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O stratigrafii a tektonickej príslušnosti 
vápencov Vajarskej (Malé Karpaty) 

JÁN BYSTRICKÝ* 

ir la stratigraphic et la structure tectonique des calcaires de Veterník ä Vajarská (Petites 
irpates). 

Ľauteur se basant sur les études des Dasycladaceae, range les clairs calcaires massifs, 
provenant de la localité de Vajarská dans les Petites Carpates, aux calcaires de Havra-
oica (Pclson-Fassan). Jusq úici, ils étaicnt désignés sous le nom de calcaires de Veterník. 
Par ccttc constatation ľauteur a determine une nouvelle formation hthostratigrapnique 
ďunités triassiques de la série de Veterník. 

Vápencový komplex Vajarskej pri Rohožníku sa dnes pokladá viacmenej už 
len za okrajový problém stratigrafie triasu i tektoniky Malých Karpát. Množstvo 
nových paleontologických a stratigrafických dát o triase Malých Karpát a iných 
pohorí Slovenska odsunulo túto lokalitu do pozadia, takže lokalita, ktorá ešte 
na začiatku tohto storočia bola jedným z dvoch oporných bodov pnkroyovej stavby 
(druhým boli tzv. chočské dolomity Považského Inovca), dnes sa v literatúre uz 
takmer vôbec nespomína. Význam Vajarskej pre stratigrafiu triasu patn skutočne 
už viacmenej minulosti, ale v tektonických interpretáciách Malých Karpa alebo 
mezozoického podložia Viedenskej panvy zostáva naďalej problémom, ku ktorému 
sa bude treba ešte vracať. _ ' , 

Vápencový komplex Vajarskej je zložený prevažne zo svetlých masívnych vá
pencov, ktoré sa od polovice minulého storočia až doteraz zvykli oznacovat ako 
„veternícke vápence" („Wetterlingkalk", K. Paul J864). Tento komplex vápencov 
pôvodne pokladaný za vrchnokriedový (D. Štúr 1860 F. Andrian  K Paul 
1864) sa stal predmetom zvýšenej pozornosti práve svojim obsahom dasycladacei, 
ktoré umožňovali priamu koreláciu s wettersteinskym. vápencami Východných 
Álp (C W Guembel 1872). Prvý a vtedy ojedinelý nalez druhu Teutloporela 
aequalis (Guemb.) Pia sa stal oporným bodom, ktorý umožnil stanov* ladinsky 

*RNDr. Ján Bystrický, DrSc, Slovenská akadémia vied — Geologický ústav, Bratislava, 
ul. M. R. Štefánika 41. 
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a „havranický vývin", ktoré mali súčasne byť charakteristické pre dva čiastkové 
príkrovy chočského príkrovu. Ako argument č. 1 pre pričlenenie oboch čiastkových 
príkrovov k chočskému príkrovu sa opäť uvádzal výskyt „melafýrovej série" na 
tektonickej ploche, ktorá ich oddeľuje. Celkove sa k tomuto názoru prikláňal aj 
D. A n d r u s o v (1959, 1965). 

Po revízii stratigrafie jednotlivých litostratigraŕických jednotiek vystupujúcich 
v nadloží melafýrovej série (s. s., t. j . perm) je vrstvový sled nasledovný (J. Bystr ic
ký — M. Maheľ 1970): 
J. Kremité pieskovce a: kremence (seis?). 
2. Pestré pieskovce a pestré bridlice s polohami slienitých vápencov. Fauna lamel

libranchiátov, gastropod a amonitov tohto súvrstvia svedčí o kampilskom 
veku. 

3. „Bazálne dolomity" (M. Maheľ 1968, p. 75). Podľa pozície patria najpravde
podobnejšie k spodnému anisu, ale nemožno vylúčiť, že miestami zasahujú aj 
do pelsonu, a tak laterálne zastupujú tmavé annaberské vápence. 

4. Annaberské vápence. Sú to tmavé lavicovité, hrubolavicovité až masívne vá
pence, známe z literatúry ako „Rachsthurnkalk" (H. Beck — H. Vet t e r s 
1904), „vápenícke vápence" (M. Maheľ 1962) alebo ako „vápence typu guten
steinských vápencov" (M. Peržel 1966). Vývinom i vekom zodpovedajú však 
najskôr annaberským vápencom Východných Álp. Zastúpenie gutensteinských 
vápencov v ich bazálnej časti je problematické. V najvyššej časti súvrstvia obsa
hujú miestami brachiopódy anisu (M. Maheľ 1961, M. Peržel 1966), ale oveľa 
častejšie sú v nich zastúpené dasycladaceae: Physoporella dissita (Guemb.) Pia, 
Physoporella pauciforata (Guemb.) Steinm. v. sulcata Bystr., Physop. pauciforata 
(Guemb.) Steinm. v. undulata Pia, Physop. cf. praealpina Pia a foraminifery: 
Citaella dinarica (Koch. Dev.Pautič), ktoré poukazujú na pelsonský až spodno
ilýrsky vek (J. Bystr ický in M. Peržel 1965, 1966). 

5. Reiflingské vápence. Sú to tmavé rohovcové a hľuznaté lavicovité vápence 
zhodné s reiflingskými vápencami chočského príkrovu. V najspodnejšej časti 
obsahujú brachiopódy: Piarorhynchia trinodosi (Bittn.) (M Sibl ík 1971), vo 
vyššej lamellibranchiáty Posidonia wengensis Wissm. Začínajú teda vo vrchnom 
ilýre a siahajú do ladinu. Stratigrafická výška hornej hranice súvrstvia nie je 
t. č. známa. 

6. Annaberské vápence. Sú to opäť tmavé lavicovité masívne vápence, pripomí
najúce vápence z podložia reiflingských vápencov. Na posúdenie ich veku nie 
je zatiaľ dosť spoľahlivých dát, ale podľa ojedinelých výskytov foraminifery 
Citaella denarica (Koch. Dev.Pantič) ide opäť o pelsonský až spodnoilýrsky 
vek. 

7. „Veternícke vápence". Ide o komplex svetlých masívnych vápencov, ktorých 
začlenenie do ladinu (vápence s Teutloporella herculeat (Stopp.) Pia, Teutlo
porella segualis (Guemb.) Pia (resp. aj do vrchného anisu), vápence s Physo
porella pauciforata (Guemb.) Steinm, Physoporella varicans Pia, Macroporella 
alpina (Pia) sa opieralo práve o ich výskyt vo vápencovom komplexe Vajarskej. 
Vo „veterníckych vápencoch" sa totiž nikde inde dasycladaceae nenašli. Pretože 

práve príslušnosť vápencového komplexu Vajarskej je sporná, pri stratigrafickom 
začlenení môžeme sa opierať iba o makrofosílie, ktoré sa vyskytujú v ich ty
pickom vývoji na hlavnom chrbte Veterníka. Tie sa vyskytujú hlavne v ich 
najvyššej časti. Sú to hlavne brachiopódy: Cruratula damesi Bittn., „Terebratula" 
aulacothyroidea Bittn. a koraly: Montivaltia cf. cipitensis Volz, Thecosmilia 
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nými rohovcami, ktorá pripomína schreyeralmské vápence v netypickom vý
vine. 

14. Svetlosivé dolomity. Toto mohutné súvrstvie dolomitov, pokladané pôvodne 
za hauptdolomit (H. Vet ters 1904 in H. Beck — H. Vetters 1904, M. Maheľ 
1961), obsahuje v spodnej časti Diplopora annulata. Teda aspoň jeho spodnejšia 
časť je iste ladinského veku (fassanlangobard). Stratigrafická výška vrchnej 
časti nie je paleontologický doložená, avšak zdá sa, že sa nachádza už vo vrch
nom triase. 

75. „Svetlosivé, sivé a tmavosivé vápence". Súvrstvie vápencov v nadloží skôr spo
menutých dolomitov sa pokladá za rétické (M. Peržel 1965, M. Maheľ 1967). 
Stratigrafia tohto súvrstvia nieje ešte podrobnejšie známa, je však veľmi pravde
podobné, že spodná časť, svetlé a sivé až tmavosivé lavicovité vápence (kameňo
lom Plavecký Peter), je ekvivalentom dachsteinských vápencov norického veku. 

Zo stručného prehľadu postupného sledu jednotlivých litostratigrafických jed
notiek triasu je zrejmé, že vo „veterníckej sérii vo vápeníckom vývine" (M. Ma
heľ 1967) sú dva vrstvové sledy v tektonickej superpozícii. Najspodnejší sled sa za
čína melafýrovou sériou (perm) a končí reiflingskými vápencami (vrstvy č. 5). Je 
to vrstvový sled chočského príkrovu. Na ňom spočívajúci vrstvový sled (vrstvy č. 6 
až vrstvy č. 10) predstavuje čiastkový príkrov Veterníka a konečne najvyšší vrstvový 
sled (vrstvy č. 11 až vrstvy č. 15) patrí čiastkovému príkrovu Havranice. Čiastkový 
príkrov Veterníka a čiastkový príkrov Havranice sa fáciou stredného triasu natoľko 
odlišujú od fácie stredného triasu chočského príkrovu, že pokladáme za vhodnejšie 
ich začleniť do skupiny gemeridných príkrovov (k strážovskému príkrovu) (J. 
Bystr ický — M. Maheľ 1970). 

Na stavbe Vajarskej sa zúčastňujú len dve tektonické jednotky: chočský príkrov 
(jeho jediným reprezentantom je melafýrová séria — perm) a niektorý z vyššie 
spomenutých čiastkových príkrovov. Podľa M. Maheľa (1967) je to čiastkový 
príkrov Veterníka. 

Pre objasnenie tohto problému pokladám za vhodné hľadať východisko v ko
relácii „veterníckych vápencov" so „svetlými havranickými vápencami". H. Vet
ters (1904) a potom L. Lóczy (1915) pri korelácii týchto súvrství dospeli k názoru, 
že obsahujú tú istú flóru dasycladaceí (t. j . Theutloporella aequalis a Teutloporella 
herculea). Je zrejmé, že sa pritom (podobne ako neskorší autori) opierali o dáta 
C. W. G u e m b e l a (1872), ktorý v zmysle K. Pau la (1864) pokladal svetlé vápence 
Vajarskej za „veternícke vápence" („Wetterlingkalk"). Všetky dáta o výskyte 
dasycladaceí vo „veterníckych vápencoch", ktoré sú známe z literatúry, sa v sku
točnosti vzťahujú len na vápence Vajarskej. Dnes však vieme, že „veternícke vá
pence"1 v celej oblasti Veterníka (podľa ktorého boli pomenované) nikde neobsa
hujú dasycladaceae. Sú to prevažne vápence so sfinktozoami a koralmi, ktoré 
sú charakteristické pre rífové jadro a na jeho stavbe sa dasycladaceae nezúčast
ňovali (E. Ott 1967). „Svetlé havranické vápence" s veľmi hojnými dasycladaceami 
predstavujú zase lagunárnu fáciu, ktorá podľa výskytu Teutloporella herculea spolu 
so sfinktozoami predstavuje zónu priliehajúcu k rífovému jadru („RilTnaheZone"). 
Ak zohľadníme pritom aj stratigrafické rozpätie („veternícke vápence" pelson až 
cordevol, „svetlé havranické vápence" pelson až fassan) vidieť, že svetlé vápence 
Vajarskej svojim stratigrafickým rozpätím i podľa fácie sú zhodné so „svetlými ha
vranickými vápencami", a nie s veterníckymi vápencami Veterníka. Myslím teda, 
že v prípade Vajarskej boli v korelácii doposiaľ práve také chyby ako v prípade 
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„chočských dolomitov" (J. Bystrický 1967). Opierali sme sa o staré literárne di 
bez ich preverenia. 

V zmysle laterálneho členenia wettersteinských vápencov ladinu (ktorými 
v skutočnosti „veternícke" i „svetlé havranické vápence) sfinkto/oová biota 
a teutloporelová biofácia vystupujú vedľa seba \ spoločnom sedimentačnom pn 
tore. V Malých Karpatoch ich máme v tektonickej superpozícii. Prvá je eharaktei 
tická pre ladin čiastkového príkrovu Veterníka, druhá pre ladin čiastkového p 
krovu Havranice. 

Aj táto skutočnosť svedčí skôr o tom, že oba čiastkové príkrovy pochádzajú 
spoločného sedimentačného priestoru. 

Komplex svetlých vápencov Vajarskej je v tektonickom styku s melafýrov< 
sériou chočského príkrovu. Zdá sa, že v tomto prípade nejde o úplné tekt. 
nické vytiahnutie čiastkového príkrovu Veterníka a podstatnej časti chočskéh 
príkrovu, ale skôr o tektonický styk pozdĺž zlomu, ktorý je paralelný so zlomovým 
systémom oddeľujúcim Malé Karpaty od Viedenskej panvy. 

V tejto interpretácii komplex svetlých vápencov Vajarskej je tvorený súvrstvii 
„svetlých havranických vápencov" a je teda pokračovaním teutloporelovej bio 
fácie „havranických vápencov" z oblasti Plaveckého Podhradia smerom na J Z 
Smerom na SV pokračuje čiastkový príkrov Havranice („havranický vývin M 
Maheľ 1967) do oblasti Dechtíc. Geologické mapy tohto úseku sú t č značne 
schematické a stratigrafia sa zatiaľ podrobnejšie nespracovala, predsa však v pro
file z Dechtíc na kótu 310,9 môžeme pozorovať vrstvový sled známy nám už / II iv 
rámce. Najvyššiu časť Hrebienka kóty 310,9 budujú svetlé masívne vápence anisu 
% Physoporella dissita (Guemb.) Pia. Ich nadložím sú svetlé, nezreteľné lavicovité 
sivé, žltkasté vápence so žltými i ružovými rohovcami (ekvivalent schreyeralmskvel, 
vápencov?) a napokon najnižšia časť svahu tesne nad kameňolomom sa skladá 
z masívnych svetlých vápencov s Teutloporella herculea (Stopp.) Pia Aj táto ohlas, 
je s.lne porušená zlomami, takže vedľa seba sa dostávajú strľtigraficky dosť v d , 
léne súvrstvia V pokračovaní svetlých vápencov s Teutl. herculea sú v ob asíi s a
rych kameňolomov (SZ od cintorína) priamo svetlé vápence anisu s PhvZnĹ 
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On the stratigraphy and tectonic appurtenance of limestones of the Vajarská Deposit 
(Malé Karpaty Mts.) 

JÁN BYSTRICKÝ 

The lightcoloured massive limestones of the Vajarská Hill near Rohožník (Malé Karpaty Mts.) 
with the well known flora of dasycladaceans denoted as „Veterník Limestones" (Wetterlingkalk, 
C. W. Guembel 1872) till now are actually „Havranica Limestones" on the basis of their strati
graphic range and biofacies. The „Veterník Limestones,, (Pelson to Cordevol) are sphinctozoan 
limestones characteristic for the core of the reef, the „Havranica Limestones" (Pelson to Fassan 
:>re of the character of the Teutloporella biofacies typical of the lagoonal area adjacent to the core 
of the reef („Riffnahe Zone") in the Lower Ladinian. Both biofacies occur in tectonic superposition 
in the Malé Karpaty Mts. The Ladinian sphinctozcan biofacies is characteristic of the lower partial 
nappe (Veterník partial nappe), the Teutloporella biofacies of the Ladinian is characteristic of the 
higher partial nappe (Havranica partial nappe). On the basis of the Triassc facies both partial 
nappes belong to the group of Gemeride nappes resting on the Choč nappe. 
Translated by J. Pevný 


