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Abstract: Bryozoan fragments are very rich in flints found in
glacifluvial sediments in the sandpit near Fukov. Due to the very
specific preservation only 16 taxa have been determined – seven
cyclostomatous and nine cheilostomatous. Cyclostomatous gen-
era Mecynoecia and Crissisina volumetrically dominated.
Among cheilostomatous fragments Onychocella and Coscino-
pleura are the most common. The lower Paleocene – Danian age
is proposed due to the found of Coscinopleura cf. angusta and
other genera characteristic for Tertiary.

Stratigrafie a sedimentologie regionu

Pro region Šluknovska jsou charakteristické výskyty mla-
dých nezpevněných sedimentů kvartérního stáří. Vedle
spraší, deluviálních, deluviofluviálních a fluviálních sedi-
mentů jsou zde polohy tvořené štěrky až štěrkopísky glaciál-
ního původu. Jejich vznik byl umožněn pohybem pleisto-
cenního ledovcového tělesa směrem ze severní Evropy,
transportujícího úlomky hornin na dnešní místo uložení.

Šluknovský, respektive Fukovský výběžek byl pod
přímým vlivem glaciální sedimentace v průběhu prvního
elsterského stadiálu ve středním pleistocénu. Tehdy byl
pravděpodobně celý region překryt ledovcem do nadmoř-
ské výšky 420–430 m (Nývlt – Opletal 2001).

Sedimentologii glacilakustrinních a glacifluviálních ulo-
ženin ve Fukovském výběžku detailně zpracoval Nývlt
(2007). Ve své práci mj. poukazuje na výsledky statistické-
ho zpracování vůdčích nordických souvků zdejších ulože-
nin, přičemž tyto souvky se díky dominanci středošvédské-
ho materiálu významně odlišují od ostatních analýz nordik
celé severočeské oblasti.

Významné procento litologického materiálu ve zdejších
glaciálních sedimentech tvoří souvky v podobě pecek a no-
dulí pazourku. Jejich primárními lokalitami jsou podle Ný-
vlta (2007) pravděpodobně sedimentární polohy v blízkos-
ti švédského poloostrova Skåne a v přilehlé části Baltského
moře, což na příkladech pazourků ze severní Moravy
a Slezska dokládají i Gába a Pek (1999).

Přestože obdobné pazourkové souvky z glaciálních sedi-
mentů na severu Moravy a Slezska jsou po paleontologické
stránce podrobně zpracovány (např. Gába – Pek 1999), ob-
jev silicifikované fosilní fauny v pazourcích severních
Čech dosud nebyl v tisku popsán. Publikován byl pouze
izolovaný nález fragmentu stopy ichnorodu Thalassinoi-
des (Mikuláš – Šimo 2006).

Materiál a metodika

Předmětem studia byl objekt bývalé příležitostné pískovny
na sz. cípu Fukovského výběžku (51°2´31.292˝N,
14°29´39.306˝E). Pískovna má dvě etáže, celková délka
těžební stěny dosahuje ca 60 m. Nižší etáž vysokou 2 m
tvoří vytříděný písek se zcela zanedbatelným výskytem pa-
zourků, svrchní etáž o výšce 9 m hrubozrnný štěrk o prů-
měrné velikosti klastů 4 cm, max. 10 cm, s vysokým podí-
lem pazourkových fragmentů. Detailní sedimentologický
popis pískovny je podán v práci Nývlta (2007).

Pazourky byly sbírány v letech 2008–2009 převážně
ve svrchní etáži a v širším okolí těžebny. Již při zběžném
paleontologickém ohledání byla uvnitř i vně pazourků po-
zorována poměrně hojná zoaria fosilních mechovek
(tzv. mechovkové trávníky), vzácně též fosilie dalších
bezobratlých (např. Echinodermata, Bivalvia, Foramini-
fera aj.).

Úlomky obsahující fragmenty fosilií byly čištěny ultra-
zvukem a fosilie předběžně determinovány. Systematicky
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dosud byly zpracovány pouze mechovky, jejichž charakte-
ristika je uvedena v následujícím textu.

Přestože jsou ve zkoumaných vzorcích mechovky velice
hojné, k systematickému studiu jsou vhodné pouze kolonie
vyvětralé na povrchu pazourku. Celkem bylo studováno 39
kusů pazourků s makroskopicky viditelnými fosiliemi,
z toho pouze 6 kusů umožnilo detailnější studium a potaž-
mo determinaci mechovkových kolonií (pořadové číslo
vzorků 1–39, viz tab. 1). Pravidlem přitom bylo, že na jed-
nom vzorku bylo nalezeno pospolu více taxonů, z nichž
však ne vždy byly všechny vzhledem k jejich stavu zacho-
vání determinovatelné. Vzorky byly dokumentovány elek-
tronovým mikroskopem (Hitachi S-3700N) v Národním
muzeu Praha, identifikované taxony jsou uvedeny v tab. 1
společně s odkazem na literaturu, podle které byly určeny.

Výsledky a diskuse

Velice fragmentární zachování kolonií výrazně omezilo
možnost pozorování a přesného určení nalezených mecho-
vek, proto je většina exemplářů určena jen do rodu, ve výji-
mečných případech se povedlo identifikovat pravděpodob-
ný druh.

Celkem bylo identifikováno 16 taxonů mechovek – sedm
patřících do řádu Cyclostomata a devět patřících do řádu
Cheilostomata. V mechovkovém společenstvu dominují
cyklostomátní kolonie rodů Mecynoecia a Crissisina
(obr. 1). Rod Mecynoecia se vyznačuje jednoduchou stav-
bou trubicovitých autozooecií s proměnlivou vzdáleností
mezi aperturami. Studované exempláře mají velké vzdále-

nosti mezi aperturami, což připomíná druh Mecynoecia
proboscidea, častý např. v eocénu (Zágoršek 2003). Rod
Crissisina je typickým zástupcem svrchně křídových až
spodně terciérních mechovek a je charakteristická sdružo-
váním apertur a konkávní dorzální stěnou kolonie. Vzhle-
dem k nepřítomnosti gonozooecií nebylo možné tyto me-
chovky detailněji určit.

Druhou významnou skupinou nalezených mechovek
jsou cheilostomátní kolonie, které vykazují vyšší diverzitu.
Nejčastější jsou exempláře patřící pravděpodobně druhu
Coscinopleura cf. angusta (obr. 2), tvořící vzpřímené ko-
lonie s charakteristickými pórovitými heterozooecii na
okraji (Berthelsen 1962). Z heterozooecií mohla vyrůstat
kořenová vlákna kotvící kolonie k podkladu. Mechovky
druhu C. augusta, spolu se zoarii rodu Spiropora byly po-
psány i z pazourků severní Moravy (Gába – Pek 1999).

Velmi časté jsou i fragmenty druhu Onychocella cf. poul-
seni (obr. 3), charakteristické kosočtvercovými autozooecii
s půlměsíčkovitou aperturou a dlouhým heterozooeciem
nazývaným avikulárium. Avikulárium pravděpodobně
sloužilo k obraně kolonie před parazity a drobnými predá-
tory. Puncturiella cf. tenera (obr. 4) byla nalezena ve třech
exemplářích. Charakteristické, distálně položené hetero-
zooecium, tzv. vibrakulárium, bylo dobře zachovalé, což
umožnilo přesnější určení. Vibrakulárium sloužilo pravdě-
podobně ke stabilizaci kolonie. Vzácně se vyskytují i zá-
stupci rodů Gargantua sp. (obr. 5) a Micropora (obr. 6).

Množství mechovkových fragmentů ve studovaných
vzorcích je velmi vysoké a připomíná sedimenty tzv. me-
chovkového eventu z eocénu nebo miocénu (Zágoršek
2003). V asociaci jednoznačně dominují vzpřímené formy
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Tabulka 1. Přehled identifikovaných taxonů mechovek lokality Fukov

taxon č. vzorku literatura užitá k determinaci

Cheilostomata

Aechmella cf. microstoma 18 Berthelsen (1962), str. 143, obr. tab. 14, obr. 8

Beisselina? 18 + 21 Berthelsen (1962), str. 197, obr. tab. 23, obr. 7

Coscinopleura cf. angusta 18 + 26 Berthelsen (1962), str. 158, obr. tab. 17, obr. 4

Gargantua sp. 11 Berthelsen (1962), str. 149, obr. tab. 15, obr. 7

Micropora sp. 18 Berthelsen (1962), str. 133, obr. tab. 14, obr. 1

Onychocella cf. poulseni 24 Berthelsen (1962), str. 109, obr. tab. 10, obr. 3

Floridina sp. 18 Berthelsen (1962), str. 119, obr. tab. 12, obr. 5

Puncturiella cf. tenera 18 Berthelsen (1962), str. 156, obr. tab. 17, obr. 3

Vincularia sp. 28 Berthelsen (1962), str. 67, obr. tab 4, obr. 5

Cyclostomata

Crissisina sp. 26 Brood (1972), obr. tab. XXXIII, obr. 9a

Filisparsa sp. 18 Brood (1972), obr. tab. XLIII, obr. 2

Pustulopora cf. virgula 28 Brood (1972), obr. tab. XXXVII, obr. 10

Pustulopora sp. 11 + 18 Brood (1972), obr. tab. XXXVII, obr. 11

Spiropora verticellata 18 + 26 Brood (1972), obr. tab. XXXVIII, obr. 7

Crisina cf. lichenoides 11 Brood (1972), obr. tab. LIV, obr. 4

Mecynoecia sp. 26 Taylor, McKinney (2006), str. 212, obr. tab. 7, obr. 1a



mechovkových kolonií, žádnou povlékavou ani volně žijící
mechovkovou kolonii se nepodařilo identifikovat. Tento
fakt může být ovlivněn specifickou zachovalostí studova-
ného materiálu. Rody Mecynoecia, Onychocella i Gargan-

tua jsou typickými představiteli oportunních organismů,
vyskytují se od křídy dodnes a jsou častokrát nejběžnější-
mi mechovkami na mnoha lokalitách. Převaha vzpříme-
ných kolonií však může indikovat chladnější, nebo hlubší
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Obr. 1. Mecynoecia sp. (2×), v pravé části Crissisina sp.
Obr. 2. Coscinopleura cf. angusta s charakteristicky pravidelným rozmístěním autozooecií a aperturami v podobě nepravidelného půlkruhu.
Obr. 3. Onychocella cf. poulseni s dobře viditelným avikuláriem ve tvaru protáhlé kapky.
Obr. 4. Puncturiella cf. tenera je typická výrazným ohraničením autozooecií a avikuláriem odděleným od apertury tenkým pruhem.
Obr. 5. Gargantua sp. s nahodile orientovanými oválnými autozooecii s výraznými okraji.
Obr. 6. Micropora sp. mající pravidelné uspořádání autozooecií a mírně vydutý cryptocyst.



původní prostředí (McKinney – Jackson 1989), proto lze
předpokládat, že původní prostředí bylo průměrně slané,
mořské, středně temperované a nacházelo se v šelfu, maxi-
málně na hraně šelfu.

Hranice křída/terciér je dobře patrná i v druhovém složení
mechovek (Tailor – Larwood 1990). Zástupci rodu Cosci-
nopleura jsou známi jen během nejstaršího terciéru – danu
(Berthelsen 1962). Na základě hojného výskytu fragmentů
C. angusta můžeme proto předpokládat danské stáří studo-
vaných pazourků. Tento předpoklad potvrzují i nálezy
rodů Gargantua a Micropora, které se sice objevily ve
svrchní křídě, ale dominují až ve spodním terciéru. Podob-
ně Puncturiella cf. tenera (obr. 4) je typický svrchně kří-
dový druh, ale vyskytuje se často i v nejspodnějším terciéru
(Berthelsen 1962).

Závěr

V glacifluviálních sedimentech odkrytých na místě příleži-
tostné pískovny ve Fukovském výběžku bylo na povrchu
pazourkových nodulí identifikováno 16 taxonů mechovek.
Podle druhového složení lze usuzovat na jejich spodnopa-
leocenní stáří (stupeň dan). Protože jde o ledovcem redepo-
nované místo uložení fosiliferního materiálu, lze jen ob-
tížně identifikovat lokalitu autochtonního původu. Při
srovnání se závěry Gáby a Peka (1999) však bude pravdě-
podobně zdrojová oblast obdobná jako u pazourků severní
Moravy a Slezska, tedy sedimenty na jihu Švédska. Tento
fakt potvrzuje na základě litologické analýzy i Nývlt
(2007).
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