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HoBbie tBejemiH o CTpaTiirpafbwi rpiiacoBbix H3BecTH«KOB 3anaflHOM qacTH 
CHJiHUKoro noKpoBa H ero TeKTommecKoe CTpoeiuie 

B 3ana«Hoii vacra CHjimtKoro noKpoBa (io>KHafl HacTb 3anaflHbix KapnaT 
CjioBaKMw), 6MJIO peflMcpHHMpoBaHHbix ceivtb cHHMMHajib, CTpaTHrpacpw
MeCKHH COCTaB KOTOptlX, T. e. TpHaCOBbIM B03paCTb M3BCCTHHK0B, ÔblJI yCTa
HOBJleH IIJIH yTOHHéH Ha OCHOBaHMH KOHOflOHTOB. B JIHUIIHCKOH CMHKJIHIiajIH 
BiiepBbie flaHa xapaKTepMCTMKa HasaiucKHM, raiuícTaTTCKMM n cpypiviaHCKHM 
M3BecTHaKaM c ocTaTKaivw ropu. Ha OCHOBaHMH JiMTOJionmecKoro cocTaBa 
^a«HHa H KapHa B 3ana;tHoíi nac™ cHjwuKoro nonpoBa 6bijin BbumeHeHbi 
flBa cpauwajibHbix ynacTKa. cPamiajibHww ynacTOK „OiOBauKoň CKajibi", 
KOTopbiň OTjiimaeTca OT IWKHOIO njiemnBein<oro yqacTKa oca^KaMii Bna
flHHbl B /ia^MHe H KapHC. 

New data to íhc s t r a t i g r a p h y of Triass ic l imestones in t he w e s t e r n p a r t 
of t he Silica n a p p e a n d their consequence for tectonic subdivis ion 

Seven syncl ines bui l t by Triass ic ca rbona t e s h a v e been redef ined f rom 
the w e s t e r n p a r t of the Silica n a p p e ( southern p a r t of t he West C a r 
pa th i ans , Slovakia) a n d t he i r s t r a t i g r aph ic con ten t has been modif ied 
or newly defined us ing conodonts . For the first t ime , Nádaska , Hal l s t a t t 
a n d F u r m a n e c l imes tone wi th J u r a s s i c ca rbona t e f issure fil l ings a r e 
descr ibed f rom t he Licince synci ine. On the base of L a d i n i a n a n d C a r 
n i a n l i thology, two facial a reas a re de l imi ted in the wes te rn p a r t of t h e 
Sil ica nappe . The m o r e n o r t h e r n facial a r e a of t h e Slovenská ska l a 
differs from t he s o u t h e r n Pleš ivec one by bas in s e d i m e n t s of L a d i n i a n 
to C a r n i a n age. 
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Západná časť silického príkrovu. oblasť 
na Z od ští tnického zlomu, sa vyznačuje 
viacerými špecifickými vlastnosťami, kto

rými sa odlišuje od územia Slovenského 
krasu. Osobitosti sa prejavujú v tekto

nickej stavbe, ako aj v slrat igraíickej 
náplni sekvencií čiastkových š t ruktúr . 
Dôkladné poznanie osobitostí, ale najmä 
strat igrafické datovanie vo veľkej miere 
pomáhajú riešiť niektoré základné otázky 
dotýkajúce sa palinspastického rozmiest

nenia silického príkrovu a jeho vzťahu 
k podložným jednotkám. Preto sme v ro

koch 1980—1982 podrobnejšie preskúmali 
niekoľko vybraných lokalít tejto oblasti 
(Tri peniažky — Slovenská skala, kóta 
513 Stráň pri Jelšavskej Teplici, okolie 
Liciniec. Bretky a IIrkáča). Išlo hlavne 
0 reambulačné mapovanie a stratigrafický 
výskum v rámci geologickej mapy 
1 : 50 000 regiónu Rimavská kotlina a Že

lezničke predhorie . ktorú pripravuje Geo

logický ústav D. Štúra v Bratislave. Pri 
strat igrafickom výskume sme sa opierali 
hlavne o konodontovú mikrofaunu. v prí

pade menej sk ryš t a l i zovaného vápenca 
aj o mikrofaciálne pozorovania. Konodon

tová mikrofauna. ktorú určil Ľ. Gaál. sa 
získala rozpustením vápenca v 10—13 
",,nej kyseline octovej. 

finovaný silický prikrov (Kozur — Mock, 
1973). 

Územie zmapoval Geol. ústav D. Štúra do 
topografických podkladov 1 :25 000 (Mello 
in Gregor et al.. 1976: Mello in Elečko et al., 
1975: Mello et al.. 1969. 1976; Gaál — Mello 
in Vass et al., 1978; Gaál et al., 1980). 

Novšie výskumy boli zamerané najmä na 
datovanie litostratigrafických jednotiek mi
kropaleontologickými metódami, opísali sa 
nové druhy konodontov z hallstattského 
vápenca pri Bohúňove a Budikovanoch (Ko
zur _ Mock, 1974), zistil sa vek rádiolaritov 
pri Bohúňove (Dumitrica — Mello, 1982) a 
strednotiiasového a vrchnotriasového vápen
ca v okolí Hrušova a Slizkého (Gaál, 1982). 

Charakter is t ika a strat igrafická náplň 
synklinál 

Základnou črtou západnej časti silického 
príkrovu je prítomnsť približne paralel

ných vrásových š t ruk tú r so smerom osi 
VSV—ZJZ. čiastočne aj V—Z. J a d r á a 
miestami aj ramená synklinál sú spravidla 
z karbonátových hornín stredného a 
vrchného triasu. Na ne sme sa pri bio

strati«rafickom výskume zamerali predo

všetkým, a preto ich opisujeme podrobnej 

šie. Od S na J rozlišujeme týchto 7 syn

klinál: synklinála Troch peniažkov, sá

sanská. rybnícka. špaňopoľská. licinská a 
synklinála Bretky a Stránske j . 

Prehľad doterajších výskumov 

Väčšina doterajších prác bola zameraná 
na geologické mapovania a pozorovania 
v rámci vvskumov Slovenského krasu (Bockh. 
1905 Illes, 1906: Suf, 1935; Balogh. 1950: 
Homola, 1951; Cekalová, 1954: Maheľ, 19o4a. 
b: Bvstrickv, 1954, 1957, 1958. 1959, 1964; 
Began. 1963: Varga. 1971). Rozpoznali zá
kladnv charakter stratigrafie a tektoniky 
oblasti a niekoľko lokalít stratigrafický cen
ných skamenelín. Podrobnejšie sa skúmali, 
často technickými prácami, výskyty hemati
tovvch a evaporitových ložísk spodného tria
su (Bystrický — Fusán — Kantor. 1952: Pe
cho, 1957; Bystrický — Fusán. 1961: Bystric
ký — Oravcová. 1952). Pri Meliate sa zistil 
strednotriasový a vrchnotriasový vek v me
liatskej skupine a na základe toho bol de

Synklinála Troch peniažkov 

Jej stratigrafické a tektonické pomery 
najpodrobnejšie op;sal J. Bystrický (1954) 
a používal pre ňu názov synklinála Tri pe

niažky — Slovenská skala. 
Predstavuje úzku na J uklonenú syn

klinálnu šupinu v okolí kóty 564 (Tri pe

niažky). 622 (Slovenská skala) a 553 
(Strieborná) pri Jelšave so smerom osi 
V—Z. Smerom na V pravdepodobne po

kračuje až po dolinu Stí tnika. kde ju ut í 

na štítnický zlom. resp. ju zakrýva vyššia 
čiastková jednotka silického príkrovu 
(Plešivská planina). Od S ju od sedimen
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tov meliatskej skupiny ohraničuje násu

nová línia, a preto má redukované severné 
rameno, hlavne v oblasti Slovenskej skaly 
(Bystrický, 1954). 

Ramená synklinály sú prevažne z gu

tensteinského dolomitu, jadrové časti zo 
steinalmského a reiflinského vápenca. 
V oblasti Slovenskej skaly, v malej mie

re aj pri kóte 564 (Tri peniažky) a 537 
(Skalka), v súbore reiflinského vápenca 
vystupujú polohy sivej a tmavosivej ílo

vitej bridlice v rozličnej mocnosti. Na juž

nom svahu kóty 553 (Strieborné) nad 
reiflinským vápencom vystupuje svetlý 
kryštalický vápenec, ktorého pozícia nie 
je jednoznačne vyriešená. 

Slabá metamorfóza, ktorá postihla celú 
oblasť synklinály, úplne zotrela znaky 
pôvodných mikrofácií vápenca. Nedosta

tok mikroorganizmov značne sťažuje ich 
stratigrafické začlenenie. Z tmavosivého 
doskovitého rohovcovitého (reiflinského) 
vápenca sa získali konodonty, ale výskyty 
sú sporadické, formy zdeformované a po

lámané. Zo 7 vzoriek z oblasti kóty 537 
(Skalka) obsahovali určiteľné konodonty 
iba dve. Zo vzorky JE152 A sa z výrazne 
doskovitého vápenca vyextrahovali úlom

ky konodontov Gondolella cf. polygnathi-

formis Budurov et Štefanov. Prioniodina 
(Cypridodella) venusta (Huckriede) a Gon-

dolella sp. Vzorka RK3 A z vrcholu Skal

ky obsahuje Gondolella cf. polygnathifor-

mis Budurov et Štefanov, G. tadpole 
Hayasbi a niekoľko neidentifikovateľných 
úlomkov ozúbkovaných a platničkovitých 
konodontov. Podľa týchto foriem, ale aj 
charakteru úlomkov ide najpravdepodob

nejšie o karnický vek vzoriek. Korešpon

duje to aj s konodontovými výskumami 
R. Mocka z oblasti Slovenskej skaly 
(Mock in Mello et al.. 1983). Treba zdô

razniť, že všetky vzorky pochádzajú 
z vyšších častí súboru reiflinského vápen

ca, vzorky z bázy súboru (odobraté z od

kryvov pri št. ceste v Žobráckej doline na 

V od Jelšavy) boli doteraz negatívne. 
Napriek nedostatku stratigrafických 

údajov zo spodnej časti súboru reiflin

ského vápenca predpokladáme, že sa tento 
súbor (s tmavými bridlicami) začína už od 
ladinu. príp. aj nižšie. Podložný svetlý, 
miestami slaboružovkastý vápenec, ktorý 
podľa superpozície, ale aj charakteru 
patrí do steinalmského typu. je v sedi

mentačľiom priestore silického príkrovu 
známy iba z anisu, v ladine sa doteraz ne

preukázal. Vrchná hranica súboru reiflin

ského vápenca a bridlice pravdepodobne 
nepresiahne vrchný karn. 

