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1. Úvod
1.1. Cieľ úlohy
Cieľom úlohy bolo geologické mapovanie a následné zostavenie aktualizovanej podrobnej
geologickej mapy v mierke 1:5000, ako aj vyjasnenie stratigrafických a tektonických pomerov
územia.
1.2. Mapovanie
Geologické mapovanie v roku 2014 nadväzovalo na mapovanie v roku 2013, pričom
predmetné územie bolo oproti predchádzajúcemu roku výrazne rozšírené. Mapovanie bolo
realizované Balázsom Kronome od 15. do 26. júla 2013 a od 7. do 18. júla 2014 spolu s kolegami
Petrom Šefčíkom, Martinom Vlačikym a Jurajom Melicherčíkom (obr.1.).

Obr. 1. Ohraničenie mapovaného územia, modrá hranica a modré značky: územie a dokumentačné body spracované v roku
2013, oranžová hranica a oranžové značky: mapovanie a dokumentačné body z roku 2014 (podklad: Google Earth)
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Celé mapované územie, ktoré stálo v centre nášho záujmu, má nepravidelný tvar. Na severe
je definované korytom riečky Čremošná pretekajúcej cez Krásnohorskú dlhú lúku, na juhu je
určené horným okrajom Silickej planiny. Severo-južné ohraničenia sú horšie definovateľné.
Západná hranica sa začína od riečky Čremošná cca 500 m od rampy pri JRD a tiahne sa kolmo vo
svahu na juh, pričom na planine sa oblúkom stáča k chate na Rakyte. Východné ohraničenie územia
prebieha od Zajačej brány cez kótu Červený grúň kolmo cez svah ku korytu Čremošnej. Študované
územie má na planine maximálnu šírku 3,6 km, jeho dĺžka v západnej časti je približne 4 a vo
východnej okolo 2 km. Celkovo sa jedná o plochu cca. 7,6 km2 (obr.1.).
Zhrnutie počtu dokumentačných bodov a odobratých vzoriek:
Rok

Počet

dok.

Počet vzoriek

bodov
2013

37

34

2014

65

43

Spolu

102

77

1.3. Mikroskopický výskum
Mikrofaciálny a mikrobiostratigrafický výskum vykonávala Daniela Boorová v priebehu
mesiacov september až november 2013 a september až december 2014. Dasykladálne riasy určil
Stanislav Buček v rozmedzí septembra až decembra 2014.
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2. Prehľad doterajších výskumov
Geologický výskum v oblasti Slovenského a priľahlého maďarského Aggteleckého krasu sa
začal už v poslednej tretine XIX. storočia a pokračoval vo vlnách utíchajúceho a znova zosilneného
záujmu.
Územie krasových planín sa vo všeobecnosti považovalo za „vápencové“, a teda bez
väčšieho ekonomického významu, čomu zodpovedala aj intenzita výskumu. Slovenský kras bol iba
určitý „doplnok“ k dôležitejším rudonosným revírom okolitého Gemera. Začiatkom XX. storočia sa
výskum zintenzívnil. Treba spomenúť predovšetkým práce von BÖCKHa (1906, 1909) a VITALISA
(1909).
Prvú polovicu XX. storočia, a tým samozrejme aj vývoj výskumu v tejto oblasti, ovplyvnili
zásadné zmeny na politickej scéne. Počas prvej svetovej vojny sa výskum zastavil a po vojne –
zodpovedajúc zmenenej politickej situácii – v ňom pokračovali hlavne českí geológovia (napr.
ŠUF, 1936; ANDRUSOV a MATĚJKA, 1931; ANDRUSOV a ŠUF, 1936 atď.). V tomto období sa už
bádateľom podarilo rozsiahle vápencové masy presnejšie zaradiť do rôznych stupňov stredného a
vrchného triasu. Z tejto doby pochádzajú aj prvé „predtektonické“ koncepcie geologickej stavby
karpatského oblúka od LÓCZYHO (1918) a KOBERA (1921, 1931) o tzv. „Zwischengebirge“ –
medzihorí, ktoré na dlhý čas predurčili smer rozmýšľania geológov.
Počas obdobia slovenského štátu, keď oblasť patrila k Maďarsku, tu pôsobili hlavne
maďarskí geológovia, ktorí svoje výsledky publikovali zväčša až po vojne. Najvýznamnejším z
nich bol BALOGH (1948, 1950), ktorý neskôr podal ucelenejšiu prácu o stratigráfii
„severomaďarského“

triasu

(1961)

viac-menej

súčasne

so

znovu

sa

rozbiehajúcim

československým výskumom v 50-tych rokoch.
Po druhej svetovej vojne sa výskum aj tejto oblasti začal zintenzívňovať a popri starších
českých (Homola, Zoubek) a slovenských (napr. Andrusov) geológoch čoraz väčší priestor
dostávali mladí slovenskí geológovia, predovšetkým Bystrický, Fusán, Biely a iní. V roku 1955 sa
začalo celoštátne zostavovanie generálnych geologických máp. Vďaka tomu vzniknuté množstvo
vynikajúcich a na svoju dobu moderných prác prinieslo novú vlnu rozkvetu výskumu oblasti. Išlo
predovšetkým o priekopnícke mapovacie práce HOMOLU (1951) a o niečo neskôr Bystrického,
ktorý bol v období od začiatku 50-tych do polovice 70-tych rokov autorom množstva kvalitných
prác. Tieto položili s väčšími-menšími zmenami dodnes platný obraz o stavbe Slovenského krasu.
Jeho mapa, publikovaná po prvýkrát v roku 1958 ako manuskript a v 1964 aj v monografickej
forme, tvorí základ aj dvoch oveľa novších máp Slovenského krasu (MELLO et al., 1996 a LESS a
MELLO et al., 2004).
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Už KOBEROVA koncepcia (1931) rozdelila „gemeridy“ na tri pásma:
severné – galmuské pásmo – (mezozoický pruh)
stredné – volovecké pásmo (staropaleozoický pruh)
južné – pásmo Slovenského krasu (mezozoický pruh).
Planiny Slovenského krasu boli považované za triasový obal gemerika, a mezozoikum
Slovenského krasu sa zaraďovalo do tzv. spišského príkrovu (ROZLOZSNIK, 1935). Karbonátové
masy Slovenského a Aggteleckého krasu sa faciálne považovali za prechodný vývoj medzi
juhoalpským vývojom (Bükk) a severoalpskými vývojmi (krížňanský príkrov, tatrikum), ako sa o
tom zmieňuje BYSTRICKÝ (1964).
Túto koncepciu od základov prevrátila práca KOZURA a MOCKA (1973), v ktorej pomocou
konodontov preukázali ladínsky vek tzv. „meliastkej série“. Táto séria bola považovaná za
„neobvykle pestrý“ vývoj spodného triasu (ČEKALOVÁ, 1954), ktorá mala spájať gemeridné
paleozoikum s mezozoikom planín. Preukázaním strednotriasového veku však bolo jasné, že
nadložné súbory, ktoré sa začínajú „klasickým“ spodným triasom musia byť v tektonicky
presunutej pozícii – zrodil sa termín silický príkrov.
Od tých čias sa základná koncepcia už nezmenila. Momentálne za smerodajnú interpretáciu
môžeme považovať geologickú mapu Slovenského krasu (MELLO et al., 1996), ktorá je – s menšími
korekciami – verejne sprístupnená aj na mapovom serveri ŠGÚ DŠ (obr.2.).

Obr. 2: Výrez z geologickej mapy Slovenského krasu (Mello et al., 1996) v jej aktualizovanej forme dostupnej na
mapovom servri ŠGÚ DŠ (http://mapserver.geology.sk/gm50js/)
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Pre porovnanie uvádzame geologické mapy Gemer – Bükkskej oblasti zostavené
BYSTRICKÝM (1964, obr. 3.) a LESSOM a MELLOM (eds.) (2004, obr.4.).

Obr. 3: Výrez geologickej mapy Bystrického z roku 1964

Obr. 4: Výrez geologickej mapy Gemer – Bükkskej oblasti (Less a Mello, 2004)

Môžeme vidieť, že všetky tieto mapy zobrazujú predmetný úsek rovnako, pričom už na
Bystrického mape je riešenie daného úseku značne nelogické. Táto nelogickosť bola prevzatá aj do
všetkých novších máp. Veľmi správne však zachytila významnú SZ-JV strižnú zónu, ktorá je
dominantným tektonickým fenoménom v oblasti.
Ako naše mapovacie práce ukázali, geologická situácia na území je o niečo
komplikovanejšia a paradoxne zároveň aj jednoduchšia. Vyskytujú sa všetky spodno- a
strednotriasové súvrstvia ako aj veľká časť vrchnotriasového sledu, z čoho vyplýva, že situácia je
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zložitejšia. Priebeh vymapovaného takmer kompletného hlavne spodno- a menej strednotriasového
horninového sledu na severnom svahu planiny je v oveľa lepšom súlade s úsekmi na východe
a západe, tak v stratigrafickom, ako aj v štruktúrnom zmysle, a preto je svojim spôsobom situácia
jednoduchšia.
Základy modernej stratigrafie silicika sa založili predovšetkým prácami Bystrického v 50tych rokoch, ktoré zosumarizoval vo svojej monografii v roku 1964. Určité, nie však zásadné
zmeny, boli vykonané v 70-80-tych rokoch, ktoré sa premietli aj do stratigrafickej schémy
Geologickej mapy Slovenského krasu (MELLO et al., 1996, 1997, pozri obr. 5.).

Obr. 5: Stratigrafické schémy silickej planiny podľa Mella et al. (1996). Červený rám označuje umiestnenie študovanej
oblasti. Vysvetlivky k číselným označeniam súvrství:
39: dachsteinske vápence, 40: tisovecké vápence, 41: leckogelské vápence, 43: wettersteinske vápence, 44: steinalmske
dolomity, 45: steinalmske vápence, 46: gutensteinske dolomity, 47: gutensteinske vápence, 48: dolomity, rauvaky,
brekcie, pestré vápence, 57: szinské vrstvy, 58: rakovnícke oolitické vápence, 59: silickojablonické vrstvy
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3. Charakteristika horninových celkov
Územie budujú prakticky iba dva horninové komplexy: mezozoický sled silického príkrovu
tektonickej jednotky silicika a nadložné formácie kvartéru. Vzhľadom na to, že sa mapovaním
kvartéru zaoberala skupina odborníkov pod vedením P. Šefčíka, je mu v tejto kapitole venovaná
pozornosť len v nevyhnutnej miere. Pri názve každého diskutovaného súvrstvia sa nachádza malá
(nečíslovaná) orientačná mapka vyznačujúca prehľad výskytu daného súvrstvia.
3.1. Silicikum – silický príkrov
Horniny silického príkrovu sú reprezentované takmer celým stratigrafickým rozsahom jeho
vrstvového sledu, ktorý sa začína spodnotriasovými súvrstviami, pokračuje bez komplikácií
gutensteinskými vápencami po ktorých pokračuje vo vývoji karbonátovej platformy až do vrchného
triasu - noriku. Najstarším členom tohoto platforemného vývoja je vrchnoanísky steinalmský
vápenec,

nad

ktorým

sled

pokračuje

ladínsko-spodnokarnským

wettersteinským,

ďalej

vrchnokarnským tisoveckým vápencom a končí norickým dachsteinským resp. furmaneckým
vápencom. Mladšie členy sukcesie neboli na danom území zistené.
3.1.1. Szinské súrstvie (namal – spat)
Sivé slienité a bridličnaté súbory a červené jemnopiesčité
bridlice, ktoré tvoria najspodnejší stratigrafický horizont na
mapovanom území, sme zaradili do szinského súvrstvia. V
predbežnej verzii (správa z roku 2013) sme tieto súbory väčšinou
začlenili do bódvasilašského súvrstvia. Po vymapovaní súboru
svetlých vápnitých slieňovcov vtedy ešte neznámej hrúbky
v podloží červených piesčitých bridlíc – predtým označených ako
bódvasilašské – sme zistili, že ich správne stratigrafické zaradenie zodpovedá szinskému súvrstviu.
Szinské súvrstvie sa vyskytuje na severnom svahu planiny v západnej polovici mapovaného
územia. Pekné odkryvy szinského súvrstvia sú známe iba z najzápadnejších úsekov, čo je
spôsobené jednak samotným charakterom hornín v strede územia (ľahko zvetrávajúce bridlice), ale
aj silnou presutenosťou odolnejšími gutensteinskými a steinalmskými vápencami. Približne od
nápadného chrbátika vystupujúceho z "fasády" severných svahov planiny nad obcou Krásnohorská
Dlhá Lúka, náhle pribudne množstvo sivých bridlíc a slieňovcov szinského súvrstvia. Nad nimi boli
v úlomkoch zistené aj červené bridličky, ktoré sú typické skôr pre východnejšie úseky. Na základe
terénneho výskumu sa nám javí, že v rámci súboru dominantnú spodnú časť tvoria sivé slienité
8
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bridlice a vápnité slieňovce, nad ktorými sa nachádzajú typickejšie "werfénske" červené
jemnopiesčité bridlice premenlivej hrúbky, ktoré však miestami môžu aj chýbať.
Litologický charakter súvrstvia je relatívne pestrý a mení sa z východu na západ v dôsledku
rôznej úrovne odkrytosti. Kým vo východnejších a centrálnych častiach územia jeho prítomnosť
dokazujú hlavne úlomky červených bridličiek (obr. 6.) a červené zafarbenie svahových hlín,
smerom na západ pribúdajú sivé až zelenkasté slienité bridlice až vápnité slieňovce, ktoré tu majú
silnú dominanciu.
Sivé slieňovce, jasne prevládajú v spodnej časti súvrstvia na najzápadnejšom úseku majú
neznáme, ale veľké hrúbky a relatívne stále úložné pomery (120-150°/20-30°, dok. body KB-205
až 207, obr. 7.). O detailnej prevrásnenosti súboru o niečo východnejšie, v blízkosti výrazného
zlomu strike-slipového charakteru však svedčí odkryv lesnej cesty nad JRD na západnom konci
obce (obr. 8.). Súbor sa skladá zo striedania tenkých polôh zelenkastých ílovitých bridlíc a
vápnitejších sivých slieňovcov, miestami skoro slienitých vápencov (obr. 9.). Svahy tvorené týmto
karbonatickejším spodným súborom bývajú kvôli ich lepšej odolnosti strmšie.
Vrchnú časť súvrstvia tvoria pestré hnedasté, červenkasté, žltkasté, miestami aj sivé bridlice
a jemnozrnné pieskovce. Najlepšie odkryvy tohoto horninového typu sú na východ od nápadného
chrbátika vysunutého nad obec, najmä vo výmoľoch a v záreze lesnej cesty (dok. body KB-065 a
101). Vymapované boli ešte v priebehu prvej mapovacej sezóny v roku 2013. Niekedy sa na
plochách „vrstevnatosti“ môžu nahromadiť drobné sľudy. Miestami badať akúsi cyklickosť – žiaľ
počet a kvalita výchozov nedovoľujú podrobnejšie sa zaoberať týmto fenoménom. Východnejšie od
týchto výskytov na prítomnosť červených jemnopiesčitých bridlíc poukazuje červené sfarbenie
svahových hlín, ktoré tvoria ich zvetralinový plášť. Na západnom úseku, v nadloží sivých a
zelenkastých slienitých bridlíc, boli tieto červenkasté bridlice zistené iba vo vývratoch a úlomkoch.
Žltkasté až svetlosivé slienité bridličnaté vápence, ktoré by sme prípadne mohli považovať za
najvrchnejšiu časť szinského súvrstvia, boli na južnom okraji planiny zistené v bližšom okolí chaty
Rakyta. Tieto horniny však skôr pokladáme za prechod do nadložných vrchnospatských
szinpetriských vápencov. Úložné pomery aj na tejto lokalite dokladajú chaotickú prevrásnenosť.
Do szinského súvrstvia boli zaradené okrem iných aj vzorky 205a Sk, 205b Sk (ílovité
vápence / bridlice), v ktorých je možné sledovať náznaky, resp. mikrolamináciu spôsobenú
výrazným nahromadením komponentov v niektorých laminách ako aj premenlivými rozmermi
alochémov v rámci lamín a niekedy aj ich usmernením v tej-ktorej lamine. Náznaky
mikrolaminácie spôsobuje tiež výraznejšia akumulácia zrejme pyritu v niektorých častiach horniny.
Pre tieto sedimenty je charakteristické množstvo sľúd a prímes relatívne vytriedeného klastického
undulózne zhášajúceho kremeňa piesčitej a prachovej frakcie. Vyskytujú sa v nich minerály Fe ako
9
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aj „premenené minerály“. Vo vzorke 205a Sk sme zaznamenali „klast“ vápnitého pieskovca
lemovaného minerálmi Fe. Vyskytuje sa v ňom ťažký minerál a zrejme pyrit.

Obr. 6. Odkryv jemnopiesčitých červených bridlíc vo
výmole nad dedinou (dok. bod KB-101)

Obr. 7. Odkryv sivých - zelenkastých slienitých bridlíc
pri nive Čremošnej (dok. bod KB-206)

Obr. 8. Prevrásnené bridlice szinského súvrstvia v záreze
lesnej cesty nad JRD na západnom konci obce
Krásnohorská Dlhá Lúka (dok. bod KB-205)

Obr. 9. Detail odkryvu z obr. 7. so striedajúcimi sa
vápnitejšími a ílovitejšími polohami (dok. bod KB-206)

Z hľadiska stanovenia stratigrafickej pozície je dôležitý výskyt bentických dierkavcov,
v podstate monospoločenstvo, Meandrospira cheni (HO) (TAB.4 , Obr. 11, 12), ktoré boli
identifikované vo vzorkách 205a Sk, 205b Sk (dok. bod. KB-205). Zistili sme aj prítomnosť
ojedinelého fragmentu ostnatokožca. Na základe Meandrospira cheni možno študované sedimenty
zaradiť do spodného triasu. Jedná sa o rovnomennú podzónu, ktorá charakterizuje vrchné polohy
seisu (indu) až najspodnejšieho kampilu (spodný, ?najspodnejší olenek).
Aj vzorka 33 (dok. bod KB-101) reprezentuje viac-menej nevýrazne laminovaný sediment
bez prítomnosti organických zvyškov. Laminy, resp. tenké „neúplné“ laminy sú niekedy výsledkom
akumulácie kremeňa. Prítomný je novotvorený kremeň a zriedkavejšie sľudy.
Zaznamenali sme aj tektonicky postihnutú horninu (vzorka 202 Sk, dok. bod. KB-202), čo
má za následok skreslenie jej pôvodnej štruktúry. Je pretkaná množstvom tenkých paralelných
10
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žiliek, ale objavujú sa tiež mikrostylolity vyplnené Fe-minerálmi, ktoré lokálne impregnujú aj
základnú hmotu. Komponenty sú usmernené, resp. sa vyskytujú náznaky usmernenia. Viac-menej
rekryštalizovaná základná hmota bola pôvodne najpravdepodobnejšie mikritová. Prítomné je v nej
množstvo autigénneho undulózne zhášajúceho kremeňa. Časť základnej hmoty je lokálne
silicifikovaná. Zastúpené sú, občas husto usporiadané, nevytriedené klasty rovnakého zloženia ako
základná hmota. Niekedy je problematické stanoviť, či sa jedná o klasty, alebo iba o prejavy
rekryštalizácie. Niektoré úlomky sú až dokonale opracované. Okolo časti z nich sa nachádza lem
sparitu.
Organické zvyšky, resp. ich detrit, sú vzácne. Zaznamenali sme fragmenty schránok
lastúrnikov, ulitníkov, zrejme misky lastúrničiek, úlomok schránky dierkavca bez presnej
identifikácie, ktorý je vyplnený tmavosivou substanciou a biodetrit.
Prítomný je zrejme pyrit. Len veľmi vzácne sme zaznamenali sľudy. Novotvary
reprezentujú okrem kremeňa aj klence karbonátov, ktoré sú niekedy naakumulované.
Aj napriek neprítomnosti významných fosílií sme vzorku 202 Sk na základe mikrofaciálne
charakteru zaradili k szinskému súvrstviu.
Mikrofaciálno-mikrobiostratigrafické vyhodnotenie jednotlivých skúmaných vzoriek zo
všetkých súvrství je uvedené v prílohe č. 6 (Vyhodnotenie výbrusového materiálu), resp.
fotografická dokumentácia figuruje v prílohe č. 7 (Fototabule).
3.1.2. Szinpetriské súvrstvie (vrchný spat)
Nad sivými slieňovcami a bridlicami szinského súvrstvia
sa zvyčajne dal vymapovať aj pruh tmavých bridličnatých
vápencov často s hojnou faunou. Tieto tmavé karbonátové
horizonty svojou litológiou, charakterom a vekom najlepšie
zodpovedajú súvrstviu Szinpetri definovaného v Maďarsku
(KOVÁCS et al., 1988), aj keď doposiaľ nie je tento názov v
slovenskej odbornej literatúre príliš udomácnený. Szinpetriské
súvrstvie sa podľa definície (KOVÁCS et al., l.c.) delí na dva členy: spodnejší szinpetri tvorený
laminovanými vápencami a vyšší jósvafő, ktoré budujú lavicovité variety vápencov. V prípade
nami vymapovaných výskytov na základe laminácie a obsahu terrigénneho materiálu ide o člen
szinpetri.
Bridlice szinského súvrstvia postupne prechádzajú do vápencov szinpetriského súvrstvia
tvoreného dominantne tmavošedými bridličnatými až doskovitými ílovitými a slienitými
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vápencami, vo vyšších partiách takmer iba vápencami. Horniny obsahujú premenlivé množstvo
ílovitej prímesi, čo spôsobuje viac alebo menej vyvinutú bridličnatosť. Všeobecný trend je však
taký, že smerom do nadložia ílovitej zložky ubúda a začína jednoznačne dominovať karbonátová
zložka. Ide o relatívne pestrý súbor honín, v ktorom sme zistili organodetritické až lumachelové
variety vápencov ako aj piesčité typy. Miestami sme našli aj fosiliferné horizonty s početnými
schránkami pravdepodobne ulitníkov, resp. ichnofosílií (obr. 10.).
Odkrytosť tohoto súvrstvia na severných svahoch planiny je limitovaná prakticky na
západnú časť územia, presnejšie na defilé lesnej cesty vedúcej z obce na planinu, kde sa nachádzajú
skutočne pekné odkryvy (dok. bod KB-066). Západnejšie a východnejšie od tohoto zárezu sa pruh
týchto vápencov kvôli malým mocnostiam a zasutenosti nedá presne vysledovať. Vo svahoch sme
však pravidelne nachádzali úlomky tmavších hnedastých tenkodoskovitých vápencov, ktoré
potvrdzujú jeho kontinuitu. Mocnosť súvrstvia sa na väčšine mapovaného územia nedá ani
približne odhadnúť. V západnej časti sa zrejme pohybuje maximálne v rozmedzí niekoľkých
metrov, kým vo východnejšej dosahuje pravdepodobne ešte menšiu mocnosť. Laminované tmavé
vápence, ktoré sú obnažené v lesnej ceste pri chate Rakyta na južnej strane planiny (obr. 11.), sme
zaradili tiež do tohoto súboru. Tu už ide pravdepodobne o hraničnú zónu s nadložnými
gutensteinskými vápencami.

Obr. 10. Fosiliferný horizont vo vrchnej časti
szinpetriského súvrstvia (dok. bod. KB-066, vz. č. 01),
blízko hranice s nadložnými gutensteinskými vápencami

Obr. 11. Odkryv tmavých laminovaných vápencov v
lesnej ceste pri chate Rakyta (dok. bod KB-231),
pravdepodobne prechodný typ ku gutensteinským
vápencom.

Základná hmota študovaných sedimentov zaradených do szinpetriského súvrstvia je
mikrosparitová, viac-menej rekryštalizovaná, miestami lokálne silicifikovaná. Mikrofácia býva
foraminiferovo-gastropódová, resp. gastropódovo-foraminiferová (TAB. 4, Obr. 8, vzorky 203a Sk,
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203b Sk z dok. bodu KB-203), prípadne lastúrniková (vzorka 01 z dok. bodu KB-066, TAB. 1,
Obr. 1).
Hlavne vo vzorke 203a Sk, zriedkavejšie 203b Sk sú prítomné relatívne vytriedené klasty
rovnakej mikroštruktúry (mikrosparit) ako základná hmota. Niektoré inklinujú k pseudoolitom.
Objavujú sa spolu s peloidmi aj vo výplni gastropódov (ulitníkov). V jednom prípade bol
zaznamenaný fragment ?oolita. Jedná sa zrejme o ekvivalent, resp. o gastropódovo-?oolitový
horizont.
Pôvodná štruktúra sedimentu, z ktorého bola odobraná vzorka 06 (dok. bod KB-073) je
zotretá vplyvom výraznej rekryštalizácie. Zrná sú intenzívne lamelované, niekedy dvojčatne.
Organické zvyšky reprezentujú popri schránkach ulitníkov (resp. ich častiach), ktoré sú
vyplnené hrubokryštalickým kalcitom, prípadne mikrosparitom alebo majú kombinovanú výplň,
v menšej miere lastúrnikov (s výnimkou vzorky 01, v ktorej sa vyskytujú bežné až hojné prierezy
silno rekryštalizovaných hrubšie i tenkostenných (filamenty) lastúrnikov), hlavne obyčajne bežne
sa vyskytujúce bentické dierkavce zastúpené vo vzorkách 203a Sk, 203b Sk spoločenstvom
indikujúcim spodný trias (olenek):
Cyclogyra mahajeri BRONNIMANN, ZANINETTI et BOZORGNIA (TAB. 4, Obr. 7, 9)
Rectocornuspira kalhori BRONNIMANN, ZANINETTI et BOZORGNIA (TAB. 4, Obr. 10)
?Ammodiscus sp.
?Glomospirella cf. triphonensis BAUD, ZANINETTI et BRONNIMANN
ako aj inými veľmi zle zachovanými prierezmi ďalších schránok foraminifer.
Vyskytujú sa obyčajne bežné novotvary undulózne zhášajúceho idiomorfne obmedzeného
kremeňa, ktoré dosahujú vo vzorke 203b Sk značné rozmery. Sporadicky až ojedinele je zastúpená
sľuda. Prítomné sú minerály Fe, ktoré niekedy impregnujú základnú hmotu, prípadne tvoria výplň
mikrostylolitov a vo vzorke 06 občas zvýrazňujú aj zriedkavé klence karbonátov.
3.1.3. Gutensteinské súvrstvie (spodný anis: egej –
bityn)
Veľmi rozšíreným členom, nielen silickej sukcesie, sú
gutensteinské vápence. V nami študovanom teréne budujú dolné
časti brál na severnom okraji planiny, resp. o niečo miernejšie
svahy pod nimi, v ktorých stále nachádzame menšie, ale dobré
skalné odkryvy (obr. 12.). Gutensteinské súvrstvie tvorí relatívne
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dobre sledovateľný horizont a zároveň aj značnú časť presuteného materiálu v nižších častiach
svahu.
Makroskopicky ide o tmavosivé až čierne doskovité až lavicovité vápence s hustou sieťou
tenkých puklín vyplnených bielym kalcitom. Makrofauna v nich nebola nájdená. V najvyšších
partiách sa vápence stávajú čoraz dolomitickejšími, až vytvárajú súvislý dolomitový horizont v
prechodnej zóne so steinalmským súvrstvím, ktoré tiež začína dolomitickým horizontom. Z
uvedeného vyplýva, že prechodná zóna medzi nimi je tvorená pruhom dolomitov, ktorých spodná
časť patrí ešte do gutensteinského a vyššia časť už do steinalmského súvrstvia (obr. 13.). V teréne
je tento jav zrejmý aj podľa farby hornín.

Obr. 12. Skalný odkryv gutensteinských vápencov vo
svahu pod bralami k. Öregcsúr

Obr. 13. Skalný odkryv v dolomitovom horizonte na
rozhraní gutensteinského a steinalmského súvrstvia na
severnom svahu k. Öregcsúr.

