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(Nemecké resumé)

Úvod

V práci sa zaoberáme mikrobiostratigrafickými pomermi strednej a vrchnej kriedy východného
Slovenska s osobitným zretelom na litologickú a mikrobiostratigrafickú koreláciu jednotlivých stup-
ttov so západnou časťou bradlového pásma, resp. s „gosauskou" kriedou v oblasti Brezovského
pohoria a Myjavskej pahorkatiny.

Je nám milou povinnosťou podakovať sa na tomto mieste prof. dr. VI. Pokornému za cenné
pripomienky týkajúce sa tejto práce.

Bradlové pásmo v údolí rieky Tople, v okolí Hanušoviec, pokračuje smerom
k Humennému do údolia rieky Laborca až po Modru nad Cirochou. Odtiaľ sme-
rom na V sa ponára pod andezitový masív Vihorlatu a na povrch vystupuje znovu
v najvýchodnejšej časti ČSSR, v okolí Beňatíny a Podhoroda blízko hraníc SSSR.
Tejto časti bradlového pásma sa doteraz nevenovala taká pozornosť ako západnej
časti. Staršie zprávy, dotýkajúce sa stratigratie a tektoniky územia, sú zhodnotené
v prácach: Matéjku —Leška (1953), Leška (1953) a Leška —
S a m u e 1 a (1960). Nebudeme sa preto nimi zaoberať; zmienime sa iba o nov-
ších prácach, vzniklých po roku 1953.
V okolí Hanušoviec Matéjka & Leško (1953) popisujú flyšový a slie-

nitý vývoj „púchovského" typu. Flyšové súvrstvie litologicky a stratigraficky
porovnávajú s cenomanským flyšom Pieníd, ako ho uvádza Horwitz (1938)
a Birkenmajer (1953). Slienitý vývoj „púchovského" typu na základe
prác Birkenmajera (1953) a Kantorovej (1953) zaradujú do ce-
nomanu a senónu. Podobný slienitý vývoj popisuje Leško (1953) aj S od
Humenného, z okolia Kamenice nad Cirochou a Modry nad Cirochou, kde K a n -
t o r o v á (1953) po prvýkrát určila cenomanskú a senónsku mikrofaunu.
Z najvýchodnejšej časti bradlového pásma, i ked nie zo študovanej oblasti, na-

chádzame prvé zprávy o kriede v práci L. M a j z o n a (1943). V poslednej dobe
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sa problémami kriedy tohto územia zaoberajú Pesl & Menčík (1959).
Flyšové súvrstvie pri Hanušovciach študovali Hanzlíková — Menčík —
Pesl (1960). Stratigraíické pomery bradlového pásma pri Beňatíne a Podho-
rodi popisujú Leško— Samuel (1960) a Samuel (1961).
V nasledujúcej práci podávame najnovšie mikrobiostratigrafické výsledky štu-

dovaného územia.

Mikrobiostratigrafické delenie

Sedimenty a 1 b u v študovanom úseku sú vyvinuté vo fácii škvrnitých slieňov;
sú to hnedomodré až tmavofialové, jemne piesčité, miestami škvrnité sliene, strie-
dajúce sa so zelenkastými a sivomodrými, tiež škvrnitými lavicovitými vápenca-
mi. Tieto sedimenty možno pozorovať vo svahu S od Beňatíny a v okolí Hanu-
šoviec, SZ od obce Babie v potoku Šoltýsová Deber.

Vzorky z prvej lokality (Samuel 1961) poskytli planktónno-bentóznu mikrofaunu, zastú-
penú hlavne druhmi: Hedbergella gaultina (Morozova) a Discorbis wassoewiczí D j a f f a -
rov & Agalarova atd. Mikrofauna z potoka Šoltýsová Deber sa od nej líši najmä tým,
že planktón ;e zastúpený prevažne druhmi Thalmanninella ticinensís (Gandolfi), „Ticinella"
roberti (Gandolfi) a hedbergelami. Bentós je vedia amodiskov a glomospír zastúpený najmä
druhmi rodu Lenlicuhna div. sp., menej anomalinami.
Pri porovnaní týchto sedimentov so západnou časťou vnútorného bradlového

pásma vidíme, že litologicky i biofaciálne sú podobné vrstvám, ktoré spomínajú
Kantorová & Began (1958) z okolia Lednice, zo zárezu cesty nad kosto-
lom v obci Červený Kameň a JZ od Myjavy pri Turej Lúke (Sálaj 1960).
Z varínskeho úseku bradlového pásma škvrnité súvrstvie pod názvom rudinské
vrstvy popisuje Scheibner (1958).

Cenoman v úseku Hanušovce n/Topľou až Beňatína je podľa doterajších
výskumov vyvinutý prevažne v slienitej fácii (Kantorová 1953; Leško &
Samuel 1960); v bazálnej časti ju zastupujú zelené, niekedy slabo škvrnité
sliene, ktoré do nadložia postupne prechádzajú do pestrých slieňov. Mikrobio-
stratigrafické členenie z litologicky obdobných sedimentov od Lednického Rovné-
ho (Sálaj 1961) možno aplikovať aj na východnú časť bradlového pásma.

Asociácie foraminifer z okolia Beňatíny, Modry nad Cirochou, zo zárezu cesty J od Prosačova,
aiebo SZ a Z od obce Babie, kde v úzkom, tektonicky postihnutom pruhu, vystupujú aj sedi-
menty cenomanu, obsahujú v spodnej časti hlavne Thalmanninella appenninica (R e n z), Th.
brotzeni Sigal a Planomalina (Planomalina) buxtorfí (Gandolfi), z ktorých posledná
je rozšírená hlavne vo vrchnom albe. V strednom a vrchnom cenomane sú hojne rozšírené Rota-
lipora ex gr. cushmani (M o r r o w) a Thalmanninella reichelí (Mor no d), kým pre najvrchnejší
cenoman a najspodnejší turón je charakteristické ubúdanie rotalipor a pribúdanie vysoko klenu-
tých praeglobotrunkán s ojedinelými výskytmi druhov Globotruncana aff. helvetica B o 11 i a Gl.
imbrícata M o r n o d.

Sedimenty t u r ó n u v okolí Beňatíny, Podhoroda a Ďurdoša sú vyvinuté
v spodných polohách v pestrých, vyššie v červených slieňoch. V západnej časti
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v manínskej sérii (okolie Považskej Bystrice) celý turón predstavuje flyšové sú-
vrstvie s vložkami pestrých slieňov.*
Vzhľadom na rozdielne názory na výskyt sedimentov turónu — koniaku bude

potrebné venovať zvýšenú pozornosť rozsahu vrásnenia v tomto období a jeho
prejavom. Z toho dôvodu nechceme aplikovať ani jeden názor (o kontinuite, resp.
diskontinuite sedimentácie v strednej až vrchnej kriede) na celý úsek bradlového
pásma. V oblasti východného Slovenska i Považskej Bystrice a Lednického Rov-
ného prikláňame sa k názoru o plynulej sedimentácii medzi strednou a vrchnou
kriedou.

Spodnoturónske asociácie v bazálnej časti sú zastúpené ešte ojedinelými rotaliporami a prae-
globotrunkanami: Rotalípora ex gr. cushmani (Morrow), Praeglobotruncana oraviensis trigona
Scheibnerová. V spodnom, a hlavne v strednom turóne sú hojne rozšírené i globotrun-
kany: Gl. helvetica B o 11 i, Gl. imbricata M o r n o d, Gl. renzi Gandolfi, Gl. biconvexa
biconvexa Samuel & Sálaj, Gl. biconvexa gigantea Samuel & Sálaj a Gl. inornata
B o 1 I i.

Súčasne sa začína objavovať Gl. sigali R e i c h e 1, ktorá vo vrchnom turóne v študovanej
oblasti dosahuje maxima svojho rozšírenia, ako aj Gl. linneiana marginata (Reuss), Gl. lin-
neíana linneiana (O r b i g n y) a Stensióina praeexsculpta K e 11 er.
Koni ak okrem Beňatíny vystupuje aj Z od Humenného, pri Slov. Krajnej

a S od Bystrého v okolí Skrabského. Všade je zastúpený vo fácii pestrých červe-
ných slieňov. Mikrofauna zo Skrabského pochádza prevažne z vrtných vzoriek.
V západnej časti bradlového pásma v obdobnej fácii je vyvinutý napr. v okolí
Púchova (Streženice, Medné), kým v manínskej sérii prevláda flyšový vývoj.

