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Abstract: Calcareous siltstones and sands of the Middle Miocene
age in a temporary outcrop near Rousínovec (southern Moravia,
Czech Republic) contain bryozoan-dominated associations con-
sisting of 52 bryozoan taxa. Four taxa are described for the first
time from the Moravian parts of Carpathian Foredeep: Callo-
porina decorata (Reuss, 1848), Lunulites androsaces Manzoni,
1877, genus Ferganula Pheophanova, 1965 and new species of
genus Frondipora Link, 1807.

Na stavbě u benzínové čerpací stanice u dálnice D1 (exit
216 Rousínov) v katastru obce Rousínovec (GPS: 49°
11.549´N a 016° 52.769´E) jsme během výzkumu mio-
cenních sedimentů Moravy v roce 2009 prozkoumali asi
5 m dlouhou a 3 m hlubokou rýhu – výkop pro kanalizaci
(obr. 1). Ve studovaném profilu se naspodu nacházejí šedé
vápnité prachovce, na které nasedá litifikovaná lavice váp-
nitého pískovce až siltového vápence. V nadloží lavice
jsou žluté vápnité písky s bohatou organodetritickou slož-
kou a vrstva šedého prachovce. Z každé vrstvy profilu byl
odebrán vzorek o objemu přibližně jeden decimetr krych-
lový (RoR1 až RoR4) a vyplaven standardními metodami
na sítech o velikosti oka 2 mm a 0,9 mm. Mechovky z vý-
plavů byly zkoumány a identifikovány pod optickým mik-
roskopem, fotodokumentace vybraných taxonů byla pro-
vedena na SEM Hitachi S-3700N v Národním muzeu
v Praze, kde je uložen i veškerý studovaný materiál.

Vzorek RoR1 tvoří žlutošedý vápnitý prachovec, který
obsahuje makrofaunu jenom ojediněle. RoR2 je zpevněná
organodetritická lavice siltového vápence (slínu) s bohatou
faunou. RoR3 byl odebrán ze šedožlutého vápnitého jem-

nozrnného organodetritického písku až rozpadavého pra-
chovce s hojnou faunou a RoR4 je žlutý hrubozrnný orga-
nodetritický písek s vysokým obsahem makrofauny.
Sedimenty byly pravděpodobně silně bioturbované, proto-
že zvrstvení nebylo výrazné, ani vytřídění a orientace bio-
klastů nebyla pozorována.

Ve všech vzorcích dominují mezi makrofosiliemi frag-
menty kolonií mechovek (v každém vzorku několik tisíc),
dále se vyskytují úlomky ježovek, měkkýšů a serpulidů.
Celá asociace mechovek je podobná společenstvu detailně
popisovanému z nedalekého profilu Podbřežice, které bylo
datováno jako středně miocenní – badenské (Zágoršek –
Holcová 2005). Z celkového počtu 52 identifikovaných ta-
xonů mechovek na lokalitě Rousínovec se 41 vyskytuje i
na lokalitě Podbřežice. Na základě podobnosti i s jinými
lokalitami (Kroužek, Holubice, Slavkov) je možno se do-
mnívat, že jde o sedimenty spodního badenu (Nehyba et al.
2008).

Mezi mechovkami ve všech vzorcích dominují celepo-
ridní kulovité kolonie společně se zástupci rodů Metrarab-
dotos Canu, 1914; Exidmonea David, Mongereau & Pouy-
et, 1972 a Myriapora de Blainville, 1830.

Seznam všech určených druhů mechovek ve studova-
ných vzorcích uvádí tab. 1.

Systematická část

Celkem čtyři zjištěné taxony nebyly zatím nalezeny v ji-
ných profilech miocenních sedimentů Moravy. Dva z nich
se podařilo identifikovat do druhu – Calloporina decorata
(Reuss, 1848) a Lunulites androsaces Manzoni, 1877, dva
jsou pravděpodobně nové druhy patřící do rodů Ferganula
a Frondipora. Zástupci rodu Ferganula nejsou z moravské
části karpatské předhlubně známy, Frondipora je zastou-
pena běžným druhem F. verrucosa (Lamourox, 1821), ale
nalezené exempláře se od tohoto druhu liší (viz diskuse
u popisu druhu).

Kmen Bryozoa Ehrenberg, 1831
Třída Stenolaemata Borg, 1926
Řád Cyclostomatida Busk, 1852
Čeleď Frondiporidae Busk, 1875
Frondipora sp.
Obr. 2

Materiál: 3 úlomky kolonií.
Popis: Kolonie jsou malé, s aperturami a polygonálními
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mezopóry umístěnými jenom na přední straně. Apertury
nejsou seskupeny, jenom dvě sdruženy v samostatné
skupině, která se nachází na boční straně kolonie. Gono-
zooecium frontální, zadní strana kolonie hladká, perforo-
vaná jen drobnými pseudopóry.

Poznámky: Nalezené exempláře se nejvíce podobají běž-
nému druhu Frondipora verrucosa (Lamourox, 1821),
který má ale všechny apertury seřazeny do skupin. Roz-
místěním apertur se zkoumané exempláře nejvíce podo-
bají běžně se vyskytujícímu druhu Pseudofrondipora
davidi Mongereau, 1970, který ale nemá apertury v sa-
mostatné skupině na bocích kolonie. Kromě toho se na
zadní straně kolonie nacházejí drobná trubicovitá zooecia,
tzv. kenozooecia. Pravděpodobně jde o nový druh rodu
Frondipora, avšak k detailnějšímu studiu je potřeba více
exemplářů.

Rozšíření: Pouze na lokalitě Rousínovec.

Třída Gymnolaemata Allman, 1896
Řád Cheilostomatida Busk, 1852
Čeleď Lunulitidae Lagaaij, 1952
Lunulites androsaces Michelotti, 1838
Obr. 3

1977 Lunulites androsaces Michelotti, 1838 – Vávra, s. 92 (cum syn.)
1992 Lunulites androsaces Michelotti, 1838 – El Hajjaji, s. 114, příl. 5,

obr. 7, 8 (cum syn.)

Materiál: 11 úlomků kolonií.
Popis: Kolonie volně žijící, diskoidální. Autozooecia

čtvercovitá rostoucí v pravidelných řadách. Apertura kru-
hovitá s výraznými zuby. Heterozooecia (vibrakulária)
se nacházejí v pravidelných řadách mezi autozooecii.
Avikulária velká, umístěná na okraji kolonie.

Rozšíření: Tento druh se běžně vyskytuje v polské části
karpatské předhlubně (např. Korytnica), ale i v rakouské
části vídeňské pánvi (Vávra 1977).

Čeleď Schizoporellidae Jullien, 1883
Ferganula sp.
Obr. 4

Materiál: 8 úlomků kolonií.
Popis: Kolonie povlékavé s oválnými až hexagonálními

autozooecii. Frontální stěna perforovaná, apertury s vy-
krojeným sinem a výraznými zuby. Ovicely malé, hlubo-
ko vnořené do sousedního autozooecia s pórovitou stě-
nou. Avikulária nebyla nalezena. Kenozooecia dlouhá,
úzká mezi autozooecii.

Poznámky: Vzhledem k přítomnosti perforované frontální
stěny, sinu v apertuře, hluboko vnořeným ovicelám
a chybějícím ostnům můžeme tyto exempláře přiřadit
k rodu Ferganula, jak jej popsala Pheophanova (1966).
Tento rod zatím nebyl znám z alpsko-karpatské oblasti.
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Obr. 1. Profil s vyznačenými odebranými vzorky.
Obr. 2. Frondipora sp. s viditelnými, bočně umístěnými
aperturami. Měřítko 1 mm.
Obr. 3. Lunulites androsaces Michelotti, 1838. Úlomek
kolonie s dobře viditelnými řadami autozooecií. Měřítko
100 μm.
Obr. 4. Ferganula sp. a – část kolonie s viditelným aviku-
láriem. b – detail autozooecia s ovicelou. Měřítko 100 μm.
Obr. 5. Calloporina decorata (Reuss, 1848). Část kolonie
s charakteristickým dekorativním uspořádáním ovicel a
avikulárií. Měřítko 100 μm.



Rozšíření: Jenom na lokalitě Rousínovec.

Čeleď Microporellidae Hincks, 1879
Calloporina decorata (Reuss, 1848)
Obr. 5

1848 Cellepora decorata m. – Reuss, s. 89, příl. 10, obr. 25
1989 Calloporina decorata (Reuss, 1848) – Schmid, s. 51, příl. 15,

obr. 1–3 (cum syn.)

Materiál: 6 úlomků kolonií.
Popis: Kolonie povlékavá, autozooecia jenom s areolární-

mi póry a polokruhovitými aperturami. Ascopór výraz-
ný, situovaný daleko od apertury na frontální stěně. Čtyři
až šest ústních ostnů kolem apertury, avikulária velká,
často párová. Ovicela s úzkým pórovitým endoeciem.

Rozšíření: Běžně se vyskytující druh v rakouské části ví-
deňské pánve (Eisenstadt, Modling, Nussdorf), ale i na
miocenních lokalitách ve Francii a Itálii (Vávra 1977).

Geoscience Research Reports for 2009 • Czech Geological Survey, Prague, 2010 • ISSN 0514-8057 181

Tabulka 1. Seznam druhů nalezených ve studovaném profilu

druhy mechovek RoR1 RoR2 RoR3 RoR4

Adeonella polystomella
(Reuss, 1848)

1 1 1

Buffonellaria sp. 1

Calloporina decorata (Reuss,
1848)

1

Calpensia gracilis (Münster, 1826) 1

Cellaria cf. fistulosa
(Linnaeus, 1758)

1 1 1

Cellaria cf. salicornioides
Lamouroux, 1816

1

Crisia cf. eburnea (Linnaeus,
1758)

1

Crisia hoernesii Reuss, 1848 1 1 1

Crisidmonea foraminosa
(Reuss, 1851)

1

Disporella cf. hispida
(Fleming, 1828)

1 1

Disporella cf. radiata
(Savigny-Audouin, 1826)

1

Eokotosokum? bobiesi
(David & Pouyet, 1974)

1

Escharella tenera (Reuss, 1874) 1 1

Exidmonea atlantica David,
Mongereau & Pouyet, 1972

1 1

Exidmonea kuhni Mongereau,
1969

1

Exochoecia compressa
(Reuss, 1848)

1 1

Ferganula sp. 1

Flustrellaria fenestrata
(Reuss, 1848)

1

Frondipora sp. 1

Hippopleurifera sedgwicki
(Milne-Edwards, 1836)

1

Hippopleurifera semicristata
(Reuss, 1848)

1

Hornera cf. frondiculata
Lamourox, 1821

1 1 1 1

Hornera striata Milne-Edwards,
1838

1 1

Lunulites androsaces Manzoni,
1877

1

Margaretta cereoides
(Ellis & Solander, 1786)

1

Mecynoecia pulchella
(Reuss, 1848)

1 1 1 1

Metrarabdotos maleckii Cheetham,
1968

1 1 1

Myriapora truncata (Pallas, 1766) 1 1

Onychocella angulosa
(Reuss, 1848)

1 1

Phoceana tubulifera (Reuss, 1848) 1 1

Pleuronea pertusa (Reuss, 1848) 1 1 1

druhy mechovek RoR1 RoR2 RoR3 RoR4

Polyascosoecia cancellata Canu,
1920

1 1 1

Porella nuda (Reuss, 1874) 1 1

Porella regularis (Reuss, 1874) 1

Pseudofrondipora davidi
Mongereau, 1970

1 1

Puellina venusta (Canu & Bassler,
1925)

1

Reteporella sp. 1 1 1

Reussia regularis (Reuss, 1865) 1

Reussirella haidingeri
(Reuss, 1848)

1

Rhynchozoon monoceros
(Reuss, 1848)

1

Schedocleidochasma incisa
(Reuss, 1874)

1

Schizoporella geminipora
(Reuss, 1848)

1 1

Schizolepralia polyomma
(Reuss, 1848)

1 1

Schizomavella protuberans
(Reuss, 1847)

1

Schizoporella teragona
(Reuss, 1848)

1 1

Smittina cervicornis (Pallas, 1766) 1 1 1

Steginoporella cucullata
(Reuss, 1848)

1 1 1

Tervia irregularis
(Meneghini, 1844)

1 1

Umbonula macrocheila
(Reuss, 1848)

1 1

Ybselosoecia typica
(Manzoni, 1878)

1 1

undeterminable calloporids 1 1 1

undeterminable celleporids 1 1 1

počet druhů 9 29 22 36



Závěr

Komunikaci polské části karpatské předhlubně se zbytkem
Paratethydy přes moravské území naznačilo nalezení dru-
hu Lunulites androsaces. Nález druhu Calloporina decora-
ta je nejsevernějším výskytem tohoto druhu v miocénu
(Schmid 1989), což ukazuje na pravděpodobné propojení
vídeňské pánve s karpatskou předhlubní během miocénu.

Diverzita mechovek ve zkoumaných vzorcích značně
kolísá (tab. 1), výrazně nižší diverzita je pozorovatelná
v jemněji zrnitých litotypech (RoR1 a RoR3).

Málo diverzifikované mechovky ve vzorku RoR1 mají
charakter pionýrského společenstva. Převládají v něm cyk-
lostomátní mechovky rodů Mecynoecia, Ybseloecia a Hor-
nera. Jsou to typické oportunistické druhy, které vykazují
všechny znaky r-stratégů, tj. vysoký počet jedinců vzeš-
lých z pohlavního rozmnožování a výrazné kolísání čet-
nosti jedinců v populaci (McKinney – Jackson 1989, Zá-
goršek et al. 2008).

Celeporidní mechovky výrazně převládaly ve vzorku
RoR2. Tuto vrstvu můžeme pokládat za ekvivalent vrstev
P7 a P8 na lokalitě Podbřežice, kde bylo interpretováno
prostředí jako velice teplé a mělké (Zágoršek – Holcová
2005). Průměrné roční teploty vod vypočítané z izotopo-
vého složení schránek mechovek rodu Cellaria jsou
18–22 °C, ve vrstvách s převládajícími celeporidními me-
chovkami předpokládáme hloubku vody na bázi normální-
ho vlnění (Nehyba et al. 2008). Tento předpoklad podporu-
jí i hojné nálezy povlékavých mechovek Onychocella,
které se vyskytují převážně ve velice mělké vodě (McKin-
ney – Jackson 1989).

Velmi teplé prostředí pravděpodobně pokračovalo i bě-
hem sedimentace vzorku RoR3, kde převládají mechovky
rodů Metrarabdotos a Steginoporella, patřící k typicky tro-
pickým zástupcům (Zágoršek – Holcová 2005).

Mořské dno muselo být vysoce konsolidované vzhledem
k častým nálezům druhů Reussirella haidingeri (Reuss,
1848) a Lunulites androsaces Manzoni, 1877. Tyto me-
chovky se aktivně pohybují po mořském dně, a proto potře-
bují relativně tvrdý substrát (McKinney – Jackson 1989).

Během ukládání sedimentů vzorku RoR4 došlo pravdě-
podobně k mírnému ochlazení, které je dokumentováno
velmi bohatou asociací měkkýšů společně s mechovkami.
Tento typ sedimentu se nazývá „bryomol“ a dnes se vysky-

tuje nejčastěji v chladnějších subtropech, např. kolem No-
vého Zélandu (Bone – James 1993). Teplota sama o sobě
nemusí být limitujícím faktorem, ale může být projevem
prohloubení nebo výskytu podmořských proudů studené
vody (Zágoršek 1996) anebo přínosu živin (Zágoršek et al.
2008).

Poděkování. Práce je součástí projektu GAČR 205/09/0103. Au-
toři děkují dr. A. Tomášových a anonymnímu recenzentovi za při-
pomínky k článku, které zvýšili jeho srozumitelnost a kvalitu. Po-
děkování rovněž náleží projektu EU Barrande I, který
spolufinancoval zakoupení SEM Hitachi S-3700N.
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