologického materiálu, jehož zpracovávání v současnosti probíhá. Analýza fauny je tedy
zatím předběžná. Z prvotních dat vyplývá, že zcela dominující jsou mezi nalezeným
osteologickým materiálem pozůstatky medvěda jeskynního ze skupiny Ursus spelaeus, což
odpovídá zjištěním při předchozích výzkumech R. Musila a L. Seitla (MUSIL 1959, 1960, SEITL
1988). Celkově byla současným výzkumem potvrzena přítomnost prozatím těchto taxonů:
Ursus ex gr. spelaeus ROSENMÜLLER, 1794
Panthera spelaea (GOLDFUSS, 1810)
Canis lupus LINNAEUS, 1758
Crocuta crocuta spelaea (GOLDFUSS, 1823)
Capra ibex LINNAEUS, 1758
Rangifer tarandus (LINNAEUS, 1758)
Cervus sp. LINNAEUS, 1758
Equus sp. LINNAEUS, 1758
Vulpes sp. FRISCH, 1775
Lepus sp. LINNAEUS, 1758
Nalezené kosti ostatních šelem, a to lva jeskynního (Panthera spelaea), vlka (Canis
lupus) a hyeny jeskynní (Crocuta crocuta spelaea) jsou ve srovnání s nálezy kostí medvědů
spíše výjimečné, nálezy kostí kopytníků – kozorožce horského (Capra ibex), soba polárního
(Rangifer tarandus), jelena (Cervus sp.) a koně (Equus sp.) jsou už víceméně raritní, stejně
jako nalezené kosti lišky (Vulpes sp.) a zajíce (Lepus sp.).
Přesné taxonomické zařazení svrchně pleistocenních jeskynních lvů je dosud neuzavřenou záležitostí. Oproti tendencím řadit svrchně pleistocenní jeskynní lvy do druhu Panthera leo jako jeho varietu (THENIUS 1972, TURNER 1984), nejčastěji na úrovni poddruhu
(HEMMER 1974) vystupuje několik prací klasifikujících svrchně pleistocenní jeskynní lvy
jako samostatný druh Panthera spelaea (DIETRICH 1968, VEREŠČAGIN 1971). Molekulárně
genetické analýzy pozůstatků jeskynních lvů srovnávané s recentními lvy Panthera leo různých uznávaných subspecií (P. leo persica – goojratensis, P. leo bleyenberghi, P. leo senegalensis atd.) ukazují, že linie svrchně pleistocenních jeskynních lvů představuje samostatný sesterský klad k současným afroasijským lvům Panthera leo, (BURGER a kol. 2004,
BARNETT a kol. 2009). Taxonomické zařazení je tedy otázkou konvence. Podrobná
morfologická analýza lebek svrchně pleistocenních i starších lvů Eurasie v práci SOTNIKOVÉ
a NIKOLSKÉHO (2005) nerozporuje zařazení svrchně pleistocenních lvů do samostatného
druhu Panthera spelaea (GOLDFUSS, 1810).
4.1 Liščí chodba
Podrobnější analýze byl zatím podroben pouze paleontologický materiál z výzkumu
v Liščí chodbě, kde byl zastižen ve vrstvách B a C. Bylo studováno 403 kusů kostí, ze
kterých 176 kusů zůstalo nedeterminováno. Jednalo se o příliš drobné fragmenty, o kterých
lze sice předpokládat, že ve většině případů náležely kostře medvěda jeskynního, nicméně
nelze to jednoznačně prokázat a proto s nimi nebude dále kalkulováno. Z determinovaných
227 kostí náleží medvědu jeskynnímu 211 kusů, tzn. 93 %. Zbylých 7 % tvoří kosti vlka, lva
jeskynního a hyeny jeskynní, pozůstatky dalších zvířecích druhů nebyly prozatím
v osteologickém materiálu z Liščí chodby nalezeny (tab. 1, obr. 5).
Kosterní pozůstatky medvěda jeskynního (Ursus ex gr. spelaeus) determinované
v Liščí chodbě pochází nejméně z devíti jedinců (MNI=9). V době smrti nejmladší z těchto
jedinců žil pouhých několik měsíců, jak bylo zjištěno na základě fragmentu lebky, další
z minimálně přítomných medvědů zemřel patrně ve věku 1–1,5 roku (opět na základě
fragmentu lebky) a podle několika dlouhých kostí s odpadenými epifýzami je zřejmé, že
v nedospělém věku uhynul ještě jeden jedinec. Podle zřetelně patrných lebečních švů a jen
velmi mírně skousaných svrchních druhých molárů pochází osteologický materiál me119
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Obr. 5. Množství osteologických nálezů jednotlivých taxonů (vyjádřené v procentech) v Liščí chodbě celkově
a v jednotlivých vrstvách (B a C).
Fig. 5. Number of osteological finds of individual animal taxa in Liščí (Fox) passage altogether and for each
layer (B and C).

