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Nìmecko

MESSEL 16 D
HESSEN
HESENSKO

Nalezi�tì fosilií savcù bylo zapsáno
do seznamu UNESCO roku 1995.

D16/1

V Messelu byly nalezeny výjimeènì
zachovalé fosilie, které poskytují
unikátní informace o prvních stadiích
vývoje savcù. Toto nalezi�tì se pova�uje
za nejdùle�itìj�í ve smyslu roz�íøení
na�ich vìdomostí o období eocénu v dobì
pøed 57 a� 36 miliony let.

 Mìsteèko Messel se nachází v jádru
Nìmecka, severovýchodnì od Darm-
stadtu, asi 20 km jihovýchodnì od Frank-
furtu nad Mohanem a ji�nì od Offenbachu.

Mìsto má dlouhé dìjiny. Nejstar�í
pøipomínky osídlení pocházejí z období
pøed 4 000 lety. V oblasti �ili Keltové, Øí-
mané i Frankové. Messel (latinsky Masilla)
byl poprvé zmínìn v dokumentu z roku
800. A� do poloviny 19. století to byla jen
malá vesnice.

Teprve v roce 1875 do�lo k odkrytí
povrchové vrstvy zemì za úèelem tì�by
hnìdého uhlí. Pøitom byly nalezeny první
fosilie.

V tøetihorách, asi pøed 50 miliony let,
vznikla na místì geologického zlomu
v údolí Rýna propadlina, která se pozdìji
naplnila vodou. Díky tropickému a sub-
tropickému klimatu do�lo v tìchto místech
k rozmno�ení øas, které se rozkládaly

a postupnì vytvoøily na dnì propadliny
blátivou vrstvu. Spolu s pískem a hlinitými
èásticemi pak vznikl sediment, který vy-
tvoøil vrstvu �iviènatých jílù o tlou��ce a�
190 metrù.

Zvíøata a rostliny, které v tomto
jílovitém sedimentu zùstaly, se díky ne-
dostatku kyslíku nerozlo�ily, ale zùstaly
zachovány. Dochovaly se nejen jejich
kostry, ale èasto také fosilizovaná srst
a obsah jejich �aludkù. Toto nalezi�tì je
jedineèné, proto�e poskytuje unikátní
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informace o dobì, kdy vznikaly jednotlivé
skupiny savcù.

GRUBE MESSEL
DÙL MESSEL

Povrchový dùl na získávání nafty ze
�ivièné bøidlice byl otevøen roku 1884.
V roce 1920 dosahovala zdej�í tì�ba 37 %
celkové tì�by ropy v Nìmecku. Do roku

Významná data.
1875 - Odkrytí zeminy v dolech Messel I.
a Messel II., zahájení tì�by hnìdého uhlí.
První nálezy fosilií.
1884 - Poèátek tì�by �ivièných olejnatých
bøidlic, výstavba závodù na jejich
zpracování.
1912 - Zemské muzeum v Darmstadtu
získalo práva na nálezy fosilií z jámy
v Messelu.
1945-1949 - Obnova výroby po válce.
1961 - Nálezy fosilií z Messelu se zaèaly
odlévat do umìlé pryskyøice, co� následnì
umo�nilo zrychlení paleontologického
výzkumu.
1962 - Ukonèení výroby parafínù a minerál-
ních olejù.
1971 - Uzavøení prùmyslového areálu.
1977 - Návrhy na zøízení skládky v areálu
dolù.
1981 - Zaèala výstavba skládky odpadù.
1987-1988 - Rozhodnutí o zru�ení skládky.
1990-1991 - Dùl pøebírá zemská vláda.
1992 - Provozovatelem dolu se stává
Pøírodovìdná spoleènost ve Frankfurtu nad
Mohanem. Zalo�ení kulturní rady pro dùl
Messel.
1993 - Zalo�ení vìdecké rady.
1995 - Zapsání dolu do seznamu svìtového
dìdictví UNESCO.

1963 zde bylo vytì�eno 20 milionù tun
tìchto olejnatých bøidlic, z nich� se pak
vyrábìla motorová nafta, oleje, parafíny
a hnojiva.

