
322 Mineralia slov., 18, 1986 

R E C E N Z I A 

D. A n d r u s o v — O. S a m u e l et al.: Stra-
tigrafický slovník Západných Karpát. Zv. 2. 
L — Z. 1. vyd. Bratislava, Geologický ústav 
D. Štúra, 1985. 385 s. 

Druhou časťou sa završuje toto významné 
stratigrafické dielo, na ktorom sa podieľalo 
33 autorov. Množstvo stratigrafických názvov 
lavínovité vzrastá a práve táto príručka za
braňuje, aby došlo k situácii ako pri Baby
lonskej veži. Starší stratigrafický slovník (Le
xique stratigraphique) z r. 1968 obsahoval po
dľa registra 436 hesiel. Nový dvojdielny Stra
tigrafický slovník Západných Karpát (1983 a 
1985) ich už obsahuje 1044, a to napriek to
mu, že sa veľa Iitologických názvov vynechalo 
(napr. zelený radiolarit) a že register neza
hrňuje nepoužívané synonymá. Toto sa mohlo 
urobiť, kedže tieto názvy sa užívajú v star
šej literatúre. Používateľ nenájde heslo paj
štúnsky vápenec, pokiaľ nevie, že ho má hľa
dať pod heslom borinský, mariatálske bridli
ce, ak nevie, že sú už mariánske. Podobne 
by mali byť v registri vápenec Skalky aj pod 
Skalka, vápenec Goštanovej aj pod G, pretože 
početné práce vychádzajú aj u nás už iba v 
cudzej reči, a tam to bude pod Skalka Lime
stone a neinformovaný čitateľ darmo bude hľa
dať goštanovský vápenec. 

Každé heslo udáva odvodenie názvu, citáciu 
originálnej práce, kde sa názov prvýkrát po
užil, petitom definíciu v pôvodnej reči, stručnú 
litológiu, skameneliny a z nich vyvodený stra
tigrafický rozsah a celkový komentár. Škoda, 
že pri mnohých heslách nenájde čitateľ vy
jadrené stanovisko, či sa používanie tohokto
rého hesla odporúča, alebo nie, či predstavu
je „nomen nudum", či bude potrebná redefi
nícia. Evidentne to chýba pri Iitologických 
pomenovaniach a termínoch podľa skamene
lín: pektunkulové, vaginelové, skvalidové a i. 
vrstvy (nie sú však zaradené napr. rissoové a 
maktrové vrstvy). Pri viacerých heslách sa v 
nadpise uvádza séria v úvodzovkách (napr. 
pieninská „séria"), ale v ďalšom vysvetľova
com texte už bez úvodzoviek a niet odpo
rúčania na správny termín, napr. pieninská 
sukcesia (sled), že pezinskopernecká „séria" 
má byť správne skupina. 

Vyváženosť výberu hesiel je háklivou strán
kou podobných podujatí. Ked už bolo napr. 
pojaté heslo vemel, nemalo by chýbať heslo 
ural, také frekventované v našej staršej li
teratúre. Ak už boli zaradené heslá ako ostrav
ská pôda, muglinovská pôda, tak by sa žia
dali aj heslá súborov ležiacich pod neogénom 
čelnej priehlbne. Uvádzajú sa aj svaliavské 
vrstvy z Východných Karpát, ktoré u nás za
lial nikto nepoužil, ale bolo by ich možné 
prebrať. V tom prípade sa mali uviesť aj nie

ktoré heslá z Východných Alp, ako oberalm
ské vrstvy, ruhpoldinský radiolarit, ktoré by 
sa tiež dali dobre adoptoval. Slovník zahrnuje 
vulkanické komplexy, ale vo väčšej miere mo
hol obsahoval aj kryštalinické komplexy (napr. 
komplex Prednej hole, Jánovho grúňa, ktoré 
sa už do určitej miery aj stratigrafický dato
vali). Ak sa pre trias uvádzajú podvojné ver
fén aj verfénske vrstvy, seis aj seiské vrstvy, 
analogicky mal byť pri urgóne aj urgónsky 
vápenec. 

Do tohto dielu sa ako najmladšie zaradili 
heslá z r. 1983. Niektoré staršie však chýbajú: 
nižňanský vápenec (apt, Scheibner, 1967), žar
novský vápenec (ladin, Mello — Mock, 1977), 
milotické súvrstvie (turón, Eliáš, 1979), vr
šatecký vápenec (oxford, Mišík, 1979), puste
venské zlepence (vrchná krieda, Menčík et al., 
1983), smolnícke súvrstvie, medzevské fylity 
atď. (paleozoikum, Grecula, 1982) ďalej mo
šovské, necpalské, štubnianske vrstvy z Tur
čianskej kotliny, madunické a špačinské z po
dunajskej panvy, strážske pieskovce (I. diel, 
tab. 11). 

Pri vytváraní terminológie sa treba vyhýbať 
už obsadeným názvom. Napr. vytvorenie no
vého termínu tlumačovské slieňovce pre spod
nú kriedu (Eliáš — Eliášova, str. 272) nie je 
vhodné, keďže už existuje tlumačovský pies
kovec (paleogén), je to ostatne jediný prí
pad, keď sa vytvoril nový stratigrafický člen 
priamo pre tento slovník. Podobne pracovníci 
prieskumu navrhujú pre paleozoikum Inov
ca názov selecké súvrstvie, hoci už existujú 
selčianske vrstvy (od Selce) pre karbón Spiš
skogemerského rudohoria a selianske vrstvy 
pre terciér. V návrhu J. Adámka z r. 1984 
sa nachádza nielen už predtým používaný 
termín nikolčické vrstvy pre kelovej karbo
nátového vývoja, ale aj nikolčické súvrstvie 
pre prechodný vývoj a nikolčické pieskovce 
a dolomity pre pelitickokarbonátový vývoj. 
Pritom už existuje nikolčický íl (paleogén). 

Každá z geologických vied má svoje vlast
né problémy pri vyčleňovaní skúmaných ob
jektov: v definovaní minerálov je to jav izo
morfie a prímesí rôznych prvkov, v petrogra
fii zapríčiňujú viaceré systémy založené na 
rôznych kritériách množstvo synonymných ná
zvov, v paleontológii je veľa nezhôd pre ta
xonomickú hierarchiu (to, čo sú pre jedného 
samostatné druhy, sú pre iného iba variety 
a pod.), avšak najviac subjektivizmu je v stra
tígrafii pri vyčleňovaní oblastných stratigra
fických jednotiek. Pri definovaní nového sú
vrstvia obvykle nie je možné vyčleniť areál 
jeho rozšírenia, územie, v ktorom by mal no
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vý termín platiť. Uplatňuje sa tu aj nacio
nálna prestíž (za štátnymi hranicami majú 
tie isté jednotky rôzne mená a je aj výhod
nejšie mať stratotyp na vlastnom území). Vy
vstáva otázka, či nasledovať toho autora, kto
rý niekedy aj nechtiac „pokrstil" súvrstvia 
ako prvý, alebo toho, ktorý podal návrh ne
skôr, ale ho dôkladne opísal a vymedzil, prí
padne ho zdokumentoval z inej lokality pres
ne podľa predpisov. Slovenská stratigratická 
komisia by mala zvážiť, ako postupovať pri 
kompletizovaní tých členov jury a kriedy, kto
ré sa u nás doteraz označovali iba litolo
gicky, ktoré termíny prebrať od K. Birken
majera (1977, vyše 60 termínov z bradlového 
pásma], ktoré od J. Lefelda et al. (1985, vy
še 50 termínov z tatrika a subtatrika V. Ta
tier). Majú sa pre každý stupeň určitej fácie 
použiť iné mená, aj ked fácia tvorí na via
cerých miestach neprerušený sled (napr. stei
nalmské, wettersteinské, tisovecké, furmanec
ké vápence)? Možno fáciu červených hľuz
natých vápencov vyššieho liasu označovať ako 
adnetský vápenec aj v Taliansku či severnej 
Afrike? V legende k listu Nižná (oponentúra 
1985] sa použil termín pročské vrstvy pre li
tologicky podobné súvrstvie v priabóne Ora
vy. Podľa Slovníka sa pročské vrstvy defi
novali z východného Slovenska s rozsahom 
paleocén — spodný eocén. Môžeme takto po
stupovať, ked priestorová a časová kontinuita 
sa nedá preukázať? 

Aj ked je v druhom dieli podstatne menej 
tlačových chýb, mohlo sa korektúre venovať 
viac pozornosti (napr. na str. 158 vo 4. r. 

sú tri chyby). Neustálenosť terminológie sa 
javí v rozdielnom písaní v tabuľkách a v tex
te (kozínecké 1—424, kozinské tab. 52; žado
vecké v tab. 58, žadovské s. 354), neustálenosť 
v hierarchii (zázrivské súvrstvie i zázrivské 
vrstvy). Nepríjemnejšie je, ked do dielu pre
klznu vecné omyly. Napr. na s. 105 je dva
krát napísané kopienecké vrstvy namiesto ko
zinské, na str. 220 elsner miesto elesmer, 
obec Krokava je asi Kokava, na str. 324 dole 
miesto varhanovskohrabovské má byt vranov
skohrabovské, pandorfský má byt paudorfský 
(str. 120), apatitická žula má byt aplitická žula 
(str. 96); kuriózny termín je na str. 309 — 
červené siltstony a sandstony. 

Ako cennú pomôcku treba vyzdvihnúť pre
hľadné tabuľky (sú náväzne číslované 46 — 
62). Napr. tab. 50 obsahuje porovnanie sta
rých a nových stupňov členenia neogénu; 
je na str. 70, kto ju tam však bude hľadať, 
ked nie je na ňu odkaz ani pri miocéne a 
heslo neogén nebolo zaradené (paleogén áno). 
Podobne tab. 55 ukazuje porovnanie medziná
rodných paleogénnych jednotiek so stupňami 
v ZSSR (je na str. 159); pri hesle paleogén 
(str. 117) sa na ňu autori neodvolávajú. 

Vyššie uvedené pripomienky neznižujú hod
notu Stratigrafického slovníka Západných Kar
pát, uviedol som ich len s ohľadom na plá
nované doplnky (vyjdú o niekoľko rokov). 
Nemôže byť pochýb, že ide o cenný zdroj 
informácií, o veľmi potrebné dielo, ktoré si 
vzalo za úlohu podchytiť živelný vývoj v tom
to smere, čo je do značnej miery nevďačná 
úloha. 

Milan Mišík 


