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The presence of Temineralization has 
been discovered in polymetallic mineral 
assemblage of quartzcarbonate veinlets in 
the Kremnica ore district. Hessite (Ag.Te) 
has been identified, up to now nondescribed 
sulphoantimonytelluride of Ag and more 
intensive isomorphous concentrations of Te 
and Se has been discovered in sulphosalts of 
Ag and in Agtetrahedrite in quartz gangue 
of the Schrämen vein at subsurface levels in 
the KremnicaŠturec area. 

Discovery of Temineralization in the 
Kremnica ore district means that there is 
no reason to associate the Zlatá Baňa deposit 
with Transylvanian type of polymetallic neo
volcanic deposits (Duda — Kristin, 1978) only 

on the basis of the presence of Teminerali
zation. 

On the basis of ascertained mineral as
semblage and previous metallogenetic studies 
(Bôhmer, 1966) there is possible to classify 
the Kremnica deposit, in sense of Juš
koZacharova et al. (1966) with AuAg
sulphidetelluridesulphosalt group of deposit 
subtype in orogenic volcanogenetic marginal 
continental zones. 

There is more than possible that by further, 
more sophisticated mineralógie investigations 
minerals characteristic for classic deposits of 
the above mentioned type will be ascertained. 
It is real to expect more intensive concentra
tions of Te and Se in this ore district. 

Z O 2 I V O T A S P O L O Č N O S T I 

J. M i c h a l í k — V. G a š p a r í k o v á — 
Z. V a š í č e k : Nové poznatky o faune a na
noflóre spodnokriedových sekvencií Západ
ných Karpát (Bratislava 26. 3. 1987) 

Najstaršie kriedové (beriasské) sedimenty sú 
vo Vonkajších Západných Karpatoch zastúpe
né úplnou škálou morských prostredí: od ne
ritických lagunárnych vápencov a klastik (šelf 
Českého masívu) cez pásmo karbonátových 
plošín a bioheriem (bašská elevácia), panvové 
fácie tešínskeho súvrstvia, prahové fácie 
bradlového pásma až po pelagické vápence 
(„maiolica") kysuckej jednotky. Podobne 
i v centrálnych Karpatoch sú známe vývoje 
plytkomorských vápencov (obliaky zo silici
ka), ako i eupelagické fácie typu „biancône". 
súvrstvia Padlej vody či ladeckého súvrstvia. 
Zloženie všetkých týchto sedimentov odráža 
masový rozvoj planktónu na hranici jura — 
krieda. Nanokónové vápence, ktoré sú tu naj
rozšírenejšou litofáciou, obsahujú okrem bo
hatstva mikroplanktonických zvyškov (Cal-
pionella alpina, C. elliptica atd.) len zriedkavé 
korodované aptychy (Punctaptychus, Lamell-
aptychus) či vzácne zvyšky amonitov (Ber-
riasella). 

Valanginská a hoterivská fauna z Vonkaj
ších Západných Karpát poukazuje na otvo
renie úslia polského trogu, ktoré spojilo te

tidnú a boreálnu oblasť. Ním prenikli nie
ktoré severské hlavonožce, ktorých zvyšky 
nachádzame v tešínskom súvrství (ojedinelé 
v lučivnianskom súvrství tatrika centrálnych 
Karpát). Bohatá mikrofauna (spoločenstvá zón 
Calpionellopsis, Calpionellites a Tintinnopsella), 
nanoflóra i makrofauna charakterizujú neri
tické i hemipelagické uloženiny. V spektre 
makrofauny prevládajú zvyšky hlavonožcov: 
amonity Busnardoites, Himantoceras. Kilia-
nella, Euphylloceras, Phylloceras, Olcostepha-
nus, Bochianites, Ptychoceras, Neocomites, 
Haploceras, Protetragonites, Aegocrioceras, 
Crioceratites atd.). aptychy (Lamellaptychus 
aplanatus aplanatus. L. a. retroflexus, L. mor-
tilleti, neskôr L. didayi, L. seranonis serano-
nis atd.) a belemnity (Duvalia, Hibolites, 
Pseudobelus atd.) nad zvyškami bentogénnej 
fauny (krinoidmi, ježovkami, brachiopódmi 
a bezkostrovou infaunou). Frekvencia výskytu 
bentogénnych organizmov je úmerná častosti 
výskytu aberantných amonitov. Fauna eupela
gických sedimentov bola chudobná: prevláda
jú tu zvyšky aptychov, ktoré lepšie odolávali 
korózii než aragonitové schránky amonitov. 

V barémskom období došlo k prvej alpín
skej kompresii v západokarpatskom priestore, 
ktorá uzavrela ústie poľského trogu. Fauna 
amonitov v celých Karpatoch má už preto 
rýdzo mediteránny charakter. Pozoruhodnos
ťou bazálnych barémskych uloženín v centrál
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nych Karpatoch býva vývoj „pseudothurma- flóry. Na druhej strane vstup oceanických 
niových v rs t i ev . Obsahujú masové koncen- prúdení umožnil búrlivý rozvoj plytkovod-
trácie aberantných krioceratidných amonitov, ných bentogénnych organizmov, ktorých 
ktoré zrejme vznikli počas masovej úmrtnosti kostry (v oblasti manínskej jednotky, tatrika 
týchto živočíchov v rozplodzovacích sezónach a periférie fatrika) vytvorili „urgónske" kár
na podmorských plošinách. Náhla zmena bonátové plošiny. Ich vývoj pokračoval až do 
fauny (vymiznutie aberantných amonitov) obdobia spodného albu. Koncom spodného 
v mladšom baréme súvisela zrejme s „pelagi albu nastala nová reorganizácia západokar
záciou", ochladením a otvorením priestoru patského sedimentačného priestoru. Baty
centrálnych Karpát (vo Vonkajších Západ metrický kolaps dna umožnil volný prístup 
ných Karpatoch sa zachovala teplovodná chladnému výstupnému oceanickému prúdu, 
fauna). Výrazné zmeny možno pozorovať ktorý ukončil karbonátovú sedimentáciu 
i v spoločenstvách mikroplanktónu a nano v celej oblasti. 