Sásanská synklinála 

Názov „sáska synklinála'' prvýkrát po

užil M. Maheľ (1954a) na časť synklinály 
južne od Rákoša po Lipovec. J. Bystrický 
(1954) podrobnejšie opísal stratigrafické a 
tektonické pomery západnej časti synkli

nály a nazval ju „synklinála Bukviny". 
Je to 18 km dlhá úzka synklinála 

s hlbšie prebiehajúcou osou v pásme Li

povec—Sása — k. 496 (Za Osek) — k. 291 
(Hrabina) — k. 466 (Muton) — Jelšavská 
Teplica — k. 513 (Stráň). Smer osi je 
VSV—ZJZ. Pre zvlnenie osi a odlišnú re

akciu rigidných karbonátových a plastic

kých bridličnatých hornín na tlakové na

pätie sú karbonáty izolované do viacerých 
segmentov, ktoré sú často obmedzené zlo

mami SZ—JV. Ramená synklinály sú pre

važne zo slienitej bridlice spodného tria

su („kampilské vrs tvy) , príp. gutenstein

ských vrstiev, jadrá z gutensteinského a 
steinalmského vápenca. V západnej časti 
je synklinála uložená veľmi strmo 
(70—85°). Tieto časti najviac postihla 
metamorfóza. V jadre synklinály uzavretý 
zbytok steinalmského vápenca severozá

padne od Lipovca je napr. rekryštalizo

vaný až na mramor. Menší stupeň rekryš

talizácie má steinalmský vápenec v jadre 
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synklinály severne od Kamenian a Sásy. 
Vzorka z vrcholu kopca Hradište (k. 388) 
pri Sáse je rekryštal izovaná, ale jej mi

kroš t ruk tú ra je pomerne nehomogénna, 
s častými hľúzami, šmuhami a akumulá

ciami, ktoré sú fantómami s k r y š t a l i z o 

vaných mikroorganizmov a iných mikro

komponentov. Pri hradskej do Kamenian 
obsahujú aj fysoporely (písomná informá

cia Bystrického). Vzorky z podložného 
tmavosivého doskovitého zreteľne s k r y š 

talizovaného vápenca pri Sáse boli na ko

nodontovú mikrofaunu negatívne, čo po

dopiera ich príslušnosť do gutensteinského 
vápenca. 

V úseku od Lipovca po Jelšavskú Tep

licu reprezentuje najvyšší člen synklinály 
steinalmský vápenec. Pri Jalšavskej Tep

lici synklinála prechádza aj do oblasti 
kóty 513 Stráň (zistil už Bystrický, 1954. 
s. 134). kde sa jej severovýchodné pokra

čovanie končí na dislokácii, ktorá ju od

deľuje od synklinály Troch peniažkov. Na 
južnom svahu kóty St ráň na malej plo

che (nad vodojemom) na povrch vystupujú 
aj vyššie členy sásanskej synklinály. J e to 
tmavosivá zvet raná ílovitá bridlica (malý 
odkry v v záreze poľnej cesty 100 m na 
Z od vodojemu), hnedosivý vápenec, sivý 
až tmavosivý, miestami rohovcový vápenec 
a ružovofľakatý. miestami hľuznatý a 
pseudobrekciovitý doskovitý vápenec 
s hnedým a ružovým rohovcom. Z profilu 

sa získala nasledujúca konodontová m i 

krofauna: (tab. II a III, od podložia po 
nadložie): RK7 (hnedosivý vápenec) : 
Gladigondolella malayensis malayensis 
Nogami. Gondolella foliata (Budurov), 
Gondolella sp. 
RK6 D (sivý rohovcový vápenec) : Gon

dolella tadpole Hayashi . Gondolella po

lygnathiformis Budurov et Štefanov, 
Gladigondolella telhydis (Huckriede) 
RK6 C (sivý vápenec bez rohovcov): 
Gondolella tadpole Hayashi , Gondolella sp. 
RK6 (tmavosivý rohovcový vápenec) : 
Gondolella tadpole Hayashi , Gondolella 
foliata (Budurov) 
RK6 A (ružový hľuznatý doskovitý vá

penec s rohovcom): Gondolella polygnathi

formis Budurov et Štefanov, Gondolella 
noah (Hayashi). 

Vo vzorkách sa vyskytujú aj ozúbko

vané konodonty. hlavne Hindeodella 
(Metaprioniodus) suevica (Tatge), H. (Meta

prioniodus) spenglerí Huckriede, Prionio

dina (Cypridndella) venusta (Huckriede). 
Enantiognathus petraeviridis (Huckriede), 
Neohindeodella sp. a i. 

Strat igrafické rozpätie konodontových 
asociácií týchto vzoriek je longobard — jul , 
vzorky RK6 A až tuval . Medzi prvou a 
poslednou vzorkou sú isté rozdiely. Druh 
Gladigondolella malayensis malayensis, 
prí tomný vo vzorke RK7, typický pre 
longobard — kordevol. v ostatných vzor

Obr. 1. Tektonický náčrt západnej časti silického príkrovu. 1 — alúvium potokov, 
2 — pokryvné sedimenty neogénu, 3 — vulkanoklastiká andezitov (vrchný miocén), 
4 — karbonáty stredného a vrchného triasu silického príkrovu, 5 — piesčité, 
bridličnaté a slienité súbory spodného triasu silického príkrovu, 6 — meliatska 
skupina, 7 — paleozoikum — nečlenené, 8 — priebeh osí synklinál, 9 — prešmy
kové línie, ST — synklinála Troch peniažkov, SS — sásanská synklinála, RS — 
rybnkľka synklinála, SS — špaňopoľská synklinála, LS — licinská synklinála, SB — 
synklinála Bretky 
Fig. 1. Tectonic sketch of the western part of the Silica nappe. 1 — alluvial beds, 
2 — Neogene cover sediments. 3 — andesite volcanoclastics (Upper Miocene), 4 — 
carbonate, Middle to Upper Triassic of the Silica nappe, 5 — arenaceous, shaly 
and marly complex of Lower Triassic age in the Silica nappe, 6 — the Meliata 
group, 7 — Paleozoic undivided, 8 — syncline axis. 9 — overthrust, ST — Tri 
Peniažky syncline, SS — Sása syncline, RS — Rybmk syncline, SS — Spanie Pole 
syncline, LS — Licince syncline, SB — Bretka syncline 
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Obr. 2. Stratigrafická schéma synklinál západnej časti silického príkrovu. 1 — 
výplň puklín jurským vápencom, 2 — vápenec typu Bleskový prameň, 3 — fur
manský vápenec, 4 — dachsteinský vápenec, 5 — hallstattskv vápenec, 6 — ti
sovský vápenec, 7 — wettersteinský vápenec. 8 — tmavosivé bridlice. 9 — reiflin
ský vápenec, 10 — schreyeralmský vápenec, 11—nádašský vápenec, 12 — steinalm
ský vápenec, 13 — gutensteinský vápenec, 14 — vzorky pozitívne na konodonty 
Fig. 2. Stratigraphic scheme of synclines in the western part of the Silica nappe. 
1 — Jurassic limestone in fissure fillings, 2 — limestone of the 'Bleskový prameň'' 
type, 3 — Furmanec limestone, 4 — Dachstein limestone, 5 — Hallstatt limestone, 
6 — Tisovec limestone, 7 — Wetterstein limestone, 8 — darkgrey shale, 9 — 
Reifling limestone, 10 — Schreyeralm limestone, 11 — Nádaska limestone, 12 — 
Steinalm limestone, 13 — Gutenstein limestone, 14 — conodontbearing sample site 

kách chýba. Ani druh Gondolella noah, 
s vysokou karinou, typický pre vyšší karn , 
sa okrem vzorky RK6 neobjavuje. Preto 
predpokladáme, že vzorka RK7 reprezen

tuje longobard, príp. kordevol, k ý m vzor

ka RK6 A. t. j . ružový rohovcový vá

penec, tuval, príp. jul . Vek tmavej bridlice 
v podloží sivohnedého vápenca (vzorky 
RK7) je teda najpravdepodobnejš ie la

dinský. Zistil sa tu strat igrafický interval , 

v ktorom je v sedimentačnom priestore 
silického príkrovu všeobecne rozšírený 
svetlosivý wetters te inský a tisovský vá

penec. Ale v oblasti synklinály Troch pe

niažkov a sásanskej synklinály sa t akýto 
vápenec nikde nepreukázal . 

Rybnícka synklinála 

Doteraz j iebola opísaná. J e to trzka syn



Ľ. Gaál, J. Mello: Nové údaje o stratigrafii triasových vápencov 309 

Prehlad konodontov zo západnej časti silického príkrovu. Vzoiky JE-152/A 
Review of conodonts gained from carbonates in the western part of the Silica nappe 

T a b . I 

Číslo vzorky 
J E 
152a 3a 6a 6b 6c 6d 7 9 20 22 23 24 26 27a 27b 36b 42a 42b 

M. abneptis abneptis 
Gondolella navicula 
Metapolygnathus 
primitius 
Gondolella noah 
G. polygnathiformis 
Gondolella tadpole 
Gondolella foliata 

X 

cf. cf. X X 

X X X X 

X 

X X 

X X 

Gl. m a l a y e n s i s 
m a l a y e n s i s 
Gladigondole l l a 
le thydis 
Gondole l l a excelsa 
Gondole l l a cons t r ic la 
G. bi furca ta 
hanbu iog i 
Gl. malayens i s 
budurov i 
Gondo le l l a bulgar ica 
N e o s p a t h o d u s kockeli 
O z a r k o d i n a tor t i l is 
P r i o n i o d i n a v e n u s t a 
H i n d e o d e l l a suevica 
H i n d e o d e l l a 
speng le r i 
Neoh indeode l l a 
drop i a 
N. t r i ass ica 
D i d y m o d c h a 
a l t e r n a t a 
E n a n t i o g r a t h u s 
z i e g l e n 
E. pe t r aev i r i d i s 
E. i n c u r v u s 
C h i rode ' l a 
d i n o d o i d e s 

x 
x aff. X 

x 

x 
X 

X 

X 

s p sp 

sp. x sp X 
cf. 

Vzorky JE-152/A a R K - 3 / A pochádza jú z re i f l inského vápenca okolia kóty S k a l k a 
pri J e l š a v e ; RK-6/ , ,'6B, 6/C, 6/D a 7 z tmavos ivého a ružovkas tého v á p e n c a pr i kó te 
S t r á ň 
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pri Jelšavskej Teplici; RK-27 A a 27 B z nádašského vápenca Riedkej doliny pri 
Hucíne; RK-20 a 24 z nádašského vápenca východne od Liciniec; RK-36 B a 23 
z hallstattského vápenca juhovýchodne od Liciniec: RK-26 z reiflinského vápenca 
pri Hrkáči. RK9 z reiflinského vápenca pri Bretke a RK42 A a 42 B z reiflin
ského vápenca z kameňolomu pri Coltove 
Reifling limestone around the Skalka elevation point near Jelšava — sample 
Je152. A and 3 A: Darkgrey and pinkish limestone. Stráň hill near Jel
šavská Teplica village — samples 6 A. 6 B, 6 C, 6 D and 7: Nádaska limestone. 
Riedka dolina valley near Hucin village —samples 27 A and 27 B: Nádaska limes
tone easternly from Licince village — samples 20 and 24: Hallstatt limestone 
southeasternly from Licince village — samples 36 B. 22 B and 23: Reifling li
mestone near Hrkáč village (Gemerská Ves) — sample 28: Reifling limestone near 
Bretka village — sample 9; Reifling limestone, Coltovo quarry — samples 42 A 
and 42 B 

klinála v línii Hrušovo — Rybník — južne 
od Kamenian až po dolinu Muráň pri Hu

cíne a tvorí ju slienitovápencové súvrst

vie spodného t r iasu (..kampilské vrstvy") 
bez strat igrafický vyšších karbonátov. 
V západnej časti j u čiastočne zakrýva na

sunutá karbonátová kryha špaňopoľskej 
synklinály. Západne od Rybníka sa syn

klinála tektonicky rozčleňuje do približne 
paralelných vrás . ktorých r amená sú ob

medzené vrásovými prešmykmi. Lemuje 
ju pieskovcovobridlicové súvrstvie spod

ného triasu, ktoré tu tvorí antikl inály. 