Z mikrofauny koniaku sú hojne rozšírené druhy: Globotruncana coronata B o 11 i, Globotrun-
cana tricarinata (Quereau), Gl. angusticarinata Gandolfi a Gl. renzi Gandolfi.
V premenlivom množstve sa vyskytuje Gl. sigali R e i c h e 1 a vyššie ojedinelé aj Sigalia deflaen-
sis (S i g a 1) a o niečo neskoršie aj Sigalia carpatica nov. sp.**

Santon je v západnej časti bradlového pásma a v Brezovskom pohorí vyvi-
nutý vo flyšovej fácii, ktorú tvoria sivozelené až hnedasté sliene a vápnito-ílovité
bridlice, striedajúce sa s tenkolavicovitými pieskovcami. V dalšej časti západného
úseku bradlového pásma podobné flyšové súvrstvie s obdobnou mikrofaunou sa
nachádza S od Púchova (Sálaj 1961).
V okolí Podhoroda sliene sú piesčité a obsahujú vložky tenkolavicovitých pies-

čitých vápencov. Podľa mikrofauny foraminifer ide tu o santon. Planktón, ktorý
je v prevahe, v študovaných asociáciách, sa takmer vôbec nemení.

Hojne sú tu rozšírené: Globotruncana coronata B o 11 i a Gl. tricarinata (Quereau). Ostat-
né druhy globotrunkán sú podstatne zriedkavejšie. Relatívne početnejšia je Sigalia deflaensis (S i -
gal), S. carpatica nov. sp. a Gublerina decoratissima (de Klas z). Z bentóznych foriem sa

* V ostatných jednotkách západnej časti bradlového pásma ich zastupuje slienitý a flyšový
vývoj, ktorý Scheibner & Scheibnerová (1958) a neskoršie Andrusov (1959)
dávajú do spodného turónu, kým vrchný turón až spodný senón podlá nich tu nie je vyvinutý.
** Asociácie foraminifer so S. deflaensis zaradujeme do prechodnej zóny koniak —santon.
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<atial podarilo zistiť iba Stensióina ex gr. praeexsculpta K e 11 e r a .Si. gracilis R r o t z f n.
Na základe stratigrafického rozšírenia a kvantitatívneho zastúpenia týchto druhov nemožno vylúčiť,
?e najspodnejšie polohy súvrstvia pri Podhorodi zasahujú i do koniaku. kým vrchná časť roz-
hodne nepresahuje hranicu santonu.

Flyšový vývoj santonu, ktorý z okolia Hanušoviec popisujú Hanzlíková —
Menčík — Pesl (1960), sa rozkladá hlavne medzi vrchom Široká (337,5),
k. Poloma (374) a južným úpätím Grozdina (344). Veľmi dobre je odkrytý v zá-
reze cesty z Grozdina do Remešian. Podľa mikrobiostratigrafického rozboru Han-
zlíkovej (in Hanzlíková— Menčík — Pesl 1960) vyskytujú sa tu tieto
významnejšie formy: Globotruncana ex gr. coronata B o 11 i, Gl. ex gr. tricarinata
(Quereau), Gyroidina praeglobosa B r o t z e n, Osangularia whitei (B r o t -
z e n), Stensióina ex gr. exsculpta juvenilis H o f k e r. Táto asociácia patrí
santonu.
Porovnanie flyšového santonu s jarmutskými vrstvami, pod ktorými B i r k e n -

majer (1956) rozumie rôzne batymetrické vývoje, nie je najvhodnejšie. Odpo-
ruje tomu jeho stratigrafické postavenie a čiastočne i litologické zloženie sedi-
mentov. Zatiaľ nie je objasnený vzťah flyšového santonu z okolia Hanušoviec
k slienitej fácii. Na základe mikrobiostratigrafickej analýzy sedimentov z okolia
Hanušoviec predpokladáme, že flyšový santon tvorí normálne stratigrafické pod-
ložie pestrých kampanských slieňov, vyvinutých na S, SZ a na V od flyšového
vývoja. V tomto zmysle ho označujeme i v priloženej stratigrafickej tabuľke. *
Flyšové súvrstvie s analogickou stratigrafickou (nie litologickou) pozíciou sa

nachádza, ako sme už spomenuli aj v Brezovskom pohorí, kde plynulé prechádza
do nadložných pestrých spodnokampanských slieňov. Určitú podobnosť pozorovať
aj s dalšími flyšovými vývojmi, napr. pri Púchove (Ihrište), kde flyšový santon
tiež postupne prechádza do pestrých kampanských slieňov.

Spodný kampaň. Hlavná masa pestrých „gbelanských" slieňov, vyzna-
čuje sa globotrunkanovo-heterohelixovým spoločenstvom, v ktorom dominuje Glo-
botruncana arca (Cushman) a Heterohelix globulosa (Ehrenberg), kým
ostatné druhy, ako ,,Globigerinella" aspera (E h r e n b e rg), Globotruncana ele-
vata elevata (B r o t z e n), sa nachádzajú v premenlivom množstve. Vedľa týchto
veľmi vzácne sa objavuje i Globotruncana elevata sluartiformis D a 1 b i e z
a Planoglobulina bipartita de K 1 a s z.

Na východe, v širšom okolí Hanušoviec sú pestré sliene vyvinuté v úseku SZ
od Prosačova smerom na Ďurdoš, Vlaču až na k. 443,8 SSV od Chmeľová. Mikro-
fauna z vrstiev napr. Z od Vlače (tesne nad kameňolomom), z eróznych rýh po
obidvoch stranách cesty z Vlače do Babieho (asi 1 km od Vlače) a V od Ďurdoša

* M a t é j k a (1961a, 1961b) na liste geologickej generálnej mapy Spišská Nová Ves a Vy-
soké Tatry uvádza, že pestrá slienitá fácia „púchovského" typu je viazaná na zónu csorsztýnskeho
vývoja, prípadne na prechodné série, kým flyšová fácia hlavne na vývoj pieninskej série.
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má rovnaké kvalitatívne zloženie ako v západnej časti bradlového pásma. Mikro-
faunu kampanu z pestrých slieňov od Hanušoviec uvádza aj Holzknecht
(in Hanzlíková-Menčík-Pesl 1960).
Na základe štúdia veľkého počtu vzoriek z pomerne veľkého úseku bradlového

pásma, ako aj literárnych údajov predpokladáme, že slienitá fácia pokračovala
niekde z kampanu až do maastrichtu, kým inde postupne prechádzala do flyšovej
fácie vrchného kampanu až maastrichtu. Tomuto problému treba venovať zvýšenú
pozornosť, aby sa v jednotlivých úsekoch spresnil rozsah slienitej fácie vo vrchnom
senóne. Podľa súčasného stavu výskumu v západnej časti hradového pásma (v úse-
ku Myjava až Považská Bystrica) hlavná masa tzv. gbelanských pestrých slieňov
odpovedá hlavne spodnému kampanu (nie maastrichtu, ako niektorí autori predpo-
kladajú) . Vo vymedzenom úseku v západnej časti bradlového pásma sa v pestrých
slieňoch zatiaľ nenašla maastrichtská mikrofauna okrem žilinskej oblasti bradlo-
vého pásma (Hradisko pri Závode), kde ich vekový rozsah je už kampan-
maastricht. Fácia slieňov smerom do nadložia plynulé prechádza do centrálno-
karpatského paleogénu žilinskej kotliny.