Tabulka 1. Počet determinovaných kostí (NISP) jednotlivých taxonů z výzkumu v Liščí chodbě z vrstev B a C
dohromady.
Table 1.
Number of determined bones (NISP) of each animal kind from Liščí (Fox) passage (B and C layers
together).

taxon
Ursus exgr.spelaeus
Canislupus
Pantheraspelaea
Crocutacrocutaspelaea
determinovánocelkem(determined)

NISP
211
9
6
1
227

nedeterminováno(undetermined)

176

TOTAL

403

120

%
93,0
4,0
2,6
0,4
100,0

Tabulka 2. Četnost výskytu jednotlivých kostí skeletu rozpoznaných zvířecích druhů ve studovaném materiálu
Liščí chodby z vrstvy B a C.
Table 2. Number of individual skeleton bones of each animal kind in studied osteological material from Liščí
(Fox) passage, layers B and C.

Taxon
vrstva(layer)
cranium
maxilla
mandibula
maxilla/mandibula
atlas
axis
vertebracervicalis
vertebrathoracalis
vertebralumbalis
ossacrum
vertebraeundet.
sternum
costae
scapula
humerus
radius
ulna
carpalia
metacarpus2
metacarpus5
pelvis
femur
patella
tibia
fibula
calcaneus
astragalus
tarsalia
metatarsus1
metatarsus2
metatarsus3
metapodium
phalanxI
phalanxII
phalanxIII
ossasesamoidea
Celkem/Total
TotalB+C

Ursus exgr.
Canislupus
spelaeus
B
C není B
C
19
7
1
7
3
14
6
2
3
1
1
3
3
4
2
4
4
4
1
1
5
3
6
25
5
3
6
3
3
3
1
1
3
3
1
3

Panthera
spelaea
B
C

Crocutac.
spelaea
B
C

1
6
5
7
3
3

1
1
1

3
4

1
3
1
2
2
3
2
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
1
2
101 101
202