Špaňopoľská synklinála 

Názov prvýkrá t použil M. Maheľ (1954b) 
na označenie mezozoických karbonátov pri 
Spaňom Poli. Strat igrafiu a tektoniku 
synklinály spracoval Ľ. Gaál (1982). 

Špaňopoľská synklinála vystupuje vo 
forme samostatnej karbonátovej kryhy 

medzi Drienčanmi. IIrušovom a Ch valovou 
(kryha Drienčanského krasu. Gaál. 1932). 
Má charakter neúplnej plytkej brachy

synklinály so smerom osi V—Z. Os sa 
smerom na V a J V ponára a jej ďalší 
priebeh zakrývajú terciérne útvary . Počas 
mladoalpinskych pohybov nenastalo stla

čenie a výrazné vrásové deformácie špa

ňopoľskej synklinály. ale bola vo forme 
bloku nasunutá na zvrásnený súbor spod

ného triasu. Okrem čelných častí sa tak 
celá oblasť zachovala pred metamorfózou. 
V severozápadnej časti ramien synklinály 
je rozšírený gutensteinsiký. steinalmský. 
nádašský a na viacerých miestach ramien 
reiflinský vápenec (vek ladin). Prevažnú 
časť územia tvorí wetters te inský a tisov

ský vápenec, v j ad re synklinály aj hall

stat tský. ojedinelé furmanský vápenec 
(Gaál. 1982). Nie je vylúčené, že pôvodne 
bola špaňopoľská synklinála súčasťou li

cinskej synklinály a v súčasnosti je jej 

Tab. II. 1. Gondolella constricta Mosher et Clark, pohľad zboku. Nádašský vá
penec. Riedka dolina pri Hucíne (RK27 A), zv. 7 0 x : 2. dtto. pohľad zhora: 3. 
Gondelella excelsa (Mosher) juv. ex. NádašsKý vápenec, lokalita ako predchádza
júca, zv. 9 0 x : 4. Gondolella excelsa (Mosher). Nádašský vápenec, lokalita ako 
predchádzajúca, zv. 100X; 5 Gondolella excelsa (Mosher). Ilýr — ladin. nádašskv 
vápenec. Licince (RK20), zv. 50x ; 6. Gondolella foliata (Budurov). Longobard, 
hnedosivý vápenec. Jelšavská Teplica (RK7). zv. 30x : 7. Gondolella sp. Lokalita ako 
predchádzajúca, zv. 100X : 8. Gladigondolella malayensis malayensis Nogami. Longo
bard, hnedosivý vápenec, lok. ako predchádzajúca, zv. 50X; 9. Gladigondolella 
malayensis malayensis Nogami. pohľad od spodu. Lokalita ako predchádzajúca, 
zv. 50X: 10. Gladigondolella tethydis (Huckriede). Karn (koredevol?). reiflinský 
vápenec. Jelšavská Teplica (RKC D), zv. 35x: 11. Gondolella tadpole Hayashi. Lok. 
ako predchádzajúca (RK6 C), zv. 50x; 12. Gondolella tadpole Hayashi. Lok. ako 
predchádzajúca, zv. 60X; 13. Gondolella tadpole Hayashi. Lok. ako predchádzajúca 
(RK6. B), zv. 60X 
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odt rhnutou a na S vysunutou západnou 
časťou. 

Licinská synklinála 

Názov prvýkrá t použil J. Bystrický 
(1964, s. 17). Synklinála je tektonicky 
komplikovaná so smerom osi SV—JZ 
v pásme Skerešovo — Strelnice — Licince. 
Východne od Liciniec na povrch vystu

puje jej najúplnejší vrstvový sled (obr. 3). 
ale ďalej ju čiastočne zakrývajú mladšie 
sedimenty. Smerom na SV pravdepodob

ne nadväzuje na čiastkovú synklinálu 
Skalného vrchu (v zmysle Bystrického, 
1964. s. 17), ktorá sa t iahne na V od H u 

cína. Strednú časť licinskej synklinály vý

chodne od Strelníc komplikujú zavrásnené 
bridlice spodného triasu, pravdepodobne 
aj meliatskej skupiny. Šupiny meliatskej 
skupiny narúšajú priebeh synklinály aj 
medzi Licincami a Meliatou. Smerom na 
Z sa jej os vynára , čo signalizujú výstupy 
mierne uloženého gutensteinského vápen

ca na SV od Skerešova. 
Zo stratigrafického hľadiska majú n a j 

väčší význam vápencové výstupy na JV 
od Liciniec, kde vystupujú l i tostratigrafic

ké jednotky až do najvyššieho t r iasu. 
Tieto výstupy doteraz neboli podrobnejšie 
opísané a rozčlenené. Predpokladáme, že 

celý sled je tektonicky zredukovaný. 
Z J V vrstvový sled v okolí kóty 335 Há

mor obmedzujú pestré silicity a tma

vé bridlice šupiny meliatskej skupiny, 
ktorá pokračuje aj smerom na JZ. Vápen

Obr. 3. Geologická mapa juhovýchodne od 
Liciniec. Vysvetlivky ako pri obr. 2, zvislá 
hrubá šrafúra: nerozčlenené súbory meliat
skej skupiny, bodkovaná šrafúra: pokryvné 
sedimenty neogénu. Číslami sú vyznačené 
odobraté vzorky označené značkou „RK". 
Fig. 3. Geological map of the area nort
hernly from Licince. Explanations as in fig. 2, 
moreover: thick hachure — the Meliata 
group, undivided, fine dots — Neogene cover 
sediments. Numbers refer to sample sites 

Tab. III. 1. — Gondolella polygnathiformis Budurov et Štefanov. Karn, ružovkastý 
hľuznatý vápenec, Jelšavská Teplica (RK6/A), zv. 5 0 x ; 2. dtto, pohľad zospodu, 
zv. 60X; 3. dtto, pohľad zhora, zv. 30X; 4. Gondolella tadpole Hayashi. Karn, reiflin
ský vápenec, Skalka pri Jelšave (RK3 A), zv. 90X; 5. Gondolella tadpole Hayashi, 
úlomok. Lokalita ako predchádzajúca, zväčš. HOX; 6. Gondolella cf. polygnathi
formis Budurov et Štefanov. Karn, reiflinský vápenec, Skalka pri Jelšave (JE152/A), 
zv. 90X; 7. Metapolygnathus primitius (Mosher). Vrchný tuval — spodný norik, 
hallstattský vápenec, Licince (Hámor). (RK36/B), zv. 50x ; 8. Metapolygnathus pri
mitius (Mosher), lok. ako predchádzajúca, zv. 5 0 x ; 9. Metapolygnathus primitius 
(Mosher), lok. ako predchádzajúca, zv. 50X : 10. Metapolygnathus abneptis abneptis 
(Huckriede), lok. ako predchádzajúca, zv. 8 0 x ; l l . Metapolygnathus abneptis abneptis 
(Huckriede). Norik, hallstattský vápenec, Licince (Hámor), (RK22, B), zv. 80x : 
12. Metapolygnathus abneptis abneptis (Huckriede), lok. ako predchádzajúca, (RK23), 
zv. 70X; 13.Metapolygnathus abneptis abneptis (Huckriede), lok. ako predchádzajúca, 
(RK22/B), zv. 6 0 x : 14. Gondolella navicula Huckriede. Lokalita ako predchádza
júca (RK23), zv. 30X; 15. Gondolella navicula Huckriede. Lokalita ako predchá
dzajúca (RK23), zv. 30X 
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ce celého sledu sú mierne rekryštal izované. 
ležia v smere SV—JZ a majú sklon na J V. 

Gutensíeinský vápenec a dolomit 

Tvor i l bázu karbonátového sledu v ob
lasti Kováčov vŕšok na V od Liciniec. Ich 
menšiu mocnosť spôsobila tektonická re

dukcia. Miestami sú brekciovité a tekto

nicky drvené. 

Steinalmský vápenec 

V tejto oblasti tvorí severozápadnú 
s t ranu vyvýšeniny s kótou 276.6. J e svetlo

sivý, miestami mierne ružovkastý a re 

kryštalizovaný. Mikroskopicky sú v ňom 
rozpoznateľné iba fantómy a kontúry pô

vodnej mikroš t ruktúry . Išlo zrejme o bio

pelsparit alebo biopelmikrit (vzorka 
RK35). 

Nádašský vápenec 

Vystupuje v stratigrafickom nadloží 
steinalmského vápenca v mocnosti 100 až 
160 m. Je masívny, príp. nezreteľné vrst

vovitý. sivý. často s červenkastým a hne

dastým odtieňom. Pod mikroskopom sú 
pôvodné š t ruk tú ry zotreté rekryštal izá

ciou. Makroskopický zodpovedá nádaš

skému vápencu zistenému v ostatných 
častiach silického príkrovu (napr. Jasov

ská planina — Mello et al.. 1979. Dolný 
vrch — Kovács, 1979, Hrušovo — Gaál. 
1982). 

Z ústia doliny Mészvôlgy, východne od 
Liciniec. sa z neho získalo iba niekoľko 
úlomkov ozúbkovaných konodontov rodu 
Neohindeodella (vz. RK24). Ale vzorka 
RK20 z ústia dolinky južnejšej od pred

chádzajúcej z vyššej časti súboru obsa

huje Gondolella excelsa (Mosher) (tab. II. 
obr. 5) a dokumentuje vek ilýr — ladin. 

Konodontová mikrofauna sa získala aj zo 
spodnej časti súboru nádašského vápenca 
z Riedkej doliny, a to neďaleko od želez

ničnej t ra te na J V od Hucína. Podľa aso

ciácie Gondolella constricta Mosher et 
Clark (tab. II. obr. 1, 2) a G. excelsa 
(Mosher) (tab. II. obr. 3. 4) ide takt iež 
o ilýr — ladin. V nadloží nádašského vá

penca tu vystupuje tmavosivý doskovitý 
rohovcový vápenec s polohou zelenosivého 
argilitu s vulkanickým materiálom. Reif

linský vápenec na J V od Liciniec chýba 
a nádašský vápenec tu pozvoľne prechádza 
do wettersteinského. 