Stredný a vrchný kampaň. V oblasti Brezovského pohoria (Sálaj
1960) pestré spodnokampanské sliene postupne prechádzajú do flyšového vývoja,
zastúpeného pevnými modrastými vápnitými pieskovcami, striedajúcimi sa so si-
vozelenými až šedými slieňmi. Miestami sú v nich vyvinuté polohy zlepencov,
tvorené prevažne z pevných jemnopiesčitých valúnov. Podobný vývoj vrchného
senónu nachádzame i v oblasti stredného Považia (Sálaj 1961). Pestré spod-
nokampanské sliene postupne prechádzajú do flyšového súvrstvia zloženého zo
sivozelených slienitých bridlíc, striedajúcich sa s polohami pieskovcov. Najvrchnej-
ší kampaň až maastricht je zastúpený orbitoidovými vrstvami (piesčité až zlepen-
covité orbitoidové vápence). Rovnaké pomery sú aj v oblasti Lednického Rov-
ného, kde pestré spodnokampanské sliene tiež prechádzajú do flyšovej fácie
jarmutského typu.
Flyšové súvrstvie vo východnej časti bradlového pásma nachádzame v okolí

Hanušoviec, Beňatíny a Podhoroda; pozorujeme ho v pásme tiahnucom sa SZ
od Hanušoviec smerom na Chmeľov a v najvýchodnejšej časti bradlového pásma,
Z od kóty Veľkého Osoika smerom na Podhorod. SZ od Hanušoviec a v okolí
Podhoroda a Beňatíny sú to jemnozrnné, silne vápnité pieskovce, striedajúce sa
so sivomodrými, sivozelenými až sivými, rôzne piesčitými ílovcami a slieňovcami.
V spodnej časti sú vložky červenkastých až červených slieňov, ktoré sa postupne
do nadložia strácajú. Pravdepodobne z tohto súvrstvia pochádzajú i vzorky spo-
mínané Birkenmajerom—Wieserom (in Hanzlíková — Menčik — P.e si
1960), ktoré v okolí Hanušoviec zbieral H. Šwidziňski roku 1933
Litofaciálne flyšové súvrstvie S Z od Hanušoviec možno porovnať s jarmutskými

vrstvami flyšovej fácie Birkenmajera (pozri Leško— Samuel 1960). Jar-
mutské vrstvy podľa veľkých foraminifer, určených Biedom (1935), odpove-
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dajú maastrichtu (Lepidorbites socialis Ley m., Siderolites vídali Douv.,
Orbitoides média Arch.). Birkenmajer (1956) predpokladá, že spodná
časť jarmutských vrstiev môže siahať i do kampanu.

Vo vzorkách zo spodnej časti flyšového vývoja (= jarmutské vrstvy)* z malého lomu na úpätí
hory Z od Grodína, asi 100 m od cesty z Hanušoviec do Giraltoviec sa našla mikrofauna, v ktorej
absolútnu prevahu má Globotruncana arca (Cushman). Velmi vzácne až vzácne sa ešte vysky-
tujú Gl. elevata stuartiformis (Dalbiez), Gl. fomicata Plummer a Reussella szajnochae
szajnochae (Grzybowski).

Druhové o niečo bohatšie asociácie sú vo vzorkách z lomu SZ od Vlače, resp. v profile se-
verne od Radvanoviec. Aj tu dominuje Globotruncana arca (Cushman), kým dalšie formy
sa vyskytujú v podradnom množstve: „Globigerinella" aspera (Ehrenberg), Globotruncana
elevata stuartiformis Dalbiez, Gl. fomicata Plummer, Dendrophrya ex gr. robusta
Grzybowski, Reussella szajnochae szajnochae (Grzybowski). Rovnaké zloženie majú
i asociácie zo vzoriek z profilu potoka západne od Vlače.

U mnohých globotrunkán je známa určitá zákonitosť vo vývojovom rade vzhladom na kon-
vexnosť špirálnej strany. Tento fylogenetický znak môžeme pozorovať i u niektorých vrchno-
senónskych druhov, napr. u Gl. elevata elevata, Gl. ex gr. contusa, Gl. stuarti, Gl. arca. Ak
pripisujeme tomuto znaku aj určitý stratigrafický význam, potom jedince druhu Gl. arca (C u s h -
m a n) z popisovaných jarmutských vrstiev sú všeobecne viacej konvexné než jedince z pestrých
slieňov (napr. pri Vlači), a teda i fylogenetický relatívne mladšie.

Maastricht. V okolí Hanušoviec vo vyšších polohách vrchného kampanu
až maastrichtu v jarmutskom vývoji začínajú sa objavovať hrubolavicovité drobno-
zrnné zlepence s kryštalickým a mezozoickým materiálom (Leško 1957).
V pieskovcových laviciach i v drobnozrnných zlepencoch vzácne sa nachádzajú
orbitoidné foraminifery. Bridlice, striedajúce sa s lavicami pieskovcov, sú oproti
spodnejším polohám piesčitejšie, a preto i mikrofauna je veľmi chudobná. V nie-
ktorých asociáciách sú zastúpené prevažne dendrofrye, alebo niekde v obmedze-
nom množstve aj malé zakrpatené globotrunkany. Severne od Radvanoviec v malej
ryhe na k. 458 sa našla pestrejšia asociácia, umožňujúca stratigrafické začlenenie
vrchných polôh jarmutských vrstiev do maastrichtu. Z planktónnych foriem rela-
tívne najpočetnejšia je Globotruncana falsostuarti S i g a 1; zriedkavejšie sú Gl.
contusa (Cushman), Gl. aff. stuarti (Lapparent), Heterohelix nuttalli
(V o o r w i j k) a malé, zakrpatené, bližšie neidentifikovateľné globotrunkany.
Okrem planktónu sa nachádzajú ešte druhy.- Marssonella crassa (Marsson),
Aragonia cf. ouezzanensis R e y, Osangularia sp. a Anomalina sp.

Maastricht v západnej časti bradlového pásma v okolí stredného Považia, Lednického Rovného,
Žiliny, alebo v Brezovskom pohorí je preukázaný bohatšou mikrofaunou, hlavne v slieňoch pri
Polianke (Myjavská pahorkatina): Reussella szajnochae szajnochae (Grzybowski), R. szaj-
nochae californica Cushman & Goudkoff, Anomalina (Gavelinella) danica (B r o t -
z e n), Stensióina pommerana B r o t z e n, Globotruncana contusa (Cushman), Gl. falsostuarti

* Vzorky zo študovaného územia na mikrobiostratigrafické spracovanie sčasti dodal B. Lesk
počas mapovacích prác (1957-1958) a sčasti boli niektoré profily autormi neskoršie doplne
né (1959).
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S i g a 1, „Globigerinella" ex gr. aequilateralis (Brady), Rugoglobigerina rugosa (Plummer),
Globorotalia pschadae K e 11 e r, Heterohelix nuttalli (Voorwijk), Piano globulina ex gr.
acervulinoides (Egger), Gublerina glaessneri Bronnimann & Brown, Gufcíerina aff.
ornatissima (Cushman & Church).

Sedimenty vrchného kampanu a maastrichtu v študovaných oblastiach sa podo-
bajú tým, že sú vyvinuté vo flyšovej fácii s rovnakou stratigrafickou pozíciou. Táto
stratigrafická identita a litofaciálna podobnosť dovoľujú flyšové súvrstvie na vý-
chode a v okolí Lednického Rovného korelovať s jarmutskými vrstvami flyšovej
fácie v Poľsku.
Orbitoidové vrstvy vo fácii jarmutskej a vo fácii orbitoidových zlepencov a vá-

pencov (Andrusov 1933, 1950; Kantorová & Began 1958; K o h 1 e r
1960; Sálaj 1960, 1961) sú rozšírené v najvrchnejšom senóne v celom úseku
bradlového pásma.
Vzťah jarmutských vrstiev a santonského flyša k slienitej fácii v okolí Hanu-

šoviec nie je zatiaľ objasnený. Je zaujímavé, že foraminiferové asociácie z červe-
ných slieňov tohto územia patria prevažne do kampanu. Preto by sme mohli
predpokladať, že jarmutské vrstvy, podobne ako v západnej časti bradlového
pásma, ležia nad pestrými slieňmi spodného kampanu.* Tento predpoklad však
treba ešte overiť podrobným geologickým výskumom.

