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Abstract: In the southern part of the Moravian Karst (NE of Brno,
Czech Republic) are well exposed Upper Devonian to Mississippian sequences with excellent sedimentary record through the
stage boundaries. The Frasnian/Famennian, Famennian/Tournaisian and Tournaisian/Viseán boundaries were determined as well
as the global Kellwasser, annulata and Hangenberg Events. Preliminary results of the recent biostratigraphic research on the
Lower/Middle Tournaisian Substage boundary (globally accompanied by the Lower Alum Event) in the Lesní lom, Anaklety and
Bìlkùv mlýn sections are presented herein. Complete succession
of the Early Tournaisian conodont zones (from the sulcata up to
the hassi Zone) was previously documented above the the well
preserved Famennian beds in the Lesní lom Quarry, Brno-Líeò.
Abundant conodonts of the upper part of the hassi and sandbergi
Zone have been studied recently. Stratigraphically very important
conodont Siphondella belkai is documented there for the first

Horniny líšeňského souvrství v jižní části Moravského krasu v okolí Brna-Líšně poskytují dobře zachovaný sedimentární archiv zachycující interval od famenu (devon) až po
visé (karbon). Byla zde proto detailně studována stratigrafie hraničních intervalů stupňů frasn/famen, famen/tournai
i tournai/visé (např. Kumpan et al. 2014). V současnosti
zde probíhá detailní multidisciplinární studium (biostratigrafie, sedimentologie, petrofyzika, izotopová geochemie)
svrchních částí spodního tournai a hraničního intervalu
mezi spodním a středním tournai. Tato zpráva přináší předběžné zhodnocení stratigraficky nejvýznamnějších nálezů
konodontů z profilů Lesní lom, Bělkův mlýn (údolí Říčky)
a Anaklety (obr. 1).

(24-41 Vyškov)

time from the Moravian Karst Paleozoic. Si. belkai represents the
index taxon for the belkai Zone, used in the Russian regions.
Abundant conodonts of the quadruplicata Zone were documented 400 m SE to the Bìlka Mill in the Øíèka Valley. In the Anaklety
sections Lower to Middle Tournaisian (?sulcatacrenulata Zone)
limestones unconformably overlie the Upper Famennian. Joint
presence of conodonts and foraminifers gives a good opportunity
for precise correlation between the deep to shallow water successions in the Western and Eastern Europe. Ichthyoliths, trilobites,
brachiopods, and other fauna also occur.

zonace (Sandberg et al. 1978). Novější zonace dovoluje
rozčlenit detailněji zónu spodní duplicata (obr. 2).
Studovány byly tři profily v líšeňském souvrství ve stratigrafickém rozsahu od vyššího raného tournai (konodontová
zóna Siphonodella hassi) do středního tournai (konodontová zóna Siphonodella crenulata). Na lokalitě Lesní lom

Materiál a metody
Vápencové vzorky o hmotnosti 1–4 kg byly macerovány
v ~15% roztoku kyseliny octové a získaný nerozpustný zbytek byl plaven přes síto s velikostí oka 0,125 mm. Po jeho
vysušení byly mikrofosilie vybírány pod binokulární lupou.
V práci byla použita rozšířená konodontová zonace sensu Kaiser et al. (2011) namísto standardní siphonodellové

Obr. 1. Pøehledná polohopisná skica zájmového území jiní èásti
Moravského krasu s vyznaèením studovaných lokalit. CA  Lesní
lom; H8  Anaklety; UR  Bìlkùv mlýn v údolí Øíèky).
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a Bělkův mlýn v údolí Říčky (obr. 1) byl vzorkován sled horákovského faciálního vývoje (Kalvoda 1997), kde jsou
svrchně famenské hádsko-říčské vápence (s převládajícími
skeletálními kalciturbidity) ve spodním tournai vystřídány
„svrchními“ křtinskými vápenci (kalové kalciturbidity s hemipelagity). Na Anakletech byl studován sled s křtinskými
vápenci ve famenu a spodním tournai, s přibýváním kalciturbiditů směrem k hranici spodní/střední tournai.

Výsledky
Lesní lom

Obr. 2. Konodontová zonace starího tournai a báze støedního
tournai (v práci uito zonace Kaiser et al. 2011).

