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Abstract
Ivanov, M., Musil, R., 2004: Předběžné výsledky výzkumu neogennfch obratlovců z lokality Mokrá-lom.
Acta Mus. Moraviae, Sei. geol. 89,223-236, (with English summary).
Preliminary resu/ts oj investigation oj Neogene vertebratesfrom the Mokrá-Quarry site
The westernmost part of the Mokrá-Quarry is typical with occurrences of carstic phenomena including
fossiliferous sediments within carstie fissures. Two fossiliferous earstie fissures (112001; 2/2003) have
reeently been diseovered eontaining abundant Neogene fauna of terrestrial vertebrates: Che/otriton cf.
paradoxus, Pe/obales sp., Emydidae gen et sp. indet. (probably Chrysemys sp.), Testudinidae gen. et sp.
indet. (probably Testudo sp.), unspecified Emydidae or Testudinidae, cf. Ophisaurus sp., Varanus sp.,
Lacerta sp. (small form), Boidae gen. et sp. indet. (large form), Bavarioboa cf. hermi, Co/uber sp. I,
Co/uber sp. 2, Colubrinae gen. et sp. indet., Natrix sp., Elapidae gen. et sp. indet., Vipera sp. 1 ("Oriental
vipers" group), Vipera sp. 2 ("European vipers" group), Mustelidae gen. et. sp. indet., Felidae gen. et sp.
indet., Palaeochoerus cf. aure/ianensis, Dorcatherium cf. guntianum, Dorcatherium sp., Arvieolidae
gen. et sp. indet., ? Leporidae gen. et sp. indet. Recently diseovered remains ofboid snakes (Boidae) are
of particular importance because of appearance of Bavarioboa cf. hermi which is a typical member of
Early Miocene snake assemblages within the area of Central Europe.
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Úvod
V posledních letech se ukazuje, že oblast Mokerské plošiny, která leží v nadmořské
výšce 420-450 m a je zároveň nejjižnějším výběžkem východní části Moravského kra
su, je díky intenzivnímu zkrasovění kry vilémovických a hádsko-říčských vápenců, a ta
ké proto, že zde nedošlo k odnosu terestrických miocenních sedimentů tak jako jinde
v Moravském krasu, oblastí paleontologicky nesmírně zajímavou. Jedná se o typický pa
leontologicky dokumentovaný paleokras. Jak povrchové, tak i podzemní vody si našly po
sedimentaci terestrických miocenních sedimentů jinou cestu, a tak tyto sedimenty zůsta
ly spolu s paleontologickými nálezy ve studovaných krasových dutinách v podstatě
netknuté.
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Obr. I. Celkový pohled na terestrické jílovité sedimenty tvořící výplň pukliny označené 1/200 I Želví.
Fig. I. A general view on the terrestric clay deposits which form a fissure filling ofthe locality 1/2001
fissure.

Turtle

Mokerská plošina poskytuje proto jedinečnou příležitost studia jak miocenních kra
sových pochodů, tak i terestrických a t1uviálních sedimentů. Přináší zároveň celou řadu
zásadně nových informací pro řešení geneze a stáří krasových jevů. Paleontologické ná
lezy dovolují i interpretaci prostředí, které tam v té době panovalo.
Z velkolomu Mokrá jsou v tomto článku popsány hojné nálezy zbytků taxonomic
ky diverzifikované mikro- a makrofauny miocenních terestrických obratlovců dávajících
zcela nový pohled na vývoj terestrické bioty studované oblasti. Velkolom Mokrá se sklá
dá ze tří velkých lomů, avšak pouze Západní lom se z hlediska řešení geologické, karso
logické a paleontologické problematiky jeví jako nejzajímavější.
V Západním lomu lze
počítat celkem se třemi časovými generacemi sedimentární výplně, která zahrnuje jednak
vertikální pukliny vyplněné nejspíše spodnokvartérní fosiliferní terra rossou, dále pak
spodnobadenské tluviální sedimenty mělkovodní delty (NEHYBA 2001) a konečně z hle
diska svého významu snad nejdůležitější
vertikální pukliny vyplněné šedozelenými váp
nitými jíly s bohatou faunou miocenních terestrických obratlovců (MUSIL, IVANOV 2002),
jejichž stratigrafické stáří až do nedávné doby nebylo zcela jasné (MUSIL, [VANOV 2001).
Počáteční práce v r. 2002 přinesly zdokumentování veškerých puklin, které se v té
době nacházely v etážích 410, 395 a 380. Zjištěny byly celkem 4 pukliny s dochovaný
mi kostmi terestrických obratlovců, veškerá pozornost však byla věnována paleontolo
gicky nejperspektivnější
lokalitě s bohatou faunou savců a především herpetofauny. Ta
to lokalita od r. 2003 nese označení 1/200 I Želví (obr. I), původní název zavedený VíTEM