PALEONTOLOGICKÝ POPIS

Pri mikropaleontologickom vyhodnotení sme venovali pozornosť niektorým
planktonickým druhom foraminifer, a to z hľadiska nomenklatorického i fyloge-
netického. Ide hlavne o druhy z čeľade Rotaliporinae S i g a 1 1958, emend.
Banner & Blow 1959 a rody z čeľade Heterohelicidae Cushman 1927,
emend. Montanaro Gallitelli 1957.
Na základe bohatého materiálu zistili sme, že druh ,,Globotruncana" stephani

Gandolfi 1942, nemožno považovať za synonymum druhu Praeglobotruncana
delrioensis (Plummer 1931) * *, i ked časť foriem označovaných ako Praeglo-
botruncana stephani (Gandolfi), treba považovať za synonymum druhov
Pr. delrioensis (Plummer) a Pr. marginaculeata (Loeblich & T a p -
pan). Gandolfim (1942) vyobrazený druh Globotruncana stephani (tab.
III, fig. 5a —c) je genotypom rodu Rotundina (Sálaj 1962).
Podľa nášho zistenia (pozri nižšie text a tab. VI) obidva spomínané holotypy

treba považovať za samostatné druhy. Z pôvodného popisu (Gandolfi 1942)
je zrejmé, že druh Rotundina stephani má globigerinoidný typ stavby, s menej,

* Tak ich predbežne označujeme v priloženej stratigrafickej tabuľke.
** Napr. P. Bronnimann & N. K. Brown (1955) str. 531, Gandolfim (1942)

stanovený holotyp (G. stephani) považujú za synonymum Praeglobotruncana delrioensis (Plum-
mer).
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inokedy viacej zreteľnými zhrubnutinami, ktoré postupným spojením vytvárajú
pseudokýly až kýly. Tento typ sa vyskytuje i v Západných Karpatoch.
Praeglobotruncana delrioensis (P 1 u m m e r) má na rozdiel od druhu Rotun-

dina stephani G a n d o 1 f i iný (globotrunkanoidný) typ stavby so silne plochý-
mi komôrkami, s pomerne jasnými kýlmi a s ohnutými septálnymi š vami na
dorzálnej strane.
Pri štúdiu morfogenézy schránok Hedbergella roberti (G a n d o 1 f i 1942)

a Rotundina stephani (G a n d o 1 f i) sme zistili celý rad intermediátnych foriem,
na čo upozornil už G a n d o 1 f i (1942). Podľa toho možno usudzovať, že Ro-
tundina stephani je fylogenetický bezprostredne spätá s druhom Hedbergella ro-
berti, z ktorej sa vyvinula.
Podobné fylogenetické vzťahy môžeme pozorovať aj medzi druhmi Thalmanni-

nella ticinensis — Praeglobotruncana delrioensis — Globotruncana imbricata.
Tento vývojový rad je konvergentný s Hedbergella roberti — Rotundina stephani,
a neodporuje mu ani stratigrafický výskyt jednotlivých druhov.

Ďalšiu, stratigrafický a fylogenetický zaujímavú
skupinu predstavuje rod Sigalia R e i s s 1957,
Gublerina K i k o i n e 1948 a Planoglobulina
C u s h m a n 1927. Fylogenetickými vzťahmi rodov
Heterohelix Ehrenberg 1843, Gublerina K i -
k o i n e 1948 a Planoglobulina C u s h m a n 1927
v poslednej dobe sa zaoberala E. Montanaro
G a 11 i telí i (1957). Rod Gumbelina Egger
1899 považuje za synonymum roku Heterohelix
Ehrenberg 1843, z ktorého sa vyvinul rod Pla-
noglobulina C u s h m a n 1927. Do synonymiky
posledného rodu zahrňuje rod Ventilabrella C u s h -
m a n 1928. K rodu Gublerina K i k o i n e 1948
poznamenávame, že morfológiou schránky sa síce
líši od rodu Heterohelix a Planoglobulina, ale gene-
ticky stojí medzi nimi. Pokiaľ ide o genetické posta-
venie rodu Sigalia R e i s s 1957, predpokladáme,
že sa bezprostredne vyvinul z rodu Heterohelix
Ehrenberg 1843.

A—B = lektotyp druhu Siga-
lia deflaensis (S i g a 1 1952);
C — prechodná forma medzi
Sigalia carpatica nov. sp. a'
Gublerina decoratissima (de
Klas z 1953). Obr. A-C
prevzaté od Sigala (textíig.
41).

R e i s s (1957) za genotyp rodu Sigalia uvádza druh Gum-
belina; Gumbelina (Ventilabrella) deflaensis S i g a 1. Prvé
dva (vrchné) obrázky (S i g a 1 1952) predstavujú čelný a boč-
ný pohľad jedinca s biseriálnym (gúmbelinoidným) typom
stavby schránky. Spodný, tretí obraz predstavuje už jedinca,
ktorý má vyvinuté tri komôrky v distálnej časti. Z vyobraze-
nia i z poznámok Sigala (1955, str. 159) vyplýva, že
druh Gumbelina (Gumbelina, Ventilabrella) deflaensis S i -
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gal 1952* predstavuje dve vetvy, a to: „giimbelinoidnú" a „ventilabrelovú", pričom druhá
vetva by mohla mať aj iné označenie.

S problematikou tohto druhu čiastočne sa zaoberali de Klasz (1953), Kupper (1956),
Reiss (1957, 1958), hlavne víaJc Bettenstaedt & Wichei (1955); de Klasz
(1953) uvádza, že Ventilabrella decoratissima v biseriálnej časti schránky sa \ÍH od blízko stoja-
ceho druhu Gumbelina (Ventilabrella) deflaensis S i g a 1 inou ornamentáciou schránky.
Bettenstaedt & Wicher (1955) Klaszom (1953) popísané druhy Ventilabrella
decoratissima, V. alpina dávajú do synonymiky druhu Gumbelina (Gumbelina, Ventilabrella)
deflaensis S i g a 1 a poznamenávajú, že nimi študované druhy majú výraznú skulptúru, a že
ich správne rodové označenie má byť Ventilabrella deflaensis (Sigal). Reiss (1957) na-
pokon pre druh Gumbelina (Gumbelina, Ventilabrella) deflaensis Sigal stanovil nový rod
Sigalia.

S druhom Sigalia deflaensis (Sigal) stretli sme sa aj v Západných Karpa-
toch. V materiáli, ktorý máme k dispozícii, našli sme obidve S i g a 1 o m (1952,
1955) uvádzané vetvy, t. j. „giimbelinoidnú" i „ventilabrelovú". Pri štúdiu va-
riačného okruhu „gúmbelinoidnej" vetvy sme zistili, že niektoré jedince morfo-
lógiou schránky sú veľmi blízke druhu Heterohelix ex gr. globulosa (Ehren-
berg), od ktorého sa líšia iba veľmi jemnou ornamentáciou komôrok, dobre
viditeľnou iba pri veľkom zväčšení. Vedľa toho existujú aj exempláre, u ktorých
sa začínajú komôrky postupne preťahovať do strán, čím sa stávajú plochejšími
a septálne švy výraznejšími. V dalšom štádiu komôrky sú takmer ploché a sep-
tálne švy hladké a limbatné. Povrch schránok i u takýchto jedincov má jemnú
čiarkovanú ornamentáciu. Takéto exempláre v zmysle poznámok Sigala (1952,
1955) začleňujeme k druhu Sigalia deflaensis (Sigal), kam už nezahrňujeme
vetvu „ventilabrelovú".

Jedince z tzv. ventilabrelovej vetvy, ktoré sú oveľa bežnejšie, sa morfológiou
schránky zásadne líšia od tzv. gúmbelinoidnej (= Sigalia deflaensis Sigal).
Preto nemožno obidve vetvy spájať do jedného druhu, ako to robí väčšina auto-
rov. Jedince z tzv. ventilabrelovej vetvy vyčleňujeme do samostatného druhu Si-
galia carpatica nov. sp., ktorý je geneticky najbližší druhu Sigalia deflaensis
(Sigal). Líši sa od neho výraznými limbatnými skulpturovanými septálnymi
švami a iným typom stavby schránky (porovnaj tab. VII, obr. la—b, 2a —b). Na
druhej strane morfológia schránky druhu Sigalia carpatica nov. sp. je zhodná
s biseriálnym štádiom druhu „Ventilabrella" decoratissima (de Klasz), od
ktorého sa líši tým^ že nemá ešte vyvinuté štádium so zmnoženými komôrkami.
Takéto jedince (Sigalia carpatica nov. sp.) sú najviac rozšírené na východnom
Slovensku (Podhorod). Aj v oblasti Brezovského pohoria a Myjavskej pahorka-
tiny nachádzajú sa iba spomínané jedince s biseriálnym usporiadaním komôrok.
Vzhľadom na ich hojné rozšírenie vo vrchnom koniaku a spodnom santone vylu-

