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Finds of Badenian fossils in the cave Sváná studna, Moravian Karst  implications
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Abstract
Relatively rich macrofauna and microfauna of Badenian age was found in a depth of 2532 m in a vertical cave Sváná studna
(Moravian Karst). The cave was excavated downwards from a sinkhole situated at the foot of upper part of the valley (canyon). The
lower part of the canyon is filled with more than 100m thick marine Badenian clays with horizons of volcanic tuffites. The stage
of preservation of macrofauna and microfauna suggests very little or no transport and thus primary sedimentation in pre-Badenian
cavities.

Geologie, hydrografie, nálezové okolnosti, speleogeneze
Dvojzávrt Sváná studna se nachází v horní èásti
Laáneckého lebu na rozhraní støední a severní èástí
Moravského krasu. Jak ukázaly nedávné barvící experimenty, jsou vody stékající do závrtu ji souèástí hydrografického systému Jedovnického potoka. Konkrétnì bylo
barvivo zjitìno ve Staré øece, co je vìtev, která byla ji
døíve povaována za starou, vzniklou pøed badenem napøíklad Dvoøák (1994). Závrt leí na severním úpatí horní
strmé èásti lebu tvoøené svìtleedými masivními vápenci
macoského souvrství. Na jih od závrtu je kaòon vyplnìn
~ 165 m mocnými kvartérními a hlavnì miocénními 
badenskými vápnitými fosiliferními jíly (tégly). V poèáteèních fázích hloubení závrtu jsme nacházeli (Kadlec et al.
1998, Otava  Kahle 2003) pøiblinì od 11 m hloubky pouze
dr ústøic a ochuzenou mikrofaunu v jeskynních
sedimentech. Proto jsme dutiny interpretovali jako mladé,
kvartérní a faunu jako redeponovanou (Kadlec et. al. 1998).
Situace se zaèala mìnit kolem hloubky 25 m, kde
jsme narazili na edozelené vápnité jíly, velmi podobné
badenským téglùm. Toto makroskopické pozorování bylo
potvrzeno studiem mikrofauny. V hloubce 30 m pod povrchem se zaèaly objevovat v sedimentech neporuené
schránky mìkkýí fauny a korálù (skleraktinií). Vzhledem
k dobøe dochované granulaci, striaci a celé dalí mikroarchitektury na vnìjím povrchu vìtích korálù (25 cm),
pøítomnosti drobných a køehkých korálù (0,32 cm), jako
i pøítomnosti pouze 1 mm tenkých schránek mìkkýù, je
nepravdìpodobné, e by fosílie absolvovaly sloitìjí nebo
delí transport spolu s ostatním sedimentem. Sedimentární
výplò toti obsahuje vedle jílovitých sedimentù hojné klasty
a valouny køemencù a vápencù, které by fosílie podrtily
tak, jak bylo pozorováno ve vyích èástech jeskynì. Nabízí
se tedy interpretace, která je velmi zajímavá ze speleo-

genetického pohledu. Nií partie dnes známé èásti jeskynì
Sváná studna (30 m pod povrchem a níe) byly vytvoøeny
alespoò zèásti ji pøed spodnobadenskou moøskou transgresí. V dobì, kdy byl Laánecký leb zaplaven, komunikovalo spodnobadenské moøe laterálnì se starími dutinami
a zanechávalo zde vápnité jíly a fosílie. Nejpøesvìdèivìjím
dùkazem strmých skalních pobøeí v kontaktu s moøským
litorálem by byl nález vápencových skalních povrchù
navrtaných endolitickými organizmy (jako je tomu v Hranickém krasu). Tyto vrtby vak zatím nebyly nalezeny.
Nicménì ji z døívìjka známé sloení ahermatypní
korálové fauny z badenských téglù Laáneckého lebu
(Caryophyllidae 8%, Eupsammiidae 57%, Oculinidae 35% Hladil 1976) dokládá smìsné tanatocenózy, kde se poèetné
úlomky tíhlých vìtévek oculinidù z køehkých keøíkù
rostoucích na vertikálních skalních stìnách (v místech
se slabým nebo ádným dosahem svìtla), mísí s eupsamidy
schopnými kolonizovat úpatní dr napadanou do okolních
jílù pod tìmito vertikálními skalními povrchy. Z Laánek
dosud byly známy tyto druhy scleractinií (Hladil, 1976):
Diplohelia moravica (Quenst.), Trochocyathus affinis Rss.,
Acanthocyathus vindobonensis Rss., Caryophyllia div.
sp., Coenocyathus degenerans (Rss.), Cc. depauperatus
(Rss.), Dendrophyllia prismatica (Rss.) a Enallopsammia
poppelacki (Rss.). Akantocyáti ili vìtinou a nad skalami,
kaòony a dutinami (jako napø. mli spondylové), cénocyáti
na sublitorálních hranách skal, ale i na úpatních drtích (tam
ménì), diplohélie zdobily vertikální skalní stìny, a dendrofýlie a eupsámie ily pøevánì na úpatních drtích (z mení
èásti i v dutinách èi mìlèím sublitorálu). Pozdìji byly zjitìny
i druhy Stephanophyllia imperialis Mich. a Deltocyathus
(Levipalifer) sp.  markery hlubokovodního prostøedí,
schopné batymetricky stoupat do prostøedí temných
jílovito-písèitých den pøíbøeních kaòonù.
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Obr. 1  Levá a pravá miska mle Neopycnodonte
navicularis (Brocchi, 1814 ).
Fig. 1  Left and right shell of mollusc Neopycnodonte
navicularis (Brocchi, 1814 ).