1
1
3
3
1
2

3
4

1

1

1
1
9
9

2

7
9

B
19
7
14
2
3
2
3
4
4
1

1
3
3
1
2

Celkem/Total

2

4
6

1
1

C
7
3
6

3
6
4
1
5
4
25
3
3
1
5
3

6
4

1
3
2
2
2
3
2
1
2
1
1
1
3
2
1
2
2
2
2
105 113
218

není
1

3
1

4

9
9

dvěda jeskynního dále ze čtyř mladších dospělých jedinců, podle naopak nepatrných
lebečních švů z jednoho staršího dospělého medvěda a v případě posledního jedince nelze
k jeho věku říct více, než že byl dospělý (zcela srostlá pažní kost). Šest jedinců medvěda
z devíti minimálně přítomných tedy zemřelo v dospělém věku, tři v nedospělém. Kosterní
pozůstatky vlka, lva jeskynního a hyeny jeskynní pocházejí vždy nejméně z jednoho dospělého jedince (MNI=1).
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Kosti lebky, páteře i končetin medvěda jeskynního jsou nacházeny ve vyváženém
poměru ve vrstvě B i C, drobné výkyvy mezi jednotlivými vrstvami jsou způsobeny
náhodně, vlivem nepříliš velkého množství studovaného osteologického materiálu (tab. 2).
Zastoupeny jsou tedy všechny části skeletu, takže nelze doložit žádné přednostní vytřiďování osteologického materiálu ani těsně po smrti jedince působením šelem (např.
odnos částí těl mimo jeskyni), ani v průběhu celkové doby uložení, kdy byly kosterní
pozůstatky součástí sedimentárního splazu a spolu s ním transportovány (např. na základě
váhy jednotlivých kostí). Vrstva C je ve srovnání s vrstvou B nevýrazně bohatší na kosti
náležící jiným druhům, než je medvěd ze skupiny Ursus spelaeus, je zde více zastoupen vlk,
lev jeskynní i hyena jeskynní (obr. 5). Jedná se však nejspíš o náhodný výkyv. Na některých
medvědích kostech (7,6 %) a na loketní kosti lva byly nalezeny stopy po ohryzu šelmami.
Na patní kosti vlka, a dále na krčním obratli, prstním článku, vřetenní kosti a loketní kosti
medvěda (tedy celkem na 5 kusech) byly pozorovány patologické deformace a novotvary.
4.2 Nálezy lva jeskynního v sondě Pod žebříkem
Velmi zajímavé nálezy byly učiněny v sondě Pod žebříkem, kde byla nalezena
víceméně kompletní lebka subadultního jedince lva jeskynního (Panthera spelaea) i se
spodní čelistí (obr. 6, 7, 8.4) a převážně mozková část lebky adultního jedince stejného
druhu (obr. 8.3).

Obr. 7. Spodní čelist lvice z obr. 6.
Fig. 7. The mandible of the lioness from fig. 6.

Obr. 6. Lebka mladé samice (pravděpodobně) lva
jeskynního (Panthera spelaea), uložena v depozitářích Ústavu Anthropos MZM, číslo inventární Ok-139786, z vrstvy C, sektor 4 sondy
Pod žebříkem, 2012. Měřítko odpovídá 10 cm.
Fig. 6. The skull of the subadult female of the cave lion (Panthera spelaea), deposited in Moravian
Museum, Anthropos Institute, inventory number Ok-139786, from C layer, sector 4, Pod
žebříkem (Under the Ladder) test pit, 2012.
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K lebce subadultního jedince na základě ontogenetického stáří, velikosti,
vzhledu kostí a místa jejich nálezu dále
náleží torzo kostry, a to konkrétně tyto
kosti: nosič, čepovec, tři krční obratle,
jeden obratel hrudní, 2 bederní a 7 obratlů
ocasních, 5 článků sterna, kost loketní, 2
kosti záprstní, obě kosti holenní, čéška
a kost patní, kompletní nártní kosti levé
nohy, větší množství kostí zápěstí a kotníku
(carpalia, tarsalia) a prstních článků.
Vzhledem k faktu, že výzkum v sondě Pod
žebříkem není dosud ukončen, nelze vyloučit, že se výčet kostí náležících uvedené
kostře lva jeskynního ještě rozroste.
Genetické analýzy jednotlivých kostí
předpokládané kostry provedeny nebyly,
takže příslušnost lebky a výše vyjmenovaných kostí k jednomu skeletu nelze

stoprocentně potvrdit, na základě nálezových okolností a charakteru materiálu je však více
než pravděpodobná.
Tabulka 3. Délka (L) a šířka (W) spodního premoláru p4 lva jeskynního (Panthera
spelaea) z různých evropských lokalit (podle BARYSHNIKOVA 2011). Premoláry p4
z téměř kompletní lebky z jeskyně Barové
(tučně vytištěno) spadají mezi samice.
Table 3. Length (L) and width (W) of cave lion
(Panthera spelaea) lower premolars p4
from European localities, according to
BARYSHNIKOV (2011). Premolars p4 from
Barová cave (bold print) fall into the range
of females.
Locality

L

W

Tabulka 4. Délka (L) a šířka (W) spodního moláru
m1 lva jeskynního (Panthera spelaea)
z různých evropských lokalit (podle
BARYSHNIKOVA 2011). Moláry m1 z téměř
kompletní lebky z jeskyně Barové (tučně
vytištěno) spadají mezi samice.
Table 4. Length (L) and width (W) of cave lion
(Panthera spelaea) lower molars m1 from
European localities, according to BARYSHNIKOV (2011). Molars m1 from Barová
cave (bold print) fall into the range of females.
Locality

