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Predslov.
V roku 1940 vyšlo „Štvrtovršie“, v roku 1942 „Treťovršíe“ 

na ešte v tom istom roku bola do tlače daná práca o „Druhovrší“. 
V roku 1945 —46 vyšlo „Pravršie“ s „Prvotnoživotovrším“ a prí
tomne, v r. 1947, vychádza „Prvovršie“.

Pri tejto príležitosti nech mi je dovolené vysloviť svoju úprimnú 
a srdečnú vdaku „Okresnému národnému výboru“, za umožnenie 
vydania tejto priekopníckej, prvej slovenskej stratígrafickej práce 
geologickej.

Geologia je prvotriedne „internacionálna“ veda a predsa do
týka sa i nášho domova, nášho užšieho slovenského života a vie 
byť pre Slováka i „slovenskou“. Preto nie je jedno, ako sa pestuje 
geologia na Slovensku, alebo v širšom rámci, v Československej 
republike. Je potrebné viac porozumenia, viac lásky, viac seba- 
žertvy i pre ten kus zeme, ktorý obývame.

„Prvovršie“ je sostavené podľa nemeckej knihy Dr. E. Kaysera 
-a podľa „odtlačkov“ mne venovaných.

V Liptovskom Sv. Mikuláši dňa 14. apríla 1947.

AUTOR.



Úvodom.
Keď všetky vrstvy, ktoré obsahujú skameneliny, podelíme 

na štyri časti: proterozoikum, paleozoikum, mesozoikum, keno- 
zoikum, tak „paleozoikum“ je druhým oddielom v tomto ohrom
nom skameneliny obsahujúcom komplekse vrstiev.

„Paleozoikum“ zas delíme na nasledovné formácie: na 
„kambrium“, .silu r“, „devon“, „karbon“ a „perm“.

Niektorí geologovia neuznávajú kambrium a perm za do
statočne jednotné formácie a tvrdia, že kambrium je súčiatkou 
siluru a karbon súčiastkou permu.

Vrstevný kompleks týchto spomenutých piatich formácií 
je až 20 km hrubý.

V Nemecku tento ohromný vrstvosled bol „prechodovrším“ 
či drobovrším pomenovaný, nakoľko leží pod karbonom. Keďže 
sa vtedajší geologovia nazdávali, že droby, drobové pieskovce 
len v paleozoiku a to pod karbonom prichodia, ale neskôr sa 
zistilo, že prichodia i v kulme (Horný Harc), ba i v ligurskom 
flyšovom paleogéne. Vo vrchných vrstvách paleozoika, ako 
v karbone a zčiastky i v perme, prichodia uholné lože a tieto sú 
pre menované formácie veľmi významné. Pod „drobou* rozumie
me jemný, až hrubozrnný, na kremeň bohatý pieskovec, ktorého 
zrnká pozostávajú zo živca, z úlomkov mliečneho kremeňa, z hli
nených a kremenných bridlíc, alebo zo zrniek iných starších 
hornín.

Okrem spomenutých hornín prichodia medzi paleozoickými 
vrstvami menovite hlinené bridlice, sprevádzané pokrývačskými 
bridlicami, ďalej fylity, pieskovce, kremence, slepence, kremenné 
bridlice a rôzne vápence a sliene. Z eruptívov prichodia: žula, 
syenit, diorit, diabas, kremenný porfýr, porfyrit, melafýr a iné 
menej rozšírené vyvreleniny, ako i ich tufy.

Tu vystupuje najstaršia fauna a flóra zeme, rozšírená po 
celom svete a vystupuje hojne a určite nie tak, ako v protero-
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zoiku, kde je ešte veľmi málo dobre udržaných skamenelín a* 
to ešte i medzi nimi je mnoho problematických.

Paleozoikum trvalo veľmi dlho a preto chápeme, že flóra 
a  fauna jednotlivých vrstiev sa značne rôzni, ale z istotou 
môžeme tvrdiť, že Angiospermi a listnaté stromy sú tomuto 
času ešte neznáme. Vystupujú v paleozoiku prevažne Krypto- 
gamy, z nich hlavne Lepidophyty, ako Lepidodendrony, Sigilla- 
rie, ku ktorým sa pozdejšie pridružujú, v druhej polovici času, 
Konifery a Cykadey.

Z fauny úplne chybujú savce, ale prichodia vo veľkom 
množstve Crinoidey, rugosové a tabulátové Korale, z mäkký
šov Brachiopody a Nautilidy, Goniatity, ďalej niektoré Trilobity 
a Krustacey j(Eurypteridy), z rýb placodermálne a heterocer- 
kálne Ganoidy. V druhej polovici paleozoika už vystupujú 
z Amphibiov Stegocephaly a na koniec vystupujú ešte nie
ktoré plazy.