* Pri rodovom označení druhu J. Sigal (I. c.) poznamenáva, že správne má byť Gumbelina
(non Ventilabrella). •
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čujeme možnosť, že by išlo o juvenílne štádium druhu Gublerina decoratissima
(de Klasz). Ak by tomu tak bolo, museli by sme v tej istej populácii nachá-
dzať v určitom pomere i jedince so zmnoženými komôrkami, ktoré sú charakte-
ristické pre tento druh. Tieto však začínajú pribúdať až vo vyšších polohách (hlav-
ne stredný a vrchný santon).
Gublerina decoratissima (de Klasz) má prvé komôrky v biseriálnej časti

kompaktné. V dalšom štádiu môžeme jasne pozorovať tendenciu k rozvetvovaniu
komôrok, čo je charakteristické už pre rod Gublerina K i k o i n e 1948. V zmysle
E. Montanaro Gallitelliovej (1958) de Klaszom popísaný druh
,,Ventilabrella" decoratissima patrí k rodu Gublerina Kikoine 1948. Preto
nemožno súhlasiť s Reissom (1958), že „Ventilabrella" decoratissima
(de Klasz 1953) je synonymom druhu Sigalia deflaensis (Sigal 1952).
Ďalší vývoj od tohto druhu pokračoval k rodu Planoglobulina. Charakteristické
preň je postupné zmnožovanie komôrok na úkor biseriálneho štádia. U jedincov
so zmnoženými komôrkami môžeme v distálnej časti schránky pozorovať tendenciu
ku stavbe guľovitého tvaru komôrok. Takéto exempláre, ktoré de Klasz (1953)
popisuje ako Ventilabrella alpina a V. bipartita presahujú už rámec rodu Gub-
lerina.
K rodu Planoglobulina Cushman 1927 (= Ventilabrella Cushman

1928; vid E. Montanaro G a 11 i t e 11 i 1957) ešte poznamenávame, žeby
bolo nesprávne odvodzovať všetky druhy, zaradované do tohto rodu, od naznače-
ného fylogenetického radu, ako napr. Planoglobulina carsey (P 1 u m m e r). Tieto
sa vyvinuli bezprostredne z okruhu druhov rodu Heterohelix zmnožením komôrok
v distálnej časti. V tomto poňatí sú takéto druhy výsledkom polyfyletického vý-
voja, podmieneného tým, že u mnohých druhov z čeľade Heterohelicidae je ten-
dencia zmnožovať komôrky.
Fylogenetickou vetvou Pseudotextularia elegans — Racemiguembelina varians

sa zaoberal Glaessner (1936). Podľa neho varieta „Pseudotextularia" va-
rians acervulinoides (E g g e r), patriace do rodu Planoglobulina (P. acervulino-
ides), sa vyvinula z druhu Pseudotextularia varians R z e h a k, ktorého pred-
chodcom je „Cuneolina" elegans R z e h a k.
Fylogenetická vetva „Cuneolina" elegans — „Pseudotextularia" textularifor-

mis — „Pseudotextularia" varians má v neskoršom štádiu, až na druh „Cuneoli-
na" elegans R z e h a k, zmnožené komôrky s cyklickým usporiadaním. Takéto
formy sa zaradujú spolu s druhom „Cuneolina" elegans R z e h a k 1891, ktorý
má biseriálne stavanú schránku, do rodu Pseudotextularia R z e h a k 1891.

Nomenklatorické označenie týchto druhov je už dávnejšie predmetom diskusie. R z eh ak
(1891) poznamenáva, že by bolo vhodné zaradiť druh Cuneolina elegans do osobitného rodu,
ktorý predbežne označuje ako Pseudotextularia; r. 1895 už používa toto rodové označenie pre
druh Pseudotextularia varians, pričom druh Cuneolina elegans R z e h a k 1891 považuje za jeho
synonymum, čiže dva taxonomicky samostatné druhy (i rody) zahrňuje do jedného rodu a druhu.
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Už Whitová (1929) preradila Pseudotextularia varians (obr. ia, b) do rodu Gumbelina
Egger 1899 (Gumbelina elegans) a obr. 2 a 3 považuje za genotyp rodu Pseudotextularia,
podobne ako neskoršie Galoway (1933). Glaessner (1936) považuje Rzehakov
(1895) obraz la—b za typickú formu Pseudotextularia elegans; obraz 2 za Pseudotextularia
elegans var. varians; obr. 3 za Pseudotextularia elegans var. acervulinoides.

Ellis & Messina (1940) za genotyp rodu Pseudotextularia dávajú druh Cuneolina
elegans R z e h a k 1891 (Pseudotextularia varians R z e h a k 1895, obr. la—b, non obr. 2 a 3).

Montanaro Gallitelliová (1956) za genotyp nového rodu Bronnimanella dáva
druh Gumbelina plummerae Loetterle 1937 (= G. striata deformis Kikoine 1948),
ktorý je podlá nej (1957) synonymom druhu „Cuneolina" elegans. Ak by druh „Cuneolina"
elegans R z e h a k bol genotypom rodu Pseudotextularia, stáva sa rod Bronnimanella synony-
mom rodu Pseudotextularia, lebo obidva by mali spoločný genotyp (E. Montanaro Gallitelli 1. c).
Pre formy so zmnoženými komôrkami a cyklickým usporiadaním stanovila menovaná autorka
nový rod Racemiguembelina s genotypom druhu Gumbelina fructicosa Egger 1900, ktorý je
podlá Cushmana (1938) synonymom druhu Pseudotextularia varians Rzehak 1895 (bliž-
šie vid E. Montanaro Gallitelliová 1957). Tohto nomenklaturického označenia rodov
(Pseudotextularia a Racemiguembelina) sa pridržiavajú i autori.

Hedbergella Brônnimann & Brown 1958
Hedbergella roberti (G a n d o 1 f i)

Tab. VI, obr. la-c
1942 Anomalina roberti Gandolf i R., Riv. Ital. Pal., vol. 48, Mem 4, p. 100, pi. 2, fig.

2a-c; pi. 4, fig. 4-7; pi. 5, fig. 1; pi. 13, fig. 3a-b, 6a-b, tet.-fig. 32 (1, 2).

Rozmery: priemer 0,30—0,45 mm; výška 0,16—0,19 mm.
Schránka vápnitá a mierne trochoidne vinutá; skladá sa z 2,5 — 3 závitov,

so 7 — 8 komôrkami v poslednom závite. Komôrky sú nadmuté a pretiahnuté
kolmo na os vinutia. Posledná komôrka v niektorých prípadoch je guľovitá, ino-
kedy pretiahla. Septálne švy na ventrálnej i dorzálnej strane sú priame a vkleslé;
hlavné ústie interiomarginálne.
Výskyt: V Západných Karpatoch sa vyskytuje vo všetkých sériách bradlo-

vého pásma v apte až albe, rovnako ako v zliechovskej a manínskej sérii. Naj-
hojnejšie je zastúpená v slienitých sedimentoch spodného albu. V západnej Európe
sa udáva z albu.

Rotundina S u b b o t i n a 1953, emend. Sálaj 1962
Rotundina stephani (G a n d o 1 f i)

Tab. VI, obr. 2a—c, 3a—c
1942 Globotruncana stephani Gandolf i R., Riv. Ital. Pal., vol. 48, Mem. 4, p. 130, pi. 3,

fig. 5a—c.
Rozmery: priemer 0,35 — 0,42 mm; výška 0,16—0,22 mm.
Schránka vápnitá a trochoidne vinutá. Skladá sa z 2,5 — 3 závitov, s 5 —6 ko-

môrkami v poslednom. Komôrky sú vždy nadmuté až sférické a oddelené pre-
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hĺbenými švami, na ventrálnej strane radiálne usporiadanými. Periférny okraj je
okrúhly, s dvomi pseudokýlmi* až kýlmi. Umbilikus otvorený, opatrený apertu-
rálnymi lemami, okolo umbilika oddelenými alebo spojenými v proximálnej časti.
Hlavné ústie je interiomarginálne.

