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Abstract:

Gregorová, R., Zágoršek, K., 2008: Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů
lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 225–228, Brno.

Preliminary report of the discovery of a sirenian rib (order Sirenia) from the Neogene sediments at Bulhary
locality (Břeclav district, Czech Republic).

A siren (mermaid) rib from the Badenian sediments at Bulhary site is described here. It is the first record
of siren remains from Badenian sediments from Moravian part of Vienna Basin and the second one from
the Czech Republic.

Key words: siren rib, Sirenia, Badenian, Vienna Basin, Czech Republic

Růžena Gregorová, Moravské museum, Oddělení geologie a paleontologie, Zelný trh 6, 659 37, Brno, 
e-mail: rgregorova@mzm.cz

Kamil Zágoršek, Národní museum, Oddělení paleontologie, Václavské nám. 68, 115 79 Praha, e-mail:
kamil_zagorsek@nm.cz

Úvod

V roce 2005 se díky starostovi obce Bulhary panu Leblochovi dostal do Moravského
zemského muzea v Brně nález fosilního žebra, které bylo objeveno před cca deseti lety při
výkopu studny v obci Bulhary. Doslova „kamenný“ charakter protáhlé kosti na první po-
hled napověděl, že jde o žebro sirény. Žebra dnešních sirén jsou masivní, zbytnělá a těžká
a svou tíhou tak ulehčují potápění do větších hloubek. Tuto vlastnost si zachovávají žebra
i ve fosilním stavu a jsou tak snadno identifikovatelná. 

Nálezy mořských savců v třetihorních sedimentech Moravy jsou velmi ojedinělé. Je-
den z nejvýznamnějších nálezů pochází ze středního bádenu lokality Židlochovice-Vejhon.
Jde o spodní čelist (mandibulu) velryby, která byla nalezena v téglech dnes již bývalé ci-
helny. Zprávu o tomto nálezu podal MUSIL (1957). Ze spodnomiocenních sedimentů 
(eggenburg-ottnang) zmiňují KRYSTEK a TEJKAL (1968) špatně zachovanou čelist kytovce
z lokality Nový Šaldorf ze Znojemska. Ze stejné lokality popisuje nález žebra sirény ŠMER-
DA (1999). 

Z celosvětového hlediska nejstarší fosilní záznam sirén pochází ze spodního eocénu
Maďarska (KRETZOI, 1953). V oligocénu (Evropa, západní pobřeží Atlantiku a Karibiku)
je rozšířený rod Halitherium, který dal pravděpodobně vzniknout rodu Metaxytherium,
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hojnému ve spodním miocénu v mořských vodách centrální Paratethydy (dnešní vídeňská
pánev) i v ostatních částech Evropy. Nálezy sirén tohoto rodu jsou známé především 
z eggenburgu rakouské části vídeňské pánve zastoupené především druhem Metaxytherium
krahuletzi (např. DOMNING a PERVESLER, 2001). Dle stáří by k tomuto druhu mohlo nále-
žet i výše zmíněné žebro popsané ŠMERDOU (1999). Postkraniální i kraniální zbytky kostí
sirén uvádí rovněž DURIŠOVÁ (1996) z bádenské lokality Děvínská Nová Ves v soupisu pa-
leovertebratologických sbírek Slovenského národného múzea, ale bez bližšího určení. Me-
zi tyto jedinečné zbytky mořských savců můžeme zařadit i žebro sirény z Bulhar, které je
předmětem tohoto příspěvku. 

Dnes přežívají pouze 4 druhy sirén patřící do dvou čeledí: dugongovití (Dugongidae)
a kapustňákovití (Trichechidae) žijící v Indo-Pacifiku, Amazonské pánvi, podél břehů Ji-
žní Ameriky, Floridy, Karibiku a na západním pobřeží Afriky. Sirény jsou potomci tere-
strických savců. Původně se předpokládalo, že mají na základě podobnosti chrupu vztahy
s chobotnatci. Nové výzkumy však indikují, že jsou více příbuzní s velrybami: mají vřete-
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Foto 1. A) laterální
pohled s viditelným
zakřivením žebra, B)
dorzální pohled s dobře
patrným hrbolkem na
leve hraně ukazující na
původní polohu žebra 
v levé části hrudi sirény 
a C) ventrální pohled 
s hrbolkem na pravé
straně a ploškou v dolní
části. Foto Kamil Jursa.



novité tělo, přední končetiny jsou specializovány na široké ploutve, na nichž lze ještě roz-
poznat nehtovitá kopýtka, zadní končetiny jsou redukovány a mají horizontální ocasní
ploutev. Hmotnost těla je významně zvětšena zesílenými žebry. Stlačení jejich hrudní du-
tiny dovoluje sirénám se ponořit bez vetší námahy, ale na rozdíl od velryb nejsou aktivní
potápěči. Od ostatních mořských savců se sirény liší tím, že jsou výhradně býložravci, ži-
ví se řasami a chaluhami, které spásají na mořských mělčinách a v ústí řek převážně tro-
pických moří. 

Největším příslušníkem tohoto řádu byl koroun bezzubý (Hydrodamalis gigas). Tento
druh byl vyhuben v roce 1768 u Komandorských ostrovů v Beringově moři, pouhých 27
let po jeho objevení. 

Popis

Žebro (uložené ve sbírkách Moravského zemského muzea na geologicko-paleontolo-
gickém oddělení pod číslem Ge 29 782) je zachované téměř v celé své délce avšak bez pro-
ximálního a distálního zakončení. Zachovaná část žebra měří 45 cm, příčný řez žebrem
má oválný tvar s rozměry 65×35 mm v dorsální (proximální) části žebra a 45×25 mm 
v části ventrální (distální). Podle výskytu malé plošky a výstupku na ventrální straně žeb-
ra, které směřuje dozadu (obr. 1) se domníváme, že se jedná o levé žebro. Nález byl kon-
zultován i se specialistou na mořské savce s profesorem Petrem Perveslerem z Wirtschaf-
tuniversität Vídeň, který potvrdil, že žebro patří mořské siréně, pravděpodobně blízké
zmiňovanému rodu Metaxytherium (podčeleď Halitherinae).

Poznámky ke stratigrafii

Obec Bulhary leží v severní části vídeňské pánve, mezi obcemi Podivín a Mikulov, na
rozhraní dvou sedimentárních jednotek. Podloží severního okraje obce je tvořeno ždánic-
ko-hustopečským souvrstvím (geologická mapa list Břeclav 34-23, 1:50 000) egerského
věku (tj. stáří asi 23 miliónů let), naproti tomu západní okraj obce leží na středněbáden-
ských organodetritických píscích. Celé souvrství je navíc kryto kvartérními sprašemi.
Ždánicko-hustopečské souvrství představuje flyšové sedimenty, které jsou starší než nej-
starší známe nálezy sirén z centrální Paratethydy. Kromě toho pravděpodobnost výskytu
mělkovodních sirén je v tomto typu hornin velice malá. Naproti tomu středněbádenské se-
dimenty jsou velice podobné eggenburgským sedimentům z rakouské části vídeňské pán-
ve, kde se zbytky sirén několikrát našly (DOMNING & PERVESLER, 2001). Podobnost těch-
to sedimentů dokazuje i jiná fauna, například množství společných druhů mechovek je
více než 85 % (ZÁGORŠEK & VÁVRA, 2007). Proto předpokládáme, že nalezené žebro siré-
ny pochází se středněbádenských mělkovodných sedimentů, které jsou bohatě zastoupené
v okolí a ve kterých se často nachází fosilní zbytky obratlovců, např. na lokalitách Hloho-
vec a Sedlec (ZÁGORŠEK, HOLCOVÁ & VÁVRA, 2004). 

I když nemůžeme přímo stratigraficky zařadit nalezené žebro, jeho středněbadenský
věk je velice pravděpodobný. Tento předpoklad potvrdil i Dr. Bubík (ČGS – Brno, osobní
informace, 2006).

SUMMARY

The siren ribs are very rare in Czech Republic; only two fragments were described up to now. One
fragment was recorded from the Eggenburgian sediment around Znojmo and the second one (described here)
was found in the Badenian sediment next to Břeclav. The studied rib comes probably from left part of the
mermaid thorax.
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