Wettersteinský vápenec 

J e svetlosivý, masívny, lokálne so za

chovanými biohermnými organizmami, 
ktoré selektívne vystupujú z nave t raného 
povrchu. Pod mikroskopom sú rekryš ta l i 

Tab. IV. 1. Biointrasparit s bioklastom koralu a rias. Tisovský vápenec juhový
chodne od Liciniec (RK22/A), zväčš. cca 8X, 2. Biointrasparit. tmavosivý vápenec 
typu Bleskový prameň južne od Liciniec (RK33 B), zväčš. cca lOx, 3. Krinoidový 
biomikrit s hľuzkami a polysynteticky lamelovanými článkami krinoidov. Textúra 
je usmernená. Dachsteinský vápenec severne od Bretky (RK15 A), zväčš. cca 8X, 
4. Diplopora n. sp. (určil J. Bystrický) v biomikrite dachsteinského vápenca se
verne od Bretky (RK18), zväčš. cca 10X 
Tab. IV. 1. Biointrasparite with coral and algae bioclast, Tisovec limestone, 
southeasternly from Licince village (RK22 A), magn. cca x8 , 2. Biointrasparite, 
darkgrey limestone of the "Blaskový prameň" type, southernly from Licince 
village (RK33;B), magn. cca X10, 3. Crinoidal biomicrite with fine nodules and 
crinoidal septa polysynthetically lamelled, preferred orientation in Dachstein li
mestone, northernly from Bretka village (RK18), magn. cca X8, 4. Diplopora n. sp. 
(identified by J. Bystrický) in biomicrite of Dachstein limestone northernly from 
Bretka village (RK18), magn. cca X 10 
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zované a s tmavšími škvrnami, fantóma-
mi. Na povrch vystupuje v šírke okolo 
300 m, jeho mocnosť je pravdepodobne 
tektonicky značne zredukovaná. 

Tisovský vápenec 

Podľa pozície a charakteru mikrofácie 
patr í k nemu najvyššia časí súboru svetlo

sivého vápenca na SZ od k. 334.7 Hámor. 
Makroskopický sa od podložného wet te r 

steinského vápenca neodlišuje. Odlišnosť 
sa čiastočne prejavuje mikroskopicky do

konalejším vytr iedením alochémov. Vzor

ka z podložia hallstat tského vápenca 
(RK22 A) predstavuje dobre vytr iedený 
biointraspari t až biointrasparrudi t (grain

stone) s bioklastmi rias (?Codiaceae), 
gastropod, lastúrnikov. lokálne echinode

riem aj koralu (tab. IV. obr. 1). Int raklas ty 
sú menšie, mierne zaoblené a opracované. 

Hallstat tský vápenec 

Na severozápadných svahoch vrchu 
Hámor (k. 334.7) prechádza svetlosivý t i 

sovský vápenec do sivého, ružovkastého 
vrstvovitého aj masívneho hallstat tského 
vápenca. Pod mikroskopom sa javí ako 
biomikrospari t (packstone). Bioklasty sú 
v dôsledku rekryštalizácie ťažko identifi

kovateľné. 
Obsahuje pomerne bohatú konodontovú 

mikrofaunu. Báza hallstat tského vápenca 
na juhozápadnom úpät í vrchu Hámor na 
Iavom brehu riečky Muráň obsahuje 
Metapnlygnalhus primitius (Mosher) (tab. 
Il l , obr. 7—9) s juveni lnými formami 
M. abneptis abneptis (Huckriede) (tab. 

III. obr. 10). Dokumentu je to najnižší 
norik — zónu Mojsisovicsites kerri, ale 
obidva druhy zasahujú aj do najvyššieho 
tuvalu (vrchná časť zóny Klamathites 
macrolobatus sensu Kovács — Kozur, 
1980. alebo ..tuvalu 3 — Analropites-Be-

reich" sensu Krystyn, 1980). Vo vyšších 
častiach súboru (vzorka RK22 B a RK23) 
zo zárezu lesnej cesty na juhozápadnom 
chrbte vrchu Hámor sú hojné Gondolella 
navicula Huckriede (tab. III. obr. 14, 15) 
a Metapolygnathus abneptis abneptis 
(Huckriede), (tab. III. obr. 11—13). Podľa 
prí tomnost i týchto foriem, ako aj chýba

nia strat igraficky vyšších konodontov sa 
dá usudzovať o spodnonorickom až s t red

nonorickom veku vzoriek. Na mieste od

beru vzorky RK23 sme našli aj zvyšky 
bližšie neurči teľného amoni tu . 

Dachsteinský rifový (furmanský) vápenec 

Najvyššie členy sledu sa zachovali na 
pravom brehu riečky Muráň a v jej pra 

vej bočnej doline blízko hájovne južne od 
Liciniec. Vystupuje v dvoch faciálnych ty 

poch: ako svetlosivý biohermný a ako 
tmavosivý a sivý organodetr ický vápenec 
typu Bleskový prameň . 

Svetlosivý masívny vápenec (furmanský 
typ) na pravom brehu Muráňa (pri zákru

te hradskej južne od Liciniec) je pod mi

kroskopom mierne rekryšta l izovaný a 
s kon tú rami pôvodných biohermných or

ganizmov. Niektoré časti (vz. RK31 A 
1,8 k m na J V od kostola v Licinciach) sa 
javia ako biointraspar i t s bioklastmi rias 
a las túrnikov. In t raklas ty . husto usporia

dané v sparitovej základnej hmote, sú 

Tab. V. 1. Echinodermový biomikrit. hierlatzský vápenec z výplne puklín južne 
od Liciniec (RK31 B). Zväčš. cca 8X, 2. dtto, zväčš. cca 15x, 3. Biointrasparit, 
turmanský vápenec južne od Liciniec (RK31, A). Zväčš. cca 10X 
Tab. V. 1. Echinodermal biomicrite, Hierlatz limestone in a fissure filling, southernly 
from Licince village (RK31 B), magn. cca x8, 2. The same sample, magn. cca X15, 
3. Biointrasparite, Furmanec limestone, southernly from Licince village (RK31 B). 
magn. cca x 10 
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mierne zaoblené, opracované (tab. V. obr. 
3). Uprostred škráp s touto mikrofáciou 
sa našli špalty vyplnené vápencom hier-
latzského typu. 

Vápenec typu Bleskový prameň 

Ďalší faciálny typ furmanského vápen

ca — tmavosivý organodetritický. mies

tami zrnitý masívny vápenec — sa zistil 
pri ústí bočnej dolinky medzi oblasťou 
Tóbérc a Tamáserdó južne od Liciniec. 
Mikroskopicky predstavuje biointrasparit 
alebo menej vytriedený biopelsparit s bio

klastmi rozličných rias. lastúrnikov. gas

tropod, echinoderiem (tab. IV. obr. 2). Po

zvoľne sa vyvíjajú zo svetlosivej fácie fur

manského vápenca. Svojím charakterom 
aj pozíciou sa zhoduje s vápencom Bles

kového prameňa pri Drnave v Sloven

skom krase. Makrofauna opísaného vápen

ca sa na tejto lokalite zachovala v oveľa 
menšej miere ako pri Bleskovom prame

ni. Príčinou je pravdepodobne vyššia re

kryštalizácia vápenca licinskej synklinály 
v tejto oblasti, ktorá v značnej miere zo

trela jeho makroskopickú, čiastočne aj mi

kroskopickú stavbu. Našli sme v ňom iba 
niekoľko exemplárov bližšie neurčiteľných 
brachiopód a koralov, ktoré nedovolili 
vápenec bližšie vekovo zaradiť. Na kono

dontovú mikrofaunu boli tri rozpustené 
vzorky negatívne. Nové zistenie vápenca 
Bleskového prameňa je druhým výskytom 
vápenca tohto typu v silickom príkrove. 

O veku furmanského vápenca a vápenca 
Bleskového prameňa tejto oblasti nemáme 
priame údaje. Konodontmi zistené strati

grafické rozpätie podložného hallstattské

ho vápenca je spodný norik (príp. najvyš

ší tuval) až stredný norik. Územie značne 
postihla zlomová tektonika, ale pozícia, 
faciálny charakter a výplň puklín jur

ským vápencom signalizujú, že ide o mlad

ší vápenec ako hallstattský. t. j . ako stred

ný norik. 

Hierlatzský vápenec 

Vápenec hierlatzského typu jury sme 
s L. Dugovičom našli v podobe výplne 
puklín vo furmanskom vápenci na pra

vom brehu riečky Muráň. Je červený, 
krinoidový. miestami s prierezmi rostier 
belemnitov. Na rozdiel od okolitého fur

manského vápenca mikroskopicky pred

stavuje dobre zachovaný echinodermový 
biomikrit s častými prierezmi kolumnálií 
echinoderiem. hlavne krinoidov (vzorka 
RK31/B, tab. V, obr. 1. 2). 

Vrstvový sled triasových karbonátov 
južne od Liciniec je obmedzený šupinou 
meliatskej skupiny v okolí vrchu Hámor, 
ale za ňou opäť vystupuje silický príkrov, 
reprezentovaný gutensteinským a steinalm

ským vápencom. Steinalmský vápenec se

verne od Meliaty obsahuje aj fysoporely 
(Bystrický, 1964. s. 48). 

Synklinála Bretky 

Názov prvýkrát použil J. Bystrický 
(1964. s. 17) a pokladá ju za západné po

kračovanie kečovskej jednotky. K synkli

nále Bretky nezaraďujeme mezozoické se

dimenty pri Bohúňove. lebo sú od nej vý

razne oddelené šupinou meliatskej skupiny. 
Prebieha južne od licinskej synklinály 

a má smer osi V—Z. Na povrch v naj

väčšej rozlohe vychádza medzi Bretkou 
a Meliatou (obr. 4). V tejto oblasti (ale 
zrejme aj v ďalšom pokračovaní na V a 
Z) je jej severné rameno úplne zreduko

vané, resp. ho utína prešmyková plocha 
šupiny meliatskej skupiny. Preto celá 
štruktúra nadobúda charakter monokli

nálnej kryhy uklonenej v uhle 50—80° na 
S. Smerom na Z vychádza na povrch zá

padne od Sankoviec. ale bola navŕtaná aj 
v podloží terciéru Rimavskej kotliny vo 
vrte EUP3 pri Rašiciach (tisovský a 
wettersteinský vápenec v hlbke 87.2 m). 
Z J v oblasti Bretky synklinálu ohrani
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čuje ďalšia šupina meliatskej skupiny (na 
povrch vychádza na SZ od Bretky vo for

me tmavých bridlíc a pestrých silicitov) a 
v podloží terciéru pieskovcovobridlična

tým súvrs tv ím spodného tr iasu. Pri Bret 

ke vystupuje na povrch aj teleso serpen

tinitu (Kantor. 1956). 

Gutenste inský vápenec a dolomit 

Karbonátový vrs tvový sled sa začína 
gutens te inským vápencom a dolomitom, 
ktoré sa zachovali iba na nepat rných plo

chách pri Bretke. 

Steinalmský vápenec 

Tiahne sa na S a V od Bretky v smere 
V—Z v pásme širokom 150—200 m. 
V malom kameňolome na S od Bretky na 
pravom brehu Muráňa nesie zreteľné s to

py metamorfózy s výrazne páskovanou 
t ex túrou (tab. VI, obr. 1. 2). Časté sú 
prúžky sivej, ružovkastej a červenej far

by. Podľa toho usudzujeme, že pôvodne 
mohlo ísť o fáciu blízku nádašskému vá

pencu. Steinalmský vápenec pri Bretke 
na pravom brehu Slanej v podloží reif

linského vápenca obsahuje aj fysoporely 
(Bystrický in Bystr ický — Oravcová. 
1962). 

Nadložie steinalmského (nádašského?) 
vápenca nie je jednotné . Na S a SZ od 
Bretky ho tvorí wetters te inský vápenec, 
kým na SV (v južných úpät iach kóty 296 
Kerek domb) reiflinský vápenec. 

Reiflinský vápenec 

V oblasti synklinály Bretky je rozšírený 
na SV od Bretky a na SZ od Hrkáča. Je 
tmavosivý. doskovitý, miestami s tmavým 
•ohovcom. 

Konodontovú mikrofaunu reiflinského 
vápenca sme skúmali z troch miest. Od 
Hrkáča sú t r i vzorky, ale pozitívna bola 

iba jedna. Pochádza od otvoru j a skyne 
Kôlyuk na pravom brehu Západného Tur

ca. 1,8 km na Z od Sankoviec (vz. RK26). 
Jej mikrofáciou je biomikri t s mierne 
usmernenou textúrou. Obsahuje Gladigon-

dolella malayensis budurovi Kovács et 
Kozur. Gondolella bulcjarica (Budurov et 
Štefanov) a Neosputhodus kockeli Tatge. 
Asociácia dokumentu je pelsónsky vek. 

Vzorka RK9 (pri poľnej ceste na SV 
od Bretky) obsahuje nasledujúcu faunu : 

S llll 53 H 
9 K 11 

Obr. 4. Geologická mapa mezozoika silického 
príkrovu pri Bretke (podľa J. Bystrického, 
upravená autormi). 1 — aluviálne uloženiny 
povrchových tokov, 2 — neogénne pokryvné 
útvary, 3 — výplň puklín jurským vápen
com, 4 — dachsteinský, vo východnej časti 
aj furmanský vápenec (norik — ?rét), 5 — 
wettersteinský vápenec (ladin — ľkordevol), 
6 — reiflinský vápenec (pelsón — ilýr), 7 — 
steinalmský vápenec (bityn — ľpelsón), 
8 — gutensteinský vápenec a dolomit (egej — 
?bityn), 9 — meliatska skupina — nečlene
ná, 10 — ultrabázické horniny. 11 — násu
nová plocha 
Fig. 4. Geological map of the area near 
Bretka (according to J. Bystrický, modified 
by the authors). 1 — alluvial beds, 2 — Neo
gene cover sediments, 3 — Jurassic limes
tone in fissure fillings, 4 — Dachstein and. 
in the eastern part, Furmanec limestone, 
Norian to Rhetian?, 5 — Wetterstein limes
tone. Ladinian to Cordevoiian?, 6 — Reitling 
limestone, Pelsonian lo Illyrian, 7 — Steinalm 
limestone, Bitynian to ?Pelsonian, 8 — Gu
tenstein limestone, Egeian to ?Bitynian, 9 — 
the Meliata group, undivided. 10 — ultra
basite rock, 11 — thrust plane 
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Gondolella bulgarica (Budurov et Štefa

nov). Ozarkodina tortilis Tatge, Enantiog-

nathus petraeviridis (Huckriede), E. zieg-

leri (Diebel), Neohindeodella dropia (Špá

sov et Ganev), N. (Metaprioniodus) suevica 
(Tatge), rybie šupiny, rybie zuby a ostra

kódy. Asociácia poukazuje na pelsónsky 
vek a podľa druhu Gondolella bulgarica 
nepresahuje jeho vrchnú hranicu. Mikro

fáciou vzorky je mierne rekryštalizovaný 
biomikri t až mikrospari t , miestami silne 
zatláčaný útržkami , šmuhami SiOj. príp. 
kremeň tvorí drobné zrniečka v mikri to

vej základnej hmote. 
Najucelenejší odkryv v reiflinskom vá

penci synklinály Bretky je v naj južnej

šom kameňolome západne od Coltova. Je 
tu odkrytý styk reiflinského vápenca 
s wet ters te inským biohermným vápencom. 
Reiflinský vápenec je tu výrazne dosko

vitý, tmavosivý, v spodnej časti medzi 
doskami s vrstvičkami tmavosivých bridlíc 
aj hľuznatý. Vyššie, v styku s wetters tein

ským vápencom, jeho farba postupne pre

chádza do sivej, nemá hľuznatosť a brid

lice. Pod mikroskopom je rekryštal izova

ný, iba miestami sa zachovali znaky pô

vodnej š t ruktúry . Išlo zrejme o biomikrit . 
Vzorka z ľavej (južnej) s t rany lomu 

(RK42 A tmavosivý hľuznatý vápenec) 
poskytla nasledujúcu faunu: Gondolella 
bulgarica (Budurov et Štefanov) (tab. VII. 
obr. 5, 6). Enantiognathus ziegleri (Diebel) 
a viac úlomkov neidentifikovaných ozúb

kovaných konodontov, rybie šupiny a ry

bie zuby. V zmysle doterajších poznatkov 
konodonty dokumentu jú pelsónsky vek. 
Vyššia časť reiflinského vápenca (RK42 B 
— stred lomu) obsahuje Gondolella bijur-

cata hanbulogi (Sudar et Budurov) (tab. 

VII. obr. 8, 9) G. constricta Mosher et Clark 
(tab. VII. obr. 7). Gladigondolella tethydis 
(Huckriede) a ozúbkované konodonty. 
Asociácia dokumentuje vrchný pelsón až 
ilýr, vrchná časť zóny Balatonites balalo-

nicus a subzóna Paraceratites trinodosus 
(sensu Ko\ ács — Kozur, 1980, rozšírenie 
G. hanbvhgi aj podľa autorov druhu je 
pelsón — ilýr. Sudar — Budurov, 1979). 
ale (hyoanie druhu Gondolella bulgarica 
v ascciácii poukazuje skôr na i lýrsky vek. 

Zo strat igrafického rozšírenia reifl inské

ho vápenca synklinály Bretky vychodí, že 
vek podložného steinalmského vápenca j e 
v tejto oblasti bitynský, nanajvýš zasahu

je do spodného pelsónu. Bitynský, príp. aj 
egejský vek steinalmského vápenca (s fy

soporelami a foraminiferami) silického 
príkrovu uvádza aj K. Balogh — S. Kovács 
(1981) z vr tu Szólósardó1 a R. Mock 
(1980) z lokality Mokrá lúka pri Silickej 
Brezovej, ktorý taktiež zistil pelsónske ko

nodonty v reiflinskom vápenci. 

Wettersteinský vápenec 

Wettersteinský vápenec v synklinále 
Bretky sa na základe zistenia veku reif

linského vápenca (pelsón — ilýr) začína už 
v najspodnejšom ladine. V odobratých 
vzorkách (RK11. RK42,C) je rekryš ta l i 

zovaný, s ťažko rozoznateľnými stopami 
po pôvodnej mikroš t ruk túre . Ale južne od 
Tiby v ňom J. Bystrický (in Bystrický —■ 
Oravcová. 1962) zistil Teutloporella her-

culea (Stopp.) Pia. 
Wettersteinský. príp. aj t isovský vápe

nec tvoria s t rednú časť synklinály. Sú 
pravdepodobne rozšírené až po bočnú do

linku Muráňa smeru V—Z južne od k. 303 

Tab. VI. 1. Doskovitý vápenec pri Bretke postihnutý slabou metamorfózou. Jeho 
pestrá farba signalizuje, že ide o fáciu blízku nádašskemu vápencu, 2. Detail 
z predchádzajúcej lokality. 
Tab. VI. 1. Platy limestone near Bretka village, slightly metamorphosed. The 
variegated colour points to its facies near to that of Nádaska limestone, 2. Detail 
of the limestone from the same locality 
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Kormena. Prítomnosť hallstat tského vá

penca v tejto oblasti aj napriek často sa 
objavujúcej sivej, ružovkastej a červen

kastej farbe vápenca sa nám konodontmi 
nepodari lo potvrdiť (7 vzoriek z doliny 
Muráňa na V od k. 303 Kormena). Ich pr i 

márne chýbanie by indikovalo, že sa hall

s tat tský vápenec ani v brezovskej faciálnej 
oblasti silického príkrovu nevytváral v sú

vislom sedimentačnom priestore, ale po

dobne ako v severoalpskom modeli (Toll

mann . 1963: Zankl. 1967) vznikol v „kaná

loch" medzi dachsteinskými karbonátový

mi plošinami. 

Dachsteinský vápenec 

Vrchnotriasový vek prevažne svetlosi

vého vápenca v severnej polovici synkli

nály vyplýva zo superpozície, z prí tom

nosti špált ju rského vápenca a z mikro

faciálneho charakteru . Mikroskopicky ide 
hlavne o biopelmikrit . miestami biopel

spari t s bioklastmi krinoidov, ihlíc húb. 
rias, gastropod, ostrakód (tab. IV, obr. 3). 
Strat igraficky je cennejší nález Dasyclada-

ceae zo vzorky RK18 (hrubolavicovitý ru 

žovkastý vápenec na pravom brehu Mu

ráňa, 600 m od severného konca vápenco

vého úseku doliny). Podľa vyjadrenia 
J. Bystrického ide o endospórovú Diplopo-

ra n. sp. so sporangiami v stielke (tab. IV. 
obr. 4). Také diplopóry podľa J. Bystric

kého sú známe z norika. príp. aj rétu. 

Výskyty rias, mikrofaciálny obraz a 
miestami sa prejavujúca hrubolavicovi

tosť dachsteinského vápenca synklinály 
Bretky svedčia o jeho l agunárnom pôvo

de. Signalizuje to pr imárne chýbanie hall

s ta t tského vápenca v jeho podloží a jeho 
vývin z t isovského vápenca. Ale vo vý

chodnom pokračovaní tohto pruhu je 
v najsevernejšom kameňolome západne od 
Coltova rozšírená aj furmanská fácia, oje

dinelé s nálezmi koralov. 

Hierlatzský a adnetský vápenec 

Zistil ich J. Bystr ický (1964) v severnej 
časti synklinály. V dachsteinskom vápenci 
tu prevdepodobne tvorí špalty. V červe

nom krinoidovom a doskovitom hľuzna

tom vápenci sa našli aj rostrá belemnitov 
a zvyšky amonoidných hlavonožcov (Bys

trický. 1. c ) . 

Synklinála Stránskej 

Názov prvýkrá t v rukopisnej správe 
použil D. Vass — M. Elečko (in Orvan, 
1981). Predstavuje najjužnejšiu synklinálu 
v západnej časti silického príkrovu. Na 
povrch vystupuje len v drobných výstu

poch karboná tov východne od Šafárikova 
(známe výskyty svetlého cukrovi tého do

lomitu, svetlosivého rekryštal izovaného, 
pravdepodobne wetters te inského a tmavo

sivého gutenste inského vápenca hlavne 

Tab. VII. 1. Gondonella bulgarica (Budurov et Štefanov). Pelsón. reiflinský vápenec, 
Bretka (RK9), zväčš. 100 x : 2. Gondolella bulgarica (Budurov et Štefanov). Pelsón, 
♦eiflmský vápenec, Hrkáč (RK26), zväčš. 80X, 3. Neospathodus kockeli Tatge. 
Pelsón. reiflinský vápenec. Hrkáč (RK26), zv. 100X; 4. Gladigondolella ma-
layensis budurovi Kovács et Kozur. Pelsón, reiflinský vápenec. Hrkáč (RK26), 
zv. 5 0 x ; 5. Gondolella bulgarica (Budurov et Štefanov). Pelsón, reiflinský vá
penec, kameňolom Coltovo (RK42'A), zv. 60X; 6. dtto: 7. Gondolella constricta 
Mosher et Clark. Pelsón — ilýr, reiflinský vápenec, kameňolom Coltovo (RK42 B), 
zv. 60X; 8. Gondolella bifurcata hanbulogi (Sudar et Budurov). Pelsón — ilýr, 
reiflinský vápenec, kameňolom Coltovo (RK42 B), zv. 60 x : 9. detail okraja plat
formy predchádzajúcej formy, zväčš. 250x ; 10. Ozarkodina tortilis Tatge. Pelsón — 
ilýr, reiflinský vápenec, kameňolom Coltovo (RK42 B), zv. 7 0 x ; 11. Gladigondolella 
tcthydis (Huckriede), reiflinský vápenec, lokalita ako predchádzajúca, zv. 70X 
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v doline potoka Cinča). Okrem týchto vý

stupov sa karbonáty synklinály zistili aj 
v podloží terciéru vo viacerých vrtoch: 
DV3, v uzávere doliny Cinča pri št. hra

nici — steinalmský vápenec a dolomit 
v hĺbke 117 m; VNP1 na SV od Hubo

vá — wettersteinský vápenec v hĺbke 
141,8 m; VSH10 pri Stránskej — 
wettersteinský dolomit v hlbke 11,5 m; 
HM5 pri Králiku — wettersteinský vá

penec v hlbke 155 m. Najzápadnejším zis

tením vápenca tejto štruktúry je vrt Cl 
pri Cakove. V hlbke 429 m zistil triasový 
svetlosivý vápenec (Elečko, 1981). 

Poznámky k tektonike 

Práce radu autorov už v minulosti zis

stili základné črty západnej časti silického 
príkrovu. Ide napr. o rozsiahle zastúpenie 
spodného triasu v dôsledku výzdvihu a 
denudácie. prítomnosť úzkych paralelných 
vrásových štruktúr, ale zistila sa aj odliš

ná vergencia štruktúr v severnej a južnej 
časti (napr. Homola. 1951: Bystrický. 1954, 
1964). 

Z výsledkov terajších biostratigrafic

kých výskumov vychodia ďalšie závažné 
tektonické uzávery. Zistené podstatné 
rozdiely v stratigratickej náplni niekto

rých synklinál v tejto oblasti indikujú 
existenciu viacerých čiastkových tektonic

kých jednotiek v rámci silického príkrovu. 
Najväčšie rozdiely sa prejavili v regióne 
synklinály Troch peniažkov a sásanskej 
synklinály. Tie sa od ostatných synklinál. 
ako aj od územia Slovenského krasu odli

šujú prítomnosťou tmavosivej bridlice 
v strednom triase (pri kóte Slovenská ska

la. Tri peniažky a Stráň pri Jelšavskej 
Teplici), väčším a vyšším stratigrafickým 
zastúpením reiflinského vápenca (ladin — 
karn) a chýbaním svetlosivého masívneho 
vápenca wettersteinského typu. Podľa toho 
možno v západnej časti silického príkrovu 

rozlíšiť dve hlavné tektonofaciálne oblasti: 
oblasť Slovenskej skaly a plešivskú faciál

nu oblasť. 
Faciálna oblasť Slovenskej skaly je 

priestorovo rozšírená severnejšie. Jej 
ohraničenie je tektonické, zo S ho tvorí 
násunová línia silického príkrovu, z J ná

sun plešivskej faciálnej oblasti. Zahŕňa 
synklinálu Troch peniažkov, sásansku a 
rybníčku synklinálu, ako aj okolité anti

klinálne pásma s pieskovcovobridlična

tým súvrstvím spodného triasu (..seiské 
vrstvy"). Vyznačuje sa pomerne strmým 
úklonom vrstiev na J. Južný sklon je naj

výraznejší v prípade synklinály Troch 
peniažkov. Celú oblasť postihla slabá 
metamorfóza prejavujúca sa v nerovna

kom stupni. Najviac postihnutá je oblasť 
synklinály Troch peniažkov a západná časť 
sásanskej synklinály. 

Plešivská faciálna oblasť (podľa mesta 
Plešivec). ktorá sa vyznačuje mohutným 
zastúpením wettersteinského a tisovského 
vápenca, prítomnosťou hallstattského vá

penca a nižšou stratigrafickou úrovňou 
reiflinského vápenca (vrchný anis — la

din). je rozšírená v južnej časti oblasti. 
Zahŕňa špaňopoľskú a licinskú synklinálu 
(s čiastkovou synklinálou Skalného vrchu 
východne od Hucína). synklinálu Bretky. 
Stránskej a prevažnú časť planín Sloven

ského krasu. 

Tektonický styk medzi obidvoma faciál

nymi oblasťami prebieha v línii Hrušo

vo — kóta 412 Hrad — Chvalová — Drž

kovce — Hucín — Nováčany. Nazývame 
ju chvalovským prešmykom. Prešmykovú 
líniu vo východnej časti zistil už J. Bys

trický (1964. s. 17, ,.násun vápencového 
komplexu licinskej synklinály a čiastkovej 
synklinály Skalného vrchu k severu"). 
v západnej časti Ľ. Gaál (1982. násun kry

hy Drienčanského krasu). Zistili sa aj tek

tonické kontakty v rámci faciálnych ob

lastí: tektonické obmedzenie synklinály 
Troch peniažkov (Bystrický, 1954, s. 134) 
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alebo synklinály Bretky (Bystrický. 1964, 
s. 17). 

Pre západnú časť silického príkrovu je 
teda vcelku charakteristická prítomnosť 
viacerých čiastkových jednotiek, často 
s vrásovoprešmykovou až imbrikovanou 
stavbou. Vergencia štruktúr je prevažne 
severná, okrem juhovýchodnej časti (syn

klinála Bretky). kde je zachovaný sklon 
vrstiev na S. Vcelku to zodpovedá tekto

nickému štýlu Slovenského krasu východ

ne od štítnického zlomu. s čiastkovými 
tektonickými jednotkami a s menšími 
rozdielmi aj v stratigrafickej náplni (Bys

trický. 1964, s. 16). 
Zo zistených stratigrafických poznatkov 

vyplynú aj niektoré relácie dotýkajúce sa 
palinspastického usporiadania čiastkových 
jednotiek. Panvový vývoj ladinu a kárnu 
faciálnej oblasti Slovenskej skaly, t. j . prí

tomnosť tmavosivej bridlice a rohovcového 
vápenca, ukazuje príbuznosť s ladinom a 
kárnom meliatskej, príp. rudabánskej sku

piny (Mello — Mock. 1978. „rudabánsky 
príkrov" — Kozur, 1979). Ak sa vychádza 
z myšlienky, že sedimentačný priestor si

lického príkrovu bol pôvodne umiestnený 
severne od priestoru meliatskej skupiny 
(Kozur — Mock, 1973. Andrusov. 1975: 
Mock. 1978; Kozur, 1979; Reichwalder — 
Mello, v tlači), faciálna oblasť Slovenskej 
skaly by predstavovala jeden z južných 
vývojov silického príkrovu, takže mohla 
susediť so sedimentačným bazénom me

liatskej skupiny a nadväzovať naň. V ta

kom prípade mala táto oblasť do konca 
anisu spoločný vývoj so silickým príkro

vom. ale od ladinu ju veľmi ovplyvňovalo 
prostredie a podmienky sedimentačného 
priestoru meliatskej skupiny. Pri takej 
relácii by sa však muselo počítať s pre

sunom plešivskej faciálnej oblasti cez ob

lasť Slovenskej skaly (čo by metamorfóza 
oblasti Slovenskej skaly aj podopierala). 
Ale ukazujú sa možnosti korelácie aj so 
severnejšími jednotkami, napr. s bridlič

natokarbonátovým vývojom múrztalskej 
fácie. ktorá je prítomná v Stratenskej 
hornatine (Bystrický et al., 1982). Na spo

ľahlivé vyriešenie vzájomných vzťahov 
bude potrebný ďalší podrobný stratigrafic

ký, litologický a tektonický výskum. 
Odlišnosti vo vergencii štruktúr pred

metnej oblasti spôsobil odlišný smer po

hybu v jednotlivých fázach alpínskej eta

py vrásnenia. Podľa novších interpretácií 
(Reichwalder — Mello, v tlači) nastal gra

vitačný sklz silického príkrovu od S na J. 
Ale vzniknuté juhovergentné štruktúry sa 
do súčasnosti zachovali iba ojedinelé (úsek 
Gombasek — Silica, synklinála Bretky). 
Podľa našej mienky to spôsobilo trvanie 
tlakového napätia aj po nasunutí silického 
príkrovu. Smer laterálnych kompresných 
tlakov sa zhodoval s generálnym smerom 
alpínskeho vrásnenia v oblasti Západných 
Karpát, t. j . severným, resp. severozápad

ným, a vyvolal pokračovania násunu ge

merického bloku na veporický aj po gra

vitačnom sklze silického príkrovu. Tak je 
vysvetliteľná severovergentná štruktúra 
niektorých čiastkových štruktúr — seg

mentov silického príkrovu. ktorá sa naj

výraznejšie prejavuje v blízkosti paleo

zoika gemerika, resp. lubeníckej línie. 
Smer lubeníckej línie kopírujú približne 
aj smery štruktúr silického príkrovu 
v severnej časti predmetnej oblasti. 

Záver 

Stratigrafický a mikropaleontologický 
konodontový výskum v západnej časti si

lického príkrovu priniesol nasledujúce 
nové poznatky: 

— preukázanie karnického veku reiflin

ského vápenca synklinály Troch peniaž

kov, 
— paleontologické datovanie najvyšších 

členov sásanskej synklinály, preukázanie 
karnického veku, 
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— nález a datovanie nádašského a hal l
s ta t tského vápenca, nález furmanského 
vápenca, vápenca typu Bleskový prameň 
a hierlatzského vápenca ju ry v licinskej 
synklinále, 
— preukázanie pelsónskeho veku reiflin

ského vápenca synklinály Bretky, 
— vymedzenie dvoch faciálnych oblastí 

s odlišnou stratigrafickou náplňou, z kto

rých faciálna oblasť Slovenskej skaly 
pravdepodobne predstavuje jeden z juž

ných vývinov silického príkrovu susedia

cich s meliatskou skupinou. 

Poďakovanie : 
Autor i ďakujú dr. J. Bystrickému. D r S c . 

za pripomienky, dr. S. Kovácsovi (Buda

pešť) a dr. R. Mockovi za revíziu niekto

rých konodontov. 

Recenzoval J. Bystrickú 

LITERATÚRA 

A n d r u s o v, D. 1975: Apergu bref du bati 
des Carpathes occidcntales. Report 10th 

Congr. Balkan. Geo!. Ass.. Gen. Proc, 
Bratislava, p. 95—108. 

B a 1 o g h, K. 1950: Az északmagyarországi 
triász rétegtana. Fôld. Kôzl., 7—9. Buda
pest, p. 231—231. 

B a l o g h, K. — K o v á č s, S. 1981: A Szó
lósardó 1. sz. fúrás. M. All. Fôldt. Int. évi 
jelentése az 1979 évrol. Budapest, p. 39— 
63. 

B e g a n . A. 1963: Ročná správa o geolo
gickom výskume medzi Držkovcami, Rá
košom a Rybníkom. Manuskript — GÚDS 
Bratislava. 

B ó c k h , H. 1905: Die geologischen Verhält
nisse des Vashegy, des Hradek und der 
Umgebung dieser (Komitat Gômor). Mitt 
a. d. Jahrb. d. k. Ung. geol. Anst. 14, 3, 
Budapest. 

B y s t r i c k ý . J. 1954: Geologické pomery 
južne od Jelšavy. Geol. zbor. Slov. akad. 
vied, b, s. 122—136. 

B y s t r i c k ý , J. 1957: Stratigrafia triasu 
Slovenského krasu. Geoí. práce, Zos. (Bra
tislava), 46, s. 188—200. 

B y s t r i c k ý , J. 1958: Príspevok k pozna

niu fauny spodného triasu Slovenského 
krasu. Geol. práce, Spr. (Bratislava), 13, 
s. 11—19. 

B y s t r i c k ý , J. 1959: Príspevok k strati
grafii Slovenského krasu (O veku „meliat
skej série"). Geol. práce Spr. (Bratislava). 
15, s. 19—25. 

B y s t r i c k ý , J. 1964: Slovenský kras. Stra
tigrafia a Dasycladaceae mezozoika Slo
venského krasu. Bratislava, Ústr. úst. geol. 
204 s. 

B y s t r i c k ý , J. — F u s á n, O. — K a n
t o r, J. 1952: Poznámky k výskytom sedi
mentárnych železných rúd vo verféne 
Spišskogemerského rudohoria. Geol. zbor. 
Slov. akad. vied, 3. s. 135—151. 

B y s t r i c k ý , J. — F u s á n . O. 1961: 
O sadrovcovoanhydritových ložiskách Slo
venského krasu. Geol. prúzk., 3. s. 225—227. 

B y s t r i c k ý , J. — O r a v c o v á. M. 1962: 
Záverečná správa Strelnice, Bohúňovo. 
Manuskript — Geofond Bratislava. 

B y s t r i c k ý , J. — J e n d r e j á k o v á. 
O. — P a p š o v á , J. 1982: Príspevok 
k stratigrafii triasu Stratenskej hornatiny. 
Mineralia slov., 14, s. 289—322. 

C e k a l o v á , V. 1954: Geologické pomery 
západnej časti Juhoslovenského krasu. 
Geol. práce, Spr. (Bratislava), 1, s. 48—49. 

D u m i t r i c ä . P. — M e l l o , J. 1982: On 
the Age of the Meliata Group and the Si
lica Nappe radiolarites (localities Držkov
ce and Bohúňovo). Geol. práce, Spr. (Bra
tislava), 77, s. 27—28. 

El é č k o , M. et al. 1975: Vysvetlivky k zá
kladnej geologickej mape ČSSR, 1 : 25 000. 
list Šafárikovo, Dlhá Ves Manuskript — 
Geofond Bratislava. 

E 1 e č k o, M. 1981: Tektonika a paleogeo
grafia Rimavskej kotliny. Manuskript — 
Geofona Bratislava. 

G a á í . Ľ. et al. 1980: Vysvetlivky k základ
nej geologickej mape ČSSR. 1 :25 000. list 
Ratkovská Suchá. Manuskript — Geofond 
Bratislava. 

G a á l . Ľ. 1982: Stratigrafia a faciálne vzťa
hy triasových vápencov silického príkrovu 
V Drienčanskom krase. Geol. prúce. Spr. 
(Bratislava). 77. s. 29—48. 

G r e g o r . T. et al. 1976: Vysvetlivky k zá
kladnej geologickej mape ČSSR. 1 : 25 000. 
list Jelšava. Manuskript — Geofond Bra
tislava. 

H o m o 1 a. V. 1951: Stratigrafie a paleo
geografie Jihoslovenského krasu. Sbor. 
Ústf. úst. geol.. 28 s. 

I l l é s . M. 1906: Adatok Gómormeeyében 
a Kis Sajópatak és Balogpatak kozôtt 
fekvó terúlet geológiájához. A Magy. Kir. 
Foldt. Int. évi jelentése 1906ról, Budapest. 

K a n t o r, J. 1956: Serpentinity južnej časti 
Spišskogemerského rudohoria. Geol. prá
ce, Spr. (Bratislava), 6. 



Ľ. Gaál, J. Mello: Nové údaje o stratigrafii triasových vápencov 327 

K o v á c s, S. 1979: A délgomóri Alsóhegy 
magyarországi részének fôldtani felépitése. 
Óslénytani viták (Discussiones Paleontolo
gicae), 24, Budapest, p. 33—58. 

K o v á c s, S. — K o z u r , H. 1980: Some 
remarks on Middle and Upper Triassic 
platform conodonts. Rec. Res. in Geol. 
(Delhi), pp. 541—581. 

K o z u r , H. 1979: Einige Probléme der geo
logischer Entwicklung im sudlichen Teil 
der Inneren Westkarpaten. Geol.Paläont. 
Mitt. Bd. 9, 4. Innsbruck. S. 155—170. 

K o z u r , H. — M o c k . R. 1973: Zum Alter 
und zur tektonischen Stellung der Melia
taSerie des Slowakischen Karstes. Geol. 
zbor. Geologica Carpalh. (Bratislava). 24. 
S. 225—264. 

K o z u r , H. — M o c k , R. 1974: Zwei neue 
ConodontenArten aus der Trias des Slo
wakischen Karstes. Cas. Mineral. Geol.. 19, 
S. 135—139. 

K r y s t y n , L. 1980: Triassic conodont lo
calities of the Salzkammergut Region 
(Northern Calcareous Alps). In: Schonlaub. 
H. P. (edit.): Second European Conodont 
Symposium. Guidebook. Abh. Geol. B.A., 
Wien. pp. 61—98. 

M a h e f , M. 1954a: Stratigrafia a tektonické 
pomery paleozoika západných gemeríd. 
Geol. zbor. Slov. akad. vied, 5. s. 146—274. 

M a h e t . M. 1954b: Príspevok k stratigrafii 
južnej časti Spišskogemerského rudoho
ria — poznámky k územiu juhovýchodne 
od Zelezníka. Geol. práce, Spr. (Bratisla
va), 2, s. 49—53. 

M e l l o , J. et al. 1969: Vysvetlivky k zá
kladnej geol. mape ČSSR, 1 :25 000. list 
Plešivec. Manuskript — Geofond Bra
tislava. 

M e l l o . J. et al. 1976: Vysvetlivky k zá
kladnej geol. mape ČSSR. 1 :25 000. list 
Kameňany. Manuskript — Geofond Bra
tislava. 

M e i l o . J. — M o c k . R. 1978: Nové 
znatky o triase čs. časti Rudabaňského 
horia. Geoi. práce, Spr. (Bratislava), 
s. 7—20. 

M e l l o . J. et al. 1979: Vysvetlivky k zá

po
po
■38, 

kladnej geol. mape ČSSR, 1 :25 000, list 
Turňa n. Bodvou. Manuskript — Geofond 
Bratislava. 

M e l l o . J. — M o c k, R. — P 1 a n d e r o
vá , E. — G a á l , Ľ. 1983: Nové stratigra
fické poznatky o meliatskej skupine. Geol. 
práce, Spr. (Bratislava). 79. 

M o c k , R. 1978: Nové poznatky o južných 
častiach Západných Karpát. In: J. Vozár 
(edit.). Paleogeografický vývoj Západných 
Karpát. Seminar. Bratislava, GODS, S. 
321—341. 

M o c k , R. 1980: Triassic of the West Car
pathians. In: Schonlaub. H. P. (edit.) Se
cond European Conodont Symposium. 
Guidebook. Abh. Geol. B.A., 35. Wien. pp. 
129—124. 

O r v a n, J. 1981: Rožňava — Plešivec. hydro
geologický prieskum. Manuskript — Geo
fond Bratislava. 

P e c h o. J. 1957: Záverečná správa o ložisku 
Sankovce. Manuskript — Geofond Bra
tislava. 

R e i c h w a l d e r , P. — M e l l o , J. (v tlači): 
O vzťahu meliatskej skupiny, gemeridného 
paleozoika a silického príkrovu. Geol. 
práce, Spr. (Bratislava). 

S u d a r . M. — B u d u r o v , K. 1979: New 
Conodonts from the Triassic in Yugoslavia 
and Bulgaria. Geol. Balcanica (Sofia), O, 3, 
pp. 47—52. 

S u f, J. 1935: Poznámky o geológii rudní 
oblasti železničke na Slovensku. Báň. svet. 

T o i l m a n n, A. 1963: Zur Frage der Fa
ziesdecken in den Nôrdlochen Kalkalpen 
und zur Einwuzelung der Hallstätter Zone 
(Ostalpen). Geol. Rdsch.. 53, S. 152—170. 

V a r g a. I. 1971: Záverečná správa, úloha 
SGRjuh. Vyhladavací prieskum Hg. Cu 
a ostatné farebné kovy. Manuskript — 
Geofond Bratislava. 

V a s s . D. et al. 1978: Vysvetlivky k základ
nej geol. mape ČSSR. 1 : 25 000, listy Velký 
Blh, Uzovská Panica. Radnovce. Manu
skript — Geofond Bratislava. 

Z a n 1:1, H. 1967: Die Karbonatsedimente 
der Obertrias in den nordlichen Kalkalpen. 
Geol. Rdsch., 56. S. 128—139. 

New data to the stratigraphy of Triassic limestones in the 
western part of the Silica nappe and their consequence for 

tectonic subdivision 

I.UDOVlT GAÁL — JÁN MELLO 

The western part of the Silica nappe, i. e. reveals several specific features thai draw 
the area westerly from the Stitnik fault, distinction between it and the remaining 
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parts of the Slovak Karst. These are e. g. 
extensive representation of Lower Triassic 
shales, the presence of narrow and roughly 
parallel synclines and anticlines. Stratigraphic 
investigations made mainly on conodont 
miciofauna gathered further knowledge re
lated namely to the stratigraphic content of 
single synclines. 

The following synclines may be distin
guished from the south to the north: Tri Pe
niažky. Sása, Rybník, Spanie Pole. Licince. 
Bretka and Stránska syncline. 

The Tri Peniažky syncline 

It is a narrow east-west trending syncline 
with axial plane dipping to the south and 
distinguished originally by Bystrický (1954). 
The limbs of the syncline are built mainly 
by Gutenstein dolomite whereas Steinalm 
limestone. Reifling limestone and shale occur 
in its core. 

The following conodonts have been 
obtained from the upper part of the Reifling 
limestone sequence: Gondolella tadpole 
Hayashi, G. cf. polygnathiformis Budurov et 
Stepanov and Prioniodina (Cypridodella) ve-
nusta (Huckr.). Conodonts occur only spo
radically and are deformed or fragmented. 
A Carnian age may be deduced from the 
indicated forms. Carnian age of Reifling li
mestone present in the Slovenská skala hill 
area as well has been proved by Mock (in 
Mello et al., 1983). 

Attempts to gain conodonts from the base 
of the Reifling limestone and shale sequence 
were unsuccesful as yet. In spite of that, 
it may be supposed that the stratigraphic 
span oi Reifling limestone and shale sequence 
present in the stratigraphic overlier of the 
Steinalm limestone is Ladinian to Carnian. 

The Sása syncline 

This is an 18 km long and narrow 
syncline deeply submerged between Lipovec. 
Sása and Jelšavská Teplica villages. It is 
built prevailingly by Lower Triassic shale 
or Gutenstein beds along its limbs whereas 
Gutenstein and Steinalm limestone create 
the core. Carbonates are slightly recrys-
tallized and the western part of the syncline 
is clearly metamorphosed. 

Uppermost parts of the stratigraphic sequen

ce are preserved near Jelšavská Teplica (the 
Stráň hill). There are darkgrey argillaceous 
shale, brownishgrey limestone and grey to 
darkgiey, in places cherty Reifling limes
tone beds together with partly nodular and 
pseudobrecciated platy limestone with 
chert. The following conodont microfauna 
has been obtained from the profile: 

Brownishgrey limestone (sample RK7): 
Gondolella malayensis malayensis Nogami, 
Gondolella foliata (Budurov). 

Grey platy limestone (sample RK6 D): 
Gondolella tadpole Hayashi, G. polygnathi
formis Budurov et Stepanov Gladigondolella 
tethydis (Huckriede). 

Grey, chertfree limestone (sample RK6 C): 
Gondolella tadpole Hayashi, Gondolella sp. 

Darkgrey cherty limestone (sample 
RK6B): Gondolella tadpole Hayashi, G. fo
liata (Budurov). 

Pink nodular cherty limestone (sample 
RK6 A): Gondolella polygnathiformis Budu
rov et Stepanov, G. noah (Hayashi). 

On the base of the indicated forms, the 
stratigraphic span is from Longobardian 
(RK7) to Julian eventually Tuvalian 
(RK6 A). Hence, the age of dark shale in 
the underlier of the brownishgrey limestone 
is, most probably, Ladinian. In this case a 
stratigraphic span has been proved in which 
Wetterstein and Tisovec limestone characte
rize generally the sedimentation in the Si
lica nappe. However, the limestone varieties 
mentioned have nowhere been found to oc
cur in the Tri Peniažky nor Sása syncline. 

The Rybník syncline 

It is a narrow syncline between Hrušovo 
and Rybník villages continuing as far as the 
Muráň valley near Hucin. It is built mainly 
by a calcareous Lower Triassic sequence 
("Kampilian beds") without any stratigra
phically higher carbonates. 

The Spanie Pole syncline 

The syncline is created by a carbonate 
block thrust over a folded Lower Triassic 
shale complex. Almost the entire sequence 
of the Triassic is preserved here. 

The Licince syncline 

This tectonically intricated syncline occurs 
between Skerešovo, Strelnica and Licince 
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villages. The most complete sequence is 
preserved southeasternly from Licince and 
has not been described hitherto nor subdi
vided. It begins with Gutenstein limestone 
and dolomite over which, in the overlier, 
there is a recrystallized Steinalm limestone. 
Higher up the sequence continues by Ná-
daska limestone yielding Illyrian to Ladinian 
conodonts: Gondolella excelsa (Mosher) and 
Neohindeodella sp. 

Conodont assemblage has been obtained 
from the base of Nádaska limestone at the 
Riedka dolina valley locality southeasternly 
from Hucin village: Gondolella constricta 
Mosher et Clark and G. excelsa (Mosher). 
Reifling limestone with green, volcanite 
containing, argillite layer occurs over the 
Nádaska limestone on this locality. To the 
contrary, Reifling limestone lacks in the 
area southeasternly from Licince and the 
Wetterstein limestone occurs here over the 
Nadaska limestone. Upwards, a light-grey 
and massive Tisovec limestone of biointras-
parite to biointrasparrudite microfacies 
follows in the sequence. The latter passes 
into a grey to pinkish, platy Hallstatt limes
tone. 

Metapolygnathus primitius (Mosher) and 
M. abneptis abneptis (Huckriede) have been 
gained from the base of Hallstatt limes
tone whereas Gondolella navicula Huckrie
de and Metapolygnathus abneptis abneptis 
(Huckriede) appear in the higher parts. 
A Lower to Middle Norian age of limestone 
may be deduced from the indicated forms. 

Dachstein reef (Furmanec) limestone is 
preserved in the upper part of the sequence 
on the right riverside of the Muráň streamlet 
southernly from Licince. Fissure fillings 
have been found here containing red 
crinoidal Jurassic limestone of Hierlatz type 
with crosssections of belemnite rostra. 

The uppermost part of the sequence 
southernly from Licince is composed by 
darkgrey organodetritic and massive limes
tone of the 'Bleskový prameň" type. Under 
microscope, this is a biointrasparite or 
slightly sorted biopelsparite (packstone) 
containing bioclacts of algae, molluscs, 
gastropods and echinoderms. Badly preserved 
macrofossils (brachiopods and coralls) have 
been found in the limestone. Due to the lack 
of reliable data upon its age (sampling for 
conodonts was unsuccesful), on the base 
of supperposition and analogy with the 
similar limestone on the "Bleskový prameň" 

locality near Drnava, one may assume a 
Rhetian age. 

The Bretka syncline 

The syncline has largest areal extent on 
the surface between Meliata and Bretka 
villages. Its northern limb is cut by a thrust 
surface of a tectonic slice of the Meliata 
group. Westwards, the structure crops out 
near Sankovce (Gemerská Ves village re
cently). 

The carbonate sequence begins with Gu
tenstein limestone and dolomite near Bretka. 
The higher Steinalm limestone is pronoun. 
cedly banded in the area, reflecting the 
influence of metamorphism. Grey, pinkish 
and red strips are alternating in the limes
tone what reminds the Nádaska limestone 
facies in premetamorphic state. Northernly 
from Bretka. Wetterstein limestone creates 
the overlier of this limestone whereas 
Reifling limestone occurs over it northe
asternly from Bretka. The Reifling limestone 
ich characterized by a grey to darkgrey, platy 
limestone sequence containing in places dark 
chert. The lower part cropping out in the 
Coltovo quarry is nodular and contains thin 
intercalations of dark shales. The conodont 
fauna obtained from the lower part of the 
Reifling limestone sequence is as follows. 

Hrkáč. cave: Gondolella bulgarica (Budu
rov et Stepanov). Gladigondolella malayensis 
budurovi Kovács et Kozur. Neospathodus 
kockeli Tatge. 

Coltovo, lower part of the quarry and 
Bretka: G. bulgarica (Bud. et Step.). 

Conodonts point to Pelsonian age of the 
limestone. 

In the Coltovo quarry, the upper part of 
the Reifling limestone contains the following 
condon ts: Gondolella bifurcata hanbulogi 
(Sudar et Budurov). G. constricta Mosher et 
Clark. Gladigondolella tethydis (Huckriede) 
and dentate conodonts what points to Upper 
Pelsonian to Illirian age of the respective 
beds. 

It follows from the stratigraphic extent of 
Reifling limestone that the Steinalm limes
tone in its underlier is of Bitynian age in 
the area, or at the very most, it reaches 
into the Lower Pelsonian. A Lower Anisian 
age of Steinalm limestone is reported by 
Balogh — Kovács (1981) from the Szolósar
dó1 borehole as welf. Accordingly, also the 
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Wetterstein limestone of the Bretka syncline 
lying stratigraphically over the Reifling 
limestone in the area westernly from Col
tovo sets in, probably, already during the 
lowermost Ladinian. 

In the overlier of the Wetterstein limes
tone, there is a light-grey and in places thick 
platy Dachstein limestone in the area 
southernly from Meliata village. Dasyclada-
ceae found there represent, according to 
J. Bystrický, Diplopora n. sp. from the 
Norian or Rhetian stage. Also fissure fillings 
of Jurassic limestone occur within the 
Dachstein limestone in this area (Bystrický 
1964, p. 78). 

The Stránska syncline 

The southest syncline in the western part 
of the Silica nappe is built by Gutenstein 
limestone and light-grey, most probably 
Wetterstein limestone and dolomite cropping 
out in small outcrops westernly from Šafá
rikovo. Further occurrences of Triassic car
bonates have been drilled in the basement 
of the Cenozoic filling of the Rimava basin. 

Conclusions 

Based on different developments in more 
northern synclines, two main facial areas 
may be drawn in the western part of the 
Silica nappe. The more northern one called 
the Slovenská skala facial area includes the 
Tri Peniažky, Sása and Rybník synclines. 
This area is characterized by basin sedi
ments (shale and dark-grey cherty limes
tone) during the Ladinian and Carnian so 
as by the absence of Wetterstein and Tiso
vec limestone. 

In the more southern Plešivec facial area 
(the Spanie Pole, Licince, Bretka and Strán
ska synclines), the presence of dark shales 
has not been proved hitherto and the La
dinian to Carnian time span is characterized 
by shallow-water sediments of carbonate 
platforms. 

There are signs of possible correlations of 
basin sediments of the Slovenská skala facial 
area towards more southern tectonic units 
(the Meliata and Rudabánya units) but 
common features appear also with the 
Murztal facie of the Northern Calcareous 
Alps present in the Slratenská hornatina Mts. 

A K T U A L I T A 

B a r y t z n e o v u l k a n i í o v P o h r o n s k e j p a h o r k a t i n y 

OĽGA CONTOFALSKÁ, JÁN JAHN 

Výskyt leží 2 km na VSV od stredu obce 
Citare západne od samoty Chladnov na ľa
vom brehu Telinského potoka. V spodnom 
kameňolome je odkrytá podstatná časť intru
zívneho telesa pyroxenického andezitu (Kut
han et al., 1963) a okolitých kontaktne meta
morfovaných sedimentov. Z metalogenetic
kého hladiska je lokalita na okraji rajónu 
novobanskoklakoveckej oblasti v tesnom 
susedstve tektonickej línie smeru SV—JZ 
(Ilavský — Sattran, 1980). 

Typickou horninovou varietou je červen
kastý kompaktný andezit s porfyrickými vý
rastlicami plagioklasu (Bernard et al.. 1981). 

Na kontakte intruzíva so sedimentárnym 
obalom vznikla pestrá škála hornín. Z nich 
je známa dutinová asociácia minerálov za
stúpená v prevažnej miere čírym chalcedó
nom (Jahn, 1977). Novým identifikovaným 
minerálom tejto lokality je baryt. 

Minerál sa vyskytuje na plochách odluč
nosti andezitu a v brekciovitých kontaktne 
metamorfovaných sedimentoch. Je číry alebo 
žltkastý. Tvorí kryštalickú kôru mocnú 1.5 cm 
a drúzové zhluky stlpcovitých kryštálov. 
Medzi kryštálovými jedincami je limonit 
červenohnedej farby. Baryt identifikovala 
chemická analvza a plameňové reakcie. 