Z hľadiska mikroštruktúry reprezentujú sedimenty gutensteinského súvrstvia mikrosparity
(mudstone), lastúrnikové biomikrosparity (lastúrnikový wackestone), resp. intrabiopelmikrosparity
(intraklastovo-biogénno-peloidný wackestone). Základná hmota býva čiastočne rekryštalizovaná.
Dolomitickejšie variety sedimentov sú strednozrnné, miestami silno rozpukané. Lokálne môžu mať
až brekciovitý charakter.
Organické zvyšky zastupujú rekryštalizované časti schránok lastúrnikov, nie je vylúčené, že
aj ?amonitov a biodetrit.
V horninách sme zaznamenali fenestra. Prítomný je undulózne zhášajúci autigénny kremeň
a sporadicky aj sľudy. Vyskytujú sa mikrostylolity.
Nezistili sme fosílne zvyšky, ktoré by umožnili presné stanovenie veku študovaných hornín.
Podľa superpozície a makroskopických znakov ide jednoznačne o gutensteinské vápence, prípadne
dolomity, ktoré sú vo všeobecnosti zaraďované do spodného anisu.
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3.1.4. Steinalmské súvrstvie (vrchný anis: pelsón –
ilýr)
Steinalmské súvrstvie je na mapovanom území veľmi
výrazne zastúpené. Jeho výskyty tvoria väčšinu brál na severnom
okraji planiny a budujú aj plochu samotnej planiny za bralami v
centrálnej

časti

územia.

Steinalmské

súvrstvie

je

prvým

predstaviteľom súboru svetlosivých platformových vápencov,
ktoré tvoria celú nadložnú mladšiu časť triasového sledu silicika.
Tieto horniny sa makroskopicky veľmi podobajú a ich zaradenie
do jednotlivých súvrství je možné až po vyhodnotení mikrofauny, Hranice v mape sú preto medzi
nimi do veľkej miery nakreslené dodatočne a nemôžu byť úplne presné.
Steinalmské súvrstvie budujú

svetlosivé až

biele, často

organogénne, obvykle

hrubolavicovité až masívne vápence (obr. 14.) s pruhmi dolomitov, resp. dolomitických vápencov
mapovateľnej hrúbky na báze (obr. 15.) aj uprostred sledu (obr. 16, 17). Presnú hranicu súvrstvia
voči pod, ale aj nadložiu, nie je možné kvôli pozvoľnému prechodu presne určiť. Hlavným
vodítkom pri mapovaní bola zmena farby dolomitov z tmavosivej („gutensteinskej“) cez svetlejšie
sivé do svetlosivej, ktoré sme už zaradili do steinalmského súvrstvia.
Horniny patriace do steinalmského súvrstvia tvoria štruktúrne aj zložením pestrú skupinu.
Najtypickejším členom sú svetlé vápence. Avšak rovnako ako v dolomitizovanej zóne na hranici s
podložnými gutensteinskými vápencami, tak niekedy sa aj vo vnútri súvrstvia nachádzajú
vymapovateľné dolomitickejšie polohy až dolomity. V rámci steinalmského súvrstvia sme našli aj
horniny, ktoré majú miestami charakter tektonickej brekcie (Tsa AB. 2, Obr. 4). Vzhľadom na
určité rozdielnosti budeme vápencové a dolomitické časti súvrstvia opisovať oddelene.

Obr. 14. Umelý skalný odkryv v steinalmských
vápencoch v lomíku neďaleko vstupu do jaskyne (dok.
bod. KB-075)

Obr. 15. Hraničná dolomitická zóna na rozhraní
gutensteinského a steinalmského súvrstvia, s. svah kóty
Öregcsúr.
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Obr. 16. Pruh dolomitov steinalmského súvrstvia odkrytý
vo vývrate pri (dok. bod KB-087)

Obr. 17. Malé škrapové útvary hornín v prechodnom
vývoji medzi svetlosivými organodetritickými vápencami
a béžovými-sivými dolomitmi (dok. bod KB-197)

vápencový súbor steinalmského súvrstvia
Pôvodná

mikroštruktúra

steinalmských

vápencov

je

viac-menej

ovplyvnená

rekryštalizáciou. Základná hmota je najčastejšie mikrosparitová/mikritová, ale vyskytujú sa aj
pasáže niekedy bežnejšieho sparitu, ktorý vzácne v niektorých vzorkách prevláda a sú v ňom
lokálne zachované útržky mikrosparitu. Spravidla lokálne je občas vyvinutý tmel. Alochémy sú
prevažne nevytriedené. Ich identifikáciu sťažuje rekryštalizácia. Z hľadiska mikroštruktúry možno
časť vápencov steinalmského súvrstvia zaradiť k lastúrnikovým biopelintramikrosparitom
(lastúrnikovo-peloidno-intraklastový wackestone), lastúrnikovo-echinodermátovým biosparitom
(lastúrnikovo-echinodermátový grainstone) (TAB. 1, Obr. 2). V študovaných vzorkách sa
vyskytujú aj pasáže intrapelsparitu/intrapelbiosparitu (intraklastovo – peloidný grainstone /
intraklastovo – peloidno – biogénny grainstone), v ktorých bývajú niekedy komponenty viac-menej
vytriedené, intrabiopelmikrosparitu / intrabiopelsparitu (intraklastovo – biogénno – peloidný
wackestone / grainstone), resp. lokálne intrapelbiomikrosparitu (intraklastovo – peloidno –
biogénny wackestone).
Zaznamenali sme lastúrnikovú, lastúrnikovo-echinodermátovú, resp. foraminiferovú (TAB.
1, Obr. 6) mikrofáciu.. Vyskytla sa aj mikrofácia dasykladálnych rias (viď nižšie).
Prítomné sú mikritové (mudstone) klasty menších rozmerov, ktoré sú niekedy dobre
opracované. Spravidla bežne až hojne sa vyskytujú peloidy, ktoré miestami tvoria výraznejšie
akumulácie. Nie je vylúčené, že časť z nich je „výsledkom“ rekryštalizácie.
Fosílne zvyšky sú silno rekryštalizované. Niekedy sa vyskytujú iba vo forme fantómov.
Zastupujú ich bentické dierkavce, prípadne fragmenty ich schránok Niekedy sa jedná dominantne
o jedincov rodu Earlandinita CUMMINGS. Vo výbrusoch sme identifikovali nasledovné formy:
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Trochammina alpina KRISTAN-TOLLMANN (TAB. 5, Obr. 5)
Trochammina jaunensis BROENNIMANN et PAGE.
Valvulina azzouzi SALAJ
Earlandinita elongata SALAJ
Earlandinita grandis SALAJ
Earlandinita cf. grandis SALAJ
Earlandinita cf. ladinica SALAJ
Endothyranella wirtzi KOEHN–ZANINETTI (TAB. 1, Obr. 3, TAB. 5, Obr. 7)
Agathammina austroalpina KRISTAN-TOLLMANN et TOLLMANN
Agathammina cf. austroalpina. KRISTAN-TOLLMANN et TOLLMANN (TAB. 5, Obr. 8)
Meandrospira dinarica KOCHANSKY-DEVIDÉ et PANTIĆ
Meandrospiranella samueli SALAJ
Arenovidalina chialingchiangensis HO
Nodosaria sp.
Lenticulina sp.
Frondicularia woodwardi HOWCHIN
Austrocolomia marschalli OBERHAUSER
Pseudoglandulina conica MIKLUKHO-MAKLAY (TAB. 5, Obr. 4)
Zastúpená je aj sesílna forma Planiinvoluta carinata LEISCHNER
Pomerne bežne sa niekedy vyskytujú aj dasykladálne riasy (TAB. 3, Obr. 4; 7), z ktorých S.
Buček určil:
Physoporella sp. (TAB. 3, Obr. 5)
Physoporella pauciforata v. pauciforata PIA ex BYSTRICKÝ.
Prítomné sú aj porostromátne riasy, ktoré zastupuje Heterotrichella sp.
Biogénne zvyšky reprezentujú tiež hladkostenné Ostracoda div. sp., prípadne ich misky,
úlomky

lastúrnikov,

ktoré

sú

vzácne

korodované,

gastropódov,

?ramenonožca,

silno

rekryštalizované plytkovodné elementy patriace hubkám, riasy (v rámci nich dasykladálne formy,
ktorých presná identifikácia je vzhľadom na zachovanie obyčajne problematická), ktoré sú niekedy
až na výnimky vzácne, fragmenty ostnatokožcov len ojedinele s náznakmi sieťovitej štruktúry,
mikroproblematiká Tubiphytes obscurus MASLOV, Aeolisaccus dunningtoni ELLIOTT a ďalší
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rekryštalizovaný biodetrit. Vyskytli sa aj silno rekryštalizované problematické ?organické zvyšky a
tiež okrúhle, resp. oválne prierezy neistej príslušnosti.
Niektoré horniny steinalmského súvrstvia sú silno rozpukané (TAB. 1. Obr. 8). Ich
primárny charakter, ktorý je viac-menej ovplyvnený rekryštalizáciou, možno pozorovať len
fragmentárne.

Vzorka

KB-097

reprezentuje

v podstate

?brekciu.

Prítomné

sú

ostro

ohraničené úlomky (dolo)mikritovej/(dolo)mikrosparitovej štruktúry s obsahom detritu, resp.
?biodetritu malých rozmerov. Základná hmota (matrix) je väčšinou sparitová len lokálne
s mikritickejšími pasážami. V niektorých častiach sa vyskytujú silno rekryštalizované dasykladálne
riasy (TAB. 3, Obr. 7) v takom množstve, že sa jedná už o vyššie avizovanú mikrofáciu
dasykladálnych rias. Tektonicky postihnutý sediment reprezentuje aj vzorka 258 Sk, ktorá má
miestami charakter tektonickej brekcie (TAB. 2, Obr. 4). Úlomky sparitu, resp. drvina rovnakého
charakteru, sa v týchto pasážach nachádzajú v mikrosparitovej matrix. Materiál „pôvodného“
sedimentu nie je vytriedený. Nachádza sa obyčajne v mikrosparitovej základnej hmote. Vyskytujú
sa ale aj pasáže tvorené hrubokryštalickým lamelovaným kalcitom
V rámci skúmaných vzoriek sme zaznamenali laminovaný, tlakovo postihnutý sediment.
Laminácia je spôsobená rôznym stupňom rekryštalizácie základnej hmoty ako aj rôznou veľkosťou
prítomných zŕn v jednotlivých laminách. Laminy sú nerovnakej hrúbky, vzácne sú sprehýbané
(TAB. 1, Obr. 7). U väčšiny z nich možno pozorovať mikrogradáciu. Prítomnosť organických
zvyškov v nich je otázna.
Prítomné sú mikrostylolity vyplnené Fe minerálmi, ktoré spôsobujú hrdzavohnedé
sfarbenie. Miestami impregnujú aj základnú hmotu. Vzácne sme zistili prítomnosť klencov
karbonátu a ojedinele najpravdepodobnejšie autigénneho kremeňa.
dolomity - dolomitické vápence steinalmského súvrstvia
V spodnej zóne steinalmského súvrstvia sa prakticky po celom území vyskytuje dobre
sledovateľný pruh dolomitov resp. dolomitických vápencov, ktoré pozvoľne prechádzajú z
dolomitických vrchných partií podložného gutensteinského súvrstvia. Ďalší relatívne dobre
sledovateľný tenší pruh dolomitických vápencov sme zistili v oblasti tzv. Panského lesa na východ
od východného okraja veľkej lúky tiahnúcej sa od Šindlového košiara.
Dolomitizované vápence sú silno rekryštalizované, niekedy možno pozorovať lamelovanie.
Len útržkovito obsahujú zachovanú mikrosparitovú základná hmota. Vyskytujú sa v nich
sporadické nepravidelne roztrúsené klence dolomitu, ktoré sú občas korodované. Pre niektoré
klence je typický tmavý lem. Dolomitizované vápence reprezentujú hlavne loferity a stromatolity
obyčajne s typickou sparitovou kresba – póry vysychania riasových podušiek (TAB. 1, Obr. 6).
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Základná hmota je viac-menej rekryštalizovaná, najčastejšia mikrosparitová/mikritová s lokálnymi
poliami sparitu. Zistili sme foraminiferovú mikrofáciu (TAB. 1, Obr. 6).
Prítomné sú pomerne zriedkavé klasty karbonátov mikritovej (mudstone) štruktúry bez
organických zvyškov, ktoré sú niekedy až dokonale opracované. Ojedinele sme zaznamenali aj
„klast“, resp. „pasáž“ s klencami karbonátu. Vyskytujú sa spravidla bežné peloidy, ktoré niekedy
tvoria výraznejšie akumulácie. Miestami sa stávajú najčastejšími komponentami horniny.
V tomto súbore hornín sme zistili prítomnosť bentických dierkavcov reprezentovaných:
Trochammina almtalensis KOEHN-ZANINETTI
Trochammina jaunensis BROENNIMANN et PAGE
Earlandinita oberhauseri SALAJ (TAB. 5, Obr. 9)
Endothyranella sp.
Endothyranella robusta SALAJ (TAB. 6, Obr. 7)
Endothyranella wirtzi KOEHN-ZANINETTI (TAB. 4, Obr. 4)
Meandrospira deformata SALAJ
Meandrospira dinarica KOCHANSKY-DEVIDÉ et PANTIĆ (TAB. 4, Obr. 1, 2, 3; TAB. 5, Obr.
1, 2)
Meandospiranella samueli SALAJ (TAB. 5, Obr. 3)
Frondicularia woodwardi HOWCHIN (TAB. 4, Obr. 13)
Diplotremina subangulata KRISTAN-TOLLMANN
Duostomina sp.
Duostomina cf. alta KRISTAN-TOLLMANN.
Vyskytla sa aj sesílna bližšie neidentifikovaná forma.
Ďalšie rekryštalizované fosílne zvyšky zastúpujú riasy viacerých typov Prítomné sú
cyanofytné formy, ktoré obrastajú alochémy. Vyskytujú sa riasové hľúzky pomerne väčších
rozmerov. Zastúpené sú aj hladkostenné Ostracoda div sp., resp. ich misky, fragmenty lastúrnikov,
ostnatokožcov, schránky gastropódov, mikroproblematikum Tubyphytes sp. ako aj vzácne
problematické alochémy organického pôvodu a biodetrit. Prítomný je bližšie neidentifikovaný
plytkovodný element ruditovej veľkosti, prípadne jeho fragmenty.
Prítomné sú minerály Fe, ktoré zvýrazňujú mikrostylolity, prípadne sú sústredené
v puklinách. Miestami čiastočne impregnujú základnú hmotu.
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3.1.5. Wettersteinske súvrstvie (ladín – spodný karn)
Do wettersteinského súvrstvia zaraďujeme vápence v
južnej časti mapovaného územia. Priebeh rozhrania s podložnými
steinalmskými

vápencami

komplikovaný.

Južnú

líniu

je

kvôli
rozšírenia

početným
stanovuje

zlomom
hranica

študovaného územia: lesná asfaltová cesta zo sedla Soroška na
kótu Rakyta.
Wettersteinské súvrstvie sa pozvoľne vyvíja z podložného
steinalmského súvrstvia. V teréne sú tieto dve súvrstvia prakticky nerozlíšiteľné. V oboch
prípadoch ide o súbor lavicovitých až masívnych svetlých organogénnych vápencov (obr. 18.).
Makroskopicky bývajú skoro bielej až svetlosivej, len zriedkavo tmavšie sivej farby. Sú náchylné
na skrasovatenie (obr. 19.). Miestami sú v nich voľným okom viditeľné riasy (dasykladálne i
modrozelené), fragmenty hubiek ale aj lastúrnikov, ostnatokožcov a iných živočíchov. Hranicu so
steinalmskými vápencami sa nám podarilo určiť až podľa výsledkov mikroskopického výskumu.
Na základe získanej fauny sme zistili, že časť súvrstvia patrí ladinu a vyššia časť študovaných
sedimentov už prislúcha karnu.
Mikroskopické štúdium preukázalo, že pôvodná štruktúra wettersteinských vápencov je
vplyvom rekryštalizácie a občas aj rozpukanosti viac-menej zotretá, resp. potlačená. Základná
hmota je niekedy prevažne mikritová/mikrosparitová, ale popri nej sa vyskytujú aj bežné pasáže so
sparitovou základnou hmotou, ktorá v niektorých vzorkách prevláda (občas je veľmi hrubozrnná
a býva aj intenzívne lamelovaná), ba až dominuje a naopak len miestami sú v nej zachované
fragmentárne stopy po mikrite/mikrosparite. Prítomný je niekedy bežný tmel. Zaznamenali sme aj
pasáže

intrapelbiosparitovej

(intraklastovo

–

peloidno

–

biogénny

grainstone)

/intrapelmikrosparitovej (intraklastovo – peloidný wackestone) štruktúry (TAB. 1, Obr. 5).
Výnimočne sa vyskytujú „nesúrodé“ polia, okrem iného lokálne laminovaného sedimentu,
v ktorom majú laminy gradačnú štruktúru ako aj lokálne časti, ktoré majú brekciovitý charakter.
Zaznamenali sme však aj vzorku, ktorá reprezentuje počiatočné štádium tektonickej dolomitovej
brekcie.
Nevytriedené alochémy sú nepravidelne usporiadané. Mikrofácia je najčastejšie hubková
(TAB. 2, Obr. 6), resp. hubkovo-riasová.
Prítomné sa obyčajne malé klasty mikritovej (mudstone) štruktúry a peloidy. Klasty svojou
veľkosťou neraz hraničia s peloidmi. Zaznamenali sme aj oblasti so zvýšeným výskytom peloidov
(pelmikrosparit/pelsparit – peloidný wackestone/peloidný grainstone). Miestami sú prítomné
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zriedkavé klasty sparitu s lemami mikritu. Vyskytujú sa aj dokonale opracované „úlomky“
mikrosparitu s klencami karbonátov, prípadne rekryštalizovanou drvinou (nemožno vylúčiť, že sa
niekedy jedná o výplň fosílií). Niektoré okrúhle, resp. až dokonale opracované „klasty“
mikritovej/mikrosparitovej (mudstone) štruktúry je problematické zaradiť. V pasáži s výraznejšie
rekyštalizovanou základnou hmotou sme zaregistrovali onkolit.

Obr. 18. Skalný odkryv na kóte 612 m n.m. (dok. bod.
KB-075) – vzorka z tejto lokality (č. vz. 17) jednoznačne
poukazuje na vekový interval ladin až spodný karn

Obr. 19. Škrasovatené wettersteinské vápence v záreze
lesnej cesty (KB-221)

Do komplexu karbonátov wettersteinského súvrstvia patria aj stromatolity, resp. loferity pre
ktoré je typická sparitová kresba spôsobená vysychaním riasových podušiek (TAB. 2, Obr. 2).
Rekryštalizované sú samozrejme aj organické zvyšky, ktorých identifikácia je preto niekedy
výrazne obmedzená, resp. problematická. Týka sa to hlavne najbežnejšie sa vyskytujúcich fosílií,
ktoré reprezentujú plytkovodné, resp. rífotvorné prvky vyplnené hrubokryštalickým, občas
lamelovaným, kalcitom. Väčšinou sa jedná najpravdepodobnejšie o vápnité hubky. Zaznamenali
sme aj dobre zachované kolónie vápnitých hubiek z radu Sphinctozoa STEINMANN (TAB. 3, Obr. 1,
2, TAB. 3, Obr. 3). Prítomné sú riasy, resp. ich fragmenty, zastúpené dasykladálnymi (TAB. 3,
Obr. 6), prípadne modrozelenými (TAB. 3 Obr.8) ako aj cyanofytnými formami, ktoré tvoria lemy
(obrastajú) okolo alochémov, hlavne fosílnych zvyškov (miestami sa vyskytujú hľúzky), ako aj
ďalší reprezentant bližšie neurčenej riasy. RNDr. S. Buček, CSc. zistil prítomnosť rias:
Ladinella porata OTT
Plexoramea sp.
Plexoramea ?gracilis SCHÄFER et SENOWBARI-DARYAN
Plexoramea cerebriformis MELLO
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Biogénne zvyšky zastupujú tiež hladkostenné Ostracoda div. sp. (TAB. 1, Obr. 5), resp.
misky lastúrničiek, fragmenty hrubostenných lastúrnikov, prierez schránkou zrejme juvenilného
lastúrnika, úlomky ostnatokožcov (v rámci nich kolumnálium krinoida), schránky gastropódov,
fragment machovky (TAB. 2, Obr. 7), mikroproblematiká Tubiphytes obscurus MASLOV,
Aeolisaccus dunningtoni ELLIOT, forma zo skupiny Paratintinnina BORZA et SAMUEL patriaca
Paratintinnina tintinniformis BORZA et SAMUEL (TAB. 5, Obr. 12) ako aj ďalší zástupca incertae
sedis zo skupiny Amphorella BORZA et SAMUEL reprezentujúci najpravdepodobnejšie Amphorella
bicamerata bicamerata BORZA et SAMUEL. Prítomný je biodetrit. V sedimentoch wettersteinského
súvrstvia sa vyskytujú aj neprehliadnuteľní a z hľadiska vekového zaradenia významní
reprezentanti dierkavcov.
Identifikovali sme nasledujúce taxóny:
Pilamminella gemerica SALAJ (TAB. 5, Obr. 11, TAB. 6, Obr. 5)
Pilamminella kuthani SALAJ (TAB. 6, Obr. 4)
?Gandinella falsofriedli SALAJ
Reophax sp.
Ammobaculites sp.
Trochammina sp.
Trochammina almtalensis KOEHN-ZANINETTI
Trochammina alpina KRISTAN-TOLLMANN
Trochammina jaunensis BROENNIMANN et PAGE
?Gaudryinella clavuliformis TRIFONOVA
Valvulina azzouzi SALAJ (TAB. 5, Obr. 6)
?Earlandinita sp.
Earlandinita cf. grandis SALAJ
Earlandinita ladinica SALAJ (TAB. 6, Obr. 9)
Endothyranella robusta SALAJ
Endothyranella wirtzi KOEHN-ZANINETTI
Agathammina austroalpina KRISTAN-TOLLMANN et TOLLMANN
Agathammina cf. austroalpina KRISTAN-TOLLMANN et TOLLMANN
Meandrospira deformata SALAJ
Bispiranella ovata SAMUEL, SALAJ et BORZA
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Arenovidalina amylovoluta HO
Arenovidalina chialingchiangensis HO
Ophthalmidium sp.
Ophthalmidium ?tori ZANINETTI et BROENNIMANN
Ophthalmidium ?tricki LANGER
?Spiroloculina praecursor OBERHAUSER
?Gsollbergella spiroloculiformis (ORAVECZNÉ-SCHEFFER)
Frondicularia woodwardi HOWCHIN
Austrocolomia cf. marschalli OBERHAUSER
Turrispirillina prealpina ZANINETTI et BROENNIMANN
Permodiscus pragsoides OBERHAUSER (TAB. 4, Obr. 5)
Aulotortus sinuosus WEYNSCHENK
Angulodiscus gaschei gaschei KOEHN-ZANINETTI et BROENNIMANN
Angulodiscus cf. gaschei praegaschei KOEHN-ZANINETTI et BROENNIMANN
Diplotremina astrofimbriata KRISTAN-TOLLMANN
Diplotremina subangulata KRISTAN-TOLLMANN
Duostomina sp.
Duostomina cf. alta KRISTAN-TOLLMANN
?Duostomina magna TRIFONOVA
Zastúpené sú aj nodosaridné a miliolidné formy.
Sesílne formy:
Tolypammina gregaria WENDT (TAB. 5, Obr. 10)
Planiinvoluta sp.
Planiinvoluta carinata LEISCHNER
Pukliny sú vyhojené hrubokryštalickým niekedy lamelovaným kalcitom, ktorý môže byť
impregnovaný Fe minerálmi, čo spôsobuje hrdzavohnedé sfarbenie. Výnimočne sa popri kalcite
impregnovanom minerálmi Fe vyskytuje kremeň. Minerály Fe sa niekedy nachádzajú aj popri
puklinách a zvýrazňujú tiež mikrostylolity. Zaznamenali sme aj kvázi tenkú vykliňujúcu puklinu,
v ktorej je prítomná v mikritovej hmote hlavne karbonátová drvina a klence karbonátov. Možno pri
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nej pozorovať „useknuté“ alochémy rovnako ako niekedy pri iných puklinách, ktorých výplň má
ojedinele charakter kvázi tektonickej brekcie.
Do wettersteinského súvrstvia sme zaradili aj horninu reprezentuje brekciu. V základnej,
silno rekryštalizovanej až mramorizovanej (lamelovanie aj dvojčatné), hmote (matrixe) sa
vyskytujú úlomky hornín (TAB. 2, Obr. 3), z ktorých za zmienku stoja hlavne dva s obsahom silno
rekryštalizovaných bentických dierkavcov Pilamminella gemerica (SALAJ) (TAB. 6, Obr. 5), resp.
aj Pilamminella kuthani SALAJ. Jedná sa o úlomky pochádzajúce najpravdepodobnejšie z
wetersteinského vápenca. V matrix sú zastúpené tiež úlomky z loferitu, resp. kvázi laminovaného
sedimentu, čo je spôsobené zrejme dolomitizáciou horniny a iné klasty hornín. Úlomky s obsahom
dierkavcov pochádzajú z karbonátov najpravdepodobnejšie spodného karnu. Brekcia je súveká,
resp. mladšia ako karn.
3.1.6. Červené kalové vápence (?anis – ?ladin)
V suti sme zriedkavo našli aj úlomky
ružovkastých

až

červených

jemnozrnných

vápencov, ktoré v sebe môžu obsahovať
ostrohranné

úlomky

(gutensteinských?),

ale

tmavosivých
aj

svetlých

(steinalmských) vápencov. Inokedy vykazujú
viditeľnú tenkú lamináciu (obr. 20.). Nikde
Obr. 20. Červené kalové vápence (vľavo vz. 24 z dok.
bodu KB-091, vpravo vz. č. 7) – kým ľavá vzorka
preukazuje jemnú lamináciu červených vápencov
uprostred svetlosivých steinalmských vápencov, v pravej
vzorke
sú inkorporované ostrohranné
úlomky
tmavosivých gutensteinských vápencov.

netvoria mapovateľné doskovité telesá. Úlomky
sme najčastejšie zistili v suti pod bralami, čo
naznačuje, že pravdepodobne pochádzajú z
nižších

strednotriasových

horizontov,

najpravdepodobnejšie z prostredia steinalmských vápencov aniskeho veku, prípadne z karbonátov
zo spodnejších časti ladinu. Vzhľadom na to, že z nich nebola identifikovaná žiadna fauna, ich vek
je neznámy.
Korelácia by bola možná so schreyeralmskými vápencami (vek: ilýr – fasan), avšak
rohovce, ktoré sú typické pre toto súvrstvie, neboli nikde zistené.
Ako ďalšia možnosť sa núka porovnanie zo žarnovskými vápencami meliatika (vek: o niečo
starší: pelsón až fasan), s ktorými preukazujú väčšiu podobnosť. Ide však o súvrstvie známe z inej
tektonickej jednotky: meliatika, kde v klasických terénoch tvoria výplne neptunických dajok v
steinalmských – resp. v „meliatskej terminológii“ hončianskych – vápencoch, a tým naznačujú
začiatok riftingu meliatskeho bazéna od pelsónu. Musíme však poznamenať, že objavenie sa
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žarnovských vápencov v meliatiku znamená veľmi výrazný a náhly pokles rozlámanej platformy,
ktorá sa už nikdy nedokázala vynoriť späť na predchádzajúcu úroveň. V našom teréne je situácia
iná, po steinalmských vápencoch bez viditeľného hiátu nasledujú wettersteinské vápence.
3.1.7. Tisovecké vápence (vrchný karn)
Komplex platforemných vápencov pozvoľne pokračuje až
na okraj študovaného územia. Ide prakticky o rovnaký horninový
typ ako wettersteinské vápence, od ktorých sú v teréne prakticky
nerozoznateľné. Reprezentujú ich svetlo- až tmavšie sivé
organodetritické vápence (obr. 21.).
V

predchádzajúcich

geologických

mapách

(BYSTRICKÝ,1658, 1964; MELLO et al., 1996) boli tieto komplexy
hornín označené za wettersteinské súvrstvie, Ich odlišný vek odhalil až mikroskopický výskum.
V tisoveckých vápencoch sa nachádza pestré spektrum nevytriedeného a nepravidelne
usporiadaného materiálu, ktorý sa vyskytuje v mikritovej/mikrosparitovej, niekedy aj v sparitovej
základnej hmote. Inokedy možno pozorovať pasáže tvorené hrubozrnným, niekedy intenzívne
lamelovaným kalcitom bez alochémov, resp. až tmel. Mikrofácia je riasová, prípadne riasovoforaminiferová.
Bežne až hojne sú prítomné peloidy, ktoré miestami tvoria polia pelsparitu (peloidný
wackestone). Vyskytujú sa pomerne dobre, výnimočne až dokonale opracované klasty (gravely).
V niektorých študovaných vzorkách sa lokálne nachádzajú oblasti, ktoré pripomínajú
sparitovú kresbu (loferitová štruktúra). Ďalšie vzorky sú už typickými reprezentantmi loferitov
s charakteristickými pórmi vysychania riasových podušiek (sparitová kresba). Prítomné sú v nich
tiež klasty, z ktorých niektoré sú až dokonale opracované, takže ich možno zaradiť ku gravelám
a peloidy, ktoré sa občas vyskytujú v hojnom množstve. Vyskytujú sa ojedinelé polia hrubozrnného
sparitu so silno rekryštalizovanými „bezštruktúrnymi“ alochémami so sparitovou výplňou bez
zaradenia.
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Silno rekryštalizované fosílne zvyšky
v sedimentoch

zaradených

do

tisoveckých

vápencov zastupujú riasy viacerých typov
(cyanofytné riasy bežne obrastajú alochémy),
fragmenty hrubo i tenšiestenných lastúrnikov,
schránky ulitníkov (TAB. 2, Obr. 8), veľmi
vzácne

hladkostenné

sp., Tubiphytes

Ostracoda

sp.

div.