Čo sa týka polohy vrstiev paleozoika, tieto vrstvy sú 
v strednej a južnej Európe, ale i mimo Európy všade silne 
zvrásnené, postavené, rozdrvené a mnohými vrhami a pre
sunmi z pôvodného miesta odtisnuté a prehodené. Len na nie
ktorých miestach zeme je ich poloha nerušená a ich vrstvy 
viac-menej horizontálne ležia. Horizontálnu polohu týchto vrstiev 
pozorujeme v severnej a severovýchodnej Európe a vo východ
nej Severnej Amerike.



I. ČASŤ.

Kambrium.

Vo všeobecnosti.
Kambrium pochodí od anglického slova „cambrian“ a me

novalo sa ním prítomné vršstvo Walesu. Kambrium zaviedol 
do geologickej literatúry Sedgwick v r. 1833, ním označil se
verného Walesu najstaršie vrstvy, obsahujúce zrejmé a hojné 
skameleniny. Niekoľko rokov pozdejšie oddelil Murchison kam
brium od siluru a silurom nazval mladšie vrstvy kambria. 
V tom čase sa o devone ešte nehovorilo, len o báze karbonu, 
ktorá pozostávala z červených pieskovcov („old red“).

Zprvoti Sedgwick a Murchison spolupracovali a v geolo
gickej literatúre i jednotne vystupovali, neskôr v ich práci 
nastala zmena.

Sedgwick tvrdil, že kambrium je samostatná, dobre vyvinutá 
formácia, kdežto Murchison bol tej mienky, že medzi silurom 
a kambriom nieto prirodzených hraníc. Fauna kambria je, po
merne oproti siluru, chudobná a tak vlastne silur hodne hlboko 
zasahuje do kambria, takže kambrium je vlastne len bázou siluru.

Napriek tomu, že Murchison sa časom stal prednostom 
„Štátneho geologického ústavu“ Veľkej Británie, niektorí geo
lógovia s ním súhlasili, ale boli niektorí, ktorí mu protirečili, 
totiž boli inej mienky. Medzi podporovateľov mienky Murchi- 
sona patril v prvom rade Joachim Barrande, ktorý v Čechách 
skúmal paleozoické vrstvy. Barrande rozlišuje český silúr na 
vrchný a spodný, ba rozoznáva tu ešte jednu staršiu faunu, 
ktorú prvou či „primordiálnou“ faunou menuje. Ale primordiálna 
fauna je vlastne ekvivalentom Sedgwickovho kambria. Fauna '
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kambria vyznamenáva sa Trilobitmi, ktoré boly (Paradoxides) 
okrem Škandinávie i v Severnej Amerike nájdené a tak napriek 
týmto, kambriu nepriaznivým snahám, je kambrium vždy ča
stejšie a viac spomínané a vo svojej formáciovej pozícii reha
bilitované. Dnes sú ruskí, škandinávski, severoamerickí a me
novite anglickí geologovia o samostatnosti formácie kambria 
presvedčení, len Francúzi ešte sledujú námet Barrandeov a 
kambrium menujú „primordiálnym silurom“.

Angličania zas, a to podľa učenia univerzity v Cambridge, 
tvrdia, že i spodný silur patrí do kambria a len vrchný silur 
je  typickým samostatným silurom. Američan Marcou narádza 
na pomenovanie kambria výraz „takoniskej“ systémy, ktorý sa 
ale neujal.

Z toho všetkého je zrejmé, že výraz kambria, ako formácie 
je oprávnený.

Rozšírenie a vývoj kambria.

V Európe bola formácia kambria menovite v Anglicku 
študovaná. Tu prichodí kambrium v severnom a južnom Wa- 
lesi, v Shropshire, Warwickshire a v Malvern Hillse. V Škót
sku je kambrium známe na severe, kdežto v írsku práve tak 
prichodí na východnom (Wexford, Wicklof), ako i na západnom 
(Galway)- pobreží.

V najspodnejších vrstvách prichodí trilobit Olenellus, po
tom nasledujú vrstvy paradoxidesové, až na samom vrchu pri
chodia vrstvy olenusové. Tento vrstvosled je nasledovne roz
členený :
Nadložie: Dictyograptusové bridlice.

[ Skupina dolgelley

Ä E Ä 557’ i Skupioa pfestinioe{ Skupina maentwrog.

0 , , í JVIenewian
V rstvy • eS° Ve { ‘Harlech grits a llanberiské bridlice(?)

I Skupina solvy.
Spodná časť comíeyského pieskovca 

Olenellusové vrstvy: { Škotský serpulite grits a fucoid beds
Skupina caerfai.