Dùl se nachází ji�nì od Messelu. Má
rozlohu asi 65 hektarù. Vstup je od par-
kovi�tì na jeho jihozápadním okraji.

Prohlídku je nutno absolvovat pì�ky
a mo�ná je pouze s prùvodcem. Trvá jednu
a pùl  a� dvì a pùl hodiny. Na prohlídkové
trase se pøekonává vý�kový rozdíl asi 70
metrù. Bìhem prohlídky je mo�né sledovat
práce na vykopávkách a seznámit se
s novými objevy.

Není v�ak umo�nìno nav�tívit dílny,
kde se nálezy preparují.

Zpracované nálezy fosilií je mo�no
zhlédnout v muzeu v Messelu (Fossilien-
und Heimatmuseum Messel), v Zemském
muzeu v Darmstadtu (Hessischen Landes-
museum Darmstadt) a ve Frankfurtu nad
Mohanem (Naturmuseum Senckenberg).

FOSSILIEN- UND HEIMATMUSEUM
MESSEL
MUZEUM FOSILIÍ V MESSELU
Vlastivìdné muzeum

Muzeum podává pøehled o kulturní
historii regionu a zahrnuje také geologické
a paleontologické expozice na základì
nálezù z dolu (Grube Messel). Rovnì�
ilustruje historii tì�by a prùmyslového
rozvoje Messelu.

Muzeum bylo otevøeno roku 1980 ve
Staré radnici (Altes Rathaus).

Nálezy zahrnují napøíklad:
Flóra � zbytky rostlin (kvìty, plody,

semena, pyl). Jsou to hlavnì kapradiny,
rostliny nahosemenné i krytosemenné,
palmy a liány.
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Fauna � bezobratlí  jsou zastoupeni

pøedev�ím raky, hmyzem, pavouky
a �neky. Z obratlovcù jsou to pøevá�nì
ryby, oboj�ivelníci, plazi, ptáci, vaènatci
i savci.

Tak zvaný »Messelobunodon«, jeho�
kostra se v dole na�la, byl pøedchùdcem
prasete, krávy, velblouda i �irafy.

V �aludcích netopýrù byly nalezeny
zbytky noèních motýlù. Ji� ve tøetihorách
tato zvíøata pou�ívala ultrazvukové
signály a lovila v noci.

Mezi nejzajímavìj�í nálezy patøí zka-
menìliny tropických aligátorù.

Svìtoznámé jsou také zdej�í nálezy
pøedchùdcù souèasných koní, kteøí se �ivili

listy a mìli na pøedních nohou ètyøi kopyta
a tøi na zadních.

Velké mno�ství zkamenìlého hmyzu
si zachovalo i pùvodní barvy.

Nálezy vavøínových listù svìdèí o tro-
pickém a subtropickém klimatu.

Fosilie fauny a flóry z Messelu dokládají
existenci jednoho pùvodního kontinentu
na Zemi: byly nalezeny zkamenìliny dra-
vých zvíøat ze Severní Ameriky, poloopic
a kopytníkù z Afriky, mraveneèníkù z Ji�ní
Ameriky. Mraveneèníci se dodnes vysky-
tují výhradnì na jihoamerickém kontinentì
a zdej�í zkamenìlý exempláø je zatím
jediný nalezený mimo oblast dne�ního
výskytu.
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INFO
GRUBE MESSEL
DÙL MESSEL
Forschungsinstitut Senckenberg

Adresa: 64409 Messel, Markstraße 35
Telefon: 06159/91 63�0
Fax: 06159/91 63�13
Otevøeno: Prohlídka mo�ná po
pøedchozí domluvì.

FOSSILIEN- UND HEIMATMUSEUM
MESSEL
MUZEUM FOSILIÍ V MESSELU
Vlastivìdné muzeum

Adresa: 64409 Messel, Langgasse 2
Telefon: 06159/51 19, nebo na obec
Messel: 06159/256
Otevøeno: V sobotu 14�16 hodin,
v nedìli 10�12 a 14�16 hodin. Prohlídky
s prùvodcem na po�ádání na uvedených
telefonních èíslech.

Poznámky
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