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P

oþas podrobného geologického mapovania územia tvoreného spodnou þasĢou hronika resp.
veterlínskeho príkrovu v roku 2006, bola južne od
kóty Starý PlášĢ na lokalite Vydelená nájdená fosílna makroflóra.
ZuhoĐnatené fragmenty boli nájdené v jednom
väþšom balvane (Obr. 1A, B). V priestore nálezu sa
žiaĐ 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 reprezentované svetlými drobnozrnnými a piesþitými zlepencami,
hrubozrnnými arkózami. Tieto sedimenty sú porovnateĐné s vysovskými vrstvami (Tulis a Novotný,
1998) z Nízkych Tatier kde tvoria bázu III. Megacyklu (sensu Vozárová a Vozár, 1981).

Zaþiatkom mezofytika v období permu dochádza
k dramatickým klimatickým výkyvom, ktoré výrazne
zasiahli celú biotu. V tomto období v arídnejších oblastiach našli vhodné podmienky ihliþiny (Pinophyta).
Naopak v izolovaných oblastiach s moþiarmi rástli kordaity (Cordaitophyta) s typickou štruktúrou
koreĖového systému.
Fosílny nález z Malých Karpát (v depozite Katedry geológie a paleontológie, a v depozite Geologického ústavu Dionýza Štúra) predstavuje pravdepodobne fragmenty koreĖového systému, avšak bez
možnosti detailnejšieho urþenia.
V každom prípade sa jedná o jediný nález fosílnej
makroflóry z tohto obdobia v Malých Karpatoch.
Poćakovanie: Príspevok bol realizovaný za technickej pomoci ŠGÚDŠ a Lesnej správy – Majdán, Horné
Orešany, autori zvlášĢ ćakujú organizátorom pri preprave
vzorky Jánovi Madarásovi, Jozefovi Michalíkovi.

Obr. 1: 1A – detail na zuhoĐnatený fragment rastliny, 1B – odtlaþok povrchu dreva, Vydelená – Horné Orešany, v obr.
1A je mierka dlhá 10 mm v obr. þ. 1B je mierka dlhá 40 mm.
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