Známosť o týchto vrstvách a ich skamenelinách si len pomaly 
razila cestu a len v roku 1845 bola v nich objavená prvá ska
menelina: Lingulella Davissi a na počiatku 60. rokoch prvé 
Paradoxidy. Tieto skameneliny dlho boly považované za naj
staršie, až keď v r. 1888 podarilo sa Lapworthovi hlboko pod 
paradoxidesovými vrstvami objaviť ešte staršie olenellové ska
meneliny, zmenil sa náhľad na vek týchto vrstiev. Olenellové 
skameneliny boly neskôr i v Škótsku, taktiež i v južnom Wa
lesi objavené.

V južnom Walesi, predvršie „Svätého Dávida“, skúmal geol.
H. Hicks. Tu prichodí skupina „caerfai“, pozostávajúca zo sle- 
pencov, pieskovcov a bridlíc a obsahujúca Olenellus sp. Lingu
lella primaeva a Lingulella ferruginea, Discina a plazivé stopy 
Annelid. Táto skupina leží na diskordantnom eozoickom pod
klade, v hrúbke nie celých 1000 m. Na týchto vrstvách leží 
skupina solvy, pozostávajúca z červených a zelených bridlíc 
a pieskovcov, s pomerne bohatou faunou (Paradoxides, Para- 
doxides Harknessi, Paradoxides aurora, Conocoryphe solvensis, 
Agnostus).

„Harlech grits“ a „llanberis slates“ sú najstaršie kambrické 
vrstvy až 2000 m hrubé, počínajúce sa slepencami a pokraču
júce sa pieskovcami, na ktorých boly pozorované čeríny mor
ských vín a vysychavé trhliny, ale žiadne skameleniny. Len 
llanberisové vrstvy, pozostávajúce z fialovočervených bridlíc 
s vložkami drobných pieskovcov, okrem Fucoidov, ktoré už 
od dávna boly známe, obsahujú i Trilobity (Conocoryphe viola). 
Na týchto vrstvách tak v severnom, ako i v južnom Walesi pri
chodia vrstvy „menevianskej“ šerie, sú to asi 100 m hrubé bri- 
dličné pieskovce, v ktorých okrem Trilobit (Paradoxides Hicksii, 
Paradoxides Davidis, Conocoryphe, Arionellus, Agnostus) pri
chodí i Theca, Orthis, Obolella, tiež špongiové ihlice (Proto- 
spongia) a iné petrefakty.

Hlavnú časť anglického kambria tvoria 1500 m hrubé vrstvy, 
pozostávajúce z tmavých hlinených bridlíc s vložkami tvrdých 
pieskovcových lavíc, zvané „lingula flags“. Pomenovanie nosia 
od Lingule (Lingulella) Davisii a delíme ich na 3 časti, tieto 
zase na viaceré pásma, nasledovným spôsobom:
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3. Skupina 
dolgelley

2. Skupina 
pfestiniog

1. Skupina 
maentwrog

Vrchná: Olenus (Peltura) scaraba-
eoides a Sphaero- Orthis
phtalmus lenti-

Spodná: Olenus (Parabolina) spi- cularis
nulosus

Vrchná: Olenus micrurus j Lingulella Davisii 
Spodná: brodivé stopy } Hymenocaris ver-

J micauda 
r
| Agnostus

Vrchná Olenus truncatus 
a cataractes

Spodná: Olenus gibbosus pisiformis

Pokrov lingulových bridlíc tvoria dictyonemové bridlice 
nielen vo Walesi, ale i v Škandinávii, v Baltickej oblasti a 
vo východnej Kanade, o ktorých sa nazdávali, že patria ešte 
do kambria. Neskôr ale bolo dokázané Mobergom a Groomom, 
že patria do najspodnejšieho siluru, ako bazálne vrstvy tejto for
mácie. V týchto vrstvách prichodia vo veľkom množstve Grapto- 
lithidy Dictyograptus (Dictyonema) socialis =  flabeliformis.

Dobre vyvinuté kambrium prichodí i pri Shropshire. Tu 
ho delíme na spodné, stredné a vrchné. K spodnému a stred
nému patria vrstvy „comleyské“, sandstoneské, ktoré v spodnej 
časti obsahujú Olenelly, vo vrchnej Paradoxidesy. Na týchto 
ležia vrstvy vrchného kambriuma, pozostávajúce zo shineton 
shalesu, ktoré zodpovedajú lingula flagsu, tedy vrchnému 
kambriu.

Menej dobre je už vyvinuté kambrium v Malvern Hillse.
V severozápadnom Škótsku kambrické usadliny ležia dis- 

kordantne na praekambrickom „torridonovom“ pieskovci. Tu 
v spodnej časti kambria, pozostávajúcej z kremencov, nacho
díme veľmi mnohé valcovité rúrky („pipes“), sú to stopy črviaka: 
Scolithus linearisa. Na týchto vrstvách ležia dolomiticko-pieskov- 
covité usadliny, ktoré okrem kuželovitých rúrok (Pteropodyr 
prve Cephalopody (?)) obsahujú i pozostatky Olenellusa (Olenel- 
lus gigas, Olenellus Lapworthi). Na týchto ležia, 500 m hrubé, 
masívne dolomity a vápence, ktoré vo vrchnej časti obsahujú 
už i spodnosilurské skameneliny (Orthoceras, Maclurea).