224

a kol. (2001) byl "Malá Želví jeskyně" (MUSIL, IVANOV 2003). Ve spolupráci s poslucha
či Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity byl proveden sběr osteologického ma
teriálu přímo v lomu, část materiálu (cca 3-4 m-') pak byla proplavena na sítech ve vo
dě. Zbývající materiál z dnes již odtěžené pukliny byl proplaven během následujícího
roku.
Na jaře r. 2003 se v průběhu odstřelů ukázala další vertikální puklina s označením
2/2003 Plazí, vyplněná makroskopicky stejným sedimentem jako puklina dřívější, tj.
vápnitým jílem. Již první předběžné studie ukázaly, že rovněž tato puklina obsahuje vel
ké množství fosilií. Z velmi podobného faunistického složení je zřejmé, že stářím nej
spíše odpovídá puklině 1/2001 Želví, tj. konci spodního miocénu (viz níže). Detailnější
informace o faunistickém složení výplně pukliny budou známy až po proplavení veške
rého materiálu, jenž je deponován v prostorách Moravského zemského muzea.
Nové objevy fosiliferních puklin dokazují, že se nejedná jen o ojedinělé pukliny
s tak starými nálezy, ale že v průběhu těžby je možné i v budoucnu očekávat další.

Studovaný materiál
Plavením jílu na sítech ve vodě byl získán výplach hrubého materiálu, tj. všechny
částice větší než 1 mm, další práce pak spočívala v postupném vybírání paleontologic
kého materiálu. Vedle většího a dobře viditelného paleontologického materiálu, který byl
zároveň konzervován v laboratoři Geologicko-paleontologického oddělení Moravského
zemského muzea v Brně, byla s použitím binokulárního mikroskopu průběžně vybírána
i mikrofauna obratlovců. Tuto časově velmi náročnou práci částečně obstarávali poslu
chači geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
Současně s těmito pracemi se přistoupilo i k determinaci všech zatím získaných pa
leontologických nálezů, a to až do úrovně druhu. Ukázalo se, že tato práce není dost dob
ře možná pouze na základě studia současných zahraničních publikací a že bude nutné pří
mé srovnání našich nálezů s jinými, již určenými. Vzhledem k tomu, že podobné nálezy
u nás ve větším počtu neexistují, bylo nutné toto srovnání provést v zahraničí. Z hledis
ka determinace kostí kraniálního i postkraniálního skeletu zástupců herpetofauny se jako
nejlepší a nejvhodnější jevily osteologické sbírky floridského přírodovědného muzea
(Florida Museum ofNatural History, University of Florida, GainesviIle, USA) s nejúpl
nější kolekcí euroasijských a severoamerických taxonů plazů. Pokud se týče savců, nej
vhodnější se jevila návštěva přírodovědného muzea v Basileji (Naturhistorisches Muse
um Basel, Svýcarsko) s velmi bohatou srovnávací sbírkou terciémího materiálu.
Návštěvě osteologických sbírek v Basileji předcházelo základní morfometrické zpraco
vání materiálu z Mokré.
Na základě srovnávacích studií v těchto ústavech bylo pak přikročeno k systema
tickému zpracování všech nálezů.
Paleontologická část
Z lokalit 1/2001 Želví a 2/2003 Plazí dosud pochází pouze osteologický materiál z
malých a středně velkých obratlovců. Kosti větších zvířat zcela chybí. Z valné většiny se
jedná o ostrohranné fragmenty. Pouze výjimečně se nacházejí i úlomky oválené. Jen vět
ších determinovatelných,úlomků, převážně plazů, bylo do dnešní doby nalezeno několik
set kusů, nedeterminovatelných úlomků (jednalo se především o úlomky dlouhých kostí
bez epifýz ve velikosti většinou mezi 2-3 mm), bylo nalezeno okolo 1000 kusů. Deter
minovatelné úlomky, pokud nejsou v důsledku sedimentámích procesů rozlámány, jsou
většinou mimořádně dobře zachované. Např. obratle mají zachované i ty nejjemnější čás-
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ti jako neurální trny (proc. spinosus), výběžky příčné (proc. transversi) a výběžky kloub
ní (proc. articulares). Kosti nejsou deformované a ani v jednom případě obalené CaC03.
I vápencová suť, která se v těchto sedimentech vyskytuje, je většinou ostrohranná a ani
její hrany nejsou zaoblené chemickými procesy, jak by se dalo očekávat. Nedá se ani vy
loučit, že původní uložení kostí nebo aspoň jejích části mohlo být v jiném sedimentu než
se dnes nachází. V jednom obratli se totiž v otvoru obratlovém (foramen vertebrale) ob
jevila červenohnědá zemina, která možná ukazuje na jeho původní uložení. V jednom
případě byla dutina diafýzy vyplněná krystaly kalcitu. Osteologický materiál se v žád
ném případě nenachází na původnim místě, jeho transport však nemohl být na větší vzdá
lenost. Zajímavý poznatek poskytla lokalita Polgárdi v Maďarsku, kde nahromadění po
dobných nálezů bylo vysvětlováno tim způsobem, že zvířata vyhledávala závrty na
krasové plošině, které byly vyplněné jílem, a ty pro ně sloužily jako možný zdroj na
shromážděné vody v jinak suché oblasti. Přitom některá, hlavně mladší, tam zahynula.
Není vyloučeno, že přítomný jíl v našich puklinách by tuto hypotézu mohl potvrzovat,
neboť poměrně hodně kostí, hlavně pokud se týče čeledi kančilovitých, pocházelo ze zce
la mladých zvířat.
Kosti jsou většinou bílé barvy, pouze některé mají medovou nebo olověně šedou
barvu. Jejich povrch je zcela hladký, bez nejmenší stopy nějaké chemické koroze.
Systematické

zařazení nálezů

Předběžnou determinaci s popisem materiálu z lokality 1/2001 Želví a lokality
2/2003 Plazí (zde však byla zatim zpracována pouze část zbytků herpetofauny) podal
pracovní kolektiv autorů tohoto článku ve výzkumné zprávě v loňském roce (MUSIL, IVA
NOV 2003), detailní publikace je v současné době ve stadiu příprav. Část materiálu je
v současné době determinována pouze předběžně, což bylo dáno především dosud ome
zeným množstvím zpracovávaného materiálu.
Diskuse k paleoherpetologickým

nálezům

Výzkumy na nových lokalitách (1/2001 Želví; 2/2003 Plazí) ve velkolomu Mokrá v ro
ce 2003 přinesly zajímavé výsledky. Nově zpracovaný materiál výrazně obohatil naše dosa
vadní znalosti o faunistickém složení společenstva herpetofauny na této lokalitě. Dosud te
dy z této lokality byli popsáni následující zástupci herpetofauny: Chelotriton cf. paradoxus,
Pe/obates sp., Emydidae gen. et sp. indet. (zřejmě Chrysemys sp.), Testudinidae gen. et sp.
indet. (zřejmě Testudo sp.), nespecifikovaní Emydidae nebo Testudinidae, cf. Ophisaurus
sp., Varanus sp., Lacerta sp. (malá forma), Boidae gen. et sp. indet. (velká forma), Bavari
oboa cf. hermi, Co/uber sp. 1, Co/uber sp. 2, Colubrinae gen. et sp. indet., Natrix sp.; Ela
pidae gen. et sp. indet., Vipera sp. 1 ("orientální zmije"), Vipera sp. 2 ("evropské zmije").
Zcela nově byli z lokality Mokrá-lom (puklina 1/2001 Želví i 2/2003 Plazí) popsá
ni zástupci obojživelníků, jejichž absence byla v minulém roce považována za překva
pující (MUSIL, IVANov 2002). Detailním výzkumem mikrofauny obratlovců byly objeve
ny četné zbytky (především obratlů) zástupců druhu Che/otriton cf. paradoxus, jejichž
fosilní záznam je v evropském oligocénu až miocénu poměrně hojný (např. ESTES 1981;
MLYNARSKI, SZYNDLAR, ESTES & SANCHÍZ 1982), přičemž jejich výskyt sahá až do plio
cénu (ROČEK 2002). V posledních letech byli zástupci rodu Chelotriton (Chelotriton cf.
Ch. paradoxus - sensu VEJVALKA 1997) popsáni i z české spodnomiocenní (MN 3a) lo
kality Merkur-sever (VEJVALKA 1997). V současné době (ESTES 1981, ROČEK 1997) se
předpokládá blízká příbuznost s recentně žijícím rodem Tylototriton, který obývá oblast
jihovýchodní Asie.
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Obr. 2. Kraniální kosti a obratle determinované jako Varanussp. z pukliny 1/200 I Želví, Mokrá -lom. A - ling
vální pohled na levou kost maxillare s bázemi dvou nedochovaných
zubů; B - dorzální pohled na kau
dální část levé mandibuly s kompletním
retroartikulárním
výběžkem; C - ventl~ální pohled na částečně
fragmetární kost basioccipitale;
D - laterální pohled na obratel z trupního oddílu páteře; E - dorzální
pohled na obratel z trupního oddílu páteře (měřítko v mm).
Fig. 2. Cranial bones and vertebrae determined as belonging to Varanus sp. from the locality of 1/200 I Turtle
fissure, Mokrá-Quarry, A - lingual view on the left maxi llary with preserved bases of two unpreserved
teeth; B - dorsal view on the caudal part of the left mandibula with com plete retroarticular
process;
C - ventral view on the partially fragmentary basioccipital;
D - lateral view on the trunk vertebra..
E - dorsal view on the tnmk vertebra (scale in 111m).

Nově byly na základě nálezů kraniálních kostí (frontoparietale) popsány také zbyt
ky žab rodu Pelobates, které také náleží k hojně nalézaným zástupcům obojživelníků
v evropském oligocénu až recentu. Nalezené fragmenty kosti frontoparietale se nejvíce
podobají frontoparietaliírn
druhu Pelobates decheni, popsanému např. ze svrchního oli
gocénu (MN 30) německé lokality Rott (cf. B6HME, ROČEK a ŠPTNAR 1982). Rod Pelo
bates byl též popsán ze spodního rniocénu lokality Merkur-sever (MN 3a) (VEJVALKA
1997), na spodnomiocenní (MN 4) lokalitě Dolnice popisuje HODROVÁ (1987) blízký rod
Eopelobates, řazený do stejné čeledi. Podrobný přehled fosilních výskytů zástupců rodu
Pelobates podává SANCHÍZ (1998).
Zbytky želv jsou mimořádně hojné, nalezeny byly zbytky karapaxu a plastronu,
obratlů, vzácně i fragmenty kraniálních kostí. Pomocí publikovaných prací (cf. MLY
NARSKI 1976) byly zbytky želv determinovány především na základě kostí nuchale, cent
rale, pygale a entoplastron, avšak detailnější determinace dosud nebyla provedena vzhle
dem k nedostatečnému množství srovnávacího materiálu.
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Obr. 3. Trupní obratle boidních hadů z pukliny 1/200 I Želví, Mokrá-lom. A - Boidae gen. et sp. indet. (velká
forma) - laterální pohled na obratel z trupniho oddílu páteře; B - Boidae gen. et sp. indet. (velká for
ma) - dorzální pohled na obratel z trupního oddílu páteře; C - Bavarioboa cf. hermi - laterální pohled
na obratel z trupního oddílu páteře: D - Bavarioboa cf. hermi - dorzálni pohled na obratel z trupního
oddílu páteře (měřítko v mm).
Fig. 3. Trunk vertebrae ofboid snakes from the locality of 1/2001 T1II11e fissure, Mokrá - Quarry. A- Boidae
gen. et sp. indet. (Iarge form) - lateral view on the trunk vertebra; B - Boidae gen. et sp. indet. (Iarge
form) - dorsal view on the trunk vertebra; C - Bavarioboa cf. hertni - lateral view on the trunk vertebra;
D - Bavarioboa cf. her/ni - dorsal view on the trunk vertebra (scale in mm).

Zástupci anguiomorfních ještěrek rodu Ophisaurus (cf. Ophisaurus sp.) jsou v ev
ropském miocénu hojné, nejstarší zástupci byli popsáni ze spodního eocénu francouz
ských lokalit Condé-en-Brie (cf. Ophisaurus sp. - sensu AUGÉ 1990), a Prémontré (Op
hisaurus sp. - sensu AUGÉ et al. 1997). Některé druhy, dříve řazené k rodům Ophisaurus,
Propseudopus, Parapseudopus a Ophipseudopus,jsou považovány za mladší synonyma
druhu Ophisauriscus quadrupes (SULLlVAN, KELLER, HABERSETZER 1999). Nálezy, v loň
ském roce na základě typické morfologie retroartikulárního výběžku (ESTES, OE QUEJ
ROZ, GAUTHIER 1988) řazené k čeledi Scincidae nebo Cordylidae (skupina Scincornor
pha), jsou dnes považovány spíše za zástupce anguiomorfních ještěrek (cf. Ophisaurus
sp. - fragmenty mandibul, kostěné štítky).
Překvapující nálezy zbytků varanů (Varanus sp.) byly doplněny nejen o další obrat
le, ale i o několik kraniálních kostí (obr. 2 A-E), které bylo možno srovnat především
s recentním srovnávacím materiálem z FLMNH (Florida Museum of Natural History,
Gainesville, USA). Vše ukazuje na fakt, že nalezené fragmenty se morfologicky nejvíce
blíží asijským formám varanů (především Varanus flavescens a Varanus salvator). Lo-
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~ality 1/2001 Želví a 2/2003 Plazí ve velkolomu M~kr.~jsou prv.ní~i lokalitami z úz~emí
Ceské republiky, odkud jsou popsány zbytky varanu, jinak v miocenu Evropy pomemě
hojných (cf. ESTES 1983). Z fosilních zástupců byly obratle srovnány s větším vymřelým
druhem Varanus marathonensis, popsanému z maďarské pliocenní lokality Beremend
(BOLKAY 1913).
Zcela nově byli z lokalit ve velkolomu Mokrá popsáni zástupci lacertilií, a to ne
specifikovaného druhu rodu Lacerta (Lacerta sp.). Nálezy se vyznačují typicky pleuro
dontní denticí s dochovanými korunkami trikuspidního typu. Fosilní nálezy lacertilií jsou
v evropském miocénu relativně hojné, na území České republiky jsou zástupci lacertilií
známi z lokalit Dolnice (MN 4) (ROČEK 1984; FEJFAR, ROČEK 1986; KLEMBARA 1979,
1981), na Slovensku z lokalit Devínska Nová Ves (MN 6) - "Zapfeho puklina" (KLEM
BARA 1986) a .Bonanza" (KLEMBARA 1986; HOLEC, KLEMBARA,~MESZÁROŠ
1987). Do
současné doby byli zástupci čeledi Lacertidae popsáni na území Ceské republiky z mi 0cenních lokalit Dolnice (ROČEK 1984; FEJFAR, ROČEK 1986) a Merkur-sever (VEJVALKA
1997), dále pak z pleistocenních lokalit Malá Dohoda-lom (lVANov 1996b), Mladečské
jeskyně (IVANOV 1993), Stránská skála (IvANov 1995) a Chlum (HORÁČEK 1979).
Pro přesnější datování fosilifemích sedimentů je zcela zásadní objev několika pre
kaudálních obratlů hadů čeledi Boidae (obr. 3 A-D). Vedle v současnosti blíže nedeter
minovaného morfotypu Boidae gen. et sp. indet. (velká forma) s typicky masivními
obratli s poměrem CL / NAW < 1 (pouze lokalita 1/2001 Zelví), se vyskytuje také roz
měrově menší druh Bavarioboa cf. hermi (lokalita 1/200 I Zelví, lokalita 2/2003 Plazí).
Druh Bavarioboa hermi byl poprvé popsán ze spodnomiocenní (MN 4) lokality Peters
buch 2 (SZYNDLAR, SCHLEICH 1993), jeho nálezy jsou však známy i z české lokality Dol
nice (cf. Gongylophis sp. - sensu SZYNDLAR 1987, později [SZYNDLAR, SCHLEICH 1993;
cf. SZYNDLAR, RAGE 2003] přiřazený ke druhu Bavarioboa hermi). Již samotný výskyt
velkých hroznýšovitých hadů, jejichž zbytky byly v oblasti střední Evropy (míněno vý
chodně od Německa) dosud doloženy pouze na příkladu jediného fragmentárního obrat
le velkého zástupce Boidae z miocénu (?MN 4 - ?MN 6) od Ivančic u Brna (Ivxnov
1996a), by dokládal přinejmenším střednomiocenní stáří lokality. Ve svrchním miocénu
Evropy se zřejmě neerycinní zástupci hroznýšovitých hadů již nevyskytují, přítomnijsou
pouze drobní zástupci podčeledi Erycinae, a to výhradně na jihovýchodním a východním
okraji Evropy, kde zástupci rodu Eryx přežili až do recentu. Rod Bavarioboa představu
je hojný taxon menších zástupců Boidae (z podčeledi Boinae) známý z evropského oli
gocénu až miocénu. Nejmladší zástupci rodu Bavarioboa byli popsáni na německé střed
nomiocenní lokalitě Rothenstein 13 - jedná se o druh Bavarioboa ultima, který se však
výrazně liší od druhu Bavarioboa hermi nízkými tmovými výběžky obratlů (SZYNDLAR,
RAGE 2003). Druh Bavarioboa hermi je v současné době znám pouze z lokalit spodního
miocénu, zóna MN 4. výplň puklin 1/2001 Želví a nejspíše i 2/2003 Plazí tedy tvoří ma
teriál s faunou obratlovců konce spodního miocénu, nejspíše zóny MN 4.
Ze zástupců čeledi Colubridae byli identifikováni jak zástupci podčeledi Colubrinae,
morfotypy Co/uber sp. 1 a Co/uber sp. 2 (pouze lokalita 1/2001 Želví), tak zástupci Na
tricinae (Natrix sp.). Oba rody jsou v evropském miocénu hojné již od zóny MN 3a (IvA
NOV 2002), zajímavostí je, že zástupce Natrix sp. je stavbou obratlů velmi blízce podob
ný recentnímu druhu Natrix natrix, je tedy výrazně odlišný od nejstaršího jistého zástupce
tohoto rodu, druhu Natrix merkurensis (lVANOV 2002). Nález Natrix sp. tedy znovu pod
poruje dnes již mnohokrát potvrzenou domněnku, že druhy velmi blízké recentním for
mám se v Evropě objevují již koncem spodního miocénu (SZYNDLAR, SCI-lLEICH 1993;
SZYNDLAR, BOHME 1993; IVANOV 1997b, 2001, 2002). Je nesporné, že moderní zástupci
herpetofauny (Colubridae, Elapidae, Viperidae) pronikli do Evropy z oblasti Asie a nej
spíše až Severní Ameriky (cf. RAGE, HOLMAN 1984; IVANOV et aJ. 2000; RAGE 1984, 1987;
SZYNDLAR 1991a, 1991b). Je proto zvláštní, že se dosud žádného ze severoamerických zá-
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stupců užovkovitých hadů, jinak ve spodním a středním miocénu Evropy hojných (např.
Texasophis, Neonatrix), na lokalitě Mokrá-lom nepodařilo najít.
Jediný nalezený obratel (lokalita 1/2001 Želví), přiřazený k Elapidae gen. et sp. in
det., se nejvíce podobá morfotypu Elapidae B popsanému z francouzské miocenní (MN
4/5) lokality Vieux-Collonges (IVANO V 2000). Zástupci kober (čeleď Elapidae) jsou v ev
ropském miocénu velmi hojní, a to především v oblasti západní Evropy (Ivanov 1997a),
v oblasti střední Evropy jsou zástupci kober známi až do období svrchního miocénu - na
př. rakouská lokalita Kohfidisch (MN 11), odkud byli popsáni zástupci druhu Naja ro
mani (BACHMAYER, SZYNDLAR 1985, 1987).
Nálezy prekaudálních obratlů zmijí rodu Vipera ze skupiny "orientálních zmijí" již
byly detailněji diskutovány ve výzkumné zprávě (MUSIL, IVANov 2002). Nově nalezená
levá maxila se vysokým lingválním okrajem těla kosti blíží zástupcům zmijí komplexů
"xanthina" nebo .Lebetina". Nové nálezy dovolily vzájemné rozlišení dvou morfotypů
- Vipera sp. 1 "orientální zmije" a Vipera sp. 2 "evropské zmije". "Evropské zmije" (na
lezené obratle jeví znaky podobné s "evropskými zmijemi" komplexu" aspis ") se popr
vé vyskytly již na počátku spodního miocénu (MN 1) a svým výskytem v Evropě nej
spíše předcházely první výskyt "orientálních zmijí" (SZYNDLAR, SCHLEICH
1993;
SZYNDLAR, RAGE 1999).
Diskuse k nálezům savců
Faunistické společenstvo savců, dosud determinované pouze z lokality 1/2001 Žel
ví, je představováno následujícími zástupci: Mustelidae gen. et. sp. indet., Felidae gen. et
sp. indet., Palaeochoerus cf. aurelianensis, Dorcatherium cf. guntianum, Dorcatherium
sp., Arvicolidae gen. et sp. indet., ? Leporidae gen. et sp. indet.
Kvantitativní rozbor. Největší množství nálezů patří dorcatheriím (obr. 4 A-O),
všechny ostatní taxony jsou pouze nepatrně zastoupeny. Vysvětlení je pouze jediné, mrt
voly tohoto druhu se musely soustřeďovat na jednom místě aje velmi pravděpodobné, že
se jednalo o ulovenou kořist. V úvahu připadají pouze varani, kteří se také nacházejí na
lokalitě v poměrně velkém množství. Místo, kam zřejmě zatahovali ulovenou kořist, ne
mohlo být jiné než sníženiny na povrchu - závrty. Tam kosti zvířat musely ležet delší do
bu, než byly spláchnuty do vertikálních puklin spolu s jílem, který se musel nacházet ne
daleko. Delší transport nelze předpokládat vzhledem k zachování všech kostí. Velikostně
se nálezy nalezených dorcatherií rozpadají do dvou skupin.
Z našich lokalit je ze spodního miocénu Františkových Lázní uváděn ojedinělý ná
lez druhu Dorcatherium cf. naui (FEJFAR et al. 1993). Proto byly k determinaci nálezů
z Mokré použity nálezy dorcatherií ze Švýcarska a Francie uložené v Naturhistorisches
Museum v Basileji, které pocházejí ze spodního (Baigneaux-en-Brance), a především ze
středního miocénu (Pellecahus, La Romieur, Ramikon, Schwamendingen, Sansan, Ra
vensburg, Batzenhofen, Steinheím am Albuch) a byly určeny většinou jako D. guntianum
nebo D. crassum. Většinou mají větší rozměry než nálezy z Mokré. Rovněž nálezy z pol
ské lokality Przeworno Dolne, které byly zapůjčeny ke studiu a které jsou determinova
né jako D. crassum, jsou podstatně větší než nálezy z Mokré a u spodních čelistí je mož
né pozorovat i poměrně velkou a odlišnou morfologickou variabilitu. Totéž jsme mohli
zjistit i u publikovaných nálezů tohoto rodu z rakouských lokalit (D. vindobonense, D.
crassum, D. peneckei), (MOTTL 1961, 1966, 1975; cf. MUSIL, IVANO V 2003).
Nelze ani jednoznačně potvrdit, že jednotlivé druhy rodu Dorcatherium by se mor
fologicky dostatečně od sebe lišily. Toho si povšiml již Rutimeyer (HONERMANN 1983),
který např. mezi druhy D. crassum a D. naui nenalezl žádný morfologický rozdíl, pouze
rozdíl velikostní. Proto také všechny nálezy, označované jako D. crassum, by měly být
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Dorcatheriunt cf. guntianum z pukliny 1/2001 Želví, Mokrá-lom.
A, B - Mo 2 - zlomek levé spodní čelisti se zuby P2 a P3 (mandibula sin.). Po P I zůstala pouze alveola.
Pohled na laterální plochu větve spodní čelisti (A) a pohled na oklusální plochu koruny zubů (B); C, D Mo 3 - zlomek levé spodní čelisti velmi mladého zvířete se zachovaným mléčným zubem Dl (mandibu
la sin.). Po MI je zachována pouze alveola. Pohled bukální (C) a oklusální (D) (měřítko v 111m).
Fig. 4. Fragmentary mandibles of Dorcatherium cf. guntianum frorn the locality of 1/200 I Turtle fissure,
Mokrá-Quarry. A, B - Mo 2 - fragmentary left mandible with preserved P2 and P3 teeth (mandibula
sin.). PI is unpreserved with exception ofthe alveola. Lateral view on the mandibular rámus (A) and
a occlusal view on the teeth (B); C, D - Mo 3 - fragrnemary left mandible of a very young animal with
preserved milk tooth DI (rnandibula sin.). The MI tooth is unpreserved with exception of the alveola.
Buccal (C) and occlusal (D) views (scale in 111m).

Obr. 4. Fragmenty spodní čelisti zástupců druhu

na základě pravidel priority označené jako D. naui Kaup, 1834. Druh D. crassum byl to
tiž popsán Lartetem až v roce 1851. Lze tedy u zubů jednotlivých druhů pozorovat nejen
určitou velikostní variabilitu, ale i určitou variabilitu v morfologii spodních čelistí, jak
bylo možno konstatovat u nálezů z lokality Przeworno Dolne. Poměrně velké velikostní
rozdíly lze pozorovat i u publikovaných nálezů z jednotlivých lokalit (MOTTL 1961,
1966, 1975), o kterých se dá předpokládat, že budou z relativně krátkých časových úse
ků. Nakonec i u nálezů z Mokré můžeme pozorovat dvě velikostní skupiny a musíme zde
přitom předpokládat poměrně rychlou tvorbu sedimentární výplně.
Pozvolná změna velikosti není u některých rodů savců nic zvláštního a můžeme ji
zaznamenat poměrně často. Proto by se nedala a priori vyloučit ani u tohoto rodu. Před
pokladem pro potvrzení této hypotézy by ovšem bylo zapotřebí statisticky průkazného
většího počtu nálezů, které by byly přesně stratigraficky zařazeny. Tomuto vysvětlení
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však odporují dnešní poznatky týkající se druhu D. naui, který je popisován z průběhu
celého miocénu. Z lokality Sandelzhausen je uváděn druh D. crassum, tedy vlastně D.
naui ze svrchního miocénu (FAHLBUSCH et a!. 1974), D. naui je uváděn i z rakouských
panonských lokalit Hausruck a KobermaI3erWald, Hollabruner-Mistelbacher-Schotterf
lur a z maďarské lokality Rudabánya (MN 9) (RABEDER 1985) a z maďarské lokality Es
terházy - Csákvár dokonce z pontu (asi MN 11) (RABEDER 1989). Jen tehdy, kdyby druh
D. naui, který je zřejmě popisován z tak dlouhého časového období, byl časově více
omezen, by bylo možné uvažovat i o pozvolných velikostních změnách. Tomu tak však
bohužel není.
Pokud se týče determinace nálezů z Mokré, zcela se od nich odlišuje rozměrově
mnohem větší D. peneckei a rovněž D. naui nepřipadá v úvahu. Nálezy z Mokré stojí na
spodní hranici variační šířky druhu D. guntianum, v některých případech jsou dokonce
ještě menší. Na základě všech výše uvedených informacíje proto tato část nálezů z Mok
ré určena jako Dorcatherium cf. guntianum. U druhé části, vzhledem k poměrně velkým
velikostním rozdílům, a to jak u mléčných a trvalých zubů, tak i u dlouhých kostí, se ne
dá vyloučit, že by se mohlo jednat o jiný druh. Tyto nálezy jsou proto předběžně ozna
čeny jako Dorcatherium sp.

Závěr
Studovaný materiál ze západní části velkolomu Mokrá pochází z pukliny 1/2001
Želví a část materiálu z nově objevené fosiliferní pukliny 2/2003 Plazí. Podstatná část se
dimentární výplně pukliny 2/2003 Plazí bude teprve po proplavení detailně studována,
včetně porovnání fosilních společenstev z obou puklin.
Rok 2003 přinesl několik zajímavých výsledků. Především se znovu potvrdilo, že
miocenní lokality západního lomu v Mokré vykazují velmi variabilní složení společenstva
terestrických obratlovců- obojživelniků, plazů a savců. Lokality v prostoru Západního lo
mu ve velkolomu Mokrá mají díky miocenním nálezům fauny terestrických obratiovců
zcela výjimečné postavení, jsou to nejen nejstarší lokality se zmíněnou faunou v oblasti
Moravského krasu, ale dá se bez nadsázky říci, že Mokrá-lom je jednou z nejvýznamněj
ších miocenních lokalit (ne-li nejvýznamnější lokalita) na území celé Moravy. Několik ta
xonů, popsaných na lokalitě Mokrá-lom, se vyskytuje na našem území vůbec poprvé - Va
ranus sp., Bavarioboa cf. hermi, velké kobry (Elapidae), Dorcatherium cf. guntianum.
Velikostně můžeme nálezy dorcatherií rozdělit do dvou skupin. Jedna z nich odpo
vídá nejpravděpodobněji druhu D. guntianum, aje proto určována jako Dorcatherium cf.
guntianum. Druhá skupina nálezů se od této skupiny velikostně odlišuje a je prozatímně
determinovánajako Dorcatherium sp. Je pravděpodobné, že tyto konstatované velikost
ní rozdíly nejsou zřejmě rozdíly druhové, ale spíše rozdíly pohlavní, velikostní rozdíly
mezi samci a samicemi. Nálezy z Mokré, tak jako většina nálezů z krasových puklin, bu
dou totiž časově ohraničené, byly uloženy v relativně krátké době, aje proto málo prav
děpodobné, že by se tam ve stejnou dobu vyskytovaly dva druhy. Pokud by se tedy jed
nalo pouze o rozdíly pohlavní, mělo by to velký dopad na determinaci velikostně
diferencovaných jednotlivých druhů dorcatherií.
Stratigrafické stáří sedimentů: V současné době se zdá, že otázka stratigrafické
ho stáří fosiliferních sedimentů pukliny 1/2001 Želví a zřejmě i 2/2003 Plazí by mohla
být vyřešena, neboť se podařilo nalézt několik hadích obratlů hroznýšovitých hadů nále
žejících druhu Bavarioboa cf. hermi. Tito zástupcijsou dosud známi pouze z konce spod
ního miocénu, ze zóny MN 4. Vůbec nejmladší zástupci rodu Bavarioboa, Bavarioboa
ultima, pocházejí ze samého počátku středního miocénu (zóna MN 5) v oblasti Němec-
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RAGE 2003). Nejvýchodnější nález neerycinních boidních hadů pochází
z lokality Ivančice (IVANOV 1996a), a i když stratigrafické stáří nalezeného fragmentu
obratle není zcela jasné (viz výše), lze se právem domnívat, že stáří bude odpovídat také
nejspíše konci spodního miocénu (MN 4). Ve středním miocénu se v oblasti střední Ev
ropy již velcí zástupci Boidae nevyskytují, neboť byli zcela vytlačeni zástupci "moder
ních" čeledí hadů, především čeledi Colubridae (užovkovití), kteří jsou v dnešní době ce
ka (SZYNDLAR,

losvětově dominantní skupinou hadů.
Z uvedeného vyplývá, že časový rozdíl mezi dosud známými nejstaršími osteolo

gickými nálezy z území Moravského krasu a nyní nově popsanými z lokalit Západního
lomu v Mokré (puklina 1/2001 Zelví; puklina 2/2003 Plazí) je zhruba 17 mil. let. Jedná
se tedy o unikátní nálezy, které neměly dosud obdoby. Do této skupiny patří i dřívější ná
lezy z dnes již odtěžených puklin, ze kterých jsou známy pouze ojedinělé nálezy stejných
skupin živočichů.
SUMMARY
The westem part of the Mokrá-Quarry contains in total three generations of sedimentary deposits: I)
vertical fissures filled with most probably early Quaternary fossiliferous terra rossa; 2) Early Badenian í1uvial
with sterile marine deposits; 3) vertical fissures filled with grayish-green calcareous clays with abundant fauna
ofEarly Miocene (MN 4) terrestrial vertebrates.
The Neogene fauna ofterrestrial vertebrates reported from the newly discovered two fossiliferous carstic
fissures (1/2001; 2/2003) in the westernmost part ofthe Mokrá-Quarry is represented by the following taxa:
Chelotriton cf. paradoxus, Pelobates sp., Emydidae gen. et sp. indet. (evidently Chrysemys sp.), Testudinidae
gen. et sp. indet. (probably Testudo sp.), unspecified Emydidae or Testudinidae, cf. Ophisaurus sp., Varanus
sp., Lacerta sp. (small form), Boidae gen. et sp. indet. (Iarge form), Bavarioboa cf. hermi, Co/uber sp. I,
Co/uber sp. 2, Colubrinae gen. et sp. indet., Nalrix sp., Elapidae gen. et sp. indet., Vipera sp. I ("Oriental
vipers" group), Vipera sp. 2 ("European vipers" group), Mustelidae gen. et. sp. indet., Felidae gen. et sp. indet.,
Pa/aeochoeeus cf. aurelianensis, Dorcatherium cf. gunlianum, Dorcatherium sp., Arvicolidae gen. et sp. indet.,
? Leporidae gen. et sp. indet. Recently discovered remains ofboid snakes (Boidae) are ofparticular importance
because of appearance of Bavarioboa cf. hermi which is a typical member ofEarly Miocene snake assemblages
within the area of Central Europe.
PODĚKOVÁNÍ
Výzkumné práce v lomě Mokrá byly možné pouze za předpokladu jejich finančního zajištění vedením
lomu a samozřejmě i proto, že nám celé vedení vycházelo vždy velmi vstříc. Bez těchto základních
předpokladů by práce nemohly být nikdy provedeny a patří jim proto náš srdečný dík. Za umožnění studia
recentního a fosilního srovnávacího materiálu děkujeme Prof. Dr. F. W. Kingovi (Florida Museum ofNatural
History, Gainesville) a Dr. B. Engesserovi (Naturhistorisches Museum Basel, Basel). Za připomínky k textu
děkujeme Doc. RNDr. Z. Ročkovi (Oddělení paleobiologie a paleoekologie, Geologický ústav AVČR, Praha).
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