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z o Ž I V O T A S G S 

Celoštátna paleontologická konferencia 

V dňoch 20.—24. 6. 1988 sa v Ružbašskej Mtľave (Nižné 
Ružbachy) zišlo 63 paleontológov z celej ČSSR na paleon

tologickej konferencii organizovanej paleontologickou 
odbornou skupinou Slovenskej geologickej spoločnosti pri 
SAV. GÚDS a ČSVTS pn GÚDS. Po niekoľkoročnej 
prestávke sa tu všetkým naskytla príležitosť nielen vzájom

ne sa spoznať, ale predovšetkým vymeniť si skúsenosti, 
poznatky a postrehy zo svojej práce. 

Odborná časť konferencie bola zameraná na problemati

ku paleontologického, ekostratigrafického a paleogeo

grafického štúdia mezozoických a terciérnych sedimentov 
Západných Karpát. Uvedená náplň podmienila rozčlenenie 
konferencie do niekoľkých samostatných častí a seminárov: 
1. všeobecná časť. 2. triasový seminár. 3. jurský seminár. 4. 
kriedový seminár. 5. terciérny seminár. 

Veľkú pozornosť vzbudila úvodná prednáška O. Samue

la: Súčasné problémy paleontológie v ČSSR. Zhodnotil 
v nej jednak doterajšie výsledky paleontologického vý

skumu a jeho nadväznosť na geologický výskum a prax. ale 
súčasne poukázal na otázky perspektívy ďalšieho rozvoja 
paleontologických špecializácií. Konštatoval, že jedným 
z najzávažnejších problémov dneška je redukcia počtu 
pracovníkov v paleontológii (odchod starších do dôchodku, 
obmedzený príjem mladých špecialistov), čo vedie k zmen

šovaniu počtu spracovávaných skupín fosílií. ale aj 
k prílišnému rozptylu jednotlivých špecialistov na viaceré 
skupiny či stratigrafické útvary. Práca paleontológov takto 
v konečnom dôsledku nadobúda charakter servisu bez 
možnosti hlbšieho, čisto paleontologického štúdia. 

Ďalšími, nemenej závažnými problémami sú obmedzené 
možnosti získavania literatúry, nedostatočná technická 
a prístrojová vybavenosť pracovísk, slabá koordinácia práce 
medzi jednotlivými inštitúciami. 

Návrhy na čiastočné riešenie aspoň niektorých prob

lémov zahŕňa uznesenie z konferencie. 
V rámci jednotlivých odborných seminárov odznelo 29 

prednášok venovaných rôznym problémom paleontologic

kého výskumu stratigrafických útvarov od triasu po terciér: 

Triasový seminár 

P. Masaryk: Mikrofácie a stratigrafia triasových karboná

tov v sekvenciách Malých Karpát. 
S. Bučck: Výsledky výskumu dasykladálnych rias v triaso

vých sekvenciách Malých Karpát. 
O. Jendrejáková: Výsledky výskumu foraminifer v triaso

vých sekvenciách Malých Karpát. 
J Papšová: Výsledky výskumu konodontov v triasových 

sekvenciách Malých Karpát. 
A. Hluštík: Rostlinné makrofosílie z tomanovskčho souvr

stvi ve Vysokých Tatrách. 
E. Planderová: Výsledky štúdia vrchnotriasovej mikroflóry 

z profilov tatrika. ľatrika a hronika Západných Karpát. 

V. Ziegler: Srovnání triasových serpulidnich faun Západ

nich Karpát s ostatními oblastmi Evropy. 

Jurský seminár 

V. Borza: Príspevok k mikrobiostratigrafii bradla Kozinec. 
V. Houša: Současný stav problematiky stanovení hranice 

jury a kri'dy. 
A. Ondrejičková: Vrchnojurské a spodnokriedové asociácie 

rádiolárií z východnej časti bradlového pásma. 
L. Ožvoldová: Zhodnotenie rádiolaritov vybraných lokalít 

Západných Karpát. 
J. Soták: Problém príslušnosti Globochaete: zvyšky kokál

nych či sifonálnych rias? 
M. Rakús: Paleobiogeografia basových amonitov v Západ

ných Karpatoch. 
J. Michalík: Brachiopódy v spoločenstvách mezozoických 

bentických organizmov v Západných Karpatoch. 

Kriedový seminár 

J. Soták: Nálezy imperforátnych foraminifer Pfendcrina 
Henson 1948 v obliakoch zlepencov račianskej jednotky 
magurského flyšu. 

Z. Vašíček: Spodnokfídoví aberantní hlavonožci ze Západ

ních Karpát. 
V. Ziegler: Vztahy mezi kŕídovými faunami gastropoda 

tethydni a epipiatforemní oblasti. 
E. Kôhler: Veľké foraminiľery — súčasný stav výskumu 

a perspektívy. 
P. Holec: Mezozoické vertebrata oblasti Západných Kar

pát. 
P. Straka: Nález spodnokarbónskej konodontovej mikro

fauny v štruktúre brusníckej antiklinály v najjužnejších 
zónach spišskogemerského paleozoika. 

Terciérny seminár 

C. Búžek. P. Ctyroký. J. Zlocha: Stratigrafický výskum pa

leogénu \ okolí Drienovca (Turnianska kotlina na vý

chodnom Slovensku). 
P. Snopková: Mikrofloristická biostratigrafia ľubovnianskej 

v rchoviny. 
M. Konzalová: Palynologicky prokázaný paleogen v zápa

dočeských pánvích a jeho srovnání se stŕedoevropskou 
a alpskou oblastí. 

M. Peterčáková: Vápnitý nanoplanktón paleogénnych jed

notiek Západných Karpát. 
J. Marek. M. Bubík: Eocenní rhyncholit z podslezské jed

notky z vnékarpatského flyše. 
L Svábenická. J. Krhovský. B. Hamršmid: Biostratigrafrc

ké shodnocení paleogennich sedimentu nesvačilského 
a vranovického prí'kopu na základe vápnitého nanoplan

klonu. 
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O. Samuel: Súčasné problémy chrono a biostratigrafické

ho členenia paleogénu. 
K. Šutovská: Biometrické zhodnotenie oligocénnych spolo

čenstiev planktonických foraminifer. 
V. Sitár: Terciérna makroflóra vnútorných kotlín Západ

ných Karpát. 
Názorným a atraktívnym doplnkom prednesených prí

spevkov boli exkurzie. Účastníci prvej trasy (pod vedením 
J. Nemčoka) sa na vybraných odkryvoch (Kamenica 
— Pusté Pole — Údol — Újak — Kremná — Jarabina 
— Litmanová — V. Lipník — Lesnica — sútok Lesnice 
s Dunajcom) zoznámili so stavbou bradlového pásma 
v oblasti Pienin. Druhá exkurzia — po triasových sú

vrstviach podtatranskej oblasti Spiša a Liptova (vedúci 
J. Michalík) — priblížila prítomným paleontológom stavbu 
triasového súvrstvia príkrovu Bujačieho vrchu (Kardolína). 

ako aj triasových súvrství bielovážskeho čiastkového prí

krovu (Važecká jaskyňa — Hýbe — Podtureň — Svarín 
— Benkovský potok). 

Na záver konferencie všetci prítomní paleontológovia 
zhodne konštatovali užitočnosť a potrebu podobných stret

nutí, ktoré umožňujú výmenu skúseností a informácií pri 
riešení odborných otázok. Veľmi kladne tiež hodnotili 
vystúpenie mladých a začínajúcich špecialistov, ktorí svoji

mi príspevkami dokumentovali dobrú pripravenosť na 
riešenie závažných problémov paleontológie a biostratigra

fie. 
Zanedbateľná nie je ani spoločenská stránka konferencie 

— zoznámenie sa s kolegami z rôznych vedeckých praco

vísk, ktoré je predpokladom dobrej spolupráce nielen 
medzi jednotlivcami, ale aj medzi pracoviskami pri riešení 
spoločných problémov. 

Mária Papšiková 