V írsku prichodia na mnohých miestach červené a zelené 
bridlice i droby, menovite vo Wiclowe a Wexforde. Škoda, že
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tieto obsahujú len málo skamenelín, okrem plazivých stôp An- 
nelid obsahujú len problematické Oldhamie, ktoré predtým boly 
považované za rasy, dnes len za obyčajnú zvrásnenú hmotu 
bridlíc.

Švédsko a N órsko. Vo Švédsku je kambrium veľmi dobre 
vyvinuté, natoľko, že sa dá i na pásma podeliť, obsahuje značný 
počet skamenelín, utvorilo sa v hlbšom mori, je pelagického 
pôvodu a obsahuje tmavé bridlice a vápence. Vrstvy kambria 
vo Švédsku nie sú tak silné, ako v Anglicku, kde pozostá
vajú prevažne z hrubšieho klastikumu, ale sú ku štúdiu spôso- 
bilejšie. Škandinávske kambrium poznáme z prác Angelina, 
Kjerulfa, Linnarssona, Brôggera, Nathorsta, Tullberga a Holma.

Dokým v Anglicku je kambrium veľmi porúchané, zo svojho 
pôvodného miesta vytisnuté, zatiaľ vo Švédsku, menovite na 
juhu a na ostrove Ôlande, má pôvodnú, až po dnešné dni 
v pôvodnosti zachovalú horizontálnu, sedimentačnú polohu 
(Ôster Gôtland, Kinekulle, Hunne, Halleberg).

Na báze švédskeho kambria leží na zvrásnenom, pravršnom 
podklade, v mohutnom vývine pieskovec, ktorý už obsahuje, 
keď i poskrovne, skameleniny. Spodnú časť tohoto pieskovca 
pomenovali „eophytonom“, vrchnú časť „fucoidovým“ pieskov
com. V eophytone prichodia hrancové a pyramidálne okruhliaky, 
ktoré poukazujú na mohutné vetry, ktoré v tom čase oživovaly 
a pretvorovaly pobrežie „dún“. Najnovšie sa tu našly stopy 
medúz a podobná skamenelina Obolusu (Mickwitzia monilifera) 
pri záhadných stopách rastlín (Cruziana). Holm preto tento 
pieskovec menuje „mickwitziovým“ pieskovcom. Vo vrchnej časti 
tohoto pieskovca prichodia už i Trilobity, ako Olenellus (Holmia) 
Kjerulfi. Na pieskovci ležia tmavé bitumenné, niečo vápenité 
bridličné hliny, ktoré predtým boly na viacerých miestach na 
výrobu alaunu (liadku) použité a preto liadkovými vrstvami 
pomenované (pri Andrarmena Ôlande atď.). Tieto bridlice v spod
nej časti obsahujú Paradoxides oelandicusa (Tessini, Forchham- 
meri) a vo vrchnej časti Olenus truncatusa. Preto Linnarson delí 
tieto vrstvy na paradoxidové a olenusové. V nadloži olenuso- 
vých bridlíc prichodí Dictyograptus.

Rozdelenie spomínaného kompleksu vrstiev je nasledovné^ 
í Pásmo dictyograptusové — báza siluru 

Alaunové bridlice { Olenusové bridlice
I Paradoxidesové bridlice.
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Spodný pieskov- 
cový tvar

Pásmo z Olenellusom (Holmia) Kjerulfi'i 
Fucodiový pieskovec j
Eophytonský či mickwitziový pieskovec 

z Cruzianou, so stopami medúz, Mickwi- 
tzia monilifera.

Vo švédskom kambriu pracoval: Torell, Linnarsson, Nathorst 
a  menovite Tullberg, ale Mobergovo rozčlenenie švédskeho 
kambria je tak dôkladné, že sa môže aplikovať i na územie 
Nórska.