Medzi variačným okruhom Hedbergella roberti a Rotundina stephani existuje blízka genetická
spätosť; preto usudzujeme, že druh R. stephani sa vyvinul z Hedbergella roberti. Na ich príbuz-
nosť poukázal už Gandolf i (1942), ktorý poznamenáva, že „Globotruncana" stephani tva-
rom, rozmermi a štruktúrou sa najviac približuje k druhu „Anomalina" roberti.
Výskyt: v okolí Považskej Bystrice v alb-cenomanskej flyšovej a slienitej

fácii manínskej série, a v alb-cenomanských pienidných sériách bradlového pásma.

Thalmanninella Sigal 1948
Thalmanninella ticinensis (G a n d o 1 f i)

1942 Globotruncana ticinensis Gandolf i R., Riv. Ital. Pal., vol. 48, Mem. 4, p. 113, pi. 2„
fig. 3-4 fig. 8-11.

1949 Globotruncana (Thalmanninella) ticinensis Gandolf i; Reichel M., Eclog. geol.
Helv., vol. 42, no. 2, p. 603, pi. 16, fig. 2-3; pi. 17, fig. 2-3.

Rozmery: priemer 0,35 — 0,42 mm; výška 0,15 — 0,20 mm.
Schránka vápnitá, jednokýlová, bikonvexná. Skladá sa z 2,5 — 3 závitov, so 6

až 8 komôrkami v poslednom. Švy na dorzálnej strane sú ohnuté, slabo vkleslé,
alebo v jednej rovine s povrchom komôrok; na ventrálnej strane sú radiálne vkles-
lé. Ústie interiomarginálne a akcesorické.
Výskyt: V Západných Karpatoch v albských a spodnocenomanských sedi-

mentoch, v bradlovom pásme a v manínskej sérii.

Praeglobotruncana Bermúdez 1952, emend. Brônnimann & Brown
Praeglobotruncana delrioensis (P 1 u m m e r)

Tab. VI, obr. 4a-c
1931 Globorotalia delrioensis Plummer H. J., Univ. Texas, Bull. 3101, p. 199, pi. 13,

fig. 2a—c.
1952 Praeglobotruncana delrioensis (Plummer); Bermúdez P. J., Minist. Minas e Hidro-

carburos, Venezuela, Bol. geol., vol. 2, no. 4, p. 52 (not. pi. 7, fig. la—c).

Rozmery: priemer 0,29—0,36 mm; výška 0,12 — 0,16 mm.
Schránka slabo bikonvexná, s hladkým, zriedkavejšie s drsným povrchom. Po-

čiatočné komôrky sú nadmuté, kým v poslednom závite sú silne sploštené. Počet
závitov 2,5 — 3,5 s 5—7 komôrkami v poslednom. Schránka na vonkajšom obvode
je mierne vlnovitá, s dobre viditeľnými kýlmi, ktoré pozostávajú z malých tupých

* Pod pseudokýlmi rozumieme zhrubnutia, „valy", pozostávajúce z jemných hrbolčekovitých
výrastkov, ktoré postupne splynú a tak vytvárajú „val" v zaoblenej periférnej časti komôrok.
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výrastkov. Kýly na posledných dvoch až troch komôrkach sú postupne menej
výrazné. Ústie je charakteristické pre genotyp.
Výskyt: v celom bradlovom pásme hlavne v slienitej fácii cenomanu.

Sigalia Reiss 1957
Sigalia deflaensis (Sigal) emend.

Tab. VII, obr. la-b
1952 Gumbelina (Gumbelina, Ventilabrella) deflaensis Sigal J., In: XXIX"1 Int. geol. Congr..

Algérie, Ser. 1, no. 26, p. 36, text-fig. 41, (nie jedinec s 3 komôrkami v distálnej časti
schránky).

1955 Ventilabrella deflaensis (Sigal); Bettenstaedt & Wicher, Proc. IV,h World
Petrol. Congr., Róma, Sec. I/D, Reprint 5, p. 498, p. 506, fig. 1 (čiastočne).

1956 Ventilabrella deflaensis (Sigal); Kúpper K., Geológ. Jb., Bd. 99, p. 299.
1962 Sigalia deflaensis (Sigal); Samuel O., Geológ, práce, Zprávy 24; p. 194, pi. 13,

fig. 2a-b, 3a—b.

Rozmery: výška 0,29-0,34 mm; šírka 0,16-0,24 mm, hrúbka 0,07 až
0,10 mm.

Schránka je vápnitá a po celej dĺžke biseriálne usporiadaná, s 5 až 7 komôrkami
v každom rade. Komôrky z oboch strán sú stlačené a v periférnej časti zaoblené.
Švy sú limbátne a u dobre vyvinutých jedincov mierne prevyšujú povrch komôrok,
alebo sú v jednej rovine. Povrch schránky majú zdobený jemnými čiarkami, dobre
viditeľnými zvlášť v proximálnej časti schránky, v distálnej časti iba pri veľkom
zväčšení, alebo sa úplne strácajú. Ústie je poloblúkovité, umiestnené na báze po-
slednej komôrky.
Výskyt: zriedkavo v sedimentoch vrchného koniaku a santonu vo východnej

časti bradlového pásma a v oblasti Brezovského pohoria a Myjavskej pahorkatiny.

Sigalia carpatica nov. sp.
Tab. VII, obr. 2a-b, 3

1955 Ventilabrella deflaensis (Sigal); Bettenstaedt & Wicher A., Proc. IV"1
World Petrol. Congr., Róma, Sec. I/D, Reprint 5, p. 506, fig. 2 (nie jedinec ao zmnoženými
komôrkami v distálnej časti schránky).

Holotypus: exemplár vyobrazený tab. VII, 2a—b; zbierky Geol. ústavu D. Štúra, Bra-
tislava.

Derivatio nominis: podlá pohoria Karpát.
Stratum typicum: santon, sivozelené piesčité sliene bradlového pásma.
Locus typieus: Podhorod, východné Slovensko, Československo.
Materiál: asi 50 exemplárov z Podhoroda a 100 z iných lokalít.
Diagnóza: schránka je vápnitá a biseriálne stavaná. V každom rade je 5—7 komôrok. Sutúry

sú limbatné a zdobené pretiahnutými tupými hrbolčekmi. Ústie poloblúkovité je umiestnené na
báze poslednej komôrky.

Popis: schránka je vápnitá a po celej dĺžke biseriálne stavaná. Komôrky sú z oboch strán
stlačené. Septálne švy sú limbatné, ohnuté a silne vyčnievajú nad povrchom komôrok. Viac ako
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2n schránky sú zdobené pretiahlymi, tupými hrbolčekmi. Na obvode posledných dvoch alternu-
júcich komôrok sa nachádzajú „obruby" (valy), medzi ktorými vrchné steny komôrok sú prehĺbené
vo forme žliabku. Ústie poloblúkovitého tvaru je umiestnené na báze poslednej komôrky. Dĺžka
0,35—0,40 mm, najväčšia šírka 0,26—0,30 mm, hrúbka 0,12—0,16 mm.

Od druhu Sigalia deflaensis, s ktorým je fylogenetický spätý, odlišuje sa tvarom komôrok,
ornamentáciou a charakterom sutúr. Pre Sigalia deflaensis je charakteristická jemná čiarkovaná
ornamentácia a čiastočne i „gúmbelinoidný" typ stavby schránky. Komôrky sú z čelnej a zadnej
strany i z vrchnej časti schránky zaoblené, kým u druhu Sigalia carpatica nov. sp. čelná i zadná
strana je uhlovitá a vrchná časť schránky prehĺbená.

Na druhej strane Sigalia carpatica n. sp. charakterom ornamentácie a tvarom komôrok sa
velmi podobá biseriálnej časti druhu Gublerina decoratissima, od ktorého sa líši tým, že alter-
nujúce komôrky sú kompaktne usporiadané a zmnožené štádium nie je vyvinuté. U novo stano-
veného druhu ani v jednom prípade sme nepozorovali tendenciu k rozvetveniu komôrok, ako je
tomu napr. v biseriálnej časti druhu Gublerina decoratissima (de Klasz).

Výskyt: v Západných Karpatoch sa začína objavovať vo vrchnom koniaku; maximum roz-
šírenia však dosahuje v santonských sedimentoch bradlového pásma v okolí Podhorode, menej
pri Hanušovciach a v obdobnej stratigrafickej pozícii aj v oblasti Brezovského pohoria a Myjav-
skej pahorkatiny.