Studované profily, označené jako CA a CA2 (49° 13´16,4 ˝ N;
16° 41´45,1˝ E), zachycují velmi dobře odkryté „svrchní“
křtinské vápence, které jsou deskovité až hlíznaté, střídající se se slínovci a jílovitými břidlicemi. Tento profil navazuje na profily F a DC s devon-karbonským hraničním

Obr. 3. Vybraní konodonti rodu Siphonodella z tournai líeòského souvrství. Grafické mìøítko 100 µm. 1  Siphonodella hassi: A  svrchní
strana platformy, B  spodní strana platformy, Lesní lom, zóna hassi. 2  Siphonodella belkai, Lesní lom, zóna hassi. 3  Siphonodella sp.:
A  svrchní strana platformy, B  spodní strana platformy, Lesní lom, zóna hassi. 4  Siphonodella lobata, Anaklety, zóna quadruplicata.
5  Siphonodella obsoleta, Anaklety, zóna quadruplicata. 6  Siphonodella quadruplicata, Anaklety, zóna quadruplicata. 7  Siphonodella crenulata: A  svrchní strana platformy, B  spodní strana platformy, Anaklety, zóna crenulata.
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Obr. 4. Vybraní konodonti rodu Pseudopolygnathus a Polygnathus z tournai líeòského souvrství. Grafické mìøítko 100 µm. 1  Pseudopolygnathus fusiformis: A  svrchní strana platformy, B  spodní strana platformy, Lesní lom, zóna hassi. 2  Pseudopolygnathus triangulus inaequivalis: A  svrchní strana platformy, B  spodní strana platformy, Anaklety, zóna quadruplicata. 3  Pseudopolygnathus triangulus cf. triangulus: A  svrchní strana platformy, B  spodní strana platformy, Anaklety, zóna quadruplicata. 4  Polygnathus inornatus
rostratus, Anaklety, zóna crenulata. 5  Polygnathus cf. fornicatus: A  svrchní strana platformy, B  spodní strana platformy, Lesní lom,
zóna hassi.

intervalem (Kumpan et al. 2014). Konodonti jsou hojní
v několika polohách středně až hrubě zrnitých kalciarenitů.
Báze zóny hassi je kladena na úroveň prvního výskytu indexového druhu Si. cf. hassi (obr. 3), který je doprovázen
společenstvem identickým s podložní zónou duplicata, a to
především Polygnathus purus purus, Po. purus subplanus,
Po. inornatus inornatus, Si. praesulcata, Si. sulcata,
Si. bransoni, Si. duplicata a Psedopolygnathus primus. Jeden
metr v nadloží přibývají Ps. multistriatus, Ps. nodomarginatus, Ps. fusiformis, Po. fornicatus a Po. longiposticus
(obr. 4). Velmi zajímavý je výskyt elementu druhu Si. belkai (obr. 3), z moravského karbonu dokumentovaný vůbec
poprvé, společně s elementem, který je blízký druhu
Si. duplicata (obr. 3), avšak povrch platformy je bez typické ornamentace. Ve vyšších polohách zóny hassi nastupuje
Si. lobata a Si. obsoleta (obr. 3). Báze zóny sandbergi byla
identifikována na základě výskytu jejího indexového taxonu
Si. sandbergi společně s Ps. triangulus triangulus, který

je taktéž význačným druhem pro bázi této zóny. V nejvyšší
části studovaného profilu se přidává Po. inornatus rostratus.
Bìlkùv mlýn (údolí Øíèky)
Jde o nedokonale odkrytý sled deskovitých mikritických
vápenců s břidlicemi v zářezu cesty (49° 13´57,9˝ N;
16° 43´14,4˝ E). Konodontová fauna byla získána opět
z vložky středně zrnitého kalciarenitu. Fauna odpovídá
zóně quadruplicata a zahrnuje taxony Si.quadruplicata,
Si. lobata, Si. cooperi, Si. obsoleta, Si. cf. sulcata, Ps. triangulus inaequalis, Ps. triangulus triangulus, Ps. fusiformis, Pseudopolygnathus sp.1, Polygnathus inornatus inornatus, Po. inornatus distortus, Po. communis communis
a Po. purus (obr. 3 a 4). V následující etapě bude nutno provést výkopové práce do nadloží kvůli možnému zachycení
hranice se středním tournai. V nadloží byla Rutovou
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(2009) dokumentována ve vápencích s rohovci konodontová fauna viséské zóny homopunctatus, avšak kontakt se
studovaným tournaiským sledem se zdá být tektonicky
modifikovaný.
Anaklety
Několik izolovaných odkryvů a výkopů v lůmku ve křtinských vápencích při zelené turistické stezce (49° 13´38,6˝ N;
16° 42´ 18,9˝ E) bylo ve spodní části studováno Rutovou
(2009); nalezla zde konodonty pozdně famenské zóny
svrchní expansa a v nadloží konodonty tournaiských zón
sulcata, duplicata, sandbergi a quadruplicata. Nově byly
studovány hraniční polohy mezi spodním a středním tournai v odkryvu ve svahu (profil H8, 49° 13´ 38,2˝ N;
16° 13´ 37,2˝ E). Společenstvo svrchní části zóny quadruplicata zahrnuje druhy Si. quadruplicata, Si. cf. sandbergi,
Si. lobata, Si. hassi, Si. obsoleta, Ps. triangulus triangulus,
Po. inornatus inornatus a Po. inornatus rostratus. První
exemplář Si. crenulata, určující bázi středního tournai
(zóna crenulata), se vyskytuje společně s přechodnými
elementy Si. hassi-crenulata a stejným společenstvem jako
v podložní zóně.
Na hraniční polohy je kromě konodontů a foraminifer
(Kumpan et al. 2014) vázán bohatý výskyt brachiopodů
(např. Rugochonetes sp., Unispirifer sp., „Lingula“ sp.
Productidina a Chonetidina, B. Mottequin, ústní sdělení)
a taktéž trilobitové fauny (např. rody Piltonia, Liobole,
Linguaphillipsia; Š. Rak, ústní sdělení).

Diskuse a závìr
Konodontová společenstva spodního a středního tournai
jižní části Moravského krasu pocházejí především z poloh
středně až hrubě zrnitých kalciarenitů (interpretovaných
jako kalciturbidity; Kumpan et al. 2014). Byly identifikovány všechny konodontové zóny raného tournai, konkrétně zóny sulcata, bransoni, duplicata, hassi, sandbergi
a quadruplicata a taktéž báze středního tournai, zóna
crenulata.
Nejdůležitějším novým poznatkem je nález druhu
Si. belkai (obr. 3), indexového taxonu zóny belkai, vymezené v tournai východní Evropy (např. v oblasti Uralu
a v Polsku), která je považována za ekvivalent zóny hassi
(Kulagina 2013). Nová data z Moravského krasu tyto korelace potvrzují, protože v Lesním lomu je první výskyt

Si. belkai vázán na těsné nadloží báze zóny hassi. Stejná je
situace na profilech v rýnském břidličném pohoří (S. Kaiser, ústní sděl.).
Hranice mezi spodním a středním tournai na profilu
Anaklety H8 je po litologické stránce charakteristická střídáním břidlic a mikritických vápenců s podřízenými polohami středně až hrubě zrnitých kalciarenitů (kalciturbidity). Žádná významná litologická změna, ekvivalentní
eventu spodních černých kyzových břidlic, známých
z tournai mnoha světových oblastí (např. Rýnské břidličné
pohoří, Karnské Alpy, Skalnaté hory, Jižní Ural a Írán,
např. Zhuralev 1998), nebyla prozatím dokumentována.
Studované profily jsou významné pro biostratigrafické
korelace regionálního i interregionálního měřítka, a to díky
společnému výskytu bohatých konodontových společenstev s foraminiferami a makrofosiliemi jako jsou brachiopodi a trilobiti. Jejich detailní vyhodnocení je cílem navazujících výzkumů.
Poděkování. Výzkum byl financován z grantu GAČR Hranice devonu a karbonu v Evropě – multidisciplinární přístup
(P210/11/1891). Studium profilu Anaklety H8 by nemohlo být
realizováno bez terénní práce Tomáše Viktorína. Autor děkuje
editorovi S. Čechovi a recenzentům L. Slavíkovi a J. Kalvodovi za
cenné připomínky.
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