Olenusové
vrstvy

Pásmo Acerocary 
„ Peltury (scarabaeoides)
„ Eurycare
„ Parabolina spinulosy a Orthis lenticularia
„ Agnostusa (pisiformis)

Paradoxi-
desové
vrstvy

Vrstvy forchhammerské

Vrstvy tessiniské

Vrstvy oelandicusové

Pásmo Agnostus laevi- 
gatusa 

Pásmo Centropleura 
Lovénia 

Pásmo Paradexides 
Davidisa 

Stredné tessiniské lože 
Pásmo Conocoryphe 

exsulansa 
Pásmo Paradoxides 

oelandicusa

Olenellu | p^gmo Olenellusové (Holmia) Kjerulfi
sove

vrstvy l ^ smo Olenellusové (Schmidtiellus) Torelli

Johnstrup pracoval na ostrove Bornholme a zistil, že je 
tu kambrium značne rozšírené. Celkom tak, ako vo Švédsku, 
pazostáva na spodku z fosilných pieskovcov („nexô-ové“ pies
kovce), na ktorých ležia zelenošedé pieskovité bridlice, na nich 
alaunové bridlice s tenkými vložkami smrďatého vápenca 
(andrarumský vápenec).

Dictyograptusové bridlice sú tu 5 m hrubé a sú počiatkom, 
na nich ležiaceho, spodného siluru.
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Rozčlenenie kambrického pásmosledu, paradoxidesovýcb 
vrstiev v Anglicku, v celej Škandinávii, v Čechách, v južnej 
Európe a v Atlantickej oblasti severnej Ameriky je nasledovné: 

Pásmo Angnostus laevigatus, 
pásmo Paradoxides Forchhammeri, 
pásmo Paradoxides Davidis, 
pásmo Paradoxides Tessini (abenacus), 
pásmo Paradoxides rugulosus (eteminicus), 
pásmo Paradoxides oelandicus (lamellatus).

Grônwall podelil škandinávsku oblasť na SV oblasť a na 
JZ oblasť. V prvej oblasti chybuje „oelandové“ pásmo, v dru
hej chybuje „davidisové“ pásmo. K druhej oblasti patrí: ôland, 
Óstergôtland, Nerike a ústredné Nórsko; k prvej patrí: Born- 
holm, Schonen a Kristiania.

Baltická oblasť. V kambriu — ako Dr. Kayser spomína 
— v okolí Petrohradu a v okolí ruských východných jazierr 
pracoval od 50. rokov minulého storočia až po rok 1909 Friedr. 
Schmidt, zo starších pracovníkov tu pracoval Pander, Verneuil,. 
Kayserling a Eichwald. Poloha vrstiev je i tu, tak ako vo Švéd
sku, skoro vodorovná a niektoré z vrstiev, ako vrstvy bela
sých hlín, podnes zachovalý svoju mäkkú povahu.

Bolo pozorované, že tu na žule a rule ležia vrstvy belás- 
kavej, vlastne zelienkavej hliny, ktoré, ako sa to vrtmi pri 
Petrohrade dokázalo, sú asi 100 m hrubé a obsahujú pieskovú 
vložky. Tieto vložky na spodku prechodia do pieskovcov a ob
sahujú slabé stopy skamelenín. Ehrenberg v nich obsaženó 
zrná glaukonitu považuje za jadrá Foraminifer a okrem gluako- 
nitických zŕn prichodia tu i slabé stopy rias (Álg). Vo vrchnej 
časti sa táto zelienkavá hlina zamieňa s pieskovcom. Tu v týchto 
vrstvách boly objavené Platysolenity (úlomky stebiel alebo 
ramien Cystideov) a Volborthelly (primitívne, malé, rohu po
dobnými mušlami opatrené Orthocery), ktoré boly tak vo Švéd
sku, ako i v Kanade nájdené v spodnom kambriu. Novšie sa 
tu našly ešte nasledovné skameneliny: Olenellus (Mesonacis> 
Mickwitzi, (je to najstarší europský Trilobit, starší než O. Kje- 
rulfi); dva druhy slimáka Patella, medúzy Scenella (Mickwitzia 
monilifera); ďalej Obolella a Discina a konečne na povrchu 
vrstiev prichodia, rastlinám podobné, ale prevdopodobné- 
pseudoorganické vydmeliny: Cruziany. Keď tieto vrstvy vyhlá
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sime za ekvivalentné švédskemu, eophytonskému pieskovcu, 
potom musíme i na ňom ležiace 10—15 m hrubé vrstvy, bez 
skamenelinového pieskovca, vyhlásiť za ekvivalentné švédskemu 
fucoidovému pieskovcu, ktorý podobne neobsahuje skameleniny.

Na týchto vrstvách ležia „ungulatové“ pieskovce, ktoré do- 
staly svoje meno od odtlaku, kopytu podobného, svala inušiel.

F. Smidt pozoroval, že pod ungulatovým pieskovcom leží 
„fucoidový“ pieskovec, ktorý vo vrchnom horizonte obsahuje 
okruhliaky, poukazujúce na premenu sedimentácie a na verti
kálny pohyb, tiež i na rozrušenie vrchného pieskovca, z kto
rého okruhliaky povstaly a tak tu nastáva v sedimentácii 
medzivrstevná, časová medzera.