Gublerina Kikoine 1948
Gublerina decoratissima (de Klasz)
Tab. VII, obr. 4, 5a-b; tab. VIII, obr. 1

1953 Ventilabrella decoratissima de Klasz I., Geol. Bavarica, no. 17, p. 228, pi. IV,
fig. 5a—b.

1955 Ventilabrella deflaensis (Sigal); Bettenstaedt & Wicher, Proc. IVth World
Petrol. Congr., Róma, Sec. I/D, Reprint 5, p. 506, fig. 3.

1957 Gublerina decoratissima (de Klasz); E. Montanaro Gallitelli, U. S. Nat.
Mus. Bull. 215, p. 140, pi. 32, fig. 8.

Rozmery: dĺžka 0,45—0,60 mm; najväčšia šírka 0,32—0,50 mm; hrúbka
0,12-0,16 mm.
Komôrky v juvenílnom stave sú v dvoch alternujúcich radoch, ktoré sa v distál-

nej a biseriálnej časti rozvetvujú; potom prechádzajú do zmnoženého štádia.
V každom rade je 6—8 ohnutých a z oboch strán plochých komôrok. Komôrky
zmnoženej časti schránky sú prevažne ploché a polokruhlé. Sutúry v biseriálnej
časti schránky sú limbatné zdobené pretiahlymi tupými hrbolčekmi, v zmnoženej
časti schránky sú hladké. Tvar a polohu ústia sme u našich exemplárov nezistili.

Výskyt: na území ČSSR boli zatiaľ zistené iba v bradlovom pásme východ-
ného Slovenska (Podhorod), v piesčito-slienitých sedimentoch santonu.

Gublerina acuta robusta de Klasz

1953 Gublerina acuta robusta de Klasz I., Geol. Bavarica, no. 17, p. 247, pi. 8, fig. 4 — 5.
1953 Gublerina hedbergi Brônnimann & Brown, Cush. Found. Foram. Res., Contr.,

vol. 4, pt. 4, p. 152, tfs. lla-b, 12a-b.
1957 Gublerina acuta robusta de Klasz; E. Montanaro Gallitelli, U. S. Nat.

Mus. Bull. 215, p. 141, pi. 32, fig. 9.
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Rozmery: dĺžka 0,40 — 0,52 mm; najväčšia šírka 0,28 — 0,32 mm; hrúbka
0,12-0,16 mm.

Schránka sa skladá z dvoch radov; v každom je 7 —9 guľovitých komôrok. Prvé
(5 — 6) komôrky sú malé a zaberajú asi Vs schránky; dalšie (2 — 3) sa veľmi
rýchlo zväčšujú. Komôrky v posledných 2h schránky sú vejárovité usporiadané
a navzájom spojené tenkými paralelnými vápnitými lamelami. V niektorých prípa-
doch môžeme pozorovať tendenciu k vytváraniu nepravidelných komôrok v pries-
tore medzi dvoma radmi. Tvar a polohu ústia sme zatiaľ nezistili.
Výskyt: obmedzene v maastrichte bradlového pásma na východnom Slo-

vensku.

Gublerina glaessneri Brônnimann & Brown
Tab. VIII, obr. 3a-b

1953 Gublerina glaessneri Brônnimann & Brown, Cush. Found. Foramin. Res., Contr.,
vol. 4, p. 152, tf. 13a-b, 14a-b.

1953 Gublerina aff. cuvúlíeri K i k o i n e; de Klasz, Geol. Bavarica, no 17, p. 248 (pod
čiarou), pi. 8, fig. 2a—b.

1957 Gublerina glaessneri Brônnimann & Brown, E. M. Gallitelli, U. S. Nat.
Mus. Bull. 215, p. 141, pi. 32, fig. 7.

Rozmery: dĺžka 0,50 — 0,58 mm; najväčšia šírka 0,35 — 0,41 mm; hrúbka
0,12-0,16 mm.

Jedince tohto druhu, ktoré máme k dispozícii, sa dobre zhodujú s popisom holo-
typu. Vyskytuje sa u nás v oblasti Brezovského pohoria a Myjavskej pahorkatiny
v „gosauskej" fácii, v sivozelených slieňoch maastrichtu pri Hornej a Dolnej
Polianke.

Geologický ústav D. Štúra,
Bratislava
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J. SALAJ-O. SAMUEL

ZUR MIKROBIOSTRATIGRAPHIE DER MITTEL- UND OBERKREIDE
IM OSTTEIL DER KLIPPENZONE

Im vorliegenden Artikel werden die biostratigraphischen Verhältnisse der Kreide-Ablagerun-
gen in der Klippenzone der Ostslowakei behandelt mit gleichzeitigem Versuch diese Schichten
mit dem westlichen Teil der Klippenzone, bzw, auch mit der Gosauer Kreide im Gebirge My-
javská pahorkatina zu vergleichen.

In diesem Zusammenhang beschäftigten sich die Autoren auch mit der Phylogenese einiger
planktonischer Foraminiferen. So z. B. konnte man feststellen, dass die Art „Globotruncana"
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stephani Gandolf i 1942 kein Synonymum der Art Praeglobotruncana delrioensis (P 1 u m
mer 1931) darstellt. Hingegen einige Formen, die von manchen Autoren als Pr. stephani
(G a n d o 1 f i) bezeichnet werden, eigentlich synonym mit Pr. delrioensis (Plummer) und
Pr. marginaculeata (Loeblich & Tappan) sind. Die von Gandolf i (1942) darge-
stellte Art Globotruncana stephani (Tab. III, Fig. 5a—c) ist eine typische Art der Famílie
Rotundina, wobei auch einige von Subbotina (1953, Tab. II, Abb. 5, 6a—b) abgebildeten
Exempláre dazu gehóren, da sie im wesentlichen mit der Gandolfischen Abbildung identisch sind,
Da G a n d o 1 f i (1942) das typische Exemplár der Art nicht bezeichnete ebenso wie N. A. Sub-
botina es versäumte die typische Art der Famílie Rotundina zu bezeichnen, entstanden daraus
manche Differenzen.

Unserer Meinung nach beide erwähnten Holotypen (Gl. stephani und Pr. delrioensis) sind als
selbständige Arten zu betrachten. Beim Štúdium der Art Hedbergella roberti (G a n d o 1 f i)
und Rotundina stephani (G a n d o 1 f i) haben wir eine ganze Reihe intermediater Formen fest-
stellen kónnen, worauf bereits Gandolf i (1942) hingewiesen hatte. Daraus kann man wohl
schliessen, dass die R. stephani phylogenetisch unmittelbar mit der Art H. roberti zusammenhängt.

Eine weitere stratigraphisch und auch phylogenetisch interessante Gruppe stellt die Famílie
Sigalia Reiss 1957, Gublerina Kikoine 1948 und Planoglobulina Cushman 1927 dar. Die Fa-
mílie Gublerina Kikoine 1948 steht genetisch zwischen der Fam. Heterohelix und Planoglobulina.
Was die genetische Stellung der Fam. Sigalia Reiss 1957 anbelangt, ist es offensichtlich, dass
sie sich unmittelbar aus der Fam. Heterohelix Ehrenberg 1843 entwickelte. Die Art Sigalia
deflaensis (Sigal) haben wir auch in den Westkarpaten festgestellt, und zwar beide von Sigal
(1952, 1955) erwähnte Formen, d. h. die „gúmbelinoide" und auch die „ventilabrelare" Form.
Manche Schalen der ersteren stehen der Art Heterohelix ex gr. globulosa (Ehrenberg) sehr
nahé und unterscheiden sich von dieser lediglich durch sehr feine Verzierung der Kammerchen,
die nur bei einer Vergrósserung sichtbar ist. Bei manchen Exemplaren werden die Kammerchen
in die Seite aufgezogen und somit auch „flacher" und die Septen ausgeprägter. Die Oberfläche
solcher Exempláre ist auch mit feiner Verzierung versehen. Im Sinne Sigals (1952, 1955)
stellen wir solche Formen zur Art Sigalia deflaensis (Sigal), nicht aber die „ventilabrelaren"
Formen.