Obr. 2  Korál Coenocyathus taurinensis (dAchiardi, 1868)
zlomený pod kalichem..
Fig. 2  Coral Coenocyathus taurinensis (dAchiardi, 1868)
broken under the calice.

Mikropaleontologická charakteristika spoleèenstva
a biostratigrafie

pravdìpodobnì i Paracyathus?, dále Diplohelia, a pravdìpodobnì i Stylocora? a vedle úlomkù Dendrostella sp. té
velmi pìknì dochovanou Eupsammia sp.; podle zatím
nehojného materiálu se zdá, e nejhojnìjí jsou eupsamidi,
ménì hojní jsou karyofylidi a nejménì poèetné jsou úlomky
okulinidù. Zvlátì velká a dobøe dochovaná Eupsammia sp.
mùe být korálem rostoucím na dnì pomìrnì klidné a temné
dutiny. Naproti tomu zde nalezení coenocyáti a paracyáti
obvykle dominují na mìlce situovaných transgresních
povrích s brekciemi podloních hornin (napøíklad korálová
kolekce V. Kosmáka od Vinièných umic, v. od Brna).
Mìkýí fauna je zastoupena ústøicí Neopycnodonte
navicularis (Brocchi, 1814). Zachování je velmi dobré, èili
transport byl patrnì minimální.
Pro úplnost uvádíme nález rostra belemnita v 15 cm
velkém angulárním klastu svìtle okrového køemence 
sluòáku (silkrusty paleogenního? stáøí). Zjevnì ovem
jde o fosílii pùvodem z olomuèanské jury.

Spoleèenstvo Sváná studna I (25 m) obsahuje
bohatou a dobøe zachovanou autochtonní, pøíp. (para)autochtonní dírkovcovou mikrofaunu, která stratigraficky
dokládá stáøí spodního badenu. Spolu s diverzifikovanými
foraminiferami se vyskytují úlomky jehlic køemitých hub,
ostnù jeovek a schránek mìkkýù. Ve spoleèenstvu
dominují planktonní jedinci nad bentickými, ze spektra planktonních druhù je mono uvést napø. Globigerina tarchanensis Sub. & Chut., G. praebulloides Blow, G. bulloides
d`Orb., G. diplostoma Rss, Praeorbulina ex gr. glomerosa,
Globigerinoides trilobus (Rss.), Gl. bisphericus Todd,
Turborotalia quinqueloba (Nat.), Paragloborotalia
mayeri (Cush.  Ell.). Bentické taxony zastupují stratigraficky významná Uvigerina macrocarinata Papp & Turn.,
dále Hanzawaia boueana (d`Orb.), Siphonodosaria
verneuilli (d`Orb.), S. scabra (Rss.), S. adolphina (d`Orb.),
Heterolepa dutemplei (d`Orb.), Melonis pompiliodes (Ficht.
 Moll.) a dalí.
Sloení spoleèenstva ukazuje na moøské prostøedí
sublitorálu. Na základì výskytu planktonních dírkovcù je
spoleèenstvo øazeno do foraminiferové zóny M5 (Praeorbulina sicana  Pr. glomerosa) sensu Berggren et al. (1995).
Korálová a mìkkýí makrofauna
Korálová fauna skleraktinií zjitìná ve Sváné studni
v hloubkách pod 30 m obsahuje rody Coenocyathus,

Závìr
Nálezy neporuených makrofosílií v hloubce cca
30 m v Jeskyni Sváná studna ve spojitosti s nálezy drcené
makrofauny v hloubkách kolem 11 m vedly k pøedstavì, e
níe nalezená fauna prodìlasla minimaální vertikální
transport a byla nalezena víceménì in situ. Z toho vyplývá
pøedbadenské stáøí nìkterých èástí tohoto jeskynního
systému náleejícího dnes hydrograficky do povodí
Jedovnického potoka ve støední èásti Moravského krasu.
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