Na ungulatovom pieskovci ležia asi 7 m hrubé, tmavé, 
bituminózne, bridličné platne s Dictyograptus flabelliformis, 
ktoré vo Švédsku a v Anglicku sú už do spodného silúru 
vraďované.

Baltické provincie: Švédsko: Nórsko:
Nadložie: Dyctyonemové bridlice

zo silúru Olenusové
Olenusové Ungulatové pies Olenusové vrstvy bridlice
v rs tv y : kovce z Obolus 

Apollinis
(bridlice)

Paradoxi- Paradoxidové vrstvy Paradoxi-
desové Medzera (bridlice) dové bri
v rstvy :

Pásmo Olenellus
dlice
Pásmo

Fucoidový pies Kjerulfi Olenellus
Olenellu- kovec Fucoidový piesko Kjerulfi
sové vec
v rs tv y : Pásmo Olenellus- Mickwitziový či

NajstaršíMickwitzi eophytonový pies
Belasá hlina kovec pieskovec

a piesok
Z horeuvedenej tabely vidíme vývoj kambria v Baltickej 

provincii, so vzťahom ku Švédsku a Nórsku.
Algonkium prichodí ešte i pri Ravaniči v minskom okrese, 

kde vyčnieva zpod diluvia.
Tu zpomedzi starosilurských glaukonitických vápencov vy

čnievajú tmavošedé hliny a ungulatské pieskovce.

t
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V glaukonitických vápencoch prichodí Megalopsis a tmavo
šedé hliny, povstalé zvetraním dictyograptusových bridlíc.

Cele škandinávskemu kambriu podobné kambrium, prichodí 
v Poľsku, napriek odstredivej polohe, v Lysogore, pri Visle, pri 
Sandomíri, kde vystupujú kremence a bridlice, obsahujúce Pa- 
radoxides cf. Tessini, Agnostus fallax a gibbus, ^iostracus 
a Lingule.

Čechy. V Čechách skameleniny kambria sú už veFmi dávno 
známe, zaoberal sa s nimi horlivý prírodoskúmatef Joachim 
Barrande, inak pôvodom Francúz, ale žijúci v Čechách, v Prahe, 
a po smrti všetky svoje sbierky daroval českému múzeu. Viac 
než 40 rokov sbieral tieto skameleniny, ktoré ale on zahrňoval 
do spodného, najstaršieho silúru.

V roku 1846 vyšla jeho, na tomto poli spracovaná, prvá 
práca („Notice préliminaire sur le systéme silurien de la 
Bohéme“), druhá v roku 1847, (spracovanie Brachiopodov) a 
potom r. 1852 hlavné dielo: „Systéme silurien du Centre de la 
Bohéme“. Je to dosiaľ najväčšia monografia svojho druhu na 
celom svete. Barrande sám z nej uverejnil, z atlasmi, 23 sväz- 
kov. Umrel dňa 5. októbra 1883 vo Frohsdorfe pri Viedni, 
kde je i pochovaný. V prvom sväzku sú opísané Trilobity, 
v druhom Cephalopody, v treťom Pteropody, v piatom Brachio- 
pody, v šiestom Acephaly atď * Po Barrandeovej smrti sa s čes
kým paleozoikumom menovite zaoberali: O. Novák, F. Katzer 
a J. Jahn.

Najstaršie usadliny Čiech sú utvorené v podlhovatej paňve, 
ktorej hlavná osa meria asi 150 km a malá osa asi 50 km. 
Hlavná osa tejto paňvy prebieha juhozápadným smerom z Ouval 
cez Prahu, Beroun a Plzeň až po Klatovy a Domažlice.

Najmladšie vrstvy tejto paňvy nachodíme v prostriedku, 
najstaršie na okraji a tieto ležia na eozoických horninách, na 
algonkiu. Sú to fylity s vložkami slepencov, pieskovcov a vá
pencov. Lipold ich menuje príbramskými bridlicami.

Barrande toto súvrstie podelil na poschody (štoky) a po
menoval ich etážami a tieto poznačil veľkými literami (A, B, 
C, D, E, F, G, H), menšie oddiele (pásma =  zóny) týchto po-

*) Siedmy sväzok sostavi] W. Waagen (Cystidey) a Wagen i Jahn (Cri- 
noidey), ôsmy sväzok Pocta (Bryozoy a Anthozoy i Atcyonarie), další svä
zok Jar. Perner (Gastropody).
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schodov označil malými literami a číslami (0; bls b2; 0; dj, d2T 
^3 ' ^5> e„ e2, fx, f2, 0, 0).

Neskoršie sa zistilo, že Barrandeova etáža „A“ je dokonca 
praekambrického veku a len čiastka etážy „B“ je už kam
brium. Ku prvým patria príbramskó bridlice, ku týmto prí- 
bramské hrubozrnné pieskovce (grauvaky =  droby).

