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KONODONTOVÁ FAUNA SVRCHNÍHO TOURNAI A SPODNÍHO VISÉ V MOKRÉ U BRNA
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Pro hranice tournai a visé není dosud stanoven stratotyp. Jako vhodný kandidát se jeví profil poblíž 
Pengchongu v jižní ín , kde je výborný záznam foraminifer a lze sledovat evolu ní linii rodu 
Eoparastaffella. V sou asnosti je hranice Tn/V definována prvním výskytem druhu Eoparastaffella
simplex (blíže Devuyst 2006; Devuyst et al. 2003), o dva metry výše se na Pengchongu objevuje 
konodont Gnathodus homopunctatus. Takto definovaná hranice je dob e rozpoznatelná v rámci 
euroasijské oblasti (kam spadá i Morava). Jinde, nap íklad v Severní Americe (Laurentii), se ani jeden 
z uvedených taxon  nevyskytuje. Zato je zde dobrý záznam poddruh  konodont  druhu Scaliognathus 
anchoralis, který je však na Pengchongu pom rn  vzácný.

Lomy Mokrá, situované mezi obcemi Mokrá-Horákov a Host nice asi 15 km sv. od Brna, 
p edstavují dosud inné lomy. Odkrývají sled vrstev v p evážn  karbonátovém vývoji – vilémovické 
(frasn), k tinské a hádsko- í ské (famen-tournai) vápence, p echodné facie reprezentované b ezinským 
souvrstvím (svrchní tournai – sp. visé) a zakon ené flyšovými sedimenty rozstá ského a myslejo- 
vického souvrství (st . visé – svrch. visé). 

V hádsko- í ských vápencích a b ezinském souvrství tvo eném sledem st ídajících se tenkých až 
st edn  mocných vrstev šedých biodetritických až mikiritických vápenc  a vápnitých b idlic, byly 
v poslední dob  studovány na n kolika profilech foraminifery v hrani ním intervalu Tn/V (Devuyst 
2006, Devuyst a Kalvoda 2007) a spolu s nimi i konodonti. Na profilu ve st edním lomu na etáži 395 
byla vedle konodont  zjišt na i bohatá spole enstva trilobit  a byly studovány i další faunistické 
skupiny (Kalvoda et al. 2005, Rak 2005).  

Detailní zhodnocení konodontové fauny na tomto profilu ukázalo na stratigrafický interval od 
st ední ásti zóny Scaliognathus anchoralis (svrchní tournai) do gnathodové interzóny (nejvyšší 
tournai-nejspodn jší visé). Indexový taxon nadložní zóny Gnathodus homopunctatus nebyl nalezen 
a na Morav  není dosud znám. Dle výzkum  foraminifer (prvního výskytu Eoparastaffella simplex)
(Devuyst 2006) leží hranice Tn /V pouze p es dva metry nad zónou Scaliognathus anchoralis, což je 
podstatn  níže než na jiných lokalitách ve sv t .

V profilu byl zjišt n Scaliognathus anchoralis cf. anchoralis, v Evrop  pom rn  vzácný, ale hojn
rozší ený v Severní Americe. Mokrá je jedinou lokalitou, kde se vyskytuje spole n  s foraminiferami 
Eoparastaffella simplex. Takováto asociace by mohla p isp t k lepší korelaci hranice Tn/V 
v severoamerické oblasti. 

Lomy Mokrá poskytují jedine né profily pro studium hranice Tn/V, na kterých jde dob e studovat 
velmi diverzifikovanou foraminiferovou, konodontovou a trilobitovou faunu spole n , což na v tšin
lokalit ve sv t  není možné.  
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