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Riostratigraphical and paleoecnlogical evaluation of the I.KSI borehole on the basis of foraminifera 
(the I.učenská kotlina basin) 

The Karpatian and Eggenhurgian ages of sediments were supported by new findings of microfauna in the 
LKS1 borehole (Hámor). Investigated sediments originated under littoral and upper bathyal conditions respec

tively. In the early Karpatian the salinity was lower. Obtained foraminifera thanatocoenoses were studied under 
scanning electron microscope JSM840. 

Úvod Fauna foraminifer 

Vrt LKŠ1 je situovaný v Lučenskej kotline pri osade 
Hámor, neďaleko hraníc s MR (obr. I) Podlá priložené
ho profilu (obr. 2) vrt zistil v smere z nadložia do podlo
žia tieto litologické jednotky: 

LKS-1 

Mula 

Obr. 1. Lokalizácia vrtu LKS1. 
Fig. 1. Localization of the LKŠ1. 

A: hĺbka 016,6 m. kvartérne hliny. B: hĺbka 16.6
25,5 m, íly s andezitovými tufmi, C: hĺbka 25,5188 m, 
sivý šlír, miestami s piesčitejšími polohami, smerom do 
podložia pribúdanie piesčitej frakcie, D: hĺbka 188
215 m, jemnozrnné piesky. E: hĺbka 215249 m, jem
nozmné pieskovce. F: hĺbka 249388 m, sivé íly až ílov
ce s nepravidelnými polohami pieskovcov, v spodnej 
časti so slojkami hnedého uhlia, G: hĺbka 388447 m, 
pestré súvrstvie ílov  siltovcov až pieskovcov, v spodnej 
časti s polohami tufitov. H: hĺbka447626,2 m, pieskov
ce s polohou štrkov. 

Foraminifery sme získali z výplavov bežnými mikropa
leontologickými metódami. Vzorky sa plavili cez mly
nársky hodváb. Vyseparovane jedince sme detailne skú
mali ríadkovacím elektrónovým mikroskopom JSM
840. Semikvantitatívne zastúpenie taxónov v jednotli
vých vzorkách sme určovali z 300 jedincov a ich zoznam 
je uvedený v tab. 1. Vo vrchnej časti litologického pro
filu (zóna A, B) sa foraminifery nenachádzajú, zónu 
D sme nevzorkovali. V nasledujúcich zónach sme vyčle
nili tieto spoločenstvá bentóznych a planktonických fora
minifer (tab. 1): 

1. Menej diverzifikovanč spoločenstvo s prevahou ro
dov Florilus, Uoeglundina, ľultenia. Vyskytuje sa vo 
vyššej časti zóny C (2696 m). Tanatocenóza planktonic
kých foraminifer je zložená hlavne zo štvorkomôrkových 
globigerín (Globigerina ex gr. praebulloides Blow). Vo 
vzorke z hĺbky 96 m sú vzrastové parametre exemplárov 
väčšie. V hĺbke 8185 m je výraznejší podiel zástupcov 
rodu Bolivina. 

2. V nižšej časti zóny C (104175 m) sa nachádza dru
hovo rôznorodé spoločenstvo s výrazným zastúpením 
anomalidných foraminifer (rody Cibicidoides, Heterole-
pa, Hanzawaia, Ánomalina) a s hojným obsahom silici
spongií. Planktón tvoria prevažne päťkomórkové globi
geriny (Globigerina conánna Rss.). 

3. Najnižšia časť zóny C (187 m) a zóna E (215249 m) 
obsahuje málo diverzifikované spoločenstvá s prevahou 
drobných jedincov druhu Ammonia ex gr. becearii (L.), 
s elfídiami a porosonóniami. Planktón je zriedkavý 
a druhové zloženie je identické so zónou 2. 