Tento vrchný rad sa započína so slepencami hrubých zŕn, 
na ktorých ležia v rôznej polohe grauvakové pieskovce, kre. 
mence a bridlice. V týchto vrstvách dlho nenašli žiadnych ska- 
melenín, okrem plazivých stôp črvače a „skalných jadier“ 
z istého Orthisu, len neskoršie sa podarilo i tu objaviť hojnejšie 
nálezisko skamenelín (menovite pri Tejroviciach) a to faunu 
pozostávajúcu prevažne z Trilobit a Brachiopodov (Orthis Kut- 
hani, Ptychoparia, Ellipsocephalus, Arionellus atď.). Hoc Para- 
doxides tú neprichodí, predsa sú tieto vrstvy považované za 
bazálne vrstvy Paradoxidesa.

Tieto vrstvy vyššie prechodia do Barrandeovej etáže „C“. 
Sú to zelienkavé, hruboplatňové bridlice, pozostávajúce z nie
koľko sto metrov hrubých, hlinitých bridlíc, ktoré obsahujú 
dobre udržanú, bohatú faunu Tribolit. Najviac tu prichodia druhy 
Paradoxidesov a to tak „bohemicusa“ ako „spinulosusa“, ďalej 
Conocoryphy, Ellipsocephalus, Arionellus, Agnostus a iné. Ďalej 
tu prichodia: Hyolithes či Theca, jeden pár Brachiopodov (Orthis, 
Obolus) a niekoľko Cystideov. Tieto „jinecké bridlice“ sa na
chodia na južnej strane panvy pri Jinci a v Skrejoch, na se
vernej strane paňvy.

Vo švédsko-anglických paradoxidesových vrstvách, jinecké 
vrstvy, zodpovedajú regulosusovému a tessiniovému pásmu.

Tieto vrstvy Barrande označil Dja. Pri Jinci ležia konkor- 
dantne s paradoxidesovými bridlicami a obsahujú Obolelly, 
Lingule, Conularie a pozostávajú z kremičitých drobových pies
kovcov. Na týchto ležia transgredačné diabasové tufy a červené 
železivé vrstvy, ktoré Barrande označil DjjS a patria už do siluru.

Táto, tu pozorovaná trensgresia vysvetľuje, prečo chybujú 
v Čechách severoeuropské olenusové vrstvy. Ale v Čechách 
i olenellusové vrstvy chybujú — píše Dr. Kayser — preto sú 
tu, v paradoxidových vrstvách, len ekvivalenty vyvinuté.

V chýrnej stredočeskej, elipsovitej,svetoznámej Barrandeovej 
paňve, prichodia štyri útvary a to : praekambrium či algonkium, 
reprezentuje ho etéža A a čiastka B; kambrium, pozostávajúce

Í



z čiastky etáže B a z celej etáže C (B bolo podelené na „zóny* 
bx b2); silúr pozostáva z D a to sa delí na pásma dx, d2, d3„

d5 a tiež ešte i z E a to sa delí na ex, e2 a konečne devon, 
pozostáva z F, G, H. Ovšem Barrande si túto paňvu veľmi 
zjednodušil, podľa neho okrajové vrstvy zapadajú do stredu 
a v prostred paňvy nachodiace sa vrstvy tvoria synklinu. Pri 
ďalších prieskumoch sa zistilo, že uloženie vrstiev je nie tak 
jednoduché, ale že sú tu vrstvy polámané, poprehybované, 
vpadnuté, naddvihnuté a presunuté. Ich pôvodné uloženie bolo 
síce vodorovné, ale koncom devouu a v karbone už boly značne 
dislokované, takže vytvorily paňvu, smerujúcu od Domažlíc na 
severovýchod. Neskôr boly tieto vrstvy ešte aj inými pokryté, 
dnes sú tieto ale prevažne odplavené a základ paňve je pre- 
kryštalovaný, takže má vzhľad pravršia. Dnes sá nám javí tvar 
paňvy, ako mierne zvlnená vysočina, alebo ako miestami za
lesnené vršstvo.

N em ecko. V Nemecku je kambrium nie veľmi rozšírený. 
Prichodí vo vrchoch Fichtla a v susednom sasko-thúrinskom 
V ogtlande. Pozostáva zo zeleno-šedých, sliedo-piesočných, fyli- 
tom sa podobajúcich hlinitých bridlíc, s vložkami kremencov 
a leží na starších fylitoch. Tu sú skameneliny zriedkavé, našly 
sa iba niektoré, zle udržané mušle. Niečo bohatšiu faunu ob
sahujú pri Leimitzi, blízko Hofu. Podľa tejto fauny súdiac, Bar
rande vraďoval spomenuté vrstvy medzi kambrium a silúr, 
najnovšie výskumy ale dokázaly, že sú to najspodnejšie vrstvy 
silúru a sú totožné so švédskym ceratopygovým vápencom a 
anglickým tremadokom.