L

W

Kent'sCavern,England
Kent'sCavern,England
Kent'sCavern,England
Jaurens,France
l'Herm,France
Widkirchli,Switzerland
WierzchowskaGórna,Poland
WierzchowskaGórna,Poland
Schusteriucke,Austria
Lautscher,Austria
PƎedmosti,CzechRepublic
Kodak,Ukraine
KrasnyiYar,Russia
SukhoiLog,Russia
Kurtak,Russia

30,0
29,8
30,8
29,9
31,3
31,2
31,1
30,9
30,3
29,7
30,2
29,9
32,0
28,9
30,1

14,7
15,7
15,3
15,1
15,3
16,5
17,0
16,2
16,0
16,9
14,1
15,5
16,7
14,1
14,9

samice(females)
Kent'sCavern,England
Kent'sCavern,England
Jaurens,France
Jaurens,France
Circeo,Italy
ZoolithenCave,Germany
WierzchowskaGórna,Poland
WierzchowskaGórna,Poland
PƎedmosti,CzechRepublic
PƎedmosti,CzechRepublic
ŠvédƽvStƽl,CzechRepublic
BarováCave,CzechRepublic
BarováCave,CzechRepublic
StaryeDuruitory,Moldova
Krishtaleva,Crimea,Ukraine
KrasnyiYar,Russia
Shubnoe,Russia
MedvezhiyaCave,Russia

26,7
28,0
27,9
28,0
25,9
28,1
27,8
27,1
26,7
27,9
25,8
27,3
27,4
25,9
25,9
27,0
27,5
26,2

12,5
14,8
14,2
14,1
13,8
14,4
13,5
12,8
12,8
12,6
13,4
14,1
13,9
12,4
12,4
13,3
13,5
13,6

samci(males)

samci(males)
Jaurens,France
l'Herm,France
Widkirchli,Switzerland
WierzchowskaGórna,Poland
WierzchowskaGórna,Poland
Schusteriucke,Austria
Lautscher,Austria
PƎedmosti,CzechRepublic
Kodak,Ukraine
Saltymakovo,Russia
KrasnyiYar,Russia
SukhoiLog,Russia
Kurtak,Russia

29,4
28,6
31,3
30,3
28,1
29,2
31,2
27,2
25,8
27,8
30,2
29,8
27,8

13,3
14,8
15,5
17,0
14,4
13,4
16,1
13,2
14,1
14,1
15,7
14,0
14,7

samice(females)
Jaurens,France
ZoolithenCave,Germany
WierzchowskaGórna,Poland
WierzchowskaGórna,Poland
PƎedmosti,CzechRepublic
PƎedmosti,CzechRepublic
ŠvédƽvStƽl,CzechRepublic
BarováCave,CzechRepublic
BarováCave,CzechRepublic
StaryeDuruitory,Moldova
Krishtaleva,Crimea,Ukraine
KrasnyiYar,Russia
Shubnoe,Russia
MedvezhiyaCave,Russia

25,7
27,7
25,1
24,5
25,1
25,9
25,1
24,9
24,7
25,0
25,4
26,5
26,0
27,2

12,2
14,5
12,7
13,0
12,2
12,2
12,4
12,0
11,9
11,9
11,6
12,8
13,4
13,1

Většina lebečních švů na nalezené
subadultní lví lebce nebyla v době smrti
jedince dosud srostlá, nicméně výměna
dentice již byla dokončena. Zuby jsou však
zatím zcela neabradovány. Lebka je celkově
menší velikosti (obr. 8.4) a gracilní, jeví se tedy, že jde spíše o lebku samice než samce. Tyto
úvahy ohledně pohlaví byly potvrzeny proměřením pravého i levého spodního premoláru p4
a moláru m1 a porovnáním naměřených hodnot s poměrně rozsáhlým souborem délek
a šířek samčích i samičích spodních premolárů p4 a molárů m1 lva jeskynního z většího
množství evropských lokalit, získaným z práce G. F. Baryshnikova (BARYSHNIKOV 2011, str.
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205–206, tab. 3, z tabulky byla použita pouze data autorem přiřazená taxonu Panthera
s. spelaea, což odpovídá druhu Panthera spelaea, případně poddruhu Panthera leo spelaea
v pojetí dalších autorů). Délky a šířky pravého i levého premoláru p4 a moláru m1 lva
z jeskyně Barové pěkně zapadají mezi hodnoty zjištěné Baryshnikovem pro lví samice (tab.
3, 4, obr. 9). Nalezená lebka subadultního lva jeskynního v sondě Pod žebříkem je tedy
pravděpodobně lebkou dospívající, případně mladé dospělé samice, svojí kompletností a výborným stavem zachování je ojedinělá ve středoevropském regionu.