4. V zóne F a G (249^f47 m) sa ojedinelé vyskytujú 
drobné planktonické formy (rod Globigerina), ktoré sú 
pravdepodobne redeponované. 
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TAB. 1 

Druhové zloženie tanatocenóz foraminifer vo vrte LKS-1 
Species composition of foraminifera tanatocoenoses in the LKS-1 borehole 

Druh 26 36 45 

Hĺbka vrtu v m 

65 75 85 96 104 

Spiroplcctammina carinata (Orb.) 
Tcxtularia abbrcviata Orb. 
T. gramcn Orb. 
T. laevigata Orb. 
Semivulvulina pcctinata (Rss.) 
Sigtnoilopsis cclata (Costa) 
Martinotiella communis (Orb.) 

vh c 
vz 

v h 

vz 
vz 

Spiroloculina canaliculata Orb. 
Ouinqucloculina akncriana Orb. 
Q. trigona Orb. 
Adelosina longirostra (Orb.) 
Pyrgo lunula (Orb.) 
Triloeulma consobrina Orb. 

Nodosaria elegantissima Orb. 
N. pyrula Orb. 
Amphicoryna hispida (Orb.) 
A. spinicosta (Orb ) 
Dentalina brevis Orb. 
D. communis Orb. 
Laiicna costata Orb. 

vz 
é 

L. sulcata Orb. 
Lentieulina cultrata (Vlontf.) 
L.gibba(Orb.) 
L. inornata Orb. 
L. vortex Orb. 

vz 
vz 

vh 

vz 
z 
e 
h 

m v 
vh 

vz 
vh 

Marginulina glabra Orb. 
M. hirsuta Orb. 
M. similisOrb. 
Marginulina div. sp. 
Planularia cassis (Lmk.) 
Plectofrondicularia striata (Orb.) 
Frondicularia medelingcnsis Karr. 

vz 
vz 

Glohulina gibba Orb. 
Sphaeroidina bulloidcs Orb. 

Bolivina antiqua Orb. 
B. fasligia Cush. 
B. dilatata dilatata Rss. 
B. hebes Macfad. 
B. limbata Orb. 
B. scalprata miocenica Macfad. 
B. scalprata muscosa C. et Z. 
B. sinuosa Cush. 

Stilostomella adolphina (Orb.) 
S. elegans (Orb.) 
S. consobrina (Orb.) 
Bulimina costata Orb. 
B. clongata Orb. 
Pracglobobulimina pupoides (Orb.) 
Reusellaspinulosa (Rss.) 
R. laevigata Cush. 

vz 
č 

vz 
z 

z 
vz 

v z 
vh 
vz 

vz 
vh 
vz 
z 
č 
z 

vh 
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Pokračovanie tah.l 

115 125 135 145 155 165 

Hĺbka 

175 

i vrtu v m 

181 187 224 230 238 532 584 609 

vh 

vz 
vz 
vz 

vh 

vh 

vh vh 

č vh 

vz 
VZ 

vz vz 

z 

vz 

vz vz vz vz vz 

h z 
č 

vz vz 

vz 
vz 

č 

z 
vz 

h 
vz 

h 
vz 

vz 
vz 

vz vz vz 

-

+ 

vz vz vz 
vz 

z 
vz 

h 
vz 

h 
z 
vz 
vz 

h 
\h 
z 
z 

vz 
vz 
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Pokračovanie tab. 1 

Mmeralia slovaca, 22 (1990) 

Uvígerina bononiensis primiformis Papp et Turn. 
U. acuminata Hos. 
U. gracíliformis Papp et Turn. 
U. posthantkeni Papp 
U. pygmoides Papp et Turn. 

Trifarina brady i Cush. 
Discorbis sp. 
Bucella sp. 
Gavclinopsís nanus (Rss.) 
Rosalina obtusa Orb. 
Cancris auriculus (F. et M.) 
Valvulineria complanata (Orb.) 
Ceratocancris haueri (Orb.) 
Pattelinasp. 
Siphonina reticulata (Czjz.) 

c 
vz 

vh 

vz 
z 

Asterigerinata planorbis (Orb.) 
Ammonia beccarii (L.) 
Elphidium aculeatum (F. et M.) 
E. flexuosum flexuosum (Orb.) 
E. exgr. fichtelianum (Orb.) 
E. macellum (F. et M.) 

Protelphidium ex gr. granosum (Orb.) 
Neoeponides schreibersii (Orb.) 
Cibicidcs lobatulus (W. et J.) 
Fursenkoina schreibcrsiana (Czjz.) 
Globocassidulina subglobosa (Brady) 
Chilostomella ovoidea Rss. 

vh 

vz 
vz 
č 

h 
vz 

Florilus communis (Orb.) 
Nonionclla atlantica Cush. 
Pullenia bulloides (Orb.) 
Gyroídina borislavensis (Píshw.) 
G. soldanii (Orb.) 

m v 

vz 

vh vh h 
vz 

h h 
h 

Anomalinoidcs granosus (Hantkcn) 
Cibicidoides austriacus (Orb.) 
C. cf. borislavensis Pishw. 
C. pseudoungcrianus(Cusf).) 
C. ungerianus (Orb.) 

vh vh 

Hanzawaia boueana (Orb.) 
Heterolcpa ex gr. dulemplei (Orb.) 
H. peelensis (Cush.) 
Melonis pompilioides(F. et M.) 
Ceratobulimina sp. 
Hocglundina elegans (Orb.) 

vz 

vz 
m v 

h 
mv 

č 

vz 

vz 

č 

m v 

č 
z 
h 

z 

vz 

z 

č 
mv 

č 

c 
z 

vh 

vh 

mv 
mv 
h 
č 

z 
h 

z 

č 

z 
c 
m v 
h 

v h 

vz 

h 
h 
h 
z 
z 
vh 

z 

z 

mv 
h 

c 
č 
É 

Č 

Č 
mv 
mv 
č 

z 

h 

z 

č 

mv 
č 
č 

Globigerina concinna Rss. 
G. ex. gr.praebulloides Blow 
G. praebulloides praebulloides Blow 
G. obesa Bolli 
Globorotalia mayeri Cush. et EH. 
G. subcretacea Lomn. 
Globigerinoides trilobus (Res.) 
Globoquadrína dehiscens (Chap.-Parr-Coll.) 

vz = do 1 %. z = 1 — 5 %. 
analýzy 

' 5 — 10 %. h = 10 — 25 %, vh = 25 — 50 %, mv = viac ako 50 "/<>, + výskyt druhu bez semikvanlitatívnej 
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mv 

vz vz vz 
é + 

vz Z V7 vz VZ vz vz 
vz 

mv h 
vz 

vz 
vz vz vz č z vz 
č h mv vz vz mv vz 

115 125 135 145 155 165 175 181 187 224 230 2.38 532 584 609 

vz vz vz + 
h h h h h h h mv mv mv 
z h 

č č h z h 
h vz 

vz h z z č č 

h z z z č vz č vz h vh h 

vh h č č č vh h h vz z vz 
vh z vz vz 

vz č vz vz vz 

h vh vz vz č vh h h vh h h h 

z č h vh vz z 

vz z vz 
vz Í 

mv z mv h mv vh č h h mv č 
vz č č č h 

h h vh vz 

z č z č h vh vh č č h 
z vh h mv z č č č + + 
vz 
z vh mv z č vz vz vz vz + 

vz 
v? vh vz 

mv mv mv mv vh mv č 
h mv mv mv mv mv mv 

č č č h 
z č č Č 
z z z z 
č z z 

z č 4- z č 
z z 
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Obr. 2. Litologický profil vrtom LKŠ1. V stĺpci B je vyznačené roz
miestnenie tanatocenóz bentóznych (opis v texte, spoločenstvo IB je 
spoločenstvo 1 s hojným výskytom bolívín). v stĺpci P planktonických 
foraminifer (1  diverzifikované spoločenstvo s veľkými globigerinami. 
2  spoločenstvá s prevahou drobných globígerin so 4 komôrkami 
v poslednom závite. 3  spoločenstvá drobných globigerín s 5 komôrka
mi v poslednom závite). V stĺpci L uvádzame litologické jednotky (opis 
v texte). 1  šlír. 2  piesky až pieskovce (zahustovanie šrafy vyjadruje 
pribúdanie piesčitej frakcie). 3  poloha s vysokým obsahom SiO . 
4  íly až i'lovce. 5  andezitové tufy a tufity. 6  hliny. 7  smer 
zväčšovania dberzity (D) a hojnosti (A) spoločenstiev bentóznych fora
minifer (v stĺpci B) a planktonických foraminifer (v stĺpci P). 8  hranice 
výskytu spoločenstiev. 9miestoodberu vzoriek. 10výškyt makrofau
ny. 11 výskyt makroflóry. 12  približný smer zväčšovania diverzity 
spoločenstiev. 
Fig. 2. Lithological profile through the LKS1 borehole. Distribution 
of benthic thanatocoenoses (their description see in the text) is marked 
in the column B (the IB association is the 1 association with abundant 
Bolivinae) planktonic foraminifera are marked in the column P (1 
diversified association with large Globigcrinae. 2  associations of 
small Globigcrinae with 4 cameras in the last whorl. 3  associa
tions of small Globigerinae with 5 cameras in the last whorl). Lithologi
cal units (described in the text) are given in the column L. 1  schlier. 
2  sands to sandstones (increasing arenaceous fraction is expressed by 
thickening hatchure). 3  bed with high content of SiO;. 4  clays to 
claystones. 5  andesite tuffs to tuffites. ft  loams. 7  direction of 
increasing diversity (Ľ>) and abudanee (A) of association of benthic 
foraminifera (in the column B) and planktonic foraminifera (in the 
column P). 8  boundaries of association occurances. 9  places of 
sampling. 1(1  occurrence of macrofauna. II  occurrence of macro
flora 12  approximate direction in the increasing of association 
diversity. 

5. Vo vyššej časti zóny H (532584 m) sme získali rno
nošpecifické spoločenstvá (rody Heterolepa. Asterigeri-
nata). 
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Obr. 3. Korelácia vrtu LKŠ1 s vrtmi GK4 Bzovík a BL2 Mula na 
základe bentóznych foraminifer podlá Shavvovcj metódy. 1  spoločný 
posledný výskyt druhu v korelovaných vrtoch. 2  spoločnv prvv vvskvt 
druhov. Z grafu vyplýva, že vo vrte LKS1 nie je zachovaná napvššia 
časť karpatu. resp. problematický spodný báden opisovaný v úseku 79(1
810 m vrtu GK4. Foraminifery vo vrte GK4 spracovala Kantorová. 
vo vrte BH2 Kučerová. 
Fig. 3. Correlation of the LKS1 borehole with the GK—1 Bzovík and 
BE2 Mula boreholes on the basis of benthic foraminifera according to 
Shaw's method. 1  common last occurence of a species in correlated 
boreholes. It follows, from the graph, that the upermost part of Karpa
tian is not proserved in the LKS1 borehole, nor problematic Lower 
Badenian described in the section of 790810 m of the GK4 borehole. 
Foraminifera from the GK—t borehole identified by Kantorová. from 
the BF2 borehole bv Kučerová. 

6. V nižšej časti zóny H (609 m) je kvantitatívne pes
trá a bohatá asociácia foraminifer s prevahou marginulín 
a lentikulín. 

Biostratigrafické zhrnutie 

Ako sme už uviedli, zóny A a B nevykazujú foramini
ferovú mikrofaunu. Mikrobiostratigrafickč zaradenie 
zón CĽ sa opiera o ponímanie stupňa karpat v oblasti 
južného Slovenska a severného Maďarska (Vass et al., 
1979: Hámor et al.. 1985). V spoločenstve bentóznych 
foraminifer sa vyskytujú typické druhy tohto stupňa, ako 
Uvigerina graciliformis Papp-Tum. a hojne Sigmoilopsis 
celata (Costu). 



Obr. 4. 1 - Florilus boueanum (Orb.), zv. I60x,2-Sigmoilopsiscelata (Costa), z\. 200x, 3-Pullenia bulloides (Orb.), zv. I90\. 4 - Plectofrondicularia digitalis (Netigeb I. zv. 90x, 5 Spirosigmoilina 
tenuis (Czjz.). zv. 230x, ft - Bolivina scalprata retiformis Cush.. zv. 27Ux, 7 - Bulimina elongata subulata Cush. - Parker, zv. 230x, 8 - Bulimina elongatu subulata Cush. Parker, zv. 220x, 
9 - l.emieulina gibba (Orb), zv. 2()0x. 1(1 Spiroplectammina carinata (Orb.), zv. |7()\. 11 - Praeglobobulimina pupoides (Orb.), zv. 22()x. 12 - Plectofrondicularia digitalis (Neugeb.). zv. |2()x, 
všetky exempláre sú z hĺbky 37 m. 
Obr. 5. 1 - Globigerina praebulloides Blow, zv 230.x. 2 - Globigerina praebulloides Blow. z\ 2(X)x. 3 - Lagena hispida Rss . zv I80x, 4 Bolivina hebes Macfad., zv 270x, 5 - Bolivina hebes 
Macfad., zv. 220x. ft - Globigerina eiperoensis Bolli, zv. |9(K. 7 - Gyroiditta soklanii Orb., zv. 17ll\. 8 - Gyroidina soldann Orb., zv. 230x, 9 - Guttulina communis (Orb.), zv. 22ll\. exemplar na £ 
obr. 1 je z hĺbky 37 m, ostatné 60 m. ~ 



4i. 
N) 

I5()x. 4 Stilostomella bouc.ma (Orb.), 
I Mix. 9 Bolivina dilatata Rss.. 3(Klx. 

Obr. 6. I - Uvigerina graciliformis Papp - ľurn. zv. 25()\. 2 Uvigerina gradliformis Papp l um.z* . I70x.3 Uvigerina graciliformis Papp ľurn.., 
220 m. 5 - Helerolepa dutemplei (Orb.), llllx. o Heterolepa dutemplei (Orb.), Istk 7 Cibicidoidcs sp„ zv. I.W. 8 - Lenticulina cultrata (Mont.), 
všetky exempláre sú z hĺbky 60 m. 
Obr. 7. 1 - Frondicularia laevigata Karr.. zv. 95x. 2 Frondicularia laevigata Karr., zv. UOx, 3 - Melonis pompilioides (I , M), zv. I7(K. 4 - Uvigerina ex gr. bononiensis Fornas., zv. 200x. 
,s - Spirosigmoihna tenuis (Czjz.). 25llx. 6 - Caucasina schischkinskaye (Sam.), zv. 25()x. 7 - Lagena striata (Orb.), zv. 230x. 8 - Furscnkoina schreibersiana (Cz.jz.). zv. IftOx. všetkv exempláre sú 
z hĺbky 81 m. Snímky sú vyhotovené elektronovým riadkovacťni mikroskopom JSM-840. operátor Horák. 
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Asociácia planktonických foraminifer svojím charak
terom zodpovedá karpatským tanatocenózam, ako ich 
opisuje Kantorová (1979). 

Zóny F-G sa v dôsledku obsahu reclepozícií nedajú 
biostratigraficky zaradiť. 

Zónu H možno na základe prítomnosti druhu Uvigeri

na posthantkeni Papp priradiť k egenburgu. 

Paleoekologické závery 

Slírové sedimenty karpatu (zóna C) začali vznikať 
v podmienkach litorálu. pričom sa prehlboval sedimen

tačný priestor až do batyálu. Dve splytčenia. ktoré pred

pokladáme (okolo 85 m a okolo 125 m), sú v súlade 
s výskumami v severnom Maďarsku (Hámor et -al., 
1985). Foraminifery v hĺbke 187 m indikujú hyposalinné 
prostredie na začiatku sedimentácie šifrového súvrstvia. 
Regresné sedimenty, ktoré sa vyskytujú na vrte BE2 
(Mula), neboli preukázané (obr. 3). Jemnozrnné pies

kovce zóny E sa vyvíjali v hyposalinnom prostredí litorá

lu. Je dosť pravdepodobné, že zóny D a E tvorili jeden 
transgresnoregresný cyklus. V zóne H boli pre plankto

nické foraminifery nevhodné životné podmienky. Ziste

ná mikroasociácia poukazuje na sedimentáciu, ktorá sa 
odohrávala v rozmedzí salinity okolo normálu. Hĺbka 
mora neprekročila hodnotu sublitoráiu (neritika). Pre 
egenburg, ktorému študovaná zóna patrí, je charakteris

tické zastúpenie marginulín. lentikulín a z uvigerín Uvi

gerina posthantkeni Papp. 

Záver 

Z uvedeného štúdia možno zhrnúť nasledovné: 
1. Vo vrte LKŠ1 sme opísali 95 druhov bentóznych 

a 8 druhov planktonických foraminifer. Na základe ich 
kvantitatívneho obsahu sme vyčlenili 6 tanatocenóz. 

2. Šifrové súvrstvie a podložné jemnozrnné piesky 
a pieskovce (25,5249 m) sme biostratigraficky pričlenili 
ku karpatu. Pieskovce s polohou štrkov radíme do egen

burgu. Ostatné súvrstvia pre neprítomnosť autochtónnej 
mikrofauny nemožno stratifikovať. 

3. Z paleoekologického hľadiska v šlírovom súvrství 
karpatu (25,5188 m) predpokladáme prechod z hyposa

linného prostredia do prostredia s normálnou salinitou 
na báze. Maximálne prehĺbenie sedimentačného priesto

ru kladieme do najvrchnejších partií vrtu. Domnievame 
sa, že hĺbka týchto partií zodpovedá pravdepodobne 
vrchnému batyálu. Podložné jemnozrnné piesky a pies

kovce (188249 m) sedimentovali v hyposalinnom lito

rálnom prostredí a súvrstvie egenburgu v normálne sa

linnom litoráli až sublitoráli. 
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Seminár O paleoekológii, prostrediach a sedimentoch fanerozoických rifov 

Na seminári, ktorý 30. novembra 1989 usporiadala 
paleontologická skupina SOS. vystúpili ôsmi referujúci. 
ktorí sa zaoberali problematikou lito a biofaciálneho 
štúdia rifových sedimentov, prostredí a organizmov tria

sového až recentného veku. 
J. Seneš sa v obsiahlom . diapozitívmi bohato doku

mentovanom referáte zaoberal problcmalikou aktuopale

ontologických štúdií recentných šelfových ekosystémov. 
Sústredil sa pritom najmä na fosilizácieschopné organiz

my z biostrómov a bioheriem mediteránnej. karibskej 
a pacifickej oblasti. Pozornosť si zasluhujú jadranské 
biostrómy zelených a hnedých rias. morských tráv 
a machoviek aj bioeróziou bizarne tvarované infra

a eukoraligénne biohermné telesá. Ešte podivuhodnejšie 
sú karibské vežovité lagunárne ..patch" rify, bochníkovité 
„coastal" rify a drobné riľovité útvary z gorgóniovej zóny 
na vonkajšej strane koralových rifov. Prednášajúci de

monštroval tiež rozsiahly výskyt riasových „patch reefs" 
v gorgóniovej zóne plytkého tropického šelfu z Atlantiku 
i Pacifiku. 

/. Barúth vo svojom referáte demonštroval zachovanie 
riasovoforaminiferových bioheriem vo fosílnom stave. 

V úzkom pruhu pozdĺž tektonicky aktívneho východného 
okraja viedenskej panvy sa počas bádenu v prostredí 
príbrežných klastík tvorili malé riasovomachovkové 
a riasovokoralové „patchreefs" (so štruktúrou rudstone) 
a rodolitové vápence (bafflestone) obklopené riasovofo

raminiferovými vápencami (wackestone). Jazyky predri

fovej hrubodetritickej sutiny prechádzali do pelitických 
panvových uloženín. 

J. Soták sa zameral na rekonštrukciu vývoja vrchnojur

ských a spodnokriedových karbonátových platforiem 
v externých zónach Západných Karpát. Karbonátové 
platformy sa tu formovali od začiatku malmu a ich vývoj 
vrcholil počas vrchnotitónskych až spodnoberiaských bio

tektov. Sedimenty týchto karbonátových platforiem 
obsahujú množstvo zvyškov dasykladálnych rias. ktoré sú 
dobrými paleoekologickými indikátormi, a foraminifer. 
ktoré sa s úspechom využívajú v biostratigrafickom člene

ní týchto komplexov. Zaujímavým sedimentologickým 
problémom je sledovanie charakteru rastových zložiek, 
alochém. fenestrálnych dutín a ich výplne, diagenetických 
zmien sedimentov a ďalšie. 

M. Mišík hovoril o oxfordských biohermách v súvrství 