Južne od Aachenu, vo Vysokom Venne, prichodia tiež vrstvy 
kambria. Od nich západne prichodí kambrium vo vrstevnom 
jadre, prerezanom Maasou „v masíve rocroiovom*, pozostáva
júcom z rôznych fylitov, z hlinitých, strechových bridlíc a kre
mencov. Na týchto vrstvách okolo leží diskordantne devon.

V oblasti Maasu kambrické vrstvy delíme, podľa A. Du- 
rnonta a J. Gosseleta, na spodné, menované „devillo-revinie- 
nom* a na vrchné, menované „jalmienom“. Sem, ku spodným, 
patria červené a zelienkavé strechové fumayské bridlice, v kto
rých najnovšie, pri Reviniene, bola nájdená mušia Mediolopsisu 
podobná.

„Venn“ je tektonicky značne komplikovaný. Holzapfel tu ro
zoznáva najspodnejší, stredný a vrchný stupeň kambria. Naj-

2
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spodnejší stupeň pozostáva zo zelienkavých, sericitových fylitov 
a kremencov (devilleový stupeň), stredný z čiernych fylitov a 
kremencov (revinský a či vennský stupeň) a vrchný z bela
sých strechových bridlíc, kremencových fylitov a z eruptívov 
{salmský stupeň). V tomto stupni, pri belgických kúpeľoch 
Spaa, sa našly skameneliny (Agnostus, Oldhamia, Dictyograptus 
flabelliformis), ktoré na najmladšie kambrium, pofažne na naj
spodnejší silúr poukazujú. Podľa Holzapfla tieto vrstvy môže
me prítomne rozdeliť na:

3. Spodný silúr (salmový =  tremadokový stupeň),
2. Vrchné kambrium (revinský, či Lingula flagský stupeň),
1. Stredné kambrium (devilleský, či llanberiský stupeň).

Francúzsko. Tiež i vo Francúzsku je kambria málo, jeho 
tektonika je značne komplikovaná a skameneliny sú zriedkavé. 
„Montagne Noire“ leží južne od Centrálneho platóva a je zau
jímavý práve tým, že v ňom prichodí kambrium z niečo bo
hatším množstvom skamenelín. Tu sa vrstvy kambria započí- 
najú vápencami, v ktorých prichodí skamenelina Archaeocyathus. 
Túto skamenelinu objavili najprv v Španielsku, potom v Sar- 
dinii, v Severnej Amerike a v Sibírii. Ale nevedieť dosiaľ, kde 
vlastne patrí, lebo jej systematické miesto nie je dosiaľ určené. 
Nevedieť, či je to koral, špongia a či vápencová Alga. Na tieto 
vrstvy sa ukladajú paradoxidesové bridlice, ktoré obsahujú 
veľké skameneliny Paradoxidesov (Paradoxides mediterraneus, 
Agnostus, Conocoryphe, Plychoparia, Acrothele atď.). Naj
vyššie ležia bridlice a pieskovce, ktoré okrem plazivých stôp 
červov, vôbec neobsahujú skameneliny.

V Bretagnei, na Bréoverione, ležia slepence, pieskovce, 
bridlice a vápence kambria, ku ktorým sa ešte značne družia 
eruptívy a ich túfy. Čo sa týka skamenelín, dosiaľ bola nájdená 
len Lingula (Criéi), ktorá ale prichodí len vo vrchnej časti vrstev- 
ných sérií.

Iberský polostrov. Tu tiež bolo na niektorých miestach 
nájdené kambrium, ako v Astúrii, v Aragone a v Leone. Nále
zisko kambria je tu podobné ako v Montagne Noirei, vo Fran
cúzsku. Sú tu viac tisíc metrov hrubé komplexy vrstiev, ob
sahujú len skameneliny paradoxidesového pásma (Paradoxides 
rugulosus Cord, Conocoryphe Sulzeri Schl. Ellipsocephalus a iné). 
Tieto skameneliny boly už v 50. rokoch minulého storočia
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2  Astúrie, Verneuilom a Barrandeom popísané, ale olenellusové 
a olenusové vrstvy sa ani tu ešte dosiaľ nenašly.

Fauna Tribolit, ktorá bola najnovšie Delgadóm, z „Monte
de Valbomu“ v Alemteju, v Portugalsku popísaná a ktorá je bo
hatšia, patrí pravdepodobne len do stredného kambria. Našly 
sa tu nasledovné skameneliny: Paradoxides, Hicksia, Micro- 
discus atď., rôzne mušle a Brachiopody.

S ard in ia . V južnej Európe, s kambriového hľadiska, už len 
Sardinia je spomenutia hodná. Tu sú kambrické vrstvy strