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mikroflóry a objav stôp suchozemských dino
saurov z Tichej doliny. Zúčastnili sa aj na 
výskume marinného fatranského a norovic
kého súvrstvia obsahujúcich zvyšky diverzi
bilných asociácií foraminifer, konodontov, 
koralov, bivalvií, gastropódov, brachiopódov, 
ostnokožcov a rýb (Gaždzicki, Zawidzka, Ro
niewicz, Duffin, Radwaňski atď). Slovenskí 
a poľskí paleontológovia v spolupráci po
drobne komplexne a moderne spracovali 
sukcesie organizmov v sledovaných profiloch 
týchto súvrství (Gaždzicki — Michalík — 
Planderová — Sýkora atď.). Táto metóda 
ešte len čaká na svoje uplatnenie pri štúdiu 
ďalších tatranských mezozoických súvrství. 

Veľkú pozornosť, ktorú poľskí paleontoló
govia tradične venovali výskumu jurských 
uloženín, priniesla unikátne nálezy a objavy: 
stromatolitické útvary v strednojurských se
dimentoch, nálezy najstarších jurských faun 
foraminifer a ostrakódov v Karpatoch, nové 
poznatky o faunách brachiopódov, amonitov a 
ich aptychov, ako aj ďalších organizmov, 
ktoré sa pomerne hojne vyskytujú vo vývo
joch jurských sedimentov Vysokých Tatier 
(Szulczewski, Blasczyk, Gaždzicki, Gasio
rowski, Uchman a i.). Z vrstiev najvyššej 
jury sú známe zvyšky tintinníd a iných 
problematík, spod svahov Osobitej fauna 
s Pygope diphya (Kotaňski, Radwaňski). 

Oveľa menej je známa fauna kriedových 
uloženín najmä z pelagických vápencov „neo
kómskej fácie". Pre neúplnosť zberu a nedo
statok moderných štúdií ju iba ťažko možno 
korelovať so súdobými fosílnymi asociáciami 
ostatných častí Západných Karpát. Lepšie po
znané sú mladšie horizonty vyvinuté V „ur
gónskej" a „periurgónskej" fácii, z ktorých 
bola opísaná fauna rudistov a koralov spre
vádzaná riasami. Unikátne spoločenstvá amo
nitov, ježoviek, gastropódov, brachiopódov a 
rybích zvyškov spolu s pelagickými stroma
tolitmi poskytli albské uloženiny tatrika. 

V súčasnej dobe začína nové štádium pa
leontologického výskumu vo Vysokých Tat
rách. Pozornosť sa zameriava nielen na via
ceré dosiaľ málo známe skupiny organizmov, 
ale i na komplexné štúdie celých fosílnych 
spoločenstiev v detailne skúmaných vrstvo
vých sledoch. Paleoekologická a biostratigra
fickobiogeografická problematika sa začína 
skúmať v spolupráci so sedimentológmi a 
biológmi. Pokračuje i úspešná spolupráca 
s československými špecialistami. Ďalší roz
voj a rozšírenie tejto užitočnej spolupráce aj 
na ďalšie okruhy problémov paleontologic
kého štúdia v útvaroch Západných Karpát 
budú nesporným prínosom pre poľskú i čes
koslovenskú paleontológiu. 

Jozef Michalík 

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

Ľ u d o v í t H u s á k — M i r o s l a v K r á ľ : 
Rádioaktivita hornín, tepelný tok a hlbinná 
stavba vo vybraných oblastiach Západných 
Karpát (Bratislava 8. 11. 1984) 

Pri výskume priestorového rozloženia zem
ského tepla sa začalo s prácami zameranými 
na určenie podielu rádioaktivity hornín na 
tepelnej produkcii. Prvé údaje z oblasti stre
doslovenských neovulkanitov, Nízkych Tatier 
a Slovenského rudohoria dokazujú, že existu
je určitá zákonitosť vo vzťahu týchto dvoch 
parametrov. V oblasti tatroveporika a stredo
slovenských neovulkanitov vo vrstve oboha
tenej rádioaktívnym materiálom tvorí asi 

40 % povrchového tepelného toku a aktívna 
vrstva zodpovedá približne hĺbke Conradovej 
diskontinuity. Neplatí to o gemerickej oblasti 
Slovenského rudohoria. Rádioaktivita gra
nitoidov v podloží paleozoika je tu natoľko 
vysoká, že už vrstva s mocnosťou 6—7 km 
by spôsobila 40 " g tepelného toku pozorova
ného na povrchu. 

Toto zistenie sa nezhoduje s niektorými sú
časnými názormi o hlbinnej geologickej stav
be gemerika. Treba predpokladať značne 
menšiu mocnosť granitoidov v podloží sedi
mentárnovulkanických hornín paleozoika 
gemerika, alebo nezvyklé rýchly pokles rá
dioaktivity hornín s pribúdajúcou hĺbkou. 


