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o as podrobného geologického mapovania úze-
mia tvoreného spodnou as ou hronika resp. 

veterlínskeho príkrovu v roku 2006, bola južne od 
kóty Starý Pláš  na lokalite Vydelená nájdená fosíl-
na makroflóra.

Zuho natené fragmenty boli nájdené v jednom 
vä šom balvane (Obr. 1A, B). V priestore nálezu sa 
žia  už nenachádzajú žiadne odkryvy v podobných 
sedimentoch.  

Vek vzorky bol na základe litológie okolitých 
sedimentov odhadnutý na vrchný saxón.  

Sedimenty z okolia nálezu sa nachádzajú pod 
hlavnou masou bazaltových efúzií a sú reprezentova-
né svetlými drobnozrnnými a pies itými zlepencami, 
hrubozrnnými arkózami. Tieto sedimenty sú porov-
nate né s vysovskými vrstvami (Tulis a Novotný, 
1998) z Nízkych Tatier kde tvoria bázu III. Megacy-
klu (sensu Vozárová a Vozár, 1981).  

Za iatkom mezofytika v období permu dochádza 
k dramatickým klimatickým výkyvom, ktoré výrazne 
zasiahli celú biotu. V tomto období v arídnejších ob-
lastiach našli vhodné podmienky ihli iny (Pinophyta).  

Naopak v izolovaných oblastiach s mo iarmi rás-
tli kordaity (Cordaitophyta) s typickou štruktúrou 
kore ového systému.  

Fosílny nález z Malých Karpát (v depozite Ka-
tedry geológie a paleontológie, a v depozite Geolo-
gického ústavu Dionýza Štúra) predstavuje pravde-
podobne fragmenty kore ového systému, avšak bez 
možnosti detailnejšieho ur enia.

V každom prípade sa jedná o jediný nález fosílnej 
makroflóry z tohto obdobia v Malých Karpatoch. 

Po akovanie: Príspevok bol realizovaný za technic-
kej pomoci ŠGÚDŠ a Lesnej správy – Majdán, Horné 
Orešany, autori zvláš akujú organizátorom pri preprave 
vzorky Jánovi Madarásovi, Jozefovi Michalíkovi.     

Obr. 1: 1A – detail na zuho natený fragment rastliny, 1B – odtla ok povrchu dreva, Vydelená – Horné Orešany, v obr.  
1A je mierka dlhá 10 mm v obr. . 1B je mierka dlhá 40 mm. 
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