Die letzteren kommen viel häufiger for und ihre Schalen unterscheiden sich morphologisch
grundsätzlich von sog. gúmbeloiden Formen (= Sigalia deflaensis). Deshalb kann man diese
beide Typen nicht in eine Art vereinigen, wie es die meisten Autoren tun. Die sog. „ventilabre-
laren" Formen gliedern wir in eine neue selbständige Art — Sigalia carpatica nov. sp., die
allerdings genetisch der Art Sigalia deflaensis am nächsten steht. Sie unterscheidet sich von der
letzteren durch ausgepragte limbate Skulptursepten und durch eigenen Aufbau der Schale. Die
Morphologie der Schale dieser neuen Art ist fast identisch mit dem biserialen Štádium der Art
„Ventilabrella" decoratissima (de Klasz).

Die ersten Kammerchen der Art Gublerina decoratissima im biserialen Teil sind kompakt, erst
im späteren Štádium zeigt sich deutlich die Tenzenz zur Dichotomierung dieser, was allerdings
bereits fur die Fam. Gublerina Kikoine 1948 charakteristisch ist. Im Sinne E. Monta-
naro Gallitelli (1957) gehort die von de Klasz als „Ventilabrella" decoratissima be-
schriebene Art zur Famílie Gublerina. Deshalb kann man mit Reiss (1958) nicht einverstan-
den sein, dass „Ventilabrella" decoratissima nur Synonymum der Art Sigalia deflaensis (Sigal
1952) sei. Die weitere Entwicklung von dieser Art fúhrte zur Fam. Planoglobulina. Als charak-
teristisches Merkmal fur die Weiterentwicklung tritt die stufenweise Vermehrung der Kammerchen
auf Rechnung des biserialen Stadiums. Bei den Exemplaren mit den vermehrten Kammerchen
im distalen Teil der Schale ist die Tendenz zur kegelartiger Form der Kammerchen zu beobachten.
Solche Exempláre, die de Klasz (1953) als „Ventilabrella" alpina und V. bipartita beschreibt,
reichen bereits uber den Rahmen der Famílie Gublerina.
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Im Zusammenhang mit der Famílie Planoglobulina Cushman 1927 (= Ventilabrella
Cushman 1928; siehe E. Montanaro Gallitelli 1957) sei zu bemerken, dass es
nicht am Platz wäre, alle zu dieser Famílie gestellten Arten von der aufgezeichneten phylogene-
tischen Reihe abzuleiten (z. B. Planoglobulina carseyi Plummer). Sie haben sich nämlich
unmittelbar aus dem Kreis der Fam. Heterohelix durch die Vermehrung der Kammerchen im
distalen Teil der Schale entwickelt. Somit sind solche Arten als Ergebnis der polyphyletischen
Entwicklung zu betrachten, die dadurch bedingt wurde, dass bei vielen Arten der Gattung Hetero-
helicidae sich. die Tendenz der Vermehrung der Kammerchen sowohl bei den Arten mit dem
zyklischen (Racemiguembelina varians — Planoglobulina varians acervulinoides), als auch mit
biserialem Aufbau der Schale (Gublerina decoratissima — Planoglobulina alpina) geltend macht.

Sigalia carpatica nov. sp.
Taf. VII, Abb. 2a, b

1955 Ventilabrella deflaensis (Sigal); Bettenstaedt & Wicher, Proc. IVth World Petrol. Congr.
Róma, Sec. l/D, Reprint 5, p. 506, Fig. 2 (nicht Exemplár mit vermehrten Kammerchen
im distalen Teil der Schale).

Holo typu s : Exemplár abgebdldet auf Taf. VII, Abb. 2a, b; Sammlungen des Geologischen
Institutes D. Štúrs in Bratislava, ČSSR

Derivatio nominis: nach dem Gebirge Karpaten
Stratum tipicum: Santon, graugrúne sandige Mergel der Klippenzone
Locus typicus: Podhorod, Ostslowakei, ČSSR
Materiál: cca 50 Exempláre aus Podhorod und etwa 100 Exempláre aus anderen Lokalitäten.
D i a g n o s e : Schale biserial gebaut, in jeder Reihe etwa 5—7 Kammerchen. Suturlinien limbat,

mit verlängerten Verzierungen versehen. Mundung halbkreisíormig auf der Basis der letzten
Kammer.

Beschreibung: Schale kalkig, ganz gebaut; Kammerchen von beiden Seiten zusammen-
gedruckt; Septen limbat, gebogen und uber die Skulptúr der Kammerchen stark emporra-
gend. Mehr als 2/3 der Schale ist durch verlängerte stumpfe (abgerundete) Knollen verziert.
Am Rande der letzteren zwei alternierenden Kammerchen sind „Säume", zwischen welchen
die oberen Kammerwände in Form von kleinen Kehlen vertieft sind. Die Mundung ist
halbkreisíormig an der Basis der letzten Kammer. Lange 0,35-0,40 mm, die maximale
Breite 0,26-0,30 mm, Dicke 0,12—0,16 mm.

Von der Art Sigalia deflaensis, mit der sie phylogenetisch verbunden ist, unterscheidet sich
die Art Sigalia carpatica nov. sp. durch die Form der Kammern, Verzierung und den Charakter
der Suturen. Während fúr die Art S. deflaensis feine gestreifte Verzierung charakteristisch ist
und die Kammern vorne, hinten und auch oben abgerundet sind, bei der Art S. carpatica nov. sp.
ist die Schale vorne und hinten winkelartig geformt und der obere Teil vertieft.

AndererseitS ähnelt die Art S. carpatica nov. sp. durch ihre Verzierung und Form der Kammern
dem biserialen Teil der Art Gublerina decoratissima (nur die alternierenden Kammerchen sind
kompakt eingereiht und das vermehrte Štádium Ist nicht entwickelt). Bei der neuen Art haben
wir nie die Tendenz zur Dichotomierung der Kammerchen beobachtet, wie es z. B. im biserialen
Teil der Art Gublerina decoratissima der Fall ist.

Vorkommen: in den Westkarpaten beginnt sie im Obercogniac, mit maximaler Verbrei-
tung im Santon der Klippenzone in der Umgebung von Podhorod, seltener, bei Hanušovce (Ost-
slowakei), aber auch im Gebirge Brezovské Pohorie und Myjavská Pahorkatina (Westslowakei).

Geologisches Inštitút D. Štúr's,
Bratislava
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Vysvetlivky k tab. VI-VIII

Tab. VI
la—c Hedbergella roberti (Gandolf i), záp. časť bradl. pásma (Led. Rovné), alb, cca 100X zv.;
2a—c, 3a—c Rotundina stephani (Gandolf i) záp. časť bradl. pásma (Ledn. Rovné), vrchný
alb — ?najspod. cenoman, zv. 100X; 4a—c Praeglobotruncana delrioensis (Plummer), záp.

časť bradlového pásma (Ledn. Rovné), spodný cenoman, zv. 100X.

Tab. VII
la—b Sigalia deflaensis (S i g a 1), vých. časť bradl. pásma (Podhorod), spodný santon, 100X zv.;
2a—b, Sigalia carpatica nov. sp., východ, časť bradl. pásma (Podhorod), sp. santon, 100X zv.;
3 Sigalia carpatica nov. sp. — paratyp, vých. časť bradl. pásma (Podhorod), sp. santon 70X zv.;
4 prechodná forma medzi Sigalia carpatica nov. sp. a Gublerina decoratissima (de Klasz)
vých. časť bradl. pásma (Podhorod), str. santon, zv. 70X; 5a—b Gublerina decoratissima (de

Klasz), vých. časť bradl. pásma (Podhorod), str. santon, zv. 70X.

Tab. VIII
1 Gublerina decoratissima (de Klasz), východná časť bradl. pásma (Podhorod), spodný santon,
zv. 70X; 2 Planoglobulina ex gr. acervulinoides (Egger), oblasť Brezovského pohoria a My-
javskej pahorkatiny („gosauský vývoj"), maastricht, zv. 70X; 3a—b Gublerina glaessneri
Bronniman & Brown, oblasť Brezovského pohoria a Myjavskej pahorkatiny („gosauský
vývoj"), masstricht, zv. 70X; 4 Gublerina aff. omatissima (Cushman & Curch), oblasť
Brezovského pohoria a Myjavskej pahorkatiny („gosauský vývoj"), maastricht, zv. 70X; 5a—c,
6 Gublerina acuta robusta de Klasz, východná časť bradl. pásma (okolie Hanušoviec),

maastricht, zv. 70X.
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