(v loferitoch),

mikroproblematikum ?Microtubus babai (určil
Obr. 21. Skalný odkryv v tisoveckých vápencoch (v
dôsledku zlomovej tektoniky asymetrickom) závrte v
oblasti Vyšný vrch (dok. bod. KB-252)

S.

Buček),

juvenilného

ojedinelý

prierez

ramenonožca,

schránkou

biodetrit

a

v neposlednom rade viac-menej bežné bentické dierkavce, ktoré indikujú vrchný trias – karn.
Reprezentujú ich:
Pilamminella kuthani SALAJ
Pilamminella cf. kuthani SALAJ
Textularia exigua SCHWAGER (TAB. 6, Obr. 8)
Trochammina alpina KRISTAN-TOLLMANN
Trochammina almtalensis KOEHN-ZANINETTI
Trochammina jaunensis BROENNIMANN et PAGE
?Valvulina azzouzi SALAJ
Earlandinita sp
Tetrataxis aff. nana KRISTAN-TOLLMANN
Tetrataxis inflata KRISTAN (TAB. 4, Obr. 6)
Agathammina austroalpina KRISTAN-TOLLMANN et TOLLMANN
?Frondicularia woodwardi HOWCHIN
Aulotortus sp.
Aulotortus sinuosus WEYNSCHENK
Rakusia oberhauseri SALAJ (TAB. 6, Obr. 6)
Angulodiscus sp.
Angulodiscus gaschei gaschei KOEHN-ZANINETTI et BROENNIMANN (TAB. 6, Obr. 3)
Diplotremina altoconica KRISTAN-TOLLMANN (TAB. 6, Obr. 10)

26

Kronome, B. a Boorová, D.:

Geologická stavba okolia Krásnohorskej jaskyne a priľahlej časti Silickej planiny

Diplotremina astrofimbriata KRISTAN-TOLLMANN
Diplotremina subangulata KRISTAN-TOLLMANN
Duostomina sp.
Duostomina magna TRIFONOVA (TAB. 6, Obr. 11)
Vyskytla sa aj sesílna forma: Planiinvoluta carinata LEISCHNER (TAB. 4, Obr. 14)
Z rias určil S. Buček nasledovné taxóny:
?Teutloporella cf. herculea STOPPANI
?Macroporella sp. PIA
3.1.8. Dachsteinské / furmanecké vápence (norik)
Prítomnosť dachsteinských. resp. furmaneckých vápencov
(podobne ako už aj u tisoveckých vápencov) bola potvrdená až po
vyhodnotení výbrusov. Vo viacerých vzorkách sa na základe
bentických dierkavcov prekvapujúco zistil nórsky vek, ktorý v
danom type silického sledu odpovedá dachsteinským, prípadne
furmaneckým vápencom. Výskyty sa sústreďujú na niektoré úseky
turistického chodníka od Rakyty k Studni a v okolí samotnej
Studne.
Ich prítomnosť je limitovaná na okraj skúmaného územia, kde je väčšinou miernejší,
zarastenejší terén, a preto sú hranice s podložnými členmi vrstvového sledu hypotetické. Obrysy
telies boli skonštruované podľa dvoch dokumentačných bodov a sklonu vrstiev.
Ide tiež o svetlé organodetritické vápence, ktoré je makroskopicky prakticky nemožné
odlíšiť od podložných tisoveckých, resp. wettersteinských vápencov.
Z mikrofaciálneho, resp. mikrobiostratigrafického hľadiska bol zo sedimentov zaradených
k dachsteinským/furmaneckým vápencom študovaný kvázi hľuznatý vápenec. Dominantnú časť
horniny vo výbruse tvorí pasáž s mikrofáciou, ktorú možno nazvať ako ulitníkovo-dierkavcovoechinodermátová. Základná hmota je prevažne mikrosparitová. Miestami sa vyskytujú polia,
v ktorých sa nenachádzajú fosílne zvyšky, ktoré bývajú inak viac-menej výrazne nahromadené.
Sporadicky je základná hmota sparitová. Materiál je nevytriedený, nepravidelne usporiadaný.
Z hľadiska stanovenia stratigrafickej pozície študovaného karbonátu je dôležitý výskyt
bentických dierkavcov, ktoré indikujú vrchný norik-rét. Spravidla sú veľmi silno rekryštalizované,
takže sú po nich zachované neraz iba fantómy. Identifikované boli viacerí zástupcovia
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Angulodiscus friedli (KRISTAN-TOLLMANN) (TAB. 6, Obr.2) ako aj forma Glomospirella sp.
Organické zvyšky popri schránkach, resp. ich fragmentoch, ulitníkov (TAB. 2, Obr. 1),
spomínaných dierkavcov a úlomkoch ostnatokožcov (echinodermát), reprezentujú zvyšky hrubo
i tenšiestenných lastúrnikov a vzácne hladkostenné Ostracoda div. sp., resp. biodetrit.
Prítomný je autigénny idiomorfne obmedzený undulózne zhášajúci kremeň, ktorý býva
niekedy korodovaný, prípadne má tmavohnedé lemy, alebo je celý impregnovaný Fe minerálmi.
Ojedinelá je sľuda.
Na kontakte dvoch odlišných mikrofácií (kvázi hľúz) bola zaznamenaná úzka zóna so
zátekmi Fe minerálov a s obsahom kremeňa (TAB. 2, Obr. 1).
Druhá „hľuza“ je výraznejšie rekryštalizovaná, čo sťažuje jej čitateľnosť. Vytratili sa z nej
takmer ulitníky, dierkavce sú zastúpené iba ojedinele a ich bližšia identifikácia je problematická.
Prítomné sú klasty tvorené mikrosparitom (mudstone) a peloidy. Sľuda je veľmi zriedkavá aj keď
častejšia ako v prípade skôr opísaného sedimentu.
K dachsteinským/furmaneckým vápencom bol zaradený aj ďalší typ sedimentu, ktorý má
charakter loferitu. Prítomné sú póry vysychania riasových podušiek (sparitová kresba). Základná
hmota je obyčajne mikrosparitová, miestami až sparitová s množstvom peloidov ako aj spravidla
malých klastov mikritovej (mudstone) štruktúry. Zaznamenali sme aj ojedinelé dokonale
opracované úlomky mikritovej štruktúry.
Silno rekryštalizované fosílne zvyšky reprezentuje spoločenstvo bentických dierkavcov na
základe ktorého bol študovaný vápenec zaradený do norika. Zastúpené sú:
Valvulina azzouzi SALAJ
Earlandinita ladinica SALAJ
Frondicularia woodwardi HOWCHIN
Angulodiscus friedli (KRISTAN-TOLLMANN) (TAB. 6, Obr.1) (v Západných Karpatoch Salaj
a kol. (1983) uvádzajú výskyt tejto formy od najvyššieho norika)
Angulodiscus gaschei gashei KOEHN-ZANINETTI et BROENNIMANN
Angulodiscus sp.
sesílne formy:
Tolypamina gregaria WENDT
Planiinvoluta irregularis SALAJ, BORZA et SAMUEL
ako aj ďalšie fragmenty bližšie neidentifikovaných schránok dierkavcov.
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Pomerne bežne sa vyskytujú riasy viacerých typov. Veľmi vzácne sú hladkostenné
Ostracoda div. sp., ojedinelý fragment lastúrnika a ďalší biodetrit.
Prítomné sú minerály Fe, ktoré spôsobujú hrdzavohnedé sfarbenie hlavne mikrostylolitov
a výnimočne impregnujú aj pukliny.

3.2. Kvartérny obal

Mapovaním kvartérneho pokryvu sa podrobne zaoberal kolektív geológov pod vedením P.
Šefčíka, a preto sa tu zaoberáme týmito útvarmi iba v nevyhnutnej miere.

3.2.1. Výplne závrtov
Výplne závrtov tvoria osobitú skupinu kvartérneho
pokryvu. Už na prvý pohľad ide o rôznorodú skupinu, od prevažne
kamenných až po silne ílovité sedimenty.
Samotné závrty reprezentujú rôzne vývojové štádia a majú
veľmi odlišné rozmery od pár desiatok metrov až po vyše 250 m
(obrovský plytký závrt s lúkou v kotline blízko západného okraja
mapovaného územia s neoficiálnym názvom „Urak töbre“, obr.
22.).
Priestorové rozmiestnenie závrtov často
odzrkadľuje

určitú

„logiku“,

ktorá

pravdepodobne súvisí so zlomovými zónami,
prípadne

aj

stratigrafickými

rozhraniami.

Vzhľadom na osobitosti terénu, na planine je
táto (sčasti hypotetická) „logika“ jediným
vodítkom pri hľadaní prvkov štruktúrnej stavby,
a preto vymapovaný priebeh zlomov na planine
treba brať s určitou rezervou.
Obr. 22. Veľký plytký závrt „Urak töbre“
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3.2.2. Svahové sedimenty
Svahové sedimenty sa v oblasti vyskytujú iba na severnom
svahu planiny nad nivou Čremošnej a siahajú relatívne vysoko vo
svahu. V týchto vyšších partiách ich hranica so suťovými kužeľmi
a kamennými moriami pokrývajúcimi bezprostredné úpätia brál je
nejasná, pretože sa tieto dva typy pokryvu prekrývajú. Vo
všeobecnosti platí, že nástupom gutensteinských vápencov, nad
ktorými vyššiu časť sledu tvoria už odolnejšie karbonáty silicika,
sa viac alebo menej náhle zmení aj morfológia svahu. Spodnejšie
časti s miernym sklonom zodpovedajú spodnotriasovým bridličnatým („slienitým“) súvrstviam.
Suťoviská začínajú prevládať nad touto hranicou, pričom môžu mať dosah takmer až po dolinu
Čremošnej (napr. pri východnom okraji mapovaného územia). Na základe podobnej logiky na
zalesnených svahoch medzi obcou Krásnohorská dlhá lúka a k. Öregcsúr sme zistili masívny
výskyt kvartérnych svahových hlín so suťovým materiálom. Podľa vývratov a umelých rigolov
odhadujeme, že hrúbka pokryvu svahových hlín tu môže predstavovať aj niekoľko metrov
(obr. 23.). Preto sme ich aj vyznačili do mapy, pričom je jasné, že sa pod nimi nachádzajú opäť
spodnotriasové bridlice.
Ďalším bežným typom svahových sedimentov sú svahové hliny tvoriace podložie na
veľkých lúkach (obr. 24.).
Do skupiny svahových hlín zaraďujeme aj okraj veľkej lúky na planine, ktorá neleží na
závrtovej štruktúre.

Obr. 23. Vchod do Krásnohorskej jaskyne – môžeme si
všimnúť niekoľko metrov hrubý pokryv svahových
sedimentov v umelom odkryve napravo od vchodu.

Obr. 24. Pohľad na lúku medzi Rakytou a Studňou blízko
južného okraja planiny
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3.2.3. Sute, kamenné moria
Celý severný svah planiny je silne zasutený v dôsledku
značného náhleho prevýšenia. Vo vyšších partiách, kde sa
litológia náhle mení a tvrdšie karbonátové sedimenty (vápence i
dolomity gutensteinského a steinalmského súvrstvia) vytvárajú
morfologicky výraznú skalnú fasádu, býva zmena morfológie
bežne doprevádzaná mohutnými blokovými suťoviskami až
kamennými moriami.
V nižších častiach svahu je často ťažké ostro oddeliť
spodnú hranicu suťoviska a nástup svahových sedimentov. Suťové kužele pravdepodobne siahajú
dosť nízko, obzvlášť v oblasti približne nad vstupom do jaskyne.

3.2.4. Aluviálne sedimenty, nivy
Aluviálne sedimenty sa na mapovanom území vyskytujú
iba pri severnom okraji pri riečke Čremošná. Nachádzajú sa
jednak pri ústí potôčika, ktorý vyteká z jaskyne a čiastočne aj v
samotnej dedine, kde sú plochy pokryté aluviálnymi sedimentmi
do značnej miery aj zastavané, resp. je na nich futbalové ihrisko a
pod. Z hľadiska geologickej stavby nemajú väčší význam.
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4. Štruktúrna stavba územia
Okrem kvartérnych pokryvných útvarov územie buduje iba silický príkrov silicika.
Násunová plocha príkrovu je zakrytá kvartérnymi uloženinami v údolí Čremošnej. Náčrt hlavných
štruktúrnych prvkov znázorňuje obr. 25.

Obr. 25. Schéma hlavných štruktúrnych prvkov v oblasti Krásnohorskej dlhej lúky a priľahlej časti
Silickej planiny (podrobnejšie pozri prílohu č. 4)

4.1. Vrásové štruktúry
Existencia vrásových štruktúr je na študovanom území iba nepriamo spoznateľná
detekovateľná. Na základe štruktúrnych meraní usudzujeme, že východnú časť územia buduje nie
príliš výrazná brachysynklinálna štruktúra s osou naklonenou mierne na východ. Tento fenomén je
smerom na západ ešte menej výrazný.
Na tektonickej stavbe sa okrem týchto štruktúr oveľa významnejšie podieľajú dva zlomové
systémy.
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4.2. Zlomové štruktúry
4.2.1. Zlomový systém SSZ-JJV
Zlomový systém smeru sz.-jv. sa najviditeľnejšie prejavuje na severných svahoch
študovaného úseku planiny a je dobre pozorovateľný už z diaľky (obr. 26). Na planine sú tieto
zlomy prakticky nesledovateľné kvôli morfológii, ale aj kvôli podobnosti horninových celkov.
Zlomy majú poklesový charakter, ich tvar je mierne zaoblený vo vodorovnom, ale aj vertikálnom
smere, a preto sa v mapovom priemete na severných svahoch planiny ukazujú ako S-J až SSZ-JJVné.
4.2.2. Zlomový systém SZ-JV
Na území mapovanom v roku 2013 tento zlomový systém prakticky chýbal. Z hľadiska
geologickej stavby má pritom mimoriadny význam. Zlomový systém sa skladá z troch hlavných
dextrálnych bočno-posuvných (strike-slip) zlomov, medzi ktorými sa nachádzajú menšie
"pomocné" zlomy rovnakého zmyslu s nepravidelným priebehom. Tento zlomový systém sa zdá
byť mladší, nakoľko porušuje aj poklesový zlomový systém.
4.3. Netektonické štruktúrne prvky
Hlavne severný okraj planiny sa vyznačuje osobitnou morfológiou. Za hranou planiny sa
totiž často nachádza určitý, zvyčajne oblý "válov", ktorý často spája viaceré menšie závrty. Tieto
útvary považujeme za rozsadliny, gravitačne odtrhnuté a mierne posunuté úseky okraja planiny,
ktoré sa nachádzajú obvykle práve v miestach najstrmších svahov, kde sú skaly gravitačne
najmenej stabilné.

33

Obr. 26. Pohľad na severné svahy silickej planiny pri Krásnohorskej dlhej lúke z hlavnej cesty Košice – Rožňava približne pri Krásnej hôrke

Kronome, B. a Boorová, D.:
Geologická stavba okolia Krásnohorskej jaskyne a priľahlej časti Silickej planiny

34

Kronome, B. a Boorová, D.:

Geologická stavba okolia Krásnohorskej jaskyne a priľahlej časti Silickej planiny

5. Diskusia a závery
Geologická stavba mapovaného územia (okolie Krásnohorskej jaskyne a priľahlá časť
Silickej planiny) je pomerne zložitá. Na tektonickej stavbe sa podieľajú:


brachysynklinálna štruktúra, ktorá je zjavná hlavne vo východnej časti územia,
pravdepodobne smerom na západ stráca svoj význam



systém poklesových zlomov s oblým priebehom v smere približne S-J, resp. SSVJJZ (pravdepodobne starší systém)



systém strižných zlomov v smere SZ-JV (pravdepodobne mladší systém)

Horninový vrstvový sled je rozsegmentovaný poklesovými zlomami na relatívne úzke
„schodíky“, ktoré sú následne tiltované – poklesávané smerom k západu.
Ešte významnejším fenoménom je systém dextrálnych strižných zlomov, ktoré do
mapovaného územia v roku 2013 nezasahovali, resp. ich charakter nebol jasný a boli interpretované
ako poklesové zlomy. Tento systém na skúmanom území tvoria tri hlavné zlomy, ku ktorým sú
pridružené menšie vedľajšie zlomy rovnakého charakteru.
Pukliny viditeľné aj v Krásnohorskej jaskyni, ktoré majú smer cca. SV-JZ, odvodzujeme z
gravitačných svahových pohybov (rozsadlín). Ich smer je teda daný hlavne morfologicky určeným
smerom gravitačne nestabilného okraja planiny.

Mikropaleontologickým výskumom sme preukázali prekvapujúco široký vekový interval
svetlých platforemných vápencov v skúmanej časti Silickej planiny, hlavne na jej južnom okraji.
Posledným, najmladším členom stratigrafického sledu v predchádzajúcich prácach (napr. MELLO,
1996) boli ladínske – spodnokarnské wettersteinske vápence. Nami odobrané vzorky však indikujú,
že skúmané karbonáty sčasti patria už do karnu – norika, pričom nemožno vylúčiť ani rét, čím sa
ich stratigrafická pozícia posúva vyššie. Študované sedimenty sme zaradili do tisoveckého (karn),
resp. dachsteinského súvrstvia (norik). Z týchto vekových údajov zároveň môžeme predpokladať aj
zložitejšiu geologickú stavbu južných svahov planiny, ktoré boli na našu ľútosť už mimo rámca
študovanej oblasti.

Zo stratigrafického hľadiska sa problematickými javia aj červené jemnozrnné vápence,
ktoré boli zistené na viacerých miestach, ale vždy iba v suti. Vždy sa vyskytujú spolu s niektorým z
klasickejších platforemných typov karbonátov počnúc už gutensteinskými vápencami. Ich vzťah k
hosťujúcej hornine je vždy ostrý – zdá sa, že sú výplňami dutín. Ich vek a tým aj ich stratigrafické
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zaradenie zostávajú neznáme. To umožňuje viaceré teoretické možnosti korelácie so známymi
súvrstviami, pričom každé riešenie má svoje klady aj zápory. Ak ich chceme korelovať so strednoa vrchnotriasovými červenými pelagickými vápencami (schreyeralmský, resp. hallstattský
vápenec), vždy narazíme na fakt, že sú jemne laminované, chýbajú v nich typické rohovce a nikdy
nevytvárajú väčšie doskovité telesá. Odvážnejšou možnosťou riešenia by bola ich korelácia so
žarnovskými vápencami známymi z meliatika, na ktoré sa najviac podobajú.
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Dok.
bod

X
(S-JTSK)

Y
(S-JTSK)

Nadm.
výška
[m n.m.]

KB-065 -313802,80 -1248250,14

390

KB-066 -313834,73 -1248351,71

455

KB-067 -313882,46 -1248475,56

485

KB-068 -313912,68 -1248715,98

600

KB-069 -313631,48 -1248687,75

590

KB-070 -313387,26 -1248936,98

550

KB-071 -313090,01 -1248722,41

500

KB-072 -313268,80 -1248405,12

380

KB-073 -313088,56 -1248448,99

390

Lokalita
Krásnoh. Dlhá Lúka - uzáver umelého
rigolu nad vodostanicou; sk. odkryv v
chodníku
Krásnoh. Dlhá Lúka - lesná cesta nad
dedinou smerom na Dievčiu skalu;
defilé v lesnej ceste

Opis horniny

Stratigrafické zaradenie

Vek

Sklon
vrstiev
[°]

Č.
vzorky

sivohnedé - hnedosivé ílovité bridlice s
vápnitou zložkou

szinské

T1 spat

310/50
325/35

–

szinské

T1 spat

–

01

gutensteinske

T2 sp. anis

115/85

02

steinalmské

T2 vrch. anis

85/30

03

steinalmské

T2 vrch. anis

120/20

–

biely, svetlosivý až hnedastý
organogénny vápenec

steinalmské

T2 vrch. anis

–

04

tmavosivý rozpadavý dolomit

gutensteinske

T2 sp. anis

105/40

05

zvlnené laminované ílovité vápence
(zmiešané v suti s tmavými a svetlými
vápencami)

szinské

T1 spat

–

–

hnedastý - sivý zrnitý krinoidový (?)
piesčitý (?) vápenec

szinské

T1 spat

–

06

?

?

–

07

?

kvartér

–

–

?žarnovské
?hallstattské súv.

?T2 ladín - ?T3

115/50
108/60

08

svetlé (žltkasté, ružovkasté atď.)
vápence

alúvium

kvartér

–

09

tmavosivý vápenec s náznakmi
dolomitickej odlučnosti

steinalmské

T2 vrch. anis

130/30

10

svetlosivý organogénny vápenec

steinalmské

T2 vrch. anis

60/65
60/55

11

cca. 7 cm poloha čiernych krinoidových
vápencov vo vápnitých-ílovitých
bridliciach
zvrásnené cca. 2-5 cm hrubé vrstvy
Krásnoh. Dlhá Lúka - s. svah k.
tmavosivých až čiernych vápencov s
Öregcsűr (?; 602,3 m n.m.), sk. odkryv
bielymi žilkami
Krásnoh. Dlhá Lúka - vrcholová časť k.
svetlé, žltkasté - ružovkasté, často
Öregcsűr (?; 602,3 m n.m.); sk. odkryv,
úplne biele organogénne vápence
rozsyp
Krásnoh. Dlhá Lúka - okraj planiny na
v. od k. Öregcsűr (?; 602,3 m n.m.);
svetlé žltkastobiele vápence
rozsypovo-skalný hrebienok nad
bralami
Krásnoh. Dlhá Lúka - skalky vo svahu
závrtu na okraji planiny; sk. odkryv
Krásnoh. Dlhá Lúka - záver zvážnice
medzi dvomi radmi skál, sk. odkryv
Krásnoh. Dlhá Lúka - spodnejšia lesná
cesta v s. svahu planiny, cca. 100 na v.
od rozdvojenia lesných ciest;úlomky zo
sute
Krásnoh. Dlhá Lúka - v. okraj holorubu,
vývraty a úlomky pri spodnejšej lesnej
ceste
Krásnoh. Dlhá Lúka - úlomok v suti pri
lesnej ceste, cca. 20-25 m výšk. pod
okrajom blokovej sute pod bralami

–

–

–

–

KB-074

–

–

330

Krásnoh. Dlhá Lúka - vchod
Krásnohorskej jaskyne

KB-075 -312493,03 -1248498,73

350

Krásnoh. Dlhá Lúka - opustený lomík,
z. okraj lomu; sk. odkryv

KB-076 -312672,92 -1248583,19

405

KB-077 -313593,55 -1248509,12

450

KB-078 -313571,67 -1248592,30

540

Krásnoh. Dlhá Lúka - úpätie brál vo
svahu na z. od lomíka; bralká a
kamenné more pod nimi; sk. odkryv
Krásnoh. Dlhá Lúka - najspodnejšie
skalné výchozy vo svahu nad
vodostanicou; sk. odkryv
Krásnoh. Dlhá Lúka - spodný okraj brál
na v. od k. Öregcsűr (?; 602,3 m n.m.);
sk. odkryv

červený jemnozrnný vápenec s
úlomkami gutensteinskeho (?) vápenca
- výplň dutín?
čelo mohutného suťového svahu
tvoreného skoro výlučne steinalmskými
vápencami
svetlé (žltkasté, sv. šedé až biele)
vápence, často s tehlovočervenou
výplňou

Dok.
bod

X
(S-JTSK)

Y
(S-JTSK)

Nadm.
výška
[m n.m.]

Lokalita

Opis horniny

Stratigrafické zaradenie

Vek

Sklon
vrstiev
[°]

Č.
vzorky

gutensteinske

T2 sp. anis

90/30

12

KB-079 -312985,99 -1248783,87

550

Krásnoh. Dlhá Lúka - horný koniec
zvážnice na planinu; sk. odkryv

KB-080 -312658,02 -1248891,05

545

Krásnoh. Dlhá Lúka - nevýrazný
hrbolček na konci hrebienka na S okraji svetlosivý organogénny vápenec
planiny; staré zahlinené škrapy - rozsyp

steinalmské

T2 vrch. anis

–

13

KB-081 -312382,19 -1248733,06

450

Krásnoh. Dlhá Lúka - skalky vo svahu
nad lomíkom smerom na v. od neho

svetlosivý organogénny vápenec

steinalmské

T2 vrch. anis

–

14

KB-082 -313559,17 -1249644,93

565

Krásnoh. Dlhá Lúka - malé škrapové
svetlosivý organogénny vápenec
políčko na jv. od závrtu (k. 548); rozsyp

steinalmské

T2 vrch. anis

–

15

KB-083 -313597,43 -1249520,08

570

steinalmské

T2 vrch. anis

–

–

KB-084 -313446,17 -1249393,63

607

wettersteinske

?T2 ladín - ?T3
karn

–

16

KB-085 -313377,07 -1249253,26

612

steinalmské

T2 vrch. anis

–

17

KB-086 -313598,53 -1248976,90

575

wettersteinske

?T2 ladín - ?T3
karn

120/25

18

wettersteinske

?T2 ladín - ?T3
karn

–

19

ružový (vz. 20) a béžový (vz. 21)
organogénny vápenec

steinalmské

T2 vrch. anis

–

20, 21

svetlošedý organogénny (rífový?)
vápenec s mimoriadne bohatou faunou

steinalmské

T2 vrch. anis

–

22

steinalmské

T2 vrch. anis

–

23

wettersteinske

?T2 ladín - ?T3
karn

–

24

steinalmské

T2 vrch. anis

–

25

steinalmské súv.
(+?žarnovské / ?hallstattské
súv.

T2 vrch. anis
(+ ?ladín ?T3)

–

26

KB-087 -313864,84 -1248911,08

585

KB-088 -313682,06 -1249006,34

594

KB-089 -313720,00 -1249279,51

570

KB-090 -313407,00 -1249034,44

585

KB-091 -313006,00 -1249230,88

580

KB-092 -312639,67 -1249173,92

565

KB-093 -312949,97 -1248994,45

580

Krásnoh. Dlhá Lúka - cca. 100 m na sv.
od malého škrapového políčka na jv. od
závrtu (k. 548); skalka v lese
Krásnoh. Dlhá Lúka - vrchol k. 607 m
n.m., skalky vo svahu k závrtu na v. od
k.; skalky
Krásnoh. Dlhá Lúka - vrchol k. 612 m
n.m.; skalky

svetlosivý organogénny vápenec

svetlosivý organogénny vápenec
svetlosivý, trochu fľakatý organogénny
vápenec
svetlosivý fľakatý organogénny
vápenec s bohatou faunou

Krásnoh. Dlhá Lúka - skalky na s. okraji
závrtu na j. od zelenej tur. cesty medzi svetlobéžový organogénny vápenec
kótami 612 a 594 m n.m.; skalky
Krásnoh. Dlhá Lúka - veľký vývrat cca.
20 m od zelenej turistickej cesty
smerom na s. a cca. 20 m od okraja
lesa; vývrat
Krásnoh. Dlhá Lúka - vrchol k. 594;
rozsyp
Krásnoh. Dlhá Lúka - skaly na z. okraji
veľkého závrtu s lúkou (posed "Urak
töbre")

svetlošedý dolomit

Krásnoh. Dlhá Lúka - skalky pri zelenej
svetlošedý - béžový organogénny
tur. značke z lúky na v., j. svah k. 612
vápenec
m n.m. - "Panský les"; skaly
Krásnoh. Dlhá Lúka - strmý malý závrt
pri zelenej tur. značke pod k. 592; skaly
vo svahu závrtu
Krásnoh. Dlhá Lúka - mierny svah
neďaleko k. 592 m n.m., okraj mladého
lesíka (holorubu...); rozsyp
Krásnoh. Dlhá Lúka - mierny svah
vedľa mierneho plytkého závrtu s
holorubom

svetlošedý - béžový vápenec + červený
laminovaný vápenec (výplň dutiny?)
svetlošedý organogénny vápenec s
bohatou faunou
svetlošedý organogénny vápenec

Dok.
bod

X
(S-JTSK)

Y
(S-JTSK)

Nadm.
výška
[m n.m.]

