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bou západní časti Spišskogemerského rudo
hoŕí mezi Rožňavou, Stítnikem. Jelšavou a 
Lučencem. V roce 1960 pŕešel do Ústavu užité 
geofyziky v Brne. kde pokračoval ve studiích 
v oblasti gemerid, veporid a Západních Kar
pát. Tam též spolupracoval na kvalitativním 
vyhodnocení aeromagnetických a tíhovvch 
mčŕení v merítku 1 :200 000. V Západních 
Karpatech se spolu s M. Krsem na základe 
paleomagnetismu pokúsil o stratigrafické 
rozčlenení permských sedimentu od Maso
vých. Výsledky prokázaly. že horninv choe
ského pŕíkrovu byly vlivem alpínské oro
geneze rotovány. Tím se potvrdila pŕíkrovo
vá koncepce pro Západní Karpaty. Ve spolu
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práci s maďarskými geology byly paleomag
neticky zpracovány permské horniny panón
skeho bloku v tektonické jednotce Mecsek
Nagyorós, v centrálne transdanubské jednot
ce na Balatonu a v pohorí Bukk. Na Morave 
se zabýval spolu s J. Weissem stratigrafií 
metamorfitú v jz. časti svratecké klenby. 

V současné dobé pracuje dr. J. Kotásek 
jako provozní geológ u Železniční prúmyslo
vé stavební výroby v Uherském Ostrohu, kde 
zajišfuje nová ložiska pro téžbu kameniva. 

Do dalších let mu pŕejí jeho pŕatelé hodné 
zdraví a úspechu! 

Tomáš Krutá 

Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

V. P a š t e k a : Interpretácia transformova
ných polí v oblasti Západných Karpát (Bra
tislava 3. 11. 1983) 

Fourierove spektrá zvýrazňujú niektoré 
črty magnetických a tiažových anomálii, čo 
sa dá využiť na určenie hĺbky horného, ale 
niekedy aj spodného ohraničenia telies. 

Hĺbková interpretácia magnetických ano
málií sa použila na magnetickú regionálnu 
anomáliu tiahnúcu sa pozdĺž karpatského 
oblúka, kde sa na základe interpretovanvch 
hlbok určila približná hlbka tzv. Curieho izo
termy v skúmanej oblasti. 

Pri štúdiu tiažového poľa Západných Kar
pát sa vykonal prepočet máp Bougerových 
anomálií v mierke 1 :200 000 smerom hore. 
Z týchto máp sa urobila aj smerová filtrácia, 
čo umožnilo „odfiltrovať" karpatské a potom 
predkarpatské štruktúry. Na základe analv/.v 
týchto máp sa dá predpokladať platnosť teó
rie nasunutia karpatskej sústavv na stredo
európsku platformu. 

J o z e f M i c h a l í k : Vývoj a štruktúra 
spoločenstiev triasových brachiopód (Liptov
ský Ján. 18. 10. 1983) 

Ekologická analýza brachiopódovýeh faun 
ukazuje, že ich dnešná distribúcia nezodpo
vedá ich optimálnym biologickým potrebám. 
Tento stav trvá od veľkej krízy kmeňa na 
sklonku paleozoika. Permotriasová regresia 
spôsobila zmenšenie populácií a ich životného 
areálu: zníženie počtu spoločenstiev a ich 
taxonomickej diverzity viedlo k zníženiu 

rýchlosti taxonomickej a kladogenetickej evo
lúcie, k urýchleniu fylogenetickej evolúcie a 
vymieraniu. 

Nestabilizované podmienky spodnotriaso
vej morskej sedimentácie viedli k vývoju 
primitívnych oportunistických spoločenstiev: 
len v oceánoch prežívali archaické reliktv 
spolu s predkami moderných foriem brachio
pód. Tieto fauny sú však veľmi neúplné zná
me: doteraz nepoznáme zástupcov viacerých 
čeľadí, ktoré permotriasovú krízu evidentne 
neprežili (strofomenidá. kraniidá. bazilioli
d á . . . ) . 

Aniská transgresia urýchlila diverzifikáciu 
plytkovodnejších a hlbokovodných spoločen
stiev v alpskokarpatskej oblasti (siahajúcej 
cez Afganistan a Pamír po čínsku oblasť 
Hujčžou) a dinaridnej oblasti (cez Himaláje 
po Indočínu). Vývoj v čínskej oblasti Cilian
šaň a sovietskom Prímorí bol prechodom 
k postupne sa odlišujúcej boreálnej oblasti. 
Maximum spodnotriasovej transgresie v la
dine sa odzrkadlilo v prenikaní tetýdnych 
foriem do boreálu, v pokračovaní aninských 
hnu vývoja, diverzifikácií a vvhraňovaní dis
tribúcie tetýdnych spoločenstiev brachiopód. 

Diferenciácia spoločenstiev triasových bra
chiopód vyvrcholila počas kárnu. V čase, keď 
sa aj jednotlivé tetýdne oblasti skladali z mo
zaiky spoločenstiev, je pozoruhodné objavenie 
sa príbuzných typov v odľahlej notálnej a 
boreálnej oblasti. Vrchnotriasovú regresiu 
sprevádzal rastúci endemizmus. z viacerých 
oblastí sveta však celkom chýbajú údaje 
napr. o norickej faune. Prestavba paleogeo
grafického režimu počas starokimerskej oro
genézy viedla na sklonku" triasu k rastu 
oportunizmu. zníženiu diverzity brachiopó
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dových spoločenstiev a napokon k novej krí

ze vo vývoji kmeňa. , 
V čase náhlych zmien brachiopodove niche 

rýchlo vypĺňali formy iných skupín, tolerant
nejšie a prispôsobivejšie zmenám prostredia. 
Ale podrobná interpretácia vyžaduje venovať 
viac pozornosti paleobiocenotickému smeru 
štúdia, ktorý môže pomôcť vysvetliť rad teo
retických paleontologických otázok, ale aj 
problémov mnohých príbuzných geologických 
odborov. 

R u d o l f R u d i n e c : Paleofaciálna rekon
štrukcia treťohorných panvi východného Slo
venska z hradiska výskytu uhlia, ropy a ply
nu (Košice 14. 12. 1983) 

Paleofaciálny vývoj terciérnych bazénov 
od vrchnej kriedy po pliocén na východnom 
Slovensku bol demonštrovaný súborom pa
leogeografických máp. 

Flyšovú sedimentáciu paleogénu prezento
vali mapy rozšírenia vrchnej kriedy, spod
ného a vrchného paleogénu. Pri rekonštruk
cii vývoja neogénneho bazénu na východnom 
Slovensku sa využili aj výsledky z karpat
ského vnútorného prehybu. lebo ten spolu 

s bazénom tvorí tzv. transkarpatskú depresiu. 
Molasovv vývoj transkarpatskej depresie de
monštrovali paleogeografické mapy egeru, 
egenburgu, karpatu, spodného bádenu. stred
ného bádenu, vrchného bádenu, sarmatu, pa
nónu a pliocénu. 

Pri každom bazéne sa analyzovalo jeho 
možné prepojenie s morom, znosové oblasti, 
smer transportu materiálu a litofaciálneho 
vývoja ako odrazu prebiehajúcich tektonic
kých udalostí. Pri neogéne sa zdôraznil bo
hatý podiel sopečných produktov na jeho vý
plni (až 25 %). 

Z pohľadu ložiskovej geológie sa urobila 
stručná analýza možných výskytov uhlia, 
ktorého relatívne väčšie koncentrácie sa via
žu hlavne na súvrstvia vyššieho sarmatu, pa
nónu a pontu. 

Z hľadiska výskytu živíc sa ukazuje, že aj 
predneogénne súvrstvia sú tu perspektívne — 
centrálnokarpatský paleogén sa javí ako 
nová ropnoplynová provincia. Ako perspek
tívne sa ukazujú aj sekvencie vonkajšieho 
flvšu — hlavne duklianskej jednotky. 

Z neogénu sú doteraz najperspektívnejšie 
súvrstvia vrchného bádenu a spodného sar
matu. aj keď v okrajových častiach s väč
ším podielom detritickej zložky možno za 
nádejné pokladať aj spodnejšie členy výplne. 
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