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aleontologická lokalita Ve ká ausa sa nachá-
dza v handlovsko-nováckej hnedouho nej panve, 

ktorá je známa hlavne v súvislosti s ažbou    uhlia. 
Prvýkrát bola flóra z handlovsko-nováckej panvy 
opísaná Štúrom (1867), neskôr N mejcom (1952, 
1959), Taká om (1966) a Sitárom a Taká om  
(1993). Sitár, Planderová a ierna (1987) publiko-
vali biostratigrafické výsledky, ktoré boli založené 
hlavne na štúdiu makroflóry, mikroflóry a rozsi-
evkovej flóry z vrtu pri obci Kamenec pod Vtá ni-
kom. 

Lokalita sa nachádza približne 3 km severne od 
Ve kej ausy v odkryve vytvorenom potokom te ú-
cim cez obec. Fosílna flóra sa vyskytuje v zóne zlo-
ženej zo svetlosivých ílov a lokálne slienitých alebo 
pies ito-ílovitých sedimentov. Horniny sú egen-
burgského veku (zóna M1) na základe identifi-
kovaných mäkkýšov, foraminifer a fauny ostrakód 
( tyroký & Seneš 1971). Sedimenty s fosílnou fló-
rou sa usadzovali v zátoke po as egenburgskej 
transgresie (Sitár & Taká  1993). Samotná lokalita 
je definovaným stratotypom egenburgu ( tyroký & 
Seneš 1971). 

Študovaný materiál je momentálne uložený           
v priestoroch depozitu Hornonitrianskeho múzea 
v Prievidzi. So vzorkami sa pracovalo pod a metódy 
CLAMP. Postup, akým sa skúmajú a hodnotia fosí-
lie, je podrobne rozpracovaný na webovej stránke 
CLAMP (CLAMP website). Táto metóda bola 
úspešne použitá na preskúmanie klimatických pre-
menných v terestrickom prostredí – priemerná ro ná
teplota, priemerná najvyššia a najnižšia teplota me-
siaca (a tým aj priemerný rozsah teplôt), úhrn zrá-
žok po as vegeta ného obdobia, tak isto ako sezón-
ne kolísanie zrážok a tiež hodnoty priemernej ro nej
vlhkosti (Spicer 2007). 

Pre analýzu bol využitý CLAMP 3B dátový sú-
bor PHYSG3BR s matricou 144 x 31, pretože skú-
mané fosílne spolo enstvo reprezentuje vegetáciu, 
kde boli domnelé chladné podmienky nepravdepo-
dobné.
Vzorky makrozvyškov fosílnych rastlín možno vyu-
ži  pri rekonštrukcii paleoklímy s využitím korelá-
cie medzi klímou a fyziognómiou listov, ktoré sú 
pozorované a odvodené zo sú asnej vegetácie. 
CLAMP je spôsobom na zlepšenie štandardného 
spracovania skúmaných vz ahov medzi stavbou lis-
tov a klímou, pri om po íta ové spracovanie umož-

uje a výrazne u ah uje algoritmickú klasifikáciu 
a usporiadanie viacrozmerných údajov. V tejto práci 
je metóda CLAMP analyzovaná a aplikovaná na 
materiál z lokality Ve ká ausa. Výsledkom je od-
had klimatických premenných, ktorý slúži ako zá-
klad pre rekonštrukciu paleoprostredia. 

Celkovo bolo preštudovaných 246 vzoriek zo štu-
dijného zbierkového materiálu geologického  fondu. 
Výsledkom analýzy CLAMP je výpo et nasle-
dovných predpokladaných klimatických premenných: 
– priemerná ro ná teplota (mean annual tempe-

rature, MAT) – 19,59 °C 
– priemerná teplota najteplejšieho mesiaca (warm 

month mean temperature, WMMT) – 26,44 °C 
– priemerná teplota najchladnejšieho mesiaca (cold 

month mean temperature, CMMT) – 13,07 °C 
– d žka vegeta ného obdbia (length of the growing 

seazon, GROWSEAS) – 9,50 mesiaca 
– priemerný úhrn zrážok po as vegeta ného obdo-

bia (mean growing season precipitation, MGSP) – 
215,60 mm 

– priemerný mesa ný úhrn zrážok po as vege-
ta ného obdobia (mean monthly growing season 
precipitation, MMGSP) – 24,34 mm 
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– úhrn zrážok po as troch po sebe nasledujúcich 
najvlhkejších mesiacov  (precipitation during the 
three wettest months, 3WET) – 98,11 mm 

– úhrn zrážok po as troch po sebe nasledujúcich 
najsuchších mesiacov  (precipitation during the 
three driest months, 3DRY) – 46,32 mm  

– špecifická vlhkos  (specific humidity, SH) – 
11,19 g/kg 

– relatívna vlhkos  (relative humidity, RH) –         
76,11 % 

– entalpia (enthalpy, ENTHAL) – 32,21 kJ/kg 
Napriek relatívne rozsiahlym aplikáciam metó-

dy CLAMP bola táto analýza kritizovaná ako príliš 
komplexná a nie viac informatívna ako jednoduché 
regresné modely (Wiemann, Manchester & al. 
1998). Napriek tomu je jediným dobre známym 
postupom pre zber viacrozmerných dát znakov  
listov a v ur itom kontexte sa stala štandardnou 
v determinovaní terestrických paleoklimatických 
parametrov. Dôležitou výhodou CLAMP oproti 
metódam založených na NLR (nearest living rela-
tives) je to, že je viac rozpoznaný evolu ný dyna-

mizmus, konvergencia medzi morfologickou adap-
táciou a environmentálnymi premennými. Popri 
tom nevýhodou CLAMP je to, že je obmedzená len 
na listy dvojkí nolistých rastlín. Napríklad fosílne 
pe ové zrná majú tiež úzke spojenie miedzi morfo-
lógiou a klímou, vo fosílnom zázname sa nachá-
dzajú ove a astejšie ako listy a je možné nájs  ich 
vo vä ších areáloch.  

Pri použití CLAMP nie je žiaden predpokladaný 
podstatný vz ah medzi fosílnymi a recentnými (ale-
bo inými fosílnymi) taxónmi. Namiesto toho sa vy-
hodnocujú len jednotlivé morfotypy listov, ktoré sa 
nemusia prira ova  k žiadnym žijúcim alebo vyhy-
nutým druhom.  
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