Lokalita
Krásnoh. Dlhá Lúka - horný okraj
schodovitého pretiahlehé "súzávrtia" 34 závrtov usporiadaných v smere sszjjv.; skalky
Krásnoh. Dlhá Lúka - okraj závrtu 547
m n.m. pri lesnej asfaltke; skaly
Krásnoh. Dlhá Lúka - zárez lesnej
asfaltky; umelý sk. odkryv - defilé
Krásnoh. Dlhá Lúka - malý zárez lesnej
asfaltky pri holorube; umelý sk. odkryv defilé
Krásnoh. Dlhá Lúka - stena závrtu pri
zelenej tur. značke; skaly
Krásnoh. Dlhá Lúka - okraj holorubu na
(mape neoznačenej...) kótičke cca. 545
m n.m.; rozsypy
Krásnoh. Dlhá Lúka - okraj
podlhovastého "súzávrtia" cca. 50-60 m
od lesnej cesty; skala
Krásnoh. Dlhá Lúka - zarastený rigoľ pri
tiež zarastenej lesnej ceste nad obcou,
cca. 100-120 m od posledných domov;
sk. odkryv
Krásnoh. Dlhá Lúka - prvé skalky vo
svahu nad obcou; sk. odkryv
Škridlový košiar, okraj planiny, žltá zn.,
zárez lesnej c.
Škridlový košiar, zelená zn. na Z. od
š.koš., zárez lesnej c.
Škridlový košiar, k. 603 m n.m. na V od
okraja Š.koš.,

Stratigrafické zaradenie

Vek

Sklon
vrstiev
[°]

Č.
vzorky

svetlošedý organogénny vápenec

steinalmské

T2 vrch. anis

60/35

27

svetlošedý organogénny vápenec

steinalmské

T2 vrch. anis

50/18

28

svetlošedý organogénny vápenec

wettersteinske

?T2 ladín - ?T3
karn

50/30

29

svetlošedý organogénny vápenec

wettersteinske

?T2 ladín - ?T3
karn

–

30

svetlošedý organogénny vápenec

wettersteinske

?T2 ladín - ?T3
karn

–

31

svetlošedý organogénny vápenec

steinalmské súv.(?)

?T2 anis

–

–

svetlošedý organogénny vápenec

wettersteinske

?T2 ladín - ?T3
karn

–

32

steinalmské

T2 vrch. anis

–

33

wettersteinske

T2 ladín

130/30

34

szinské

T1 spat

gutensteinske

T2 sp. anis

—

195

gutensteinske

T2 sp. anis

—

?

wettersteinske

T2 ladín - T3 sp.
karn

—

?

Opis horniny

KB-094 -313202,69 -1249462,84

585

KB-095 -313340,49 -1249712,66

547

KB-096 -313046,62 -1249684,55

555

KB-097 -312565,56 -1249679,49

550

KB-098 -312820,72 -1249348,07

575

KB-099 -312451,15 -1249424,58

550

KB-100 -312419,79 -1249025,30

530

KB-101 -313582,45 -1248102,37

330

KB-102 -313449,68 -1248426,03

435

KB-194 -314557,46 -1248625,92

562

KB-195 -314890,91 -1248682,48

602

KB-196 -314171,94 -1248706,66

595

KB-197 -314285,28 -1249044,46

585

Malé skrapy pri lesnej c. od posledného prechod: svetlosivý organod. váp. a
malého závrtu na J cca. 30 m v lese
béžový-sivý dolomit

KB-198 -314582,17 -1249072,84

610

Okraj sčasti zarastenej lúky pri plochom svetlos. organodetr. váp. s hojnou
posede na vrcholku k. 612
faunou (gastrop., riasy.)

gutensteinske/steinalmske

T2 str. anis

—

198

KB-199 -314864,21 -1248879,01

625

Škridlový košiar, vrchol k. 628 na J od
svetlosivý organodetr. váp.
okraja lúky, bloky v suti, drobné škrapy

gutensteinske/steinalmske

T2 str. anis

—

—

KB-200 -315161,13 -1248784,81

590

wettersteinske

T3 karn

—

200

KB-201 -314769,01 -1248155,61

450

steinalmské

T2 vrch. anis

—

—

sivohnedá ílovitá bridlica s piesčitou
prímesou
tmavosivý vápenec
rozpadavé nepravidelne bridličnaté
čierne vápence
svetlosivé organodetr. váp. s hubkami
a riasami
prechod: svetlé org. váp. a tmavosivé
dolomitické váp.

Škridlový košiar, Z. svah k. 628, dolinky
svetlosivý organodetr. a riasový váp. s
s malými závrtmi, skalka v jednom
drobnými gastrop.
malom závrte
Dievčia skala, svah nad zárezom lesnej
c. z KDL na Dievč. skalu (žltá zn.),
čierne vápence
vývraty, suť

170/36

—

Dok.
bod

X
(S-JTSK)

Y
(S-JTSK)

Nadm.
výška
[m n.m.]

KB-202 -314570,37 -1248249,01

405

KB-203 -314527,30 -1248377,88

385

KB-204 -314377,33 -1248475,67

505

KB-205 -313917,59 -1247849,30

303

KB-206 -314097,02 -1247831,18

297

KB-207 -314336,53 -1247779,63

296

KB-208 -314385,05 -1248146,65

418

KB-209 -314071,11 -1248303,13

419

KB-210 -314015,14 -1249168,87

607

KB-211 -314389,40 -1249202,03

603

KB-212 -314102,09 -1249430,63

584

KB-213 -313616,15 -1249944,34

554

KB-214 -314127,11 -1250075,93

551

KB-215 -314368,32 -1249674,27

587

KB-216 -314668,88 -1249398,48

569

KB-217 -314824,76 -1249630,88

604

KB-218 -315249,39 -1249425,52

596

Lokalita

Opis horniny

wettersteinske

T3 sp. karn

—

202

gutensteinske

T2 sp. anis

—

203a
203b

szinské

T1 spat

—

204

szinské

T1 spat

—

205

szinské

T1 spat

120/30

—

szinské

T1 spat

150/18

—

szinské

T1 spat

—

—

szinské

T1 spat

—

—

szinské

T1 spat

—

210

szinské

T1 spat

—

211

wettersteinske

T2 ladín

—

212

svetlosivé riasové vápence

wettersteinske/tisovecké

T2 ladín - T3 sp.
karn

—

213

svetlosivé riasové vápence

wettersteinske

?T2 ladín

350/30?
225/25?

214

wettersteinske

T3 sp. karn

—

215

—

216

—

217

—

218

sivé slienité bridličnaté váp.

Lesná c. (žltá zn.) nad zarasteným
výmoľom, úlomky - bloky, menšie
sivé slienité bridličnaté váp. a slieňovce
vývraty
Nevýrazný hrbolček neďaleko J. okraja
lúky, kúsok od okraja chrbátika medzi 2 svetlé organodetr. váp s množstvom
väčšími závrtmi, cca. 150 m od lesnej rias, hubiek, gastrop.
cesty
Lesná c. z najjužnejšieho výbežku lúky, svetlosivé organodetr. váp s
pretiahly stredne veľký závrt, skalky
množstvom rias, hubiek, gastrop.
Bočný zálivček v reťazci asi 4-5 väčších
závrtov, medzi závrtmi k. 567 a 547 m
n.m.
Zárez hlavnej lesnej cesty so Sorošky
na Z., na J. od obrovského závrtu,
umelý sk. odkryv
Zárez cesty zo Sorošky na Z., dlhé
defilé

svetlé organodetritické vápence s
vložkami červených laminovaných
vápencov (vz. 212)

Vrchol k. 600 medzi 2 lesnými cestami svetlosivé organodetr. riasové vápence
SZ strana veľké závrtu - k. 546 m n.m.
pri lesnej ceste na veľkú lúku
Panský les, reťazec 4 malých závrtov
spojených do "dolinky"
Panský les, V. svah k. Maruša,
križovatka lesných ciest pri závrte 582
m n.m.

Č.
vzorky

Vek

Dievčia skala, svah nad zárezom lesnej zmiešaný materiál blízko hranice: sivéc. z KDL na Dievč. skalu (žltá zn.),
žltkasté ílovité bridlice, hnedé kremité
veľký vývrat
váp., tmavý váp.
organodetritické sivé váp. s krinoidmi,
"Mravenisko", ...............
lastúrnikmi a gastrop.
KDL, cca. 300 m po hrebienku na J nad
strednou ("hlavnou") lesnou cestu v S. sivé slienité bridlice a bridličnaté váp.
svahu planiny, vývraty
bridličnaté svetlosivé vápnité slieňovce
KDL, zárez l. cesty na Z. konci obce za
až ílovité bridlice s piesč. prímesou,
JRD, cca. 30m od závor; sk. odkryvy v
miestami so slabým červenkastým
záreze cesty
nádychom
KDL, nevyznačená cesta pod
striedanie polôh svetlos. váp. s íl. bridl. strminami, súvislý odkryv + džungla
slieňovcami
KDL, malé odkryvy pri 2. strmej bočnej striedanie polôh svetlos. váp. s íl. bridl. dolinke Čremošnej
slieňovcami
Strmá, čerstvo opravovaná lesná c.,
ostrá zákruta na hrebienkom na Z. od
veľkej lúky, vývraty, úlomky - bloky

Sklon
vrstiev
[°]

Stratigrafické zaradenie

svetlosivé, miestami fľakaté
organodetr.-riasové váp. s gastrop.
sivé fľakaté riasové váp. s hojnými
riasami
svetlosivé organodetr. riasové vápence

wettersteinske
wettersteinske/tisovecké
wettersteinske

T2 ladín - T3 sp.
karn
T2 ladín - T3 sp.
karn
T2 ladín - T3 sp.
karn

Dok.
bod

X
(S-JTSK)

Y
(S-JTSK)

Nadm.
výška
[m n.m.]

Lokalita

Opis horniny

Panský les, posledný závrt v lese
svetlosivé organodetr. riasové vápence
neďaleko okraja lúky
Stredný vŕšok chrbátika od Maruše cez
svetlosivé organodetr. riasové vápence
Panský les ned lesnou asfaltkou

Sklon
vrstiev
[°]

Č.
vzorky

Stratigrafické zaradenie

Vek

wettersteinske

T2 ladín - T3 sp.
karn

—

219

steinalmské

?T2 anis

—

—

wettersteinske/tisovecké

T3 karn

50/15

221

steinalmské

?T2 anis

130/50?
105/60?

222

wettersteinske

T2 ladín

—

223

wettersteinske

T2 ladín - T3 sp.
karn

—

224

wettersteinske

T2 ladín

—

225a
225b

steinalmské

?T2 anis

—

226

steinalmské

T2 vrch. anis

—

227

steinalmské

T2 vrch. anis

—

228a
228b

wettersteinske

T2 anis / ladín

—

229

KB-219 -315164,17 -1249035,94

594

KB-220 -314574,78 -1249886,71

610

KB-221 -314576,23 -1250160,36

570

Zárez lesnej cesty, súvislé defilé

svetlosivé organodetr. riasové vápence

KB-222 -314834,46 -1249968,66

564

Panský les, zárez lesnej asfaltky,
skalný odkryv - defilé

svetlosivé, miestami fľakaté
organodetr.-riasové váp. s ružovými
fľakmi

KB-223 -314950,18 -1250172,12

558

KB-224 -314874,53 -1250517,12

549

KB-225 -314776,81 -1250623,02

554

KB-226 -314855,36 -1250835,24

564

KB-227 -314479,87 -1250734,47

555

KB-228 -314641,01 -1251077,95

555

KB-229 -314694,32 -1251129,21

560

KB-230 -314583,00 -1251313,49

566

Vrchol k. 567 m n.m., škrapy - rozsyp

čierne vápence

KB-231 -314273,92 -1251209,00

534

Odkryvy v ceste pri chate Rakyta

tmavé - žltkasté slienité bridličnaté
vápence

gutensteinske

KB-232 -314412,57 -1250457,48

538

sivé riasové vápence

gutensteinske

T2 sp. anis

—

232

KB-233 -314181,88 -1250811,33

532

szinské

T1 spat

—

233

KB-234 -313971,15 -1250973,51

534

wettersteinske

T2 ladín - T3 sp.
karn

—

—

KB-235 -313668,29 -1250966,98

562

gutensteinske/steinalmske

T2 str. anis

—

—

KB-236 -313426,79 -1250893,54

565

gutensteinske

T2 sp. anis

—

236

Panský les, chrbátik medzi závrtmi pri
svetlosivé riasové váp. s béžovými
závrte 547 m n.m. blízko k. 562 m n.m.,
riasovými (?) koberčekmi
škrapy - bloky
svetlosivé organodetr. vápence s
Panský les, skalnatý chrbátik medzi 2
riasovými zhlukmi a tmavos. až
závrtmi, skaly v závrte
ružovkastými riasovými povlakmi
tmavé riasové váp. s ružovými
Chrbátik medzi 2 strmými závrtmi,
povlakmi (225a) a ružové
škrapy
organodetritické (?) váp. (225b)
svetlosivé riasové vápence s
Lúka pri lesnej ceste, úlomky na lúke
množstvom rias
V. strana "doliny" (t.j. reťazca závrtov)

svetlosivé organodetr. riasové vápence

J koniec lúky na J od malej chatky na
svetlé riasové váp. (228a) a svetlé,
Rakyte, škrapy a bloky v malom závrte
silne dolomitizované váp. (228b)
v džungli
Skaly na V strane malého
čierne vápence
asymetrického závrtu

Z. strana veľkého závrtu na Z. od
odbočky cesty na Rakytu
Nová lesná cesta na V od nápadnej
zákruty cesty na Rakytu (kúsok od
chát), drobné výchozy
Rakyta, malé skalné odkryvy vo svahu
pod lesnou cestou na okraji planiny

sivé dolomity - dolomitické vápence

čierne, miestami dolomitické vápence

Rakyta, cca. 300 m od bodu červ. zn.
zájde do lesa, na hrane hrebienku,
tmavosivé dolomity
odkryvy v zárezoch
J okraj veľkej vaňovitej lúky medzi
tmavosivé dolomitické, miestami
Rakytou a Studňou pri červ. tur. zn. nad
bridličnaté vápence
prudkým zostrmením svahu

228a: steinalmské
228b: wettersteinske

228a: T2 vrch. anis
228b: T2ladín / T3 —
karn
310/25
T2 sp. anis
240/25

—
—

Dok.
bod

X
(S-JTSK)

Y
(S-JTSK)

Nadm.
výška
[m n.m.]

Lokalita

Opis horniny

Studňa, kamene pri červ. tur. ceste,
cca. 50 m na Z. od rozdvojenia lesných svetlosivé organodetr. vápence
ciest
Vrch k. Studňa
svetlosivé organodetr. vápence
Studňa, zhruba v 1/3 podlhovastej lúky
pri ústí bočnej lesnej cesty od závrtu,
svetlosivé riasové vápence, loferit
škrapy
svetlosivé riasové vápence s
Vrch k. 555 nad podlhovastoou lúkou
Teutlopora herc. (?)

Sklon
vrstiev
[°]

Č.
vzorky

Stratigrafické zaradenie

Vek

gutensteinske

T2 sp. anis

—

237

dachsteinské

T3 norik

—

238

wettersteinske

T3 karn

—

239

dachsteinske/furmanecké

T3 norik

—

240

KB-237 -313281,43 -1250739,58

564

KB-238 -312923,35 -1250540,30

556

KB-239 -312766,71 -1250169,02

550

KB-240 -313022,19 -1250030,68

562

KB-241 -313103,19 -1250308,38

564

Okraj závrtu k. 535

tmavosivé riasové vápence

wettersteinske/tisovecké

KB-242 -313441,82 -1250090,11

576

svetlosivé riasové vápence

KB-243 -313467,64 -1250542,70

544

KB-244 -313602,90 -1250228,16

572

KB-245 -313771,63 -1250569,90

571

Vrchol Vyšného vrchu
Malé skalky na okraji závrtu na S. okraji
lúky medzi Rakytou a Studňou
JZ. svah Vyšného vrchu, cca. 30 m od
lesnej cesty
Svah nad bývalým kravínom (v mape:
"bd", "krav") na VSV svahu k. 577

KB-246 -313796,94 -1250187,07

552

KB-247 -313820,44 -1249740,09

586

KB-248 -314068,17 -1250408,85

579

KB-249 -313355,58 -1249884,43

564

KB-250 -312642,03 -1249809,22

543

KB-251 -312384,64 -1250145,10

553

KB-252 -312236,98 -1250118,09

514

KB-253 -312146,36 -1249887,24

525

Ostrá kaňonovitá "dolina" ("súzávrtie" sivé riasové vápence s dasycl.
očividne na zlome), skaly vo V strane
závrtu s kopanou šachtou na dne

KB-254 -311805,38 -1249971,47

530

KB-255 -312223,73 -1249431,83

550

—

241

tisovecké

T2 ladín - T3 sp.
karn
T3 vrch. karn

—

242

svetlosivé riasové vápence

tisovecké

T3 vrch. karn

—

—

svetlosivé riasové vápence

tisovecké

T3 vrch. karn

—

244

steinalmské/wettersteinske

T2 anis / ladín

—

245

tisovecké

T3 karn

—

246

wettersteinske/tisovecké

?T2 ladín - ?T3
karn

—

247

tisovecké

T3 karn

10/25 (?)

248

wettersteinske

T2 ladín - T3 sp.
karn

—

249

wettersteinske

T2 ladín - T3 sp.
karn

—

250

—

251

slabo dolomitické biele vápence

svetlosivé organodetritické vápence s
Chrbátik medzi 2 veľkými závrtmi na V
množstvom fauny (hlavne tenkost.
od odbočky na Rakytu (k. 548)
last.)
Lesná cesta okolo veľkého
pravidelného závrtu na jeho Z strane,
sivé, mierne fľakaté riasové vápence
škrapy, bloky
Skaly na Z. strane závrtu na V od
sivé organodetr. riasové vápence
odbočky na Rakytu
VSV svah Vyšného vrchu, chrbátik
sivé-svetlosivé riasové vápence
medzi 2 skalnatými závrtmi
Odbočka zel. tur. zn. z cesty zo
sivé riasové vápence s mnzožstvom
Sorošky, Z. strana malého závrtu hneď
rias (dasycl.?)
pri ceste
Zajačia brána, veľký rozľahlý závrt s
sivé riasové vápence
rúbaniskom
sivé, miestami slabo dolomitické
Zajačia brána, malý ale skalnatá závrt
riasové vápence

wettersteinske
wettersteinske

T2 ladín - T3 sp.
karn
T2 ladín - T3 sp.
karn

wettersteinske

T2 ladín - T3 sp.
karn

Výbežok planiny na JV (zhruba k. 542
svetlosivé až biele organodetr.-riasové
m n.m.), závrt na kraji planiny - s norou vápence
neďaleko červ. tur. zn.

?tisovecké

Križovatka lesnej asfaltky zo Sorošky
svetlosivé až biele organodetr.-riasové
na Z s lesnou cestou cca. 100 m na JZ
vápence
od rohu lesnej škôlky, bloky - úlomky

tisovecké

40/40 (?)

—

50/35

253

?T3 karn

—

254

T3 vrch. karn

—

255

Dok.
bod

X
(S-JTSK)

Y
(S-JTSK)

Nadm.
výška
[m n.m.]

Lokalita

Opis horniny

Stratigrafické zaradenie

Vek

Sklon
vrstiev
[°]

Č.
vzorky

KB-256 -312077,76 -1249061,39

578

Vrchol Červeného Grúňa (559 m n.m.)

svetlosivé - sivé organodetr.-riasové
vápence (s dasycl.?)

tisovecké

T3 vrch. karn

—

256

KB-257 -312190,41 -1248880,77

540

Okraj planiny na S od Červeného
Grúňa, medzi 2 závrtmi

sivé organodetr. vápence

tisovecké

T3 vrch. karn

—

—

KB-258 -312069,85 -1248621,06

470

S svah planiny pod Červeným Grúňom, biele jemnozrnné vápence so silnou
veľmi strmý svah, skalky vo svahu
patinou

wettersteinske

T2 ladín - T3 sp.
karn

—

258

KB258b

420

S svah planiny pod Červeným Grúňom,
zmiernenie strmého svahu planiny,
biele jemnozrnné vápence
skalky vo svahu

wettersteinske

T2 ladín

—

—

-312248,05 -1248631,02

KB-207

Krásnohorská
dlhá lúka

KB-205

KB-206

Čremošná
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vrchný

lac
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súvrstvie

216.5
± 2.0

karn

tuval
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súvrstvie

júl

svetlé organogénne
vápence

kordevol

ladin

TRIAS

longobard
fasan

stredný

ilýr

228.0
± 2.0

237.0
± 2.0

anis

pelsón

wettersteinske
súvrstvie
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svetlé organogénne
vápence
svetlo- šedé dolomity
tmavo-
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bitýn
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gutensteinske
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± 0.8
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1. etapa 2013
ÚVOD

Z mikrofaciálneho a mikrobiostratigrafického hľadiska bolo vyhodnotených 34 kusov
výbrusov, ktoré vyhotovila Mgr. Ľ. Krížiková zo vzoriek, ktoré počas terénnych prác v rámci
úlohy „Základné hydrogeologické mapy v M 1 : 50 000“, číslo úlohy 03 07-013
(zodpovedný riešiteľ RNDr. P. Malík, CSc.), bodovo vyzbieral Mgr. B. Kronome, PhD. Čísla
vzoriek zodpovedajú jeho terénnym dokumentačným bodom.

VYHODNOTENIE VÝBRUSOV

Vzorka 01 (dok. bod KB-066)
Z hľadiska štruktúry sa jedná o lastúrnikový biomikrosparit (lastúrnikový wackestone)
(TAB. 1, Obr. 1). Mikrofácia je lastúrniková. Vyskytujú sa bežné až hojné prierezy silno
rekryštalizovaných hrubšie i tenkostenných lastúrnikov. Prítomný je autigénny kremeň.
Hornina je rozpukaná. Vyskytujú sa bežné mikrostylolity.
Vek: Bez zaradenia.

Vzorka 02 (dok. bod KB-067)
Vzorka reprezentuje karbonát (dolo)mikrosparitovej štruktúry bez prítomnosti biogénnych
zvyškov, v ktorom možno pozorovať „polohu“, resp. ?„laminu“ s intrabiopelmikrosparitovou
štruktúrou (intraklastovo-biogénno-peloidný wackestone). Mikrofácia v nej je lastúrniková.
Organické zvyšky reprezentujú rekryštalizované časti schránok lastúrnikov. „Poloha“ je
výrazne tlakovo postihnutá. Je pretkaná mikrostylolitmi, resp. „puklinami“, ktoré sú
zvýraznené (vyplnené) mikritickou hmotou čiastočne impregnovanou najpravdepodobnejšie
minerálmi Fe. Vyskytujú sa v nich sporadické sľudy a autigénny undulózne zhášajúci kremeň.
Mikrostylolity sa nachádzajú aj v sedimente s (dolo)mikrosparitovou štruktúrou, ale sú
orientované naprieč stylolitom v opísanej „polohe“ a neobsahujú sľudy a kremeň. Undulózne
zhášajúci autigénny kremeň je zastúpený aj v základnej hmote spomínanej „polohy“.
Vek: Bez zaradenia.
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Vzorka 03 (dok. bod KB-068)
Hornina je silno rozpukaná. Základná hmota je sparitová s útržkami mikrosparitu.
Vyskytuje sa pasáž mikritu (nie je jasné, či sa nejedná o úlomok) s okrúhlymi prierezmi
neistej príslušnosti. Miestami sú prítomné klasty mikritovej (mudstone) štruktúry a peloidy.
Organické zvyšky sú silno rekryštalizované. Vyskytujú sa dasykladálne riasy, fragmenty
najpravdepodobnejšie lastúrnikov, úlomok echinodermáta, ?Aeolisaccus dunningtoni ELLIOT
a hlavne biodetrit bez bližšieho zaradenia.
Vek: Najpravdepodobnejšie sa jedná o steinalmský vápenec – anis.

Vzorka 04 (dok. bod KB-070)
Vzorka reprezentuje stromatolit. Prítomné sú póry vysychania riasových podušiek (TAB.
1, Obr. 3). Zastúpené sú peloidy a malé klasty mikritovej (mudstone) štruktúry.
Vyskytujú sa bentické dierkavce Meandrospira dinarica KOCHANSKY-DEVIDÉ et PANTIĆ,
Endothyranella wirtzi (KOEHN–ZANINETTI) (TAB. 1, Obr. 3; TAB. 5, Obr. 7) a Trochammina
jaunensis BROENNIMANN et PAGE.
Vek: Na základe spoločenstva dierkavcov sa jedná o stredný – vrchný anis.

Vzorka 05 (dok. bod KB-071)
Výbrus pochádza zo vzorky strednozrnného, najpravdepodobnejšie dolomitu. Miestami je
silno rozpukaný, takže má lokálne až brekciovitý charakter.
Vek: Bez zaradenia.

Vzorka 06 (dok. bod KB-073)
Pôvodná štruktúra sedimentu je zotretá vplyvom výraznej rekryštalizácie. Zrná sú
intenzívne lamelované, niekedy dvojčatne. Vyskytujú sa veľmi vzácne rekryštalizované
bentické dierkavce. Bežne je prítomný autigénny idiomorfne obmedzený kremeň a sporadicky
sľudy. Novotvary reprezentujú aj zriedkavé klence karbonátov niekedy zvýraznené minerálmi
Fe, ktoré občas tiež impregnujú základnú hmotu.
Vek: Bez zaradenia.

Vzorka 07 (bez dok. bodu)
Vo výbruse zo študovanej vzorky, ktorá pochádza z výplne neptunickej dajky, možno
pozorovať jej premenlivý charakter. V jednej pasáži bola zaregistrovaná mikrolaminácia
spôsobená rôznou intenzitou dolomitizácie, čo spôsobuje premenlivú hrúbku mikrolamín,
ktoré majú niekedy až dolomikrosparitovú štruktúru s inklináciou k dolosparitu. Badateľná je
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tu mikrogradácia v závislosti od veľkosti a množstva klencov dolomitu, ktoré majú tmavé
lemy a neraz sú korodované. Takéto klence dolomitu sú typické tiež pre iné časti vzorky.
Pozorovaný bol aj ďalší typ mikrolaminácie, ktorá je menej výrazná. Laminy sú tvorené
hlavne pel(dolo)miritom/pel(dolo)mikrosparitom a klence dolomitu sú sporadické. V inej
časti horniny sa klence dolomitu rôznej veľkosti vyskytujú bežne a sú chaoticky usporiadané,
ojedinele

lokálne

naakumulované.

Zaznamenané

boli

aj

pasáže

tvorené

pel(dolo)mikrosparitovou štruktúrou s bežnými až hojnými peloidmi. Prítomné sú tiež
nepravidelne
štruktúry

rozmiestnené
bez

„útržky“ (?úlomky)

alochémov.

mikrosparitovej/sparitovej

Zaregistrované

štruktúry ruditovej

(dolo)mikrosparitovej/(dolo)mikritovej
boli

najpravdepodobnejšie

veľkosti.

Prítomné

sú

klasty

mikrostylolity

zvýraznené niekedy minerálmi Fe, ktoré viac-menej miestami impregnujú aj základnú hmotu.
V celej vzorke neboli zaznamenané organické zvyšky.
Vek: Bez zaradenia.

Vzorka 08 (dok. bod KB-075)
Základná

hmota

študovanej

vzorky

je

viac-menej

rekryštalizovaná,

prevažne

mikrosparitová. Z hľadiska štruktúry sa jedná o lastúrnikový biopelintramikrosparit
(lastúrnikovo-peloidno-intraklastový wackestone). Vzácne sa však vyskytujú aj polia sparitu.
Mikrofácia je lastúrniková. Alochémy nie sú vytriedené. Prítomné sú klasty mikritovej
(mudstone) štruktúry a peloidy.
Organické zvyšky reprezentujú hlavne prierezy častí schránok lastúrnikov, ?gastropódov,
bentických dierkavcov, z ktorých sme identifikované Meandrospiranella samueli SALAJ, cf.
Meandrospira dinarica KOCHANSKY-DEVIDÉ et PANTIĆ, vzácne hladkostenné Ostracoda div.
sp. a biodetrit.
Zaznamenaný bol ojedinelý výskyt rozpukaného undulózne zhášajúceho kremeňa piesčitej
frakcie. Sporadické mikrostylolity sú zvýraznené minerálmi Fe.
Vek: Dierkavce indikujú anis.

Vzorka 09 (dok. bod KB-076)
Vzorka reprezentuje silno „rozpukaný“ karbonát (TAB. 1, Obr. 8), čo spolu s čiastočnou
rekryštalizáciou

zotiera

pôvodný

charakter

sedimentu.

Základná

hmota

je

mikritová/mikrosparitová. Nachádza sa v nej rekryštalizovaný detrit rôznej veľkosti. Nie je
vylúčené, že niektoré alochémy patria silno rekryštalizovaným fragmentom echinodermát.
Vek: Bez zaradenia.
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Vzorka 10 (dok. bod KB-077)
Z hľadiska mikroštruktúry patrí vápenec k lastúrnikovým biomikrosparitom (lastúrnikový
wackestone). Mikrofácia je lastúrniková. Základná hmota je čiastočne rekryštalizovaná.
Rekryštalizované fosílne zvyšky zastupujú prierezy lastúrnikov, nie je vylúčené, že aj
amonitov a biodetrit. Vyskytujú sa fenestra.
Vek: Neboli zaznamenané organické zvyšky, ktoré by umožnili stanovenie presnej
stratigrafickej pozície skúmanej vzorky.

Vzorka 11 (dok. bod KB-078)
Základná hmota študovaného sedimentu je viac-menej rekryštalizovaná, najbežnejšie
mikrosparitová, ale vyskytujú sa aj pasáže so sparitovou základnou hmotou. Vyvinutý je tiež
tmel. Alochémy nie sú vytriedené. Prítomné sú mikritové (mudstone) klasty menších
rozmerov. Spravidla hojne sa vyskytujú peloidy, ktoré miestami tvoria výraznejšie
akumulácie.
Silno rekryštalizované fosílne zvyšky zastupujú bentické dierkavce dominantne zo
skupiny Earlandinita CUMMINGS, resp. časti ich schránok. Identifikovali sme Earlandinita
elongata SALAJ, Earlandinita grandis SALAJ, Earlandinita cf. ladinica SALAJ a Frondicularia
woodwardi HOWCHIN. Prítomné sú tiež vzácne fragmenty echinodermát, hladkostenné
Ostracoda div. sp., prípadne misky ostrakódov, najpravdepodobnejšie úlomky lastúrnikov,
výnimočné riasy a ďalší rekryštalizovaný biodetrit.
Vek: Na základe identifikovaných bentických dierkavcov možno študovanú horninu
zaradiť do stredného anisu až karnu.

Vzorka 12 (dok. bod KB-079)
Skúmaný

vápenec

má

čiastočne

rekryštalizovanú

základnú

hmotu.

Prevláda

mikrit/mikrosparit. Zastúpený je však aj miestami bežný sparit. Len lokálne sa vyskytuje tmel.
Alochémy sú nevytriedené. Bežné až hojné sú peloidy. Vyskytujú sa klasty mikritovej
(mudstone) štruktúry.
Fosílne zvyšky zastupujú prierezy dierkavcov, prípadne fragmenty ich schránok, ktoré
reprezentuje Trochammina alpina KRISTAN-TOLLMANN, Earlandinita cf. grandis SALAJ,
Agathammina cf. austroalpina. KRISTAN-TOLLMANN et TOLLMANN, Nodosaria sp., viacero
zástupcov Austrocolomia marschalli OBERHAUSER a Pseudoglandulina conica MIKLUKHOMAKLAY (TAB. 5, Obr. 4). Pomerne bežne sa vyskytujú dasykladálne riasy (TAB. 3, Obr. 4),
z ktorých RNDr. S. Buček, CSc. určil Physoporella sp. (TAB. 3, Obr. 5). Fosílne zvyšky
patria

aj

ďalším

silno

rekryštalizovaným
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plytkovodným

elementom,

ktoré

najpravdepodobnejšie zastupujú hubky. Vyskytujú sa aj hladkostenné Ostracoda div. sp.,
fragmenty echinodermát a rekryštalizovaný biodetrit
Vek: Asociácia dierkavcov indikuje vrchný anis.

Vzorka 13 (dok. bod KB-080)
Hornina je silno rozpukaná.

Základná hmota je

viac-menej „nerovnomerne“

rekryštalizovaná. Zastúpený je mikrit/mikrosparit/sparit. Rekryštalizáciou sú ovplyvnené aj
nevytriedené alochémy. Prítomné sú peloidy a klasty mikritovej štruktúry (mudstone).
Prítomné sú mikrostylolity zvýraznené minerálmi Fe.
Biogénne zvyšky reprezentujú dierkavce, prípadne časti ich schránok. Identifikovali sme
Trochammina alpina KRISTAN-TOLLMANN (TAB. 5, Obr. 5), Agathammina cf. austroalpina.
KRISTAN-TOLLMANN et TOLLMANN (TAB. 5, Obr. 8) a časť schránky Lenticulina sp.
Vyskytujú sa tiež zriedkavé plytkovodné organizmy, ktoré najpravdepodobnejšie patria
fragmentom hubiek. Zastúpené sú zriedkavé úlomky echinodermát bez známok sieťovitej
štruktúry, veľmi vzácne hladkostenné Ostracoda div. sp., silno rekryštalizované
?dasykladálne riasy, najpravdepodobnejšie fragmenty schránok lastúrnikov a biodetrit.
Vek: Zaznamenané boli dierkavce so širokým stratigrafickým rozpätím anis – rét.

Vzorka 14 (dok. bod KB-081)
Študovaná vzorka je rekryštalizovaná, čo sťažuje identifikáciu jednotlivých komponentov.
V niektorých častiach je vyvinutý tmel. Pasáže s mikritickejšou základnou hmotou sa
vyskytujú len sporadicky a nenachádzajú sa v nich biogénne zvyšky. Zastúpené sú polia
intrapelbiosparitu

(intraklastovo

–

peloidno

–

biogénny

grainstone),

lokálne

intrapelbiomikrosparitu (intraklastovo – peloidno – biogénny wackestone). V týchto častiach
sa nachádzajú viac-menej vytriedené alochémy. V rámci celej vzorky sú komponenty
nevytriedené.
Silno rekryštalizované organické zvyšky reprezentujú riasy (v rámci nich dasykladálne),
Tubiphytes obscurus MASLOV, fragmenty echinodermát, hladkostenné Ostracoda div. sp.,
veľmi vzácne bentické dierkavce, resp. časti ich schránok, úlomky ?lastúrnikov a ďalší
biodetrit. Prítomné sú silno rekryštalizované problematické ?fosílne zvyšky bez bližšieho
zaradenia.
Vek: Najpravdepodobnejšie anis – ladin.
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Vzorka 15 (dok. bod KB-082)
Základná

hmota

skúmanej

vzorky

je

viac-menej

rekryštalizovaná.

Prevláda

mikritová/mikrosparitová, ale vyskytujú sa aj bežné pasáže so sparitovou základnou hmotou.
Alochémy nie sú vytriedené. Prítomné sú klasty mikritovej (mudstone) štruktúry a peloidy.
Organické zvyšky reprezentujú silno rekryštalizované dasykladálne riasy (TAB. 3, Obr. 6)
ako aj ďalší zástupca bližšie neurčenej riasy, dierkavce, z ktorých boli identifikované
Valvulina azzouzi SALAJ (TAB. 5, Obr. 6), Agathammina cf. austroalpina. KRISTANTOLLMANN et TOLLMANN, Earlandinita cf. grandis SALAJ a biodetrit.
Vyskytujú sa oválne prierezy bez vnútornej štruktúry (niekedy vyplnené „sparitom“),
ktoré patria najpravdepodobnejšie klastom. U niektorých nie je však vylúčený ani organický
pôvod.
Vek: Spoločenstvo dierkavcov má širšie stratigrafické rozpätie (stredný anis – karn).

Vzorka 16 (dok. bod KB-084)
Vzorka pochádza z rífového vápenca. Miestami možno pozorovať bežný tmel. Vyskytujú
sa pasáže intrapelbiosparitovej (intraklastovo – peloidno – biogénny grainstone)/
intrapelmikrosparitovej štruktúry (intraklastovo – peloidný wackestone) (TAB. 1, Obr. 5).
Klasty sú malých rozmerov, mikritovej (mudstone) štruktúry, ktoré neraz veľkostne hraničia
s peloidmi.
Organické zvyšky zastupujú silno rekyštalizované rífotvorné formy, ktoré patria hlavne
vápnitým hubkám, ale zrejme aj iným plytkovodným fosíliám, Tubiphytes obscurus MASLOV
a ďalším vzácnym riasam, hladkostenným Ostracoda div. sp. (TAB. 1, Obr. 5), časti schránky
Trochammina jaunensis BROENNIMANN et PAGE, Agathammina cf. austroalpina. KRISTANTOLLMANN et TOLLMANN, fragmentom najpravdepodobnejšie lastúrnikov a echinodermát.
Vyskytuje sa biodetrit.
Vek: Študovaná vzorka reprezentuje wettersteinské vápence. Najpravdepodobnejšie sa
jedná o ladin.

Vzorka 17 (dok. bod KB-085)
V skúmanej vzorke sa vyskytuje nevytriedený materiál a „nesúrodé“ pasáže. Základná
hmota je viac-menej rekryštalizovaná. Vyskytuje sa tmel. Popri častiach s výraznejšie
rekyštalizovanou základnou hmotou, v ktorej bol zaregistrovaný onkolit, sa vyskytujú polia,
v ktorých sú zachované zvyšky mikrosparitovej základnej hmoty. Zaznamenané boli „oblasti“
so zvýšeným výskytom peloidov (pelmikrosparit/pelsparit – peloidný wackestone/peloidný
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grainstone). Vyskytuje sa lokálna pasáž laminovaného sedimentu, v ktorej majú laminy
gradačnú štruktúru ako aj lokálna časť, ktorá má brekciovitý charakter.
Organické zvyšky reprezentujú vzácne dasykladálne a modrozelené riasy, vápnitá hubka,
dierkavce zastúpené sesílnou formou Tolypammina gregaria WENDT, (TAB. 5, Obr. 10) ako
aj časťami schránok bližšie neidentifikovaných foriem a biodetrit. Zaznamenali sme prierez
zo skupiny Paratintinnina BORZA et SAMUEL patriaci forme Paratintinnina tintinniformis
BORZA et SAMUEL (TAB. 5, Obr. 12), ktorý je známy z karnu.
Vek: Vzhľadom na prítomnosť Paratintinnina tintinniformis možno študovanú horninu
zaradiť do karnu.

Vzorka 18 (dok. bod KB-086)
Sediment, z ktorého bola odobraná vzorka je viac-menej rekryštalizovaný. Základná
hmota je obyčajne mikrosparitová. Vyskytujú sa v nej sporadické nepravidelne roztrúsené
klence karbonátu, ktoré sú niekedy korodované. Zaznamenané boli lokálne pasáže, ktoré
inklinujú k stromatolitovým štruktúram. Prítomné sú peloidy, pričom nie je vylúčené, že časť
z nich je „výsledkom“ rekryštalizácie. Sporadické sú klasty mikritovej (mudstone) štruktúry.
Silno rekryštalizované organické zvyšky sa vyskytujú zriedkavo. Prítomný je bližšie
neidentifikovaný plytkovodný element ruditovej veľkosti, prípadne jeho fragmenty,
hladkostenné Ostracoda div. sp., časť schránky bentického dierkavca, úlomky výnimočných
silno rekryštalizovaných ?echinodermát, ?lastúrnika a detrit, resp. biodetrit.
Zaznamenané boli minerály Fe hrdzavohnedej farby sústredené v puklinách, resp. blízko
nich.
Vek. Fosílne zvyšky neumožňujú presné stanovenie stratigrafickej pozície skúmanej
vzorky.

Vzorka 19 (dok. bod KB-087)
Jedná sa v podstate o stromatolit. Lokálne bola zaznamenaná sparitová kresba – póry
vysychania riasových podušiek (TAB. 1, Obr. 6). Prítomné sú peloidy a malé klasty
mikritovej (mudstone) štruktúry. Mikrofácia je foraminiferová (TAB. 1, Obr. 6).
Vyskytujú

sa

bežné

dierkavce

reprezentované

hlavne

Meandrospira

dinarica

KOCHANSKY-DEVIDÉ et PANTIĆ (TAB. 5, Obr. 1, 2), vzácnou Meandospiranella samueli
SALAJ (TAB. 5, Obr. 3) a fragmentami schránok ďalších dierkavcov. Fosílne zvyšky zatupujú
aj misky Ostracoda div sp., fragmenty lastúrnikov, vzhľadom na nevhodný prierez bližšie
neidentifikovaná schránka ako aj biodetrit.
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Vek: Na základe spoločenstva dierkavcov sa jedná o sediment anisu (stredný-vrchný
anis).

Vzorka 20 (dok. bod KB-088)
Vzorka reprezentuje silno rekryštalizovaný (lamelovanie), čiastočne dolomitizovaný
vápenec. Útržkovito je zachovaná mikrosparitová základná hmota. Vyskytujú sa klasty
mikritovej (mudstone) štruktúry a peloidy.
Biogénne zvyšky sú zriedkavé. Zastupujú ich dierkavce formou Earlandinita oberhauseri
SALAJ (TAB. 5, Obr. 9), prierez schránkou gastropóda, biodetrit a veľmi vzácne
problematické alochémy organického pôvodu.
Prítomné sú sporadické klence s tmavým lemom, ktoré patria najpravdepodobnejšie
dolomitu. Niekedy sú korodované. Vyskytujú sa viac-menej bežné mikrostylolity vyplnené Fe
minerálmi.
Vek: Na základe fosílií možno študovanú horninu zaradiť do anisu až karnu.

Vzorka 21 (dok. bod KB-088)
Vápenec je pomerne silno rozpukaný a viac-menej rekryštalizovaný. Základná hmota je
obyčajne mikrosparitová, miestami až sparitová. Vyskytujú sa pasáže so sparitovou kresbou
(stromatolitová štruktúra), pričom niektoré zrná sú lamelované. Prítomné sú viac-menej bežné
peloidy a zriedkavé klasty mikritovej/mikrosparitovej (mudstone) štruktúry.
Organické

zvyšky

sú

sporadické.

Zistená

bola

prítomnosť

veľmi

vzácnych

rekryštalizovaných bentických dierkavcov, resp. časti ich schránok, z ktorých sme
identifikovali Valvulina azzouzi SALAJ, ktorá je známa zo Západných Karpát zo stredného
anisu až spodného rétu. Zaznamenané boli aj ďalšie vzácne biogénne zvyšky reprezentované
riasami, hladkostennými Ostracoda div. sp., fragmentami ?lastúrnikov, najpravdepodobnejšie
schránkou brachiopóda a bližšie neidentifikovaným biodetritom. Prítomné sú tiež okrúhle,
resp. oválne prierezy neistého zaradenia.
Veľmi vzácne boli zaznamenané klence karbonátu a ojedinele najpravdepodobnejšie
autigénny kremeň. Vyskytujú sa mikrostylolity, ktoré sú obyčajne vyplnené zrejme minerálmi
Fe, ktoré spôsobujú hrdzavohnedé sfarbenie.
Vek: Identifikované fosílne zvyšky majú široké stratigrafické rozpätie, preto nie je
možné presné zaradenie študovaného sedimentu.
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Vzorka 22 (dok. bod KB-089)
Základná hmota skúmaného vápenca je rekryštalizovaná. Vyskytuje sa tmel. Prítomné sú
pasáže pelmikrosparitu/pelsparitu (peloidný grainstone/peloidný wackestone). Základná
hmota je však prevažne sparitová. Alochémy nie sú vytriedené.
Prítomné sú rífotvorné organizmy. Zaznamenané boli dobre zachované kolónie vápnitých
hubiek z radu Sphinctozoa STEINMANN (TAB. 3, Obr. 1, 2). Vyskytujú sa riasy, okrem iných
aj dasykladálne a modrozelené (TAB. 3, Obr.8). Ďalšie rekryštalizované fosílne zvyšky
reprezentujú fragmenty echinodermát, najpravdepodobnejšie hrubostenných lastúrnikov,
bentické dierkavce a bližšie neurčený detrit, resp. biodetrit. Dierkavce sú zastúpené
nepriaznovo zachovanými schránkami, z ktorých boli určené Agathammina austroalpina
KRISTAN-TOLLMANN et TOLLMANN a cf. Duostomina sp. Zistená bola prítomnosť zástupcu zo
skupiny Amphorella BORZA et SAMUEL Jedná sa najpravdepodobnejšie o formu Amphorella
bicamerata bicamerata BORZA et SAMUEL, ktorej výskyt je udávaný z karnu a sporadicky z
norika.
Vek: Najpravdepodobnejšie karn (wettersteinské vápence).

Vzorka 23 (dok. bod KB-090)
Pôvodná mikroštruktúra vápenca je výrazne ovplyvnená rekryštalizáciou. Základná hmota
je sparitová, len lokálne sú zachované útržky mikrosparitu. Z hľadiska mikroštruktúry sa
jedná o lastúrnikovo-echinodermátový biosparit (lastúrnikovo-echinodermátový grainstone)
(TAB. 1, Obr. 2). Mikrofácia je lastúrnikovo-echinodermátová. Alochémy sú, až na výnimky,
viac-menej vytriedené. Zaznamenané boli len zriedkavé klasty mikrosparitovej štruktúry.
Silno rekryštalizované organické zvyšky reprezentujú hlavne časti schránok lastúrnikov,
ktoré sú vzácne korodované a fragmenty echinodermát len výnimočne s náznakmi sieťovitej
štruktúry. Časť z nich je lamelovaná. Zistená bola tiež prítomnosť fragmentu schránky
dierkavca Frondicularia woodwardi HOWCHIN ako aj ďašie fantómy oválneho tvaru, ktoré by
mohli patriť dierkavcom. Zaregistrovaná bola ojedinelá prítomnosť dasykladálnych rias,
ktorých bližšia identifikácia nie je možná vzhľadom na rekryštalizáciu. Nie je vylúčené, že
niektoré biogény patria gastropódom. Zaznamenané boli aj ďalšie problematické biogénne
zvyšky, resp. biodetrit bez zaradenia.
Len výnimočne sa objavili korodované klence karbonátov. Vyskytujú sa mikrostylolity
zvýraznené minerálmi Fe.
Vek: Neboli identifikované fosílne zvyšky, ktoré by umožnili presné stratigrafické
zaradenie sedimentu (anis – rét).
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Vzorka 24 (dok. bod KB-091)
Vzorka reprezentuje laminovaný, tlakovo postihnutý sediment. Laminácia je spôsobená
rôznym stupňom rekryštalizácie základnej hmoty ako aj rôznou veľkosťou prítomných zŕn
v jednotlivých laminách. Laminy sú nerovnakej hrúbky, vzácne sú sprehýbané (TAB. 1, Obr.
7). U väčšiny z nich možno pozorovať mikrogradáciu. Prítomnosť organických zvyškov
v nich je otázna. Nie je vylúčené, že niektoré zrná patria rekryštalizovaným fragmentom
echinodermát. Jednoznačné, aj keď veľmi vzácne, fragmenty echinodermát boli zistené
v sedimente intrabiopelmikrosparitovej / intrabiopelsparitovej štruktúry (intraklastovobiogénno-peloidný grainstone/wackestone), ktorý kontinuálne naväzuje na laminovaný
sediment. Ďalšie výnimočné fosílne zvyšky reprezentujú, vzhľadom na zachovanie bližšie
nezaradené, plytkovodné organizmy, resp. časť schránky ?dierkavca. Niekedy je
problematické stanoviť, či sa jedná o klast alebo o zvyšok základnej hmoty mikrosparitovej
(mudstone) štruktúry. Materiál nie je vytriedený. Základná hmota je pomerne silno
rekryštalizovaná, miestami lamelovaná. Kontakt medzi laminovaným sedimentom a vyššie
opísaným, najpravdepodobnejšie vápencom, je spravidla ostrý, prípadne prostredníctvom
puklín.
Prítomné sú mikrostylolity vyplnené Fe minerálmi, ktoré miestami impregnujú aj
základnú hmotu.
Vek: Bez zaradenia.

Vzorka 25 (dok. bod KB-092)
Študovaná vzorka je rekryštalizovaná, silno rozpukaná. Jej pôvodný charakter je
zachovaný len fragmentárne, aj to viac-menej ovplyvnený rekryštalizáciou. Základná hmota
bola primárne najpravdepodobnejšie mikritová/mikrosparitová, dnes sa jedná hlavne o sparit.
Zaznamenaný bol tmel. Pomerne bežne sa vyskytujú peloidy. Zriedkavé sú klasty hlavne
menších rozmerov mikritovej/mikrosparitovej (mudstone) štruktúry. Vyskytujú sa pasáže
intrapelbiomikrosparitu

/intrapelbiosparitu

(hlavne

intraklastovo-biogénno-peloidný

grainstone).
Nevytriedené organické zvyšky sú nepriaznivo zachované, silno rekryštalizované, niekedy
sa vyskytujú iba vo forme fantómov. Zistená bola prítomnosť dasykladálnych rias, ktorých
presná identifikácia nie je vzhľadom na zachovanie možná, ?hubiek, úlomkov echinodermát,
lastúrnikov, výnimočných zle zachovaných dierkavcov reprezentovaných Arenovidalina
chialingchiangensis HO a Planiinvoluta carinata LEISCHNER ako aj biodetrit.
V jednej pasáži bol zaznamenaný výskyt klencov karbonátu. Prítomné sú mikrostylolity
vyplnené Fe minerálmi.
10

Vek: Najpravdepodobnejšie stredný trias vzhľadom na neprítomnosť fosílií, ktoré by
jednoznačne indikovali vyšší stratigrafický horizont.

Vzorka 26 (dok. bod KB-093)
Vápenec je rekryštalizovaný. Niektoré zrná sú lamelované. V dôsledku toho je časť
alochémov zachované iba fantómovo. Lokálne je vyvinutý tmel. Vyskytujú sa pasáže
intrapelsparitu/intrapelbiosparitu (intraklastovo-peloidný grainstone/intraklastovo-peloidnobiogénny grainstone), v ktorých sú komponenty viac-menej vytriedené. Naproti tomu boli
zaznamenané veľké okrúhle, resp. oválne prierezy vyplnené hrubozrnným karbonátom, ktoré
najpravdepodobnejšie patria ?riasám, resp. sa vyskytujú ďalšie silno rekryštalizované
plytkovodné elementy (?hubky).
Biogénne zvyšky reprezentujú dasykladálne riasy, Aeolisaccus dunningtoni ELLIOTT,
veľmi vzácne hladkostenné Ostracoda div. sp., bentické dierkavce zastúpené Trochammina
sp., časťou schránky cf. Agathammina austroalpina KRISTAN-TOLLMANN et TOLLMANN,
fragmenty ?lastúrnikov a ďalší biodetrit.
Vek: Študovaný sediment možno na základe fosílnych zvyškov zaradiť do anisu –
spodného ladinu.

Vzorka 27 (dok. bod KB-094)
Základná hmota skúmaného vápenca je dominantne sparitová. Bežný je tmel. Vyskytujú
sa iba lokálne pasáže, v ktorých možno študovať mikroštruktúru vápenca. Bežné až hojné sú
peloidy. Prítomné sú klasty mikritovej (mudstone) štruktúry.
Silno rekryštalizované organické zvyšky reprezentujú dasykladálne a modrozelené riasy,
Tubiphytes obscurus MASLOV, veľmi vzácne dierkavce Tolypammina gregaria WENDT,
?Earlandinita sp., Ostracoda div. sp. a biodetrit. Vzhľadom na silnú rekryštalizáciu je
identifikácia niektorých biogénnych zvyškov problematická.
Vek: Neboli zistené fosílie, ktoré by umožnili presné stratigrafické zaradenie študovanej
horniny. Svojím charakterom však inklinuje k wettersteinským vápencom.

Vzorka 28 (dok. bod KB-095)
Sediment,

z ktorého

bola

odobraná

vzorka,

má

základnú

hmotu

viac-menej

rekryštalizovanú. Vyskytuje sa tmel. Prítomné sú sporadické póry vysychania riasových
podušiek, ktoré sú typické pre stromatolity. Bežne sa vyskytujú peloidy a o niečo
zriedkavejšie malé klasty mikritovej (mudstone) štruktúry.
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Biogénne zvyšky reprezentujú dierkavce. Z hľadiska vekového zaradenia je dôležitý
výskyt formy Pilamminella gemerica (SALAJ). Zaznamenaná bola tiež Valvulina azzouzi
SALAJ, Earlandinita sp. a ďalšie bližšie neurčené časti schránok dierkavcov. Fosílne zvyšky
reprezentujú aj veľmi vzácne silno rekryštalizované riasy (aj dasykladálna forma),
?Tubiphytes obscurus MASLOV, Ostracoda div. sp., resp. misky ostrakódov, ?fragmenty
hrubostenných lastúrnikov a biodetrit.
Zistené boli niektoré problematické prierezy, z ktorých časť je organického pôvodu.
Vek: Dierkavce radia študovaný sediment do ladinu – spodného karnu.

Vzorka 29 (dok. bod KB-096)
Základná hmota vápenca je sparitová, len útržkovito je zachovaný mikrosparit. Zvyčajne
sa však vyskytuje aj tmel. Alochémy sú nevytriedené. Bežne, hlavne v niektorých pasážach,
boli pozorované peloidy, resp. malé klasty, ktoré veľkostne neraz navzájom hraničia. Práve
v týchto miestach je zachovaná najčastejšie mikrosparitová základná hmota, prípadne jej
fragmenty.
Silno rekryštalizované fosílie reprezentujú vápnité hubky z radu Sphinctozoa STEINMANN
(TAB. 2, Obr. 3), dasykladálne riasy, prierezy schránok gastropódov, najpravdepodobnejšie
lastúrnikov, Aeolisaccus dunningtoni ELLIOT, vzácne dierkavce, z ktorých boli identifikované
Agathammina austroalpina KRISTAN-TOLLMANN et TOLLMANN, sesílna forma Tolypammina
gregaria WENDT, problematické prierezy organického pôvodu, resp. biodetrit.
Vek: Aj keď fosílne zvyšky neumožnili jednoznačné zaradenie študovaného sedimentu
(identifikované biogénne zvyšky poukazujú na anis – spodný ladin), vzhľadom na
mikrofaciálny charakter ho možno zaradiť k wettersteinským vápencom.

Vzorka 30 (dok. bod KB-097)
Vzorka zrejme reprezentuje ?brekciu. Je silno rozpukaná. Vo výbruse možno pozorovať
ostro ohraničené najpravdepodobnejšie úlomky s (dolo)mikritovou/(dolo)mikrosparitovou
štruktúrou s obsahom detritu, resp. malého ?biodetritu.
Základná hmota je však väčšinou sparitová len lokálne s mikritickejšími pasážami.
V niektorých častiach sa vyskytujú silno rekryštalizované dasykladálne riasy (TAB. 3, Obr. 7)
v takom množstve, že sa jedná o mikrofáciu dasykladálnych rias. Fosílne zvyšky zastupuje aj
hubka, len výnimočné časti schránok dierkavcov ako aj ďalší biodetrit. Miestami sa vyskytujú
výraznejšie akumulácie peloidov.
Vek: Bez zaradenia. Časti s dasykladálnymi riasami by mohli reprezentovať
najpravdepodobnejšie steinalmský vápenec.
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Vzorka 31 (dok. bod KB-098)
Študovaná vzorka sa radí k stromatolitom. Prítomná je sparitová kresba – póry vysychania
riasových podušiek (TAB. 1, Obr. 4) .
Vyskytujú sa peloidy a malé klasty mikritovej (mudstone) štruktúry. Silno
rekryštalizované organické zvyšky reprezentujú veľmi vzácne dierkavce zastúpené
Pilamminella gemerica (SALAJ), ktorej stratigrafický rozsah sa pohybuje v rozmedzí ladin –
spodný karn (TAB. 5, Obr. 11) Zaznamenaný bol aj prierez gastropódom, dasykladálna riasa
a biodetrit.
Vek: Na základe prítomnosti Pilamminella gemerica (SALAJ) možno študovanú vzorku
zaradiť do ladinu – spodného karnu.

Vzorka 32 (dok. bod KB-100)
Mikroštruktúra horniny je zachovaná len útržkovito. Základná hmota je sparitová.
Vyvinutý je tmel. Len fragmentárne sú zachované stopy po mikrosparite. Prítomné sú polia
s prevahou peloidov až malých klastov mikritovej (mudstone) štruktúry.
Organické zvyšky sú silno rekryštalizované, len zriedkavo bližšie identifikovateľné.
Zastupujú ich Tubiphytes obscurus MASLOV a iné skupiny rias, dierkavce, z ktorých boli
identifikované Tolypammina gregaria WENDT, ?Gaudryinella clavuliformis TRIFONOVA,
Reophax sp., fragment ?lastúrnika a iný biodetrit, resp. problematické prierezy organického
pôvodu.
Vek: Najpravdepodobnejšie sa jedná o wettersteinský vápenec – ladin.

Vzorka 33 (dok. bod KB-101)
Jedná sa o viac-menej nevýrazne laminovaný sediment bez prítomnosti organických
zvyškov. Prítomný je novotvorený kremeň a zriedkavejšie sľudy. Laminy, resp. tenké
„neúplné“ laminy sú niekedy výsledkom nahromadenia kremeňa.
Vek: Bez zaradenia.

Vzorka 34 (dok. bod KB-102)
Vzorka

reprezentuje

pomerne

jemnozrnný

najpravdepodobnejšie

dolomit

(dolo)mikrosparitovej štruktúry. Prítomnosť organických zvyškov nebola zaznamenaná.
Pukliny sú vyhojené kalcitom, niekedy v sprievode autigénneho kremeňa.
Vek: Bez zaradenia.
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ZÁVER

Mikroskopickým štúdiom výbrusového materiálu bola hlavne na základe identifikovaných
bentických dierkavcov zistená stratigrafická pozícia viacerých sedimentov, z ktorých bodovo
odobrané vzorky pochádzajú, prípadne u niektorých z nich bola s ohľadom na mikrofaciálny
charakter stanovená príslušnosť k litostratigrafickej jednotke. Získané výsledky prispeli k
zostaveniu a skvalitneniu geologickej mapy vyhotovenej Mgr. B. Kronome, PhD.
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2. etapa 2014
ÚVOD

V nadväznosti na 1. etapu výskumu (Kronome a Boorová, 2013) boli v rámci úlohy Life
+Kras Cave (LIFE + 11 ENV SK 1023) (zodpovedný riešiteľ RNDr. P. Malík, CSc.)
z mikrofaciálneho a mikrobiostratigrafického hľadiska študované horniny, prevažne vápence,
z ktorých počas mapovacích prác Mgr. Balázs Kronome, PhD. a RNDr. Stanislav Buček, CSc.
odobrali vzorky. Celkovo bolo vyhodnotených 59 malých a 4 veľké výbrusy, ktoré vyhotovila
Mgr. Ľ. Krížiková na ŠGÚDŠ v Bratislave. Čísla vzoriek odpovedajú terénnym
dokumentačným bodom B. Kronomeho, ktorý zároveň poskytol aj ich lokalizáciu. Štúdiu rias
a mikroproblematík sa venoval S. Buček, ktorý podáva výsledky svojho výskumu
v samostatnej prílohe.

VYHODNOTENIE VÝBRUSOV

Vzorka 195 Sk (2 výbrusy, dok. bod KB-195)
Hornina je silno rekryštalizovaná, čo má negatívny dopad na identifikáciu alochémov,
hlavne fosílnych zvyškov. Materiál je nepravidelne usporiadaný, nevytriedený. Mikrofáciu
možno označiť ako hubková (TAB. 2, Obr. 6). Základná hmota je sparitová, len miestami sa
vyskytujú oblasti mikritu/mikrosparitu. Prítomná je lokálna pasáž, kde možno pozorovať
gradačné zvrstvenie. Zaznamenali sme polia, v ktorých prevládajú peloidy. Vyskytujú sa
sporadické klasty mikritovej (mudstone) štruktúry bez organických zvyškov ako aj miestami
zriedkavé klasty sparitu s lemami mikritu.
Fosílne zvyšky zastupujú hlavne plytkovodné elementy, ktoré prevažne nie je možné
presne zaradiť. Väčšinou sa jedná o vápnité hubky s hrubozrnnou kalcitovou výplňou.
Vyskytujú sa riasy, resp. ich fragmenty, pričom cyanofytné formy tvoria lemy (obrastajú)
okolo alochémov, Tubiphytes sp., hladkostenné Ostracoda div. sp., úlomky lastúrnikov,
machovky (TAB. 2, Obr. 7), vzácne zle zachované schránky, resp. časti bentických
dierkavcov reprezentované Pilamminella gemerica (SALAJ), ?Gandinella falsofriedli (SALAJ),
Ophthalmidium ?tori ZANINETTI et BROENNIMANN, fragmentom aglutinovanej formy bez
bližšieho

zaradenia,

resp.

sesílnymi

zástupcami

a Planiinvoluta sp. Prítomný je biodetrit.
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Tolypammina

gregaria

WENDT

Vek: Na základe dierkavcov, za predpokladu, že sa skutočne jedná o uvedené
problematické formy, reprezentuje študovaný sediment spodný karn. V opačnom prípade
možno uvažovať o ladine-spodnom karne. Skúmaná vzorka pochádza z wettersteinského
vápenca.

Vzorka 198 Sk (2 výbrusy, dok. bod KB-198)
Sediment je silno rekryštalizovaný, čo sa odráža aj na organických zvyškoch, ktorých
identifikácia je veľmi problematická až nemožná. Jedná sa o plytkovodné prvky, ktoré sú
vyplnené hrubokryštalickým karbonátom. Stanovenie ich príslušnosti čo i len na rodovej
úroni je ťažké. Niektoré prierezy patria zrejme vápnitým hubkám. Vyskytujú sa peloidy
a drobné

intraklasty.

Základná

hmota

bola

pôvodne

najpravdepodobnejšie

mikritová/mikrosparitová. Zachované sú po nej iba nepatrné pasáže, resp. relikty, v ktorých sa
najčastejšie nachádzajú spomínané peloidy a klasty mikritovej (mudstone) štruktúry. Lokálne
sa vyskytuje tmel.
Zistená bola prítomnosť vzácnych rias, hlavne cyanofytných, ktoré obrastajú fosílne
zvyšky, hladkostenného Ostracoda div. sp., výnimočných bentických dierkavcov, resp.
fragmentov ich schránok bez bližšieho zaradenia a úlomok ?lastúrnika. Vyskytuje sa kvázi
tenká vykliňujúca puklina, v ktorej sa nachádza v mikrite hlavne karbonátová drvina a klence
karbonátov. Možno pri nej pozorovať „useknuté“ alochémy.
Vek: Na základe zistených komponentov nie je možné stanoviť stratigrafickú pozíciu
sedimentu.

Jedná

sa

najpravdepodobnejšie

o rovnakú

litostratigrafickú

jednotku

(wettersteinský vápenec) ako v prípade karbonátu, z ktorého pochádza vzorka 195Sk.

Vzorka 200 Sk (3 výbrusy – 1veľký, dok. bod KB-200)
Pôvodná štruktúra horniny je vplyvom silnej rekryštalizácie viac-menej zotretá.
Mikrofácia je hubková, resp. hubkovo-riasová. Nevytriedené alochémy sú nepravidelne
usporiadané. Rekryštalizovaná základná hmota je niekedy veľmi hrubozrnná, lamelovaná. Iba
útržkovito je zachovaná vo forme mikrosparitu. Vyskytuje sa tmel. rítomné sú peloidy aj
relatívne malé klasty. Miestami boli pozorované pasáže s prevahou peloidov.
Okrem vyššie spomínaných vápnitých hubiek a rias boli zistené veľmi vzácne fragmenty
ostnatokožcov bez známok sieťovitej štruktúry, hladkostenné Ostracoda div. sp., resp. ich
misky, úlomky lastúrnikov, Tubiphytes sp., veľmi vzácne bentické dierkavce Trochammina
almtalensis

KOEHN-ZANINETTI,

amputovaná

časť

schránky

najpravdepodobnejšie

Pilamminella sp., sesílne formy Tolypammina gregaria WENDT a Planiinvoluta sp. ako aj
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ďalšie fragmenty schránok foraminifer, resp. fantómy po nich. Riasy zastupujú aj cyanofytné
formy, ktoré obrastajú niektoré biogénne zvyšky.
Pri pukline, ktorá sa mierne rozširuje a jej výplň má charakter kvázi tektonickej brekcie,
možno pozorovať „useknuté“ alochémy.
Vek: Vzhľadom na mikrofaciálny charakter (porovnaj so vzorkami 195Sk, 198Sk), ale aj
dierkavce, resp. ich problematické prierezy, sa najpravdepodobnejšie jedná o karn. Vzorka
reprezentuje wettersteinské vápence.

Vzorka 202 Sk (dok. bod KB-202)
Sediment je tektonicky postihnutý, čo skresľuje jeho pôvodnú štruktúru. Je pretkaný
množstvom tenkých paralelných žiliek, ale objavujú sa aj mikrostylolity vyplnené Feminerálmi, ktoré lokálne impregnujú aj základnú hmotu. Komponenty sú usmernené, resp. sa
vyskytujú náznaky usmernenia. Viac-menej rekryštalizovaná základná hmota bola pôvodne
najpravdepodobnejšie mikritová. Prítomné je v nej množstvo autigénneho undulózne
zhášajúceho kremeňa. Časť základnej hmoty je lokálne silicifikovaná. Zastúpené sú, občas
husto usporiadané, nevytriedené klasty rovnakého zloženia ako základná hmota. Niekedy je
problematické stanoviť, či sa jedná o klasty, alebo iba o prejavy rekryštalizácie. Niektoré
úlomky sú až dokonale opracované. Okolo časti z nich sa nachádza lem sparitu.
Organické zvyšky, resp. ich detrit, sú vzácne. Zaznamenané boli fragmenty schránok
lastúrnikov, ulitníkov, zrejme misky lastúrničiek, úlomok schránky dierkavca bez presnej
identifikácie, ktorý je vyplnený tmavosivou substanciou a biodetrit.
Prítomný je zrejme pyrit. Len veľmi vzácne bola zaznamenaná sľuda. Novotvary
reprezentujú okrem kremeňa aj klence karbonátov, ktoré sú niekedy naakumulované.
Vek: Aj napriek neprítomnosti významných fosílií, ktoré by umožnili stanoviť Vek,
možno skúmanú vzorku na základe rovnakého mikrofaciálne charakteru ako nižšie popísané
vzorky, zaradiť k szinskému súvrstviu.

Vzorka 203a Sk (dok. bod KB-203)
Charakter sedimentu je rovnaký ako vo výbruse 203b Sk s tým rozdielom, že v celej
hornine sú prítomné relatívne vytriedené úlomky rovnakého charakteru ako je základná hmota
(mikrosparit). Niektoré inklinujú k pseudoolitom. Zastúpenie lastúrnikov a ulitníkov je
v tomto výbruse bohatšie v porovnaní s výbrusom 203b Sk. Dierkavce reprezentujú
Cyclogyra mahajeri BRONNIMANN, ZANINETTI et BOZORGNIA (TAB. 4, Obr. 9),
Rectocornuspira kalhori BRONNIMANN, ZANINETTI et BOZORGNIA (TAB. 4, Obr. 10)
a ?Ammodiscus sp.
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Vek: Spodný trias – olenek. Jedná sa zrejme o ekvivalent, resp. o gastropódovo?oolitový horizont. Vzorka reprezentuje szinpetriské súvrstvie.

Vzorka 203b Sk (dok. bod KB-203)
Základná hmota je viac-menej rekryštalizovaná (mikrosparitová), miestami silicifikovaná.
Mikrofácia je foraminiferovo-gastropódová, resp. gastropódovo-foraminiferová (TAB. 4, Obr.
8). Miestami sa lokálne, hlavne vo výplni gastropódov (ulitníkov), objavujú „klasty“ rovnakej
štruktúry ako základná hmota, resp peloidy. V jednom prípade bol zaznamenaný fragment
?oolita.
Popri schránkach, resp. ich častiach, ulitníkov (sú vyplnené hrubokryštalickým kalcitom,
prípadne mikrosparitom alebo je výplň kombinovaná) a lastúrnikov sa bežne vyskytujú
bentické dierkavce Cyclogyra mahajeri BRONNIMANN, ZANINETTI et BOZORGNIA (TAB. 4,
Obr. 7), Rectocornuspira kalhori BRONNIMANN, ZANINETTI et BOZORGNIA, ?Glomospirella
cf. triphonensis BAUD, ZANINETTI et BRONNIMANN ako aj veľmi zle zachované prierezy
ďalších schránok foraminifer. Vyskytujú sa tiež filamenty a biodetrit.
Zastúpené sú novotvary undulózne zhášajúceho idiomorfne obmedzeného kremeňa, ktoré
dosahujú značné rozmery. Ojedinele sa vyskytla sľuda. Prítomné sú mikrostylolity vyplnené
Fe minerálmi (niekedy impregnujú základnú hmotu) ako aj tmavosivou hmotou.
Vek: Spodný trias – olenek. Jedná sa zrejme o ekvivalent, resp. o gastropódovo?oolitový horizont. Vzorka reprezentuje szinpetriské súvrstvie.

Vzorka 205a Sk (dok. bod KB-205)
Jedná sa o rovnaký sediment ako u vzorky 205b Sk (viď popis nižšie), avšak v tejto
vzorke je možné sledovať lamináciu spôsobenú výrazným nahromadením komponentov
v niektorých laminách ako aj ich väčšími rozmermi a niekedy aj ich usmernením v danej
lamine. Miestami, hlavne na sľudách, vidno chaotické usporiadanie alochémov.
Dierkavce rovnakého typu ako vo vzorke 205b Sk sa vyskytujú iba vzácne a sú horšie
zachované.
Zaznamenaný bol „klast“ vápnitého pieskovca lemovaneho minerálmi Fe. Vyskytuje sa
v ňom ťažký minerál a zrejme pyrit.
Vek: Pozri vzorku 205b Sk. Študovaný sediment zastupuje szinské súvrstvie.

Vzorka 205b Sk (dok. bod KB-205)
Vzorka reprezentuje ílovitý vápenec (bridlica). Miestami sú badateľné známky
usmernenia a náznaky mikrolaminácie spôsobené akumuláciou zrejme pyritu. Vyskytuje sa
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množstvo sľúd. Pre sediment je charakteristická aj prímes relatívne vytriedeného klastického
undulózne zhášajúceho kremeňa piesčitej a prachovej frakcie. Vyskytujú sa minerály Fe ako
aj „premenené minerály“.
Z hľadiska stanovenia stratigrafickej pozície je dôležitý výskyt bentických dierkavcov,
v podstate monospoločenstvo, Meandrospira cheni (HO) (TAB.4 , Obr. 11, 12). Zistená bola
aj prítomnosť ojedinelého fragmentu ostnatokožca.
Vek: Na základe Meandrospira cheni možno študovaný sediment zaradiť do spodného
triasu. Jedná sa o rovnomennú podzónu, ktorá charakterizuje vrchné polohy seisu (indu) až
najspodnejšieho kampilu (spodný, ?najspodnejší olenek). Vzorka reprezentuje szinské
súvrstvie.

Vzorka 210 Sk (dok. bod KB-210)
Sediment je silno rekryštalizovaný, čo spôsobuje skreslenie jeho pôvodnej štruktúry.
V jednej pasáži má charakter tektonickej brekcie.
Popri sparitovej sú zachované aj polia mikrosparitovej základnej hmoty. V oboch
prípadoch sa v takejto základnej hmote niekedy vyskytujú oblasti s viac-menej vytriedenými
komponentami pozostávajúcimi hlavne z peloidov a malých klastov (dolo)sparitovej
štruktúry. V rámci celej vzorky však alochémy nie sú vytriedené a sú chaoticky usporiadané.
Vyskytujú sa aj nepravidelné polia tvorené hrubokryštalickým čiastočne lamelovaným
kalcitom. Zaznamenaný bol tmel.
Fosílne zvyšky reprezentujú hladkostenné Ostracoda div sp., kolumnálium krinoida,
veľmi vzácne riasy, Tubiphytes sp. ako aj veľmi vzácne zle zachované schránky, resp. časti
schránok bentických dierkavcov. Zistená bola prítomnosť Ophthalmidium ?tricki (LANGER)
(schránka je čiastočne ponorená v základnej hmote), Austrocolomia cf. marschali
OBERHAUSER a sesílny dierkavec Planiinvoluta sp. Vyskytol sa jeden kvázi okrúhly prierez,
ktorý by mohol byť fantómom po bentickej foraminifere. Zaznamenané boli problematické
bližšie neidentifikované biogénne zvyšky, z ktorých časť patrí silno rekryštalizovaným
plytkovodným elementom vyplneným hrubokryštalickým (niekedy lamelovaným) kalcitom,
resp. biodetrit.
Vyskytuje sa puklina s kryštalickou výplňou zvýraznenou Fe minerálmi, ktoré spôsobujú
jej hrdzavohnedé sfarbenie.
Vek: Nie je možné presne stanoviť vzhľadom na neprítomnosť stratigraficky významných
organických zvyškov. Dierkavce indikujú vrchný anis – karn. Salaj a kol. (1983) uvádzajú
formu Ophthalmidium ?tricki z karnu Slovenského krasu. Na základe mikrofaciálneho
charakteru ako aj dierkavcov sa najpravdepodobnejšie jedná o wettersteinský vápenec.
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Vzorka 211 Sk (dok. bod KB-211)
Charakter horniny je výrazne ovplyvnený tlakovým postihnutím. Vyskytujú sa pasáže,
ktoré odpovedajú tektonickej brekcii. V mikritovej, resp. mikrosparitovej matrix brekcie sa
nachádza množstvo nevytriedených úlomkov (dolo)sparitovej štruktúry bez prítomnosti
alochémov. Miestami sa vyskytuje až drobná drvina. Zachovaná základná hmota je sparitová
s poliami mikrosparitu. Materiál je chaoticky usporiadaný, nevytriedený. Zaznamenané boli
kvázi tenšie „pukliny“ v ktorých sa nachádza jemnejší transportovaný materiál.
Silno rekryštalizované organické zvyšky reprezentujú veľké fragmenty ostnatokožcov,
hladkostenné Ostracoda div. sp., riasy, z ktorých cyanofytné niekedy obrastajú alochémy,
Tubiphytes sp., prierez schránkou juvenilného ramenonožca, veľmi vzácne fragmenty
schránok dierkavcov, z ktorých sme identifikovali Ammobaculites sp., čiastočne amputovaná
Agathammina austroalpina KRISTAN-TOLLMANN et TOLLMANN, Arenovidalina amylovoluta
HO, ?Ophthalmidium sp., vzácne plytkovodné elementy, kroré nedovoľuje identifikovať silná
rekryštalizácia a biodetrit.
Vek: Vyskytujú sa dierkavce širšieho stratigrafického rozpätia, ktoré neumožňujú presné
zaradenie študovaného sedimentu.

Vzorka 212 Sk (2 výbrusy, dok. bod KB-212)
Vzorka reprezentuje laminovaný karbonát (TAB., 2, Obr. 5). Laminy sú nerovnakej
hrúbky a sú bežne zvlnené. Striedajú sa mikrolaminy s relatívne hrubšími laminami. Miestami
majú šošovkovitý priebeh. Vyznačujú sa mikritovou, resp. mikrosparitovou štruktúrou. Len
výnimočne sa v nich nachádza silno rekryštalizovaný (lamelovanie) biodetrit, ktorý pochádza
najpravdepodobnejšie z hrubšiestenných lastúrnikov. V niektorých laminách bola pozorovaná
mikrogradácia, prípadne jej náznaky.
Prítomné sú hrdzavohnedé minerály Fe sústredené hlavne v puklinách, ktoré vedú naprieč
lamín, resp. zvýrazňujú kvázi náznaky mikrostylolitov. Vyskytujú sa sporadické korodované
klence karbonátov.
Vek: Vo vzorke sa nenachádzajú fosílne zvyšky na základe ktorých sa dá stanoviť
stratigrafická pozícia karbonátu.

Vzorka 213 Sk (veľký výbrus, dok. bod KB-213)
Študovaná vzorka reprezentuje loferit. Prítomné sú póry vysychania riasových podušiek
(sparitová kresba). Vyskytujú sa pasáže (?klasty) mikritu, v ktorých sa nachádzajú klence
karbonátov obyčajne s mikrosparitovou výplňou.
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Bežné až hojné sú peloidy ako aj malé mikritové (mudstone) klasty, resp. alochémy na ich
hranici.
Organické zvyšky reprezentujú bentické dierkavce Pilamminella kuthani (SALAJ),
Trochammina almtalensis KOEHN-ZANINETTI, Earlandinita cf. ladinica SALAJ, Bispiranella
ovata SAMUEL, SALAJ a BORZA, Ophthalmidium sp., Frondicularia woodwardi HO,
Angulodiscus cf. gaschei gaschei KOEHN-ZANINETTI et BROENNIMANN, Angulodiscus gaschei
praegaschei (KOEHN-ZANINETTI), Diplotremina subangulata KRISTAN-TOLLMANN a sesílna
foraminifera Planiinvoluta sp. Zastúpené sú aj riasy, hladkostenné Ostracoda div. sp., ulitník,
zrejme fragmenty lastúrnikov a iný biodetrit.
Vek: Spoločenstvo dierkavcov indikuje karn.

Vzorka 214 Sk (dok. bod KB-214)
Pôvodný charakter sedimentu je vplyvom rekryštalizácie a rozpukanosti silno potlačený.
Základná hmota je hlavne sparitová s poliami mikritu/mikrosparitu. Vyskytujú sa pasáže
tvorené hrubozrnným viac-menej intenzívne (aj dvojčatne) lamelovaným kalcitom.
Alochémy reprezentujú peloidy, obyčajne malé klasty (dolo)mikritu, hladkostenné
Ostracoda div. sp., vzácne fragmenty plytkovodných silno rekryštalizovaných elementov, z
ktorých časť, ak nie všetky, zrejme patrí vápnitým hubkám, cyanofytné riasy, výnimočné
bentické dierkavce, ktorých presná identifikácia je problematická (?Ophthalmidium sp.,
nodosaridná forma) a iné ťažko zaraditeľné komponeny organického pôvodu.
Vek: Neboli zistené fosílie, ktoré by umožnili stanoviť Vek študovanej horniny. Na
základe mikrofaciálneho charakteru možno uvažovať o ?wettersteinskom vápenci.

Vzorka 215 Sk (dok. bod KB-215)
Vzorka reprezentuje brekciu. V základnej, silno rekryštalizovanej až mramorizovanej
(lamelovanie aj dvojčatné), hmote (matrix) sa vyskytujú úlomky hornín (TAB. 2, Obr. 3),
z ktorých za zmienku stoja hlavne dva s obsahom silno rekryštalizovaných bentických
dierkavcov Pilamminella gemerica (SALAJ) (TAB. 6, Obr. 5), resp. aj Pilamminella kuthani
SALAJ. Jedná sa o úlomky pochádzajúce najpravdepodobnejšie z wetersteinského vápenca.
Základná hmota v nich je mikrosparitová/mikritová. Vyskytujú sa nevytriedené klasty (aj
úlomok s klencami karbonátu), peloidy (niekedy sú výraznejšie naakumulované) a ďalšie
fosílne zvyšky (machovky, fragmenty rias –v rámci nich dasykladálnych, lastúrnikov a iný
biodetrit).
V matrixe sú zastúpené tiež úlomky z loferitu, resp. kvázi laminovaného sedimentu, čo je
spôsobené zrejme dolomitizáciou horniny a iné klasty hornín.
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Vek: Úlomky s obsahom dierkavcov pochádzajú z karbonátov najpravdepodobnejšie
spodného karnu. Brekcia je ssúveká, resp. mladšia ako karn.

Vzorka 216 Sk (2 výbrusy, dok. bod KB-216)
Študovaný karbonát je silno rekryštalizovaný. Základná hmota je dominantne sparitová.
Miestami sa vyskytuje tmel. Alochémy sú nevytriedené, nepravidelne roztrúsené. Mikrofácia
je hubková. Zastúpené sú peloidy, ktoré niekedy tvoria akumulácie v mikrosparite a drobné
klasty mikritovej (mudstone) štruktúry.
Fosílne zvyšky reprezentujú okrem spomínaných vápnitých hubiek (niekedy sú vyplnené
hrubokryštalickým, občas lamelovaným, kalcitom) riasy viacerých typov (cyanofytné
obrastajú alochémy), Tubiphytes sp., hladkostenné Ostracoda div. sp., fragmenty
hrubostenných lastúrnikov ako aj niekedy až takmer fantómy po dierkavcoch. Jedná sa
o sesílne formy Tolypammina gregaria WENDT, Planiinvoluta carinata LEISCHNER a silno
rekryštalizované

časti

schránok

bentických

foriem,

z ktorých

sme

identifikovali

?Pilamminella sp., Trochammina sp. Duostomina sp. Prítomný je biodetrit.
Vek: Na základe dierkavcov nie je možné presne stanoviť stratigrafickú pozíciu
sedimentu, z ktorého bola odobraná vzorka (stredný-vrchný trias (?karn)). Jedná sa
najpravdepodobnejšie o wettersteinský vápenec.

Vzorka 217 Sk (dok. bod KB-217)
Jedná sa o vápenec, ktorého pôvodná štruktúra je vplyvom silnej rekryštalizácie viacmenej zotretá. Základná hmota je sparitová s poliami mikrosparitu, lokálne až mikritu
s prechodom do mikrosparitu. Prítomný je hrubozrnný, niekedy intenzívne lamelovaný, tmel.
Alochémy sú nevytriedené, nepravidelne usporiadané. Mikrofácia je hubková. Komponenty
zastupujú peloidy až malé klasty mikritu (mudstone). Vyskytujú sa okrúhle, resp. až dokonale
opracované

„úlomky“

mikritovej/mikrosparitovej

štruktúry,

ktorých

zaradenie

je

problematické.
Organické

zvyšky

reprezentujú

vápnité

hubky,

ktoré

sú

bežne

vyplnené

hrubokryštalickým, niekedy lamelovaným, kalcitom. Zistená bola prítomnosť rias, z ktorých
cyanpofytné formy obrastajú alochémy, Tubiphytes sp., hladkostenného Ostracoda div. sp.,
sesílneho dierkavca Planiinvolutina cf. carinata LEISCHNER, bentickej nodosaridnej formy,
prierez schránkou zrejme juvenilného lastúrnika, fragmentu ?hrubostenného lastúrnika, resp.
iného biodetritu.
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Vek: Nebola zistená prítomnosť indexových fosílií, ktoré by umožnili jednoznačne
stanoviť vek študovanej vzorky (stredný-vrchný trias). Vzhľadom na mikrofaciálny charakter
reprezentuje najpravdepodobnejšie wettersteinský vápenec.

Vzorka 219 Sk (dok. bod KB-219)
Študovaná vzorka je silno rekryštalizovaná. Základná hmota je prevažne sparitová
(hrubozrnná), vzácne sa vyskytuje tmel. Na kontakte jednotlivých zŕn sa obyčajne nachádzajú
kvázi mikrostylolity. Vyskytujú sa pasáže, v ktorých dominuje mikritová/mikrosparitová
základná hmota. Prítomné sú v nej len zriedkavé organické zvyšky, ale bežné až hojné
peloidy, prípadne mikritové (mudstone) klasty malých rozmerov. Na iných miestach je
základná hmota sparitová (menšie zrná) s malými poliami mikrosparitu, kde je materiál
nevytriedený, nepravidelne usporiadaný. Popri fosílnych zvyškoch sa vyskytujú klasty
a peloidy. Len lokálne sú prítomné póry vysychania riasových podušiek (inklinácia
k loferitu).
Organické zvyšky reprezentuje hlavne bohaté spoločenstvo dierkavcov reprezentované
Pilamminella kuthani (SALAJ) (TAB. 6, Obr. 4), Trochammina alpina KRISTAN-TOLLMANN,
Agathammina austroalpina KRISTAN-TOLLMANN et TOLLMANN, ?Spiroloculina praecursor
OBERHAUSER, Frondicularia woodwardi HOWCHIN, Turrispirillina prealpina ZANINETTI et
BROENNIMANN, Permodiscus pragsoides OBERHAUSER (TAB. 4, Obr. 5), Aulotortus sinuosus
WEYNSCHENK, viacerí zástupcovia diplotremín a duostomín, resp. fragmenty ich schránok,
z ktorých

boli

Diplotremina

identifikované

subangulata

Diplotremina

KRISTAN-TOLLMANN,

astrofimbriata
resp.

je

KRISTAN-TOLLMANN,

prítomná

sesílna

forma

Planiinvoluta sp. Vyskytlo sa aj niekoľko silno rekryštalizovaných oválnych prierezov
dierkavcov bez znakov vnútornej štruktúry, ktoré nebolo možné zaradiť. Ďalšie fosílne
zvyšky patria hladkostenným Ostracoda div. sp., prípadne ich miskám, veľmi vzácnym
riasám, fragmentom lastúrnikov a gastropóda. Prítomné sú tiež cyanofytné riasy, ktoré tvoria
lemy okolo niektorých alochémov. Vyskytuje sa biodetrit.
Vek: Spoločenstvo dierkavcov indikuje karn.

Vzorka 221 Sk (dok. bod KB-221)
Sediment je značne rozpukaný. Pukliny sú vyhojené hrubozrnným lamelovaným, bežne
dvojčatne,

kalcitom.

Základná

hmota

je

viac-menej

rekryštalizovaná.

Popri

sparitovej/mikrosparitovej základnej hmote sa miestami vyskytujú nepravidelné pasáže s
mikritovou/mikrosparitovou základnou hmotou takmer bez alochémov. Inokedy je tvorená
hrubozrnným intenzívne lamelovaným kalcitom. Vyskytujú sa polia so zastúpením
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rozmanitých komponentov, ktoré dosahujú rôznu veľkosť. Prítomné sú klasty spravidla bez
alochémov a niekedy bežné peloidy.
Silno rekryštalizované organické zvyšky reprezentujú vápnité hubky, Tubiphytes sp.,
cyanofytné riasy obrastajúce alochémy, hladkostenné Ostracoda div. sp., vzácne fragmenty
hrubostenných lastúrnikov a ostnatokožcov, resp. ďalší biodetrit, veľmi vzácne až výnimočné
bentické a sesílne dierkavce. Identifikovali sme Meandrospira deformata SALAJ, časť
schránky ?Earlandinita sp. a sesílnu formu Planiinvoluta sp.
Vek: Najpravdepodobnejšie sa jedná o anis, pričom nemožno vylúčiť ani ladin.

Vzorka 222 Sk (2 výbrusy, dok. bod KB-222)
Pôvodná štruktúra sedimentu je skreslená vplyvom rekryštalizácie. Základná hmota je
prevažne sparitová (miestami tvorená hrubozrnným kalcitom), len lokálne sa nachádzajú
zvyšky mikrosparitu. Materiál nie je vytriedený. Vyskytujú sa peloidy, malé klasty mikritovej
(mudstone) štruktúry ako aj dokonale opracované „úlomky“ mikrosparitu s klencami
karbonátov, prípadne rekryštalizovanou drvinou (nemožno vylúčiť, že sa niekedy jedná
o výplň fosílií).
Silno rekryštalizované organické zvyšky reprezentujú sporadické plytkovodné elementy,
z ktorých väčšina najpravdepodobnejšie patrí vápnitým hubkám, Tubyphytes sp., viaceré
hladkostenné Ostracoda div. sp., úlomky lastúrnikov ako aj výnimočné zle zachované
bentické dierkavce, prípadne časti ich schránok, z ktorých sme identifikovali Arenovidalina
chialingchiangensis HO, Austrocolomia cf. marschalli OBERHAUSER, resp sa vyskytli
?Ophthalmidium sp. a miliolidná forma. Zaznamenaný bol aj ojedinelý problematický silno
rekryštalizovaný oválny prierez bez známok vnútornej stavby. Či sa jedná o foraminiferu je
otázne (?Pilaminella sp. – indikovala by ladin, prípadne karn). Vyskytuje sa biodetrit.
Vek: Prítomné sú zle zachované dierkavce, z ktorých bližšie určené indikujú ako najstarší
možný vek vrchný anis, pričom možno uvažovať vzhľadom na charakter sedimentu ako aj iné
problematické prierezy dierkavcov o mladšom veku.

Vzorka 223 Sk (dok. bod KB-223)
V študovanej vzorke boli pozorované hlavne väčšie polia mikrosparitu s nepravidelne
roztrúseným rekryštalizovaným detritom. Zaznamenané boli klence zrejme dolomitu
a nepravidelné útvary vyplnené hrubokryštalickým karbonátom. Miestami je badateľná
mikrolaminácia. Hornina je niekedy silno rozpukaná a lokálne má brekciovitý charakter.
Prítomné sú pasáže so sparitickejšou základnou hmotou, v ktorej sa vyskytujú
nevytriedené

alochémy.

Zistená

v nich
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bola

prítomnosť

výnimočných

silno

rekryštalizovaných ?vápnitých hubiek, hladkostenných Ostracoda div. sp., Tubyphytes sp. a
bentického dierkavca Endothyranella robusta SALAJ. Prítomné sú aj peloidy a malé klasty
mikritu.
Vyskytujú sa tenké pukliny vyhojené hrdzavohnedým minerálom.
Vek: Na základe dierkavcov sa nedá jednoznačne stanoviť vek. Sediment, z ktorého bola
odobraná študovaná vzorka, možno zaradiť do stredného anisu až karnu.

Vzorka 224 Sk (dok. bod KB-224)
Sediment reprezentuje loferit. Prítomné sú póry vysychania riasových podušiek.
Vyskytujú sa peloidy, ktoré sú miestami naakumulované a drobné klasty mikritovej
(mudstone) štruktúry. Zaznamenaný bol aj „klast“, resp. „pasáž“ s klencami karbonátu.
Fosílne zvyšky zastupujú hladkostenné Ostracoda div. sp., prípadne misky lastúrničiek,
fragmenty hrubšiestenných lastúrnikov, riasy, výnimočný úlomok ostnatokožca, časť
schránky gastropóda, veľmi vzácne bentické dierkavce, resp. časti ich schránok,
reprezentované Trochammina jaunensis BROENNIMANN et PAGE, Frondicularia woodwardi
HOWCHIN, sesílna forma ako aj oválne, resp. okrúhle prierezy dierkavcov, ktoré je vzhľadom
na silnú rekryštalizáciu problematické bližšie zaradiť. Prítomný je biodetrit.
Vek: Identifikované boli dierkavce širokého stratigrafického rozpätia.

Vzorka 225 Sk (2 výbrusy, dok. bod KB-225)
Jedná sa v podstate o loferit. Vyskytuje sa sparitová kresba (póry vysychania riasových
podušiek). Základná hmota je viac-menej rekryštalizovaná mikrosparitová/mikritová s
lokálnymi poliami sparitu. Prítomné sú zriedkavé klasty karbonátov bez organických
zvyškov, ktoré sú niekedy až dokonale opracovane a peloidy tvoriace výraznejšie akumulácie.
Miestami sa stávajú najčastejšími komponentami horniny. Prítomné sú minerály Fe, ktoré
zvýrazňujú mikrostylolity, prípadne sú sústredené v puklinách. Miestami čiastočne
impregnujú tiež základnú hmotu.
Organické zvyšky reprezentujú hladkostenné Ostracoda div. sp., resp. ich misky,
gastropódy, lastúrniky, riasy a sporadické bentické dierkavce reprezentované Trochammina
almtalensis KOEHN-ZANINETTI, Endothyranella cf. wirtzi (KOEHN-ZANINETTI), Meandrospira
dinarica KOCHANSKY-DEVIDÉ et PANTIĆ (TAB. 4, Obr. 2) a Frondicularia woodwardi
HOWCHIN (TAB. 4, Obr. 13).
Vek: Na základe spoločenstva dierkavcov bolo možné študovaný sediment zaradiť do
stredného-vrchného anisu. Vzorka reprezentuje steinalmské vápence.

25

Vzorka 226 Sk (dok. bod KB-226)
Vzorka reprezentuje loferit s typickou sparitovou kresbou. Pomerne bežné sú peloidy.
Vyskytujú sa klasty mikritovej (mudstone) štruktúry.
Organické zvyšky zastupujú riasy viacerých typov. Prítomné sú cyanofytné formy, ktoré
obrastajú alochémy (vyskytujú sa riasové hľúzky pomerne väčších rozmerov), Tubyphytes sp.,
dierkavce zastúpené Endothyranella robusta SALAJ (TAB. 6, Obr. 7), Endothyranella wirtzi
(KOEHN-ZANINETTI) (TAB. 4, Obr. 4), Endothyranella sp., Meandrospira dinarica
KOCHANSKY-DEVIDÉ et PANTIĆ (TAB. 4, Obr. 1), Duostomina sp., resp. ďalšie úlomky
schránok foraminifer. Prítomné sú aj vzácne Ostracoda div. sp., ?gastropód ako aj iné
problematické alochémy organického pôvodu a biodetrit.
Vek: Na základe dierkavcov bol skúmaný sediment zaradený do stredného-vrchného
anisu. Vzorka bola odobraná zo steinalmského vápenca.

Vzorka 227 Sk (2 výbrusy, dok. bod KB-227)
Pôvodná štruktúra sedimentu je potlačená vplyvom silnej rekryštalizácie. Základná hmota
je tvorená obyčajne pomerne hrubozrnným bežne lamelovaným sparitom. Len vzácne možno
pozorovať zvyšky mikrosparitu, v ktorom sa nachádzajú bežne až hojné peloidy a malé klasty
mikritovej (mudstone) štruktúry. Lokálne je prítomný tmel. Vyskytol sa dobre opracovaný
úlomok mikrosparitu s rekryštalizovaným detritom a klencami karbonátu. Mikrofácia je
hubková. Prítomné sú prierezy vápnitých hubiek, ktoré sú niekedy tiež vyplnené
hrubokryštalickým, miestami intenzívne lamelovaným, kalcitom.
Organické zvyšky zastupujú okrem hubiek aj riasy, v ich rámci aj cyanofytné formy
obrastajúce alochémy (miestami sa vyskytujú hľúzky), Tubyphytes sp., ojedinelý
hladkostenný Ostracoda div. sp., úlomok zrejme hrubšiestenného lastúrnika ako aj veľmi
vzácne fragmenty, resp. prierezy schránok bentických dierkavcov. Identifikovali sme
?Endothyranella

robusta

SALAJ,

uniseriálnu

časť

schránky

najpravdepodobnejšie

Endothyranella wirtzi (KOEHN-ZANINETTI), fragment Nodosaria sp. a sesílnu formu
Tolypammina gregaria WENDT. Vyskytujú sa aj výnimočné problematické „neúplné“ okrúhle
prierezy, resp. fantómy po nich (?dierkavce).
Pukliny sú vyhojené hrubokryštalickým kalcitom. V jednej kvázi pukline sa popri kalcite
impregnovanom minerálmi Fe vyskytuje kremeň. Fe minerály zvýrazňujú aj mikrostylolity.
Vek: Bentické dierkavce poukazujú na stredný anis-ladin. Na základe mikrofaciálneho
charakteru možno usudzovať, že sa najpravdepodobnejšie jedná o wettersteinský vápenec.
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Vzorka 228a Sk (dok. bod KB-228)
Študovaná vzorka je rekryštalizovaná. Vyskytujú sa polia mikritu/mikorsparitu so
sporadickými alochémami (náznaky peloidov a hladkostenné Ostracoda div. sp.). V iných
častiach dominuje sparit s množstvom peloidov (pelsarit). Miestami sa vyskytujú pasáže
inklinujúce k loferitu s pórmi vysychania riasových podušiek. Ojedinele bol zaznamenaný
kremeň.
Prítomné sú rekryštalizované organické zvyšky reprezentované riasami, schránkami
gastropódov, spomínanými hladkostennými Ostracoda div. sp., prípadne miskami
lastúrničiek, juvenilné schránky lastúrnikov a v neposlednom rade sa vyskytujú bentické
dierkavce, z ktorých prevažuje indexová forma anisu Meandrospira dinarica KOCHANSKYDEVIDÉ et PANTIĆ (TAB. 4, Obr. 3). Identifikovali sme aj Meandrospira deformata SALAJ,
Diplotremina subangulata KRISTAN-TOLLMANN a Duostomina cf. alta KRISTAN-TOLLMANN.
Prítomný je biodetrit (fragment schránky ?hrubostenného lastúrnika).
Vek: Jedná sa najpravdepodobnejšie o foraminiferovú intervalovú zónu Meandrospira
dinarica vyčlenenú Salajom a kol. (1983), ktorá reprezentuje stredný-vrchný anis. Vzorka
zastupuje steinalmské vápence vrchného anisu.

Vzorka 228b Sk (dok. bod KB-228)
Jedná sa o loferit. Bežne sa vyskytuje sparitová kresba (póry vysychania riasových
podušiek). Prítomné sú pasáže hrubokryštalického intenzívne lamelovaného karbonátu.
Zastúpené sú pre takýto typ horniny typické peloidy a miestami aj klasty malých rozmerov
mikritovej (mudstone) štruktúry.
Rekryštalizované fosílne zvyšky reprezentujú riasy, hladkostenné Ostracoda div. sp., resp.
misky lastúrničiek, veľmi vzácne bentické dierkavce Diplotremina subangulata KRISTANTOLLMANN, Pilamminella cf. gemerica (SALAJ) ako aj ďalšie výnimočné okrúhle, resp. oválne
prierezy, ktorých identifikácia je problematická vzhľadom na silnú rekryštalizáciu. Na rozdiel
od vzorky 228a Sk, ktorá pochádza z rovnakej lokality, sa vo vzorke 228b Sk nevyskytuje
vedúca fosília Meandrospira dinarica indikujúca anis.
Hornina je rozpukaná sieťou tenkých i hrubších puklín.. Prítomné sú Fe minerály.
Vek: Skúmaná vzorka bola odobraná z wettersteinského vápenca, ktorého Vek sa
pohybuje na základe identifikovaných foraminifer v rozmedzí ladin – spodný karn.

Vzorka 229 Sk (dok. bod KB-229)
Vzorka reprezentuje laminovaný vápenec. Laminácia je spôsobená hlavne rôznym
stupňom rekryštalizácie základnej hmoty a čiastočne aj nerovnomerným rozmiestnením
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biogénnych zvyškov. Nepriamo ju podporujú aj s lamináciou paralelné mikrostylolity
vyplnené „mikritom“. Laminy majú rôznu hrúbku a sú tvorené mikritovou/mikrosparitovou až
sparitovou základnou hmotou. Z hľadiska mikroštruktúry sa jedná o intrabiopelmikrit/
intrabiopelmikrosparit (intraklastovo-lastúrnikovo-peloidný wackestone) až intrabiopelsparit
(intraklastovo- lastúrnikovo-peloidný grainstone). Mikrofácia je lastúrniková (filamentová).
Vyskytujú sa klasty mikritovej (mudstone) štruktúry a peloidy.
Fosílne zvyšky zastupujú hlavne prierezy schránkami, prípadne lastúrami juvelnilnych
lastúrnikov. Vyskytujú sa zrejme aj hladkostenní zástupcovia Ostracoda div sp., resp. ich
misky a gastropódy. Fosílne zvyšky majú rôznu výplň, ktorá sa zhoduje s popísanou
základnou hmotou lamín, prípadne je výplň kombinovaná.
Zriedkavo sa vyskytuje autigénny undulózne zhášajúci kremeň. Výnimočne bola zistená
sľuda.
Vek: Vzhľadom na neprítomnosť stratigraficky významných fosílií nie je možné stanoviť
vek študovaného vápenca.

Vzorka 232 Sk (dok. bod KB-232)
Vápenec je silno rekryštalizovaný, čo viac-menej zotiera jeho pôvodnú štruktúru.
Základná hmota, z ktorej sa zachovali iba fragmenty, bola primárne najpravdepodobnejšie
mikritová. Vyskytuje sa sparitová základná hmota, bežne je však zastúpený aj hrubozrnný
tmel. Lokálne možno pozorovať lamináciu a v rámci nej gradáciu. Mikrofácia je hubková.
Prítomné sú viac-menej bežné peloidy a klasty malých i väčších rozmerov, z ktorých sú
niektoré až dokonale opracované. Nevyskytujú sa v nich alochémy.
Organické zvyšky zastupujú hlavne vápnité hubky, riasy, ojedinélé hladkostenné
Ostracoda div. sp., prerez časťou schránky zrejme lastúrnika, výnimočný prierez sesílneho
dierkavca Planiinvoluta sp. a bentickej bližšie neidentifikovanej formy.
Vek: Na základe dierkavcov nie je možné jednoznačne stanoviť Vek sedimentu. Zrejme sa
jedná vzhľadom na mikrofaciálny charakter o wettersteinský vápenec.

Vzorka 233 Sk (dok. bod KB-233)
Vzorka reprezentuje počiatočné štádium tektonickej dolomitovej brekcie. Lokálne je
hornina intenzívnejšie rozpukaná. Dolomit sa vyznačuje nerovnomernou zrnitosťou. Prevažne
je však hrubozrnnejší. Pukliny sú vyhojené jemnozrnným, resp. kalovým karbonátom.
Miestami sú prítomné klence karbonátov.
Organické zvyšky neboli zaznamenané.
Vek: Bez možnosti presného zaradenia.
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Vzorka 236 Sk (dok. bod KB-236)
Jedná sa kvázi o hľuznatý vápenec. Dominantnú časť študovanej horniny tvorí pasáž
s mikrofáciou, ktorú možno nazvať ako ulitníkovo-dierkavcovo-echinodermátová. Základná
hmota je prevažne mikrosparitová. Miestami sa vyskytujú pasáže, v ktorých sa nenachádzajú
fosílne zvyšky, ktoré bývajú inak viac-menej výrazne nahromadené. Sporadicky je základná
hmota sparitová. Materiál je nevytriedený, nepravidelne usporiadaný.
Z hľadiska stanovenia stratigrafickej pozície študovaného karbonátu je dôležitý výskyt
bentických dierkavcov, ktoré sú ale spravidla veľmi silno rekryštalizované, takže sú po nich
zachované neraz iba fantómy. Identifikovali sme viacerých zástupcov Angulodiscus friedli
(KRISTAN-TOLLMANN) (TAB. 6, Obr.2) ako aj formu Glomospirella sp. Organické zvyšky
popri schránkach, resp. ich fragmentoch, ulitníkov (TAB. 2, Obr. 1), dierkavcov a úlomkoch
echinodermát, reprezentujú zvyšky hrubo i tenšiestenných lastúrnikov a vzácne hladkostenné
Ostracoda div. sp., resp. biodetrit.
Prítomný je autigénny idiomorfne obmedzený undulózne zhášajúci kremeň, ktorý býva
niekedy korodovaný, prípadne má tmavohnedé lemy alebo je celý impregnovaný Fe
minerálmi. Ojedinelá je sľuda.
Na kontakte dvoch odlišných mikrofácií (kvázi hľúz) bola zaznamenaná úzka zóna so
zátekmi Fe minerálov a s obsahom kremeňa (TAB. 2, Obr. 1).
Druhá „hľuza“ je výraznejšie rekryštalizovaná, čo sťažuje jej čitateľnosť. Vytratili sa z nej
takmer ulitníky, dierkavce sú zastúpené iba ojedinele a ich bližšia identifikácia je
problematická. Prítomné sú klasty tvorené mikrosparitom a peloidy. Sľuda je veľmi zriedkavá
aj keď častejšia ako v prípade vyššie opísaného sedimentu.
Vek: Identifikované dierkavce indikujú vrchný norik-rét.

Vzorka 237 Sk (237)
Študovaná vzorka je silno rekryštalizovaná. Prítomné sú nevytriedené, nepravidelne
usporiadané alochémy. Mikrofácia je hubková. Vyskytujú sa bežné peloidy roztrúsené
v pomerne hrubokryštalickej základnej hmote ako aj malé klasty, ktorých rozmery sa neraz
pohybujú na hranici s peloidmi. Len miestami sú zachované relikty mikrosparitovej hmoty
bez alochémov, resp. mikrosparitová základná hmota. Vyskytuje sa tmel.
Fosílne zvyšky reprezentujú hlavne vápnité hubky, ktoré sú vyplnené obyčajne
hrubokryštalickým kalcitom, hladkostenné Ostracoda div. sp., riasy (cyanofytné formy
obrastajú alochémy), Tubiphytes sp. ako aj fragment ramenonožca. Vyskytujú sa výnimočné
prierezy, resp.fantómy, ktoré by mohli patriť dierkavcom. Ich identifikácia je však nanajvýš
problematická.
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Sediment je rozpukaný. Pukliny sú vyhojené hrubokryštalickým niekedy lamelovaným
kalcitom. Ojedinele sú impregnované Fe minerálmi, čo spôsobuje ich hrdzavohnedé sfarbenie.
Vek: Nie sú prítomné dierkavce, ktoré by umožnili stanoviť stratigrafickú pozíciu
sedimentu. Na základe mikrofaciálneho chartakteru sa najpravdepodobnejšie jedná
o wettersteinský vápenec.

Vzorka 238 Sk (dok. bod KB-238)
Sediment má charakter loferitu. Prítomné sú póry vysychania riasových podušiek
(sparitová kresba). Základná hmota je obyčajne mikrosparitová, miestami až sparitová
s množstvom peloidov ako aj spravidla malých klastov mikritovej (mudstone) štruktúry.
Zaznamenané boli aj ojedinelé až dokonale opracované úlomky mikritovej štruktúry.
Silno rekryštalizované fosílne zvyšky reprezentuje z biostratigrafického hľadiska dôležité
spoločenstvo bentických dierkavcov zastúpené Valvulina azzouzi SALAJ, Earlandinita
ladinica SALAJ, Frondicularia woodwardi HOWCHIN, Angulodiscus friedli (KRISTANTOLLMANN) (TAB. 6, Obr.1), Angulodiscus gaschei gashei KOEHN-ZANINETTI et
BROENNIMANN, Angulodiscus sp., sesílne formy Tolypamina gregaria WENDT a Planiinvoluta
irregularis SALAJ, BORZA et SAMUEL ako aj ďalšie fragmenty bližšie neidentifikovaných
schránok dierkavcov. Pomerne bežne sa vyskytujú riasy viacerých typov. Veľmi vzácne sú
hladkostenné Ostracoda div. sp., fragment lastúrnika a ďalší biodetrit.
Prítomné sú minerály Fe, ktoré spôsobujú hrdzavohnedé sfarbenie hlavne výplne
mikrostylolitov a výnimočne impregnujú aj pukliny.
Vek: Na základe spoločenstva dierkavcov bol študovaný vápenec zaradený do norika.
V Západných Karpatoch Salaj a kol. (1983) uvádza výskyt Angulodiscus friedli od
najvyššieho norika.

Vzorka 239 Sk (dok. bod KB-239)
Jedná sa o loferit s typickou sparitovou kresbou (póry vysychania riasových podušiek).
Bežné až hojné sú peloidy a mikritové (mudstone) klasty malých rozmerov. Tieto
komponenty sa niekedy pohybujú na hraniciach svojej veľkosti.
Rekryštalizované fosílne zvyšky reprezentujú riasy, Tubiphytes sp., vzácne hladkostenné
Ostracoda div. sp., resp. ich misky a bentické dierkavce. Identifikovali sme Trochammina
almtalensis

KOEHN-ZANINETTI,

Diplotremina

astrofimbriata

KRISTAN-TOLLMANN

a

Diplotremina subangulata KRISTAN-TOLLMANN. Vyskytol sa silno rekryštalizovaný prierez,
resp. takmer fantóm, ktorý by mohol patriť zástupcovi ?Pilamminella sp. Prítomný je biodetrit
(fragment ?hrubostenného lastúrnika).
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Vek: Dierkavce neumožňujú presné stanovenie Veku vzorky. Jedná sa o sediment ladinukarnu.

Vzorka 240 Sk (2 výbrusy, dok. bod KB-240)
Sediment je silno rekryštalizovaný. Základná hmota je sparitová. Sporadicky je okolo
alochémov vyvinutý tmel. Len miestami sa vyskytujú pasáže mikrosparitu. Alochémy nie sú
vytriedené a sú nepravidelne, niekedy pomerne husto usporiadané. Výnimočne boli
pozorované náznaky loferitovej štruktúry ako aj klence karbonátu v mikritovej základnej
hmote.
Fosílne zvyšky reprezentujú pomerne bežné riasy viacerých typov, hrubostenné
lastúrniky, gastropód, prierez schránkou juvenilného ramenonožca a v neposlednom rade
dierkavce, resp. časti ich schránok, ktoré indikujú stratigrafickú pozíciu študovaného
sedimentu. Identifikované boli Pilamminella kuthani (SALAJ), Frondicularia woodwardi
HOWCHIN, Aulotortus ?sinuosus WEYNSCHENK, Angulodiscus ?gaschei gashei KOEHNZANINETTI et BROENNIMANN a Diplotremina subangulata KRISTAN-TOLLMANN. Vyskytujú sa
viaceré silno rekryštalizované prierezy dierkavcov oválneho tvaru, ktoré nie je možné bližšie
zaradiť. Prítomný je biodetrit.
Pri pukline sa vyskytli minerály Fe.
Vek: Na základe dierkavcov sa jedná o vápenec vrchného triasu – karnu.

Vzorka 241/2 Sk (dok. bod KB-241)
Vzorka reprezentuje loferit. Prítomné sú póry vysychania riasových podušiek (sparitová
kresba). Vyskytujú sa ojedinelé polia hrubozrnného sparitu so silno rekryštalizovanými
„bezštruktúrnymi“ alochémami bez zaradenia so sparitovou výplňou..
Rovnako silno rekryštalizované organické zvyšky reprezentujú riasy viacerých typov,
Tubiphytes sp., hladkostenné Ostracoda div. sp., prípadne misky lastúrničiek, fragment
schránky gastropóda, zriedkavé bentické dierkavce, resp. časti ich schránok, ktorých
identifikácia je problematická. Zistili sme prítomnosť Diplotremina subangulata KRISTANTOLLMANN, časť schránky ?Frondicularia woodwardi HOWCHIN ako aj výnimočných
kruhovitých alebo oválnych prierezov, z ktorých niektoré patria zrejme zástupcom
Angulodiscus sp., prípadne Aulotortus sp.
Vek: Stratigrafickú pozíciu horniny nie je možné jednoznačne na základe dierkavcov
stanoviť. Vzhľadom na výskyt, aj keď problematických a presne neidentifikovaných
prierezov okrúhleho, resp. oválneho tvaru, sa najpravdepodobnejšie jedná o horninu, ktorá nie
je staršia ako karn.
31

Vzorka 242 Sk (dok. bod KB-242)
Jedná sa v podstate o loferit so sparitovou kresbou (póry vysychania riasových podušiek)
s množstvom peloidov. Vyskytujú sa však aj polia s mikrosparitovou/sparitovou základnou
hmotou s nevytriedenými a nepravidelne usporiadanými alochémami.
Fosílne zvyšky zastupujú pomerne bežné silno rekryštalizované schránky bentických
dierkavcov, ktorých jednoznačná identifikácia je vzhľadom na zotretú stavbu problematická
až nemožná. Zistili sme prítomnosť Pilaminella kuthani (SALAJ), Valvulina azzouzi SALAJ,
Rakusia oberhauseri SALAJ (TAB. 6, Obr. 6) a Angulodiscus ?gaschei gashei KOEHNZANINETTI et BROENNIMANN. Vyskytujú sa oválne až vzácne okrúhle prierezy dierkavcov,
ktoré najpravdepodobnejšie patria formám Aulotortus sp., prípadne Angulodiscus sp., pričom
nemožno vylúčiť ani ďalšie dierkavce. Biogénne zvyšky reprezentujú aj riasy, hladkostenné
Ostracoda div. sp., prierez schránkou juvenilného ramenonožca a fragmenty ?hrubostenných
lastúrnikov. Prítomný je biodetrit.
Vek: Spoločenstvo dierkavcov indikuje vrchný trias – vrchný karn (tisovecký vápenec).

Vzorka 244 Sk (dok. bod KB-244)
Vzorka je silno rekryštalizovaná. Obsahuje množstvo nevytriedeného, nepravidelne
usporiadaného materiálu. Prítomné sú pasáže s pórmi vysychania riasových podušiek (loferit).
Základná hmota je sparitová. Miestami sa vyskytujú polia hrubozrnného intenzívne
lamelovaného kalcitu, resp. až tmel.
Fosílne zvyšky reprezentujú riasy viacerých typov (cyanofytné riasy bežne obrastajú
alochémy), hladkostenné Ostracoda div. sp., úlomok schránky lastúrnika, bentické dierkavce
reprezentované Pilamminella kuthani (SALAJ), Trochammina almtalensis KOEHN-ZANINETTI,
Valvulina azzouzi SALAJ, Angulodiscus gaschei gaschei KOEHN-ZANINETTI et BROENNIMANN,
Angulodiscus gaschei ?praegaschei (KOEHN-ZANINETTI) a Angulodiscus sp. Prítomný je
biodetrit.
Vek: Vrchný trias. Spoločenstvo dierkavcov umožnilo študovaný sediment zaradiť do
karnu (tisovecký vápenec).

Vzorka 245 Sk (dok. bod KB-245)
Pôvodný charakter sedimentu je výrazne potlačený, prípadne až zotretý rekryštalizáciou.
Jedná sa o lastúrnikovú, resp. lastúrnikovo-gastropódovú mikrofáciu. Komponenty sú husto
usporiadané. Zachovali sa zriedkavé relikty mikrosparitovej hmoty s peloidmi. Vyskytujú sa
klence karbonátu.
Tenké pukliny, resp. mikrostylolity sú vyhojené čiernou (?bituminóznou) substanciou.
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Vek: Neboli zistené fosílie, ktoré by umožnili presné stratigrafické zaradenie študovaného
sedimentu.

Vzorka 246 Sk (dok. bod KB-246)
Základná hmota vápenca je mikrosparitová, miestami až sparitová. Lokálne sa vyskytujú
pasáže s náznakmi loferitovej štruktúry ako aj náznaky mikrolaminácie a mikrogradácie
spôsobené rôznou základnou hmotou, rôznym nahromadením a odlišnou veľkosťou
alochémov. Prítomné sú pomerne bežné fragmenty hrubostenných lastúrnikov, ktoré spravidla
obrastajú cyanofytné riasy. Hojne sa vyskytujú peloidy, takže mikrofáciu možno nazvať ako
lastúrnikovo-peloidová. Zastúpené sú aj obyčajne malé klasty mikritovej (mudstone)
štruktúry.
Fosílne zvyšky reprezentujú okrem spomínaných úlomkov makrofauny aj hladkostenné
Ostracoda div. sp., resp. ich misky, gastropód a obyčajne iba časti schránok dierkavcov.
Identifikovali sme Agathammina austroalpina KRISTAN-TOLLMANN et TOLLMANN, Nodosaria
sp., Frondicularia woodwardi HOWCHIN, ?Agathamminoides spiroloculiformis (ORAVECZNÉSCHEFFER), sesílne formy Tolypammina gregaria WENDT a Planiinvoluta sp. Zistená bola aj
prítomnosť ojedinelých „oválnych“ foriem, ktorých presná identifikácia je problematická.
Vek: Identifikované boli fosílie širokého stratigrafického rozpätia, ktoré neumožňujú
presné stanovenie Veku skúmanej horniny. Vzhľadom na mikrofaciálny charakter, ako aj
výskyt problematických prierezov dierkavcov, nie je vylúčené, že sa jedná o vrchný trias.

Vzorka 247 Sk (dok. bod KB-247)
Sediment má charakter loferitu. Vyskytuje sa sparitová kresba spôsobená vysychaním
riasových podušiek (TAB. 2, Obr. 2). Základná hmota je prevažne mikrosparitová
s množstvom peloidov. Vyskytujú sa klasty mikritovej (mudstone) štruktúry ako aj klast
s klencami karbonátu a detritom.
Rekryštalizované fosílie reprezentujú bentické dierkavce Pilamminella gemerica (SALAJ),
Pilamminella kuthani (SALAJ), Earlandinita ladinica SALAJ (TAB. 6, Obr. 9), Nodosaria sp.,
Frondicularia woodwardi HOWCHIN, Diplotremina astrofimbriata KRISTAN-TOLLMANN,
Duostomina magna TRIFONOVA ako aj viacero oválnych prierezov dierkavcov, ktoré nebolo
možné vzhľadom na rekryštalizáciu bližšie identifikovať a zrejme aj sesílna forma
Tolypammina gregaria WENDT. Vyskytujú sa hladkostenné Ostracoda div. sp., riasy
viacerých typov, ?fragmenty hrubostenných, resp. tenkostennejších lastúrnikov a ďalší
biodetrit.
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Vek: Spoločenstvo dierkavcov indikuje spodný karn. Vzorka reprezentuje wettersteinký
vápenec.

Vzorka 248 Sk (veľký výbrus, dok. bod KB-248)
Hornina je viac-menej rekryštalizovaná. Základná hmota je mikritová/mikrosparitová až
pomerne bežne sparitová. Vyskytujú sa v nej nevytriedené, nepravidelne usporiadané
alochémy. Prítomné sú niekedy nahromadené, peloidy a klasty, inde sú pasáže tvorené
v podstate iba základnou hmotou. Vyskytol sa úlomok neznámeho pôvodu s výrastlicami a
klast s klencami karbonátu a rekryštalizovaným detritom.
Silno rekryštalizované organické zvyšky zastupujú vápnité hubky vyplnené kryštalickým
kalcitom, Tubiphytes sp., riasy, hladkostenné Ostracoda div. sp., lastúrniky (aj prierez
schránkou juvenilného štádia), vzácne dierkavce, ktorých identifikácia je vzhľadom na
zachovanie obyčajne problematická, ?Pilamminella sp., Arenovidalina chialingchiangensis
HO, Nodosaria sp., Austrocolomia sp., ?Aulotortus sinuosus WEYNSCHENK, Diplotremina cf.
subangulata KRISTAN-TOLLMANN, časť schránky Duostomina cf. alta KRISTAN-TOLLMANN,
?Duostomina magna TRIFONOVA, sesílna forma Planiinvoluta sp a ďalšie dierkavce, resp. ich
fragmenty a fantómy bez identifikácie. Prítomné sú aj úlomky ostnatokožcov a ďalší biodetrit.
Vek: Jedná sa najpravdepodobnejšie o sediment ?karnu.

Vzorka 249 Sk (dok. bod KB-249)
Vzorka reprezentuje loferit. Vyskytuje sa sparitová kresba (póry vysychania riasových
podušiek). Prítomné sú peloidy a klasty, z ktorých niektoré sú až dokonale opracované, takže
ich možno zaradiť ku gravelám.
Rekryštalizované fosílne zvyšky zastupujú riasy, bentické dierkavce, z ktorých sme
identifikovali Pilamminella cf. kuthani (SALAJ), Trochammina almtalensis KOEHNZANINETTI, Tetrataxis inflata KRISTAN (TAB. 4, Obr. 6),

Agathammina austroalpina

KRISTAN-TOLLMANN et TOLLMANN a Duostomina magna TRIFONOVA, silno rekryštalizovaný
problematický prierez oválneho tvaru, ktorý reprezentuje zrejme Aulotortus sp. Prítomné sú aj
fragmenty vzácnych hrubostenných ?lastúrnikov a ďalší rekryštalizovaný biodetrit.
Vek: Študovaná vzorka zastupuje najpravdepodobnejšie sedimenty karnu.

Vzorka 250 Sk (4 výbrusy, dok. bod KB-250)
Sediment je silno rekryštalizovaný, čo potláča jeho pôvodný charakter. Základná hmota je
sparitová. Len sporadicky možno pozorovať zvyšky mikrosparitovej základnej hmoty.
Lokálne sa vyskytuje tmel. Jednotlivé komponenty nie sú vytriedené a sú nepravidelne
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usporiadané. Popri peloidoch a malých klastoch mikritu (mudstone), ktoré sú niekedy
sústredené v nepravidelných pasážach, sa vyskytujú polia tvorené v podstate iba základnou
hmotou. Mikrofáciu možno nazvať ako hubková.
Organické zvyšky reprezentujú hlavne spomínané vápnité hubky prevažne bez vnútornej
štruktúry vyplnené kryštalickým kalcitom, riasy, z ktorých cyanofytné formy obrastajú hlavne
vápnité hubky, viacero Tubiphytes sp., výnimočné dierkavce reprezentované Agathammina
austroalpina

KRISTAN-TOLLMANN

et

TOLLMANN,

Duostomina

sp.,

sesílne

formy

Tolypammina gregaria WENDT a Planiinvoluta carinata LEISCHNER, veľmi vzácne
hladkostenné Ostracoda div. sp., fragmenty zrejme hrubostenných lastúrnikov a iný biodetrit.
Vek: Identifikované boli dierkavce širokého stratigrafického rozpätia, ktoré neumožňujú
jednoznačné stanovenie Veku. Na základe mikrofaciálneho charakteru možno uvažovať, že
študovaný sediment najpravdepodobnejšie reprezentuje wettersteinský vápenec.

Vzorka 251 Sk (dok. bod KB-251)
Pôvodný charakter sedimentu je výrazne potlačený vplyvom silnej rekryštalizácie.
Prítomné alochémy nie sú vytriedené a sú nepravidelne usporiadané.
Organické zvyšky zastupujú sporadické vápnité hubky vyplnené hrubokryštalickým
kalcitom, Tubiphytes sp., ?riasy, fragmenty zrejme lastúrnikov, hladkostenné Ostracoda div.
sp., výnimočné úlomky ostnatokožcov, dierkavce, z ktorých sme identifikovali časť schránky
Earlandinita cf. ladinica SALAJ a Agathammina austroalpina KRISTAN-TOLLMANN et
TOLLMANN. Vyskytli sa aj veľmi vzácne problematické prierezy, ktoré by tiež mohli
reprezentovať dierkavce.
Lokálne boli pozorované minerály Fe.
Vek: Nie sú prítomné dierkavce, ktoré by umožnili jednoznačne stanoviť stratigrafickú
pozíciu sedimentu, z ktorého pochádza skúmaná vzorka.

Vzorka 253 Sk (dok. bod KB-253)
V študovanom vápenci sa nachádza pestré spektrum nevytriedeného a nepravidelne
usporiadaného materiálu. Vyskytujú sa polia mikritovej, niekedy až mikrosparitovej základnej
hmoty, inokedy možno pozorovať pasáže hrubozrnného kalcitu bez komponentov. Mikrofácia
je riasová, resp. riasovo-foraminiferová. Bežne až hojne sú prítomné peloidy, ktoré miestami
vytvárajú polia pelsparitu (peloidný grainstone). Lokálne sa vyskytujú oblasti, ktoré
pripomínajú póry vysychania riasových podušiek (loferitová štruktúra). Zaznamenané boli
výnimočné až dokonale opracované alochémy (gravely).
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Prítomné sú silno rekryštalizované fosílne zvyšky. Okrem viacerých rodov rias
a bentických dierkavcov, ktoré sa vyskytujú najčastejšie, sú zastúpené schránky ulitníkov
(TAB. 2, Obr. 8), vzácnych lastúrnikov, veľmi vzácnych hladkostenných Ostracoda div. sp.
a biodetrit. Z bentických dierkavcov sme identifikovali Pilamminella kuthani (SALAJ),
Trochammina alpina KRISTAN-TOLLMANN, Trochammina almtalensis KOEHN-ZANINETTI,
Trochammina jaunensis BROENNIMANN et PAGE, časť schránky ?Valvulina azzouzi SALAJ,
Earlandinita sp., Agathammina austroalpina KRISTAN-TOLLMANN et TOLLMANN, Aulotortus
cf.

sinuosus

WEYNSCHENK,

Angulodiscus

gaschei

gaschei

KOEHN-ZANINETTI

et

BROENNIMANN, Diplotremina altoconica KRISTAN-TOLLMANN (TAB. 6, Obr. 10) a
Duostomina sp. Prítomná je aj aj sesílna forma Planiinvoluta carinata LEISCHNER (TAB. 4,
Obr. 14).
Vek:

Spoločenstvo

dierkavcov

indikuje

vrchný

trias

–

karn.

Jedná

sa

najpravdepodobnejšie o tisovecký vápenec.

Vzorka 254 Sk (2výbrusy, dok. bod KB-254)
Jedná sa v podstate o rovnaký typ vápeneca ako reprezentuje vzorka 253Sk s tým
rozdielom, že počet rias zreteľne poklesol. Alochémy sú nepravidelne usporiadané,
nevytriedené. Nachádzajú sa v sparitovej, resp. mikrosparitovej základnej hmote, kde sa
hojnejšie vyskytujú peloidy. Prítomné sú pomerne dobre opracované klasty. Lokálne má
vápenec charakter loferitu so sparitovou kresbou. Zaznamenané boli pasáže tvorené
hrubozrnným kalcitom bez alochémov.
Fosílne zvyšky zastupujú riasy viacerých typov, fragmenty hrubo i tenšiestenných
lastúrnikov,

ulitník

a

v neposlednom rade

viac-menej

bežné

bentické

dierkavce

reprezentované Pilamminella cf. kuthani (SALAJ), Textularia exigua (SCHWAGER) (TAB. 6,
Obr. 8), Trochammina almtalensis KOEHN-ZANINETTI, ?Valvulina azzouzi SALAJ, Tetrataxis
aff. nana KRISTAN-TOLLMANN, Aulotortus sinuosus WEYNSCHENK, Angulodiscus gaschei
gaschei KOEHN-ZANINETTI (TAB.6, Obr. 3), Diplotremina astrofimbriata KRISTANTOLLMANN, Duostomina magna TRIFONOVA (TAB.6, Obr. 11), nodosaridnou formou ako aj
zástupcom sesílnych foraminifer Planiinvoluta sp. a ďalšími problematickými prierezmi.
Prítomný je rekryštalizovaný biodetrit.
Vek: Na základe spoločenstva dierkavcov možno študovaný sediment zaradiť do karnu.
Vzorka reprezentuje najpravdepodobnejšie tisovecký vápenec.
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Vzorka 255 Sk (dok. bod KB-255)
Silná rekryštalizácia potláča pôvodný charakter sedimentu. Lokálne má karbonát kvázi
brekciovitý vzhľad. Základná hmota je sparitová, hrubokryštalická. Miestami sa jedná o tmel.
Reliktne sú zachované malé útržky mikrosparitu. Nevytriedené alochémy sú chaoticky
usporiadané. Vyskytujú sa peloidy, ktoré sa niekedy výraznejšie akumulujú a klasty bez
významných fosílií.
Fosílne zvyšky zastupujú plytkovodné elementy, ktorých identifikácia je vzhľadom na
rekryštalizáciu výrazne obmedzená. Vyskytujú sa vápnité hubky vyplnené hrubokryštalickým
kalcitom, cyanofytné riasy, Tubiphytes sp., úlomok zrejme ostnatokožca, výnimočné prierezy,
prípadne fantómy kruhovitého, resp. oválneho tvaru, ktoré by mohli patriť ?bentickým
dierkavcom a biodetrit bez zaradenia.
Vek: Stratigrafickú pozíciu karbonátu nie je možné na základe dierkavcov jednoznačne
stanoviť. Za správneho predpokladu, že sa jedná o dierkavce, by mohlo ísť o ?karn, resp.
?mladšiu horninu.

Vzorka 256 Sk (dok. bod KB-256)
Primárny chatakter sedimentu je potlačený silnou rekryštalizáciou a prejavmi tektonickej
aktivity. Karbonát má lokálne až brekciovitý charakter. Hornina je silno rozpukaná. Spravidla
pri puklinách sa vyskytujú pasáže tvorené hrubokryštalickým intenzívne lamelovaným
kalcitom. Základná hmota je sparitová až mikrosparitová. Reliktne je zachovaný mikrosparit
v podstate bez alochémov. Jednotlivé komponenty sú nepravidelne usporiadané a nie sú
vytriedené. Vyskytujú sa niekedy bežné peloidy a zriedkavé klasty hornín.
Organické zvyšky sú vzhľadom na rekryštalizáciu väčšinou ťažko identifikovateľné.
Zistená bola prítomnosť cyanofytných rias, Tubiphytes sp., ?vápnitých hubiek, výnimočných
bentických dierkavcov, resp. iba časti ich schránok ?Permodiscus pragsoides OBERHAUSER,
časť schránky ?Duostomina sp. ako aj sesílna forma ?Tolypammina gregaria WENDT,
fragment ostnatokožca a iný biodetrit bez zaradenia.
Zaznamenané boli minerály Fe, ktoré niekedy zvýrazňujú mikrostylolity. Len ojedinele
boli pozorované klence karbonátu.
Vek: Nebola zistená prítomnosť dierkavcov, na základe ktorých by bolo možné presné
stratigrafické zaradenie horniny. Podmienečne identifikované dierkavce poukazujú na široké
rozpätie – vrchný anis-rét.
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Vzorka 258 Sk (dok. bod KB-258)
Jedná sa o tektonicky postihnutý sediment. Hornina má miestami charakter tektonickej
brekcie (TAB. 2, Obr. 4). Úlomky sa v takýchto miestach nachádzajú v mikrosparitovej
základnej hmote. Sú sparitové, resp. sa vyskytuje drvina rovnakého charakteru. Materiál
„pôvodného“ sedimentu nie je vytriedený. Nachádza sa obyčajne v mikrosparitovej základnej
hmote. Vyskytujú sa ale aj pasáže tvorené hrubokryštalickým lamelovaným kalcitom.
Prítomné sú peloidy a klasty mikritu, ktoré sú niekedy dobre opracované.
Fosílne zvyšky patria výnimočným úlomkom dierkavcov, sesílnej forme Tolypammina
gregaria WENDT ako aj Tubyphytes sp. Vyskytujú sa problematické prierezy vyplnené
kryštalickým kalcitom, ktoré by mohli patriť ?vápnitým hubkám, prípadne iným
plytkovodným elementom.
Vek: Neboli zistené dierkavce, ani ďalšie organické zvyšky, ktoré by umožnili
stratigraficke začlenenie študovanej horniny. Vzorky 256Sk a 258Sk k sebe inklinujú. Aj
napriek tomu, že nebol stanovený Vek študovaných hornín, možno uvažovať, že sa jedná
najpravdepodobnejšie o steinalmské vápence.

ZÁVER

Mikroskopické štúdium výbrusových preparátov umožnilo stanoviť u mnohých bodovo
vyzbieraných vzoriek hornín pomocou identifikovaných dierkavcov ich Vek a zároveň
„odhalilo“

ich

príslušnosť

k litostratigrafickým

jednotkám.

Na

základe

mikrobiostratigrafického a mikrofaciálneho výskumu bolo možné v rámci mapovaných
komplexov

hornín

vyčleniť

sedimenty

patriace

k tisoveckým

a

k dachsteinským/furmaneckým vápencom, čo prispelo k výraznému skvalitneniu novej
geologickej mapy, ktorú zostavil Mgr. B. Kronome, PhD.
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TAB. 1

Obr. 1. Lastúrniková mikrofácia. Lastúrnikový biomikrosparit (lastúrnikový wackestone).
Vzorka 01. Szinpetriské súvrstvie.
Obr. 2. Lastúrnikovo-echinodermátový biosparit (lastúrnikovo -echinodermátový grainstone).
Vzorka 23. Steinalmské súvrstvie.
Obr. 3. Stromatolitové štruktúry. Póry vysychania riasových podušiek. Vľavo dolu
Endothyranella wirtzi (KOEHN–ZANINETTI). Vzorka 04. Steinalmské súvrstvie.
Obr. 4. Stromatolitové štruktúry. Póry vysychania riasových podušiek. Vzorka 31.
Wettersteinské súvrstvie.
Obr. 5. Pasáž intrapelbiosparitovej (intraklastovo – peloidno – biogénny grainstone) /
intrapelmikrosparitovej (intraklastovo – peloidný wackestone) štruktúry. Vľavo hore
Ostracoda div. sp. Vzorka 16. Wettersteinské súvrstvie.
Obr. 6. Foraminiferová mikrofácia. Na ľavej strane sparitová kresba – póry vysychania
riasových podušiek. Vzorka 19. Steinalmské súvrstvie.
Obr. 7. Laminovaný sediment. Mierne sprehýbané laminy rôznej hrúbky. Vzorka 24.
Steinalmské súvrstvie.
Obr. 8. Silno „rozpukaný“, viac-menej rekryštalizovaný karbonát. Vzorka 09. Steinalmské
súvrstvie.
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TAB. 2
Obr. 1. Kontakt dvoch odlišných mikrofácií (kvázi hľúz) s úzkou zónou so zátekmi Fe
minerálov a s obsahom kremeňa. V spodnej časti obrázku sa vyskytuje hlavne
množstvo

schránok

ulitníkov,

resp.

ich

fragmentov.

Vzorka

236

Sk.

Dachsteinské/furmanecké vápence.
Obr. 2. Loferit. Sparitová kresba spôsobená vysychaním riasových podušiek. Vzorka 247 Sk.
Wettersteinské súvrstvie.
Obr. 3. Brekcia. Úlomky hornín v základnej, silno rekryštalizovanej až mramorizovanej
(lamelovanie aj dvojčatné), hmote (matrixe). Vzorka 215 Sk.
Obr. 4. Tektonicky postihnutý sediment. Pasáž, ktorá má charakter tektonickej brekcie.
Vzorka 258 Sk. Steinalmské súvrstvie.
Obr. 5. Laminovaný karbonát. Laminy sú nerovnakej hrúbky.Vzorka 212 Sk. Wettersteinské
súvrstvie.
Obr. 6. Hubková mikrofácia. Silno rekryštalizované vápnité hubky s hrubozrnnou kalcitovou
výplňou. Vzorka 195 Sk. Wettersteinské súvrstvie.
Obr. 7. Prierez machovkou. Vzorka 195 Sk. Wettersteinské súvrstvie.
Obr. 8. Prierez schránkou ulitníka. Vzorka 253 Sk. Tisovecké vápence.
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TAB. 3
Obr. 1., 2. Vápnitá hubka z radu Sphinctozoa STEINMANN. Vzorka 22. . Wettersteinské
súvrstvie.
Obr. 3. Vápnitá hubka z radu Sphinctozoa STEINMANN. Vzorka 29. . Wettersteinské súvrstvie.
Obr. 4. Dasykladálna riasa. Vzorka 12. Steinalmské súvrstvie.
Obr. 5. Dasykladálna riasa Physoporella sp. Vzorka 12. Steinalmské súvrstvie.
Obr. 6. Dasykladálna riasa. Vzorka 15. Wettersteinské súvrstvie.
Obr. 7. Dasykladálna riasa. Vzorka 30. Steinalmské súvrstvie.
Obr. 8. Modrozelená riasa. Vzorka 22. Wettersteinské súvrstvie.
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TAB. 4

Obr. 1. Meandrospira dinarica KOCHANSKY-DEVIDÉ et PANTIĆ. Vzorka 226 Sk. Steinalmské
súvrstvie.
Obr. 2. Meandrospira dinarica KOCHANSKY-DEVIDÉ et PANTIĆ. Vzorka 225b Sk.
Steinalmské súvrstvie.
Obr. 3. Meandrospira dinarica KOCHANSKY-DEVIDÉ et PANTIĆ. Vzorka 228a Sk.
Steinalmské súvrstvie.
Obr. 4. Endothyranella wirtzi (KOEHN-ZANINETTI). Vzorka 226 Sk. Steinalmské súvrstvie.
Obr. 5. Permodiscus pragsoides OBERHAUSER. Vzorka 219 Sk. Wettersteinské súvrstvie.
Obr. 6. Tetrataxis inflata KRISTAN. Vzorka 249 Sk. Tisovecké vápence.
Obr. 7. Cyclogyra mahajeri BRONNIMANN, ZANINETTI et BOZORGNIA.Vzorka 203b Sk.
Szinpetriské súvrstvie.
Obr. 8. Foraminiferovo-gastropódová, resp. gastropódovo-foraminiferová mikrofácia. Vzorka
203b Sk. Szinpetriské súvrstvie.
Obr. 9. Cyclogyra mahajeri BRONNIMANN, ZANINETTI et BOZORGNIA. Vzorka 203a Sk.
Szinpetriské súvrstvie.
Obr. 10. Rectocornuspira kalhori BRONNIMANN, ZANINETTI et BOZORGNIA Vzorka 203a Sk.
Szinpetriské súvrstvie.
Obr. 11., 12. Meandrospira cheni (HO). Vzorka 205b Sk. Szinské súvrstvie.
Obr. 13. Frondicularia woodwardi HOWCHIN. Vzorka 225b Sk. Steinalmské súvrstvie.
Obr. 14. Planiinvoluta carinata LEISCHNER. . Vzorka 253 Sk. Tisovecké vápence.
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TAB. 5
Obr. 1., 2. Meandrospira dinarica KOCHANSKY-DEVIDÉ et PANTIĆ. Vzorka 19. Steinalmské
súvrstvie.
Obr. 3. Meandrospiranella samueli SALAJ. Vzorka 19. Steinalmské súvrstvie.
Obr. 4. Pseudoglandulina conica MIKLUKHO-MAKLAY Vzorka 12. Steinalmské súvrstvie.
Obr. 5. Trochammina alpina KRISTAN-TOLLMANN. Vzorka 13. Steinalmské súvrstvie.
Obr. 6. Valvulina azzouzi SALAJ. Vzorka 15. Wettersteinské súvrstvie.
Obr. 7. Endothyranella wirtzi (KOEHN–ZANINETTI). Vzorka 04. Steinalmské súvrstvie.
Obr. 8. Agathammina cf. austroalpina. KRISTAN-TOLLMANN et TOLLMANN. Vzorka 13.
Steinalmské súvrstvie.
Obr. 9. Earlandinita oberhauseri SALAJ. Vzorka 20. Steinalmské súvrstvie.
Obr. 10. Tolypammina gregaria WENDT. Vzorka 17. Wettersteinské súvrstvie.
Obr. 11. Pilamminella gemerica (SALAJ). Vzorka 31. Wettersteinské súvrstvie.
Obr. 12.
súvrstvie.

Paratintinnina tintinniformis BORZA et SAMUEL Vzorka 17. Wettersteinské
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TAB. 6
Obr. 1. Angulodiscus friedli (KRISTAN-TOLLMANN). Vzorka 238 Sk.
Dachsteinské/furmanecké vápence.
Obr. 2. Angulodiscus friedli (KRISTAN-TOLLMANN). Vzorka 236 Sk.
Dachsteinské/furmanecké vápence.
Obr. 3. Angulodiscus gaschei gaschei KOEHN-ZANINETTI. Vzorka 254 Sk. Tisovecké
vápence.
Obr. 4. Pilamminella kuthani (SALAJ). Vzorka 219 Sk. Wettersteinské súvrstvie.
Obr. 5. Pilamminella gemerica (SALAJ. Vzorka 215 Sk. Brekcia. Klast z wettersteinského
vápenca.
Obr. 6. Rakusia oberhauseri SALAJ. Vzorka 242 Sk. Tisovecké vápence.
Obr. 7. Endothyranella robusta SALAJ. Vzorka 226 Sk. Steinalmské súvrstvie.
Obr. 8. Textularia exigua (SCHWAGER). Vzorka 254 Sk. Tisovecké vápence.
Obr. 9. Earlandinita ladinica SALAJ. Vzorka 247 Sk. Wettersteinské súvrstvie.
Obr. 10. Diplotremina altoconica KRISTAN-TOLLMANN. Vzorka 253 Sk. Tisovecké vápence.
Obr. 11. Duostomina magna TRIFONOVA. Vzorka 254 Sk. Tisovecké vápence.
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