Obr. 8. Lebky jeskynních lvů (Panthera spelaea) z lokalit v Moravském krasu, všechny uloženy v Ústavu Anthropos MZM. 1) lebka samce, lokalita Výpustek bez bližšího určení. 2) lebka gracilněji stavěného samce ze
Sloupských jeskyní, Stříbrné chodby, číslo inventární Ok-130570. 3) mozkovna samce z Barové jeskyně,
vrstvy C, rozrážky 4 sondy Pod žebříkem, 2013 (dosud nezařazena). 4) lebka samice z Barové jeskyně,
vrstvy C, sektoru 4 sondy Pod žebříkem, 2012, číslo inventární Ok-139786. Individuální variabilita
a pohlavní dimorfismus jsou jasně patrné. Měřítko odpovídá 10 cm.
Fig. 8. Cave lion skulls (Panthera spelaea) from the Moravian karst. All of them are deposited in Moravian Museum, Anthropos Institute. 1) Male skull from Výpustek cave (lacks more description). 2) More gracile
shaped male skull from Sloupské caves, inventory number Ok-130570. 3) The braincase of the big male
from Barová cave, C layer, Pod žebříkem (Under the Ladder) test pit, 2013. 4) The female skull from Barová
cave, C layer, sector 4, Pod žebříkem (Under the Ladder) test pit, 2012, inventory number Ok-139786. The
variability between individuals and sexual dimorphism are clearly apparent. 10 cm measure shown.
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Obr. 9

Fig. 9

Poměr délky a šířky spodního moláru m1 lva jeskynního z různých evropských lokalit (viz tab. 4, podle
BARYSHNIKOVA 2011). Moláry samců a samic jsou zřetelně odděleny podle velikosti. Moláry z téměř
kompletní lebky z jeskyně Barové spadají mezi samice.
Ratio of length to width of cave lion molars m1 from European localities (see tab. 4, according to
BARYSHNIKOV 2011). Molars of males and females are clearly divided on the basis of size. Molars from
Barová cave fall into the range of females.

Neúplná lebka druhého, tentokráte adultního jedince lva jeskynního nalezená v sondě
Pod žebříkem pochází naopak ze samce, jak bylo zjištěno na základě rozměrů mozkové
části lebky (délka neurocrania, maximální šířka neurocrania, maximální occipitální šířka)
a srovnáním s lebkami z Výpustku a Sloupských jeskyní ze sbírek MZM (obr. 8). Z lebky
zůstala zachována mozková část, neúplné frontální kosti a fragmenty obou maxil s premoláry P4 a P3 z pravé i levé strany. Lebeční švy jsou z části slabě patrné, z části již zcela
nerozeznatelné, přítomné premoláry jsou viditelně abradovány. Jedná se tedy o lebku dospělého jedince, staršího ve srovnání s výše uvedenou lebkou dospívající nebo mladé dospělé samice.
5. Diskuse a závěr
Taxonomické složení fauny jeskyně Barové (Sobolovy) určuje, že se jedná o tzv. medvědí jeskyni, která sloužila převážně jako místo hibernace medvěda jeskynního (Ursus ex
gr. spelaeus). Je pravděpodobné, že medvědi se k přezimování uchylovali do prostor dnešní
předsíně a přístupové chodby (obr. 1) a především do prostor dnes zaplněných
holocenními sedimenty, v době viselského glaciálu byly tyto části jeskyně zřejmě velkými
volnými prostorami. V těchto prostorách patrně také docházelo k úhynu živočichů, ať už
vlivem souhry nepříznivých okolností, drsných přírodních podmínek, či jako následek nemoci, zranění apod., jejichž kostní pozůstatky dnes nacházíme ve vzdálenějších částech
jeskyně. Transportem nepostižené kostní pozůstatky pleistocenní fauny (tzn. skelety
v anatomických polohách) by snad bylo možné najít právě zde, v podloží holocenních sedimentů. Nicméně sedimenty s obsahem zvířecích kostí se pravděpodobně pomalým
gravitačním transportem po mírném svahu přesunuly do míst, odkud jsou nyní vyzvedávány (Musilova sonda před Liščí chodbou, Liščí chodba, Medvědí chodba, sonda
Pod žebříkem, viz obr. 1). Jednotlivé vrstvy fosiliferních sedimentů nejspíše nejsou důsledkem více sesuvných eventů. Mírná litologická odlišnost vrstvy C (báze sedimentárního
splazu) by mohla být způsobena usazováním gravitačně (soliflukčně, možná zčásti
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glacigenně) přemístěných kostí, vápencových a sintrových klastů a dalšího materiálu do
vod mělkých skapových jezírek, která se snad tvořila na povrchu víceméně nepropustných
podložních jílů (sedimentární komplex D). Myšlenku jednoho pomalého gravitačního sesuvu (místo několika sesuvných eventů) podporuje i skutečnost, že v taxonomickém
složení fauny vrstev B a C, stejně jako v četnosti výskytu jednotlivých anatomických částí
kostry v obou vrstvách, není rozdíl. Mírně odlišný vzhled osteologického materiálu ve
vrstvách B a C je způsoben větší fragmentarizací kostí ve vrstvě C vlivem tlaku nadloží
a vlivem větší demineralizace, způsobené vyšší mírou zvodnění.
Občasný výskyt kostí vlka, lva jeskynního a hyeny jeskynní napovídá, že i tyto šelmy
příležitostně využily Barovou jeskyni jako útočiště, místo uschování potravy, či v případě
hyeny jako doupě. Stopy po ohryzech hyeny a vlka na medvědích kostech napovídají, že šelmy mohly vstupovat na začátku jara do jeskyně a vyhledávat kadávery medvědů, kteří
hibernaci nepřežili. Možná je i predace lvů na hibernujících medvědech, případný neúspěch mohl být jednou z možných příčin úhynu lvů ve vnitřních částech jeskyně, kam je
jinak pravděpodobnost vstupu těchto šelem malá (DIEDRICH 2011). Sporadické nálezy
kostí kopytníků (kozorožec, sob, kůň) v jeskyni jsou patrně zbytkem hyení kořisti.
Nejvíce zastoupeny jsou v již studovaném osteologickém materiálu z Liščí chodby
pozůstatky spíše mladších dospělých jedinců medvěda a také dospívajících jedinců. Kosti
výrazně nedorostlých medvíďat se vyskytují zřídka, kosti prokazatelně senilních jedinců
vůbec. Lze předpokládat přítomnost obou pohlaví medvěda (Ursus ex gr. spelaeus), ověření
tohoto předpokladu a zjištění poměru mezi samci a samicemi lze provést pouze důkladným
proměřením osteologického materiálu a bude předmětem dalšího bádání, stejně jako
přesné druhové zařazení medvědích pozůstatků.
Vnitrojeskynní facie s fosiliferními vrstvami jeskyně Barové zůstává přes nepříliš pestrou faunu asi nejzachovalejší podobnou lokalitou v Moravském krasu. Její pečlivý
a zodpovědný výzkum je naším úkolem do několika budoucích let. Jak již bylo řečeno,
paleontologická analýza je teprve v začátcích, zatím jsme dlužni podrobné zpracování
veškerého osteologického materiálu včetně kompletní metrické analýzy. Přestože přes
devadesát procent pleistocenních kostí tvoří pozůstatky jeskynního medvěda (Ursus ex gr.
spelaeus), nálezy dalších druhů velkých savců jsou dosti četné na to, aby alespoň částečně
umožnily bližší pohled na paleoekologii střední části Moravského krasu. I přes negativní
výsledky palynologické analýzy sedimentu z polohy C z Liščí chodby (Doláková in verb.)
bude záhodno pokračovat v analýzách nadložních poloh A a B, zejména v prostoru sondy
Pod žebříkem. Nutná bude i analýza stáří nejen vlastních kostí, ale i okolních sedimentů.
Zatím je možné zvířecí kosti z jeskyně Barové předběžně zařadit do druhé poloviny posledního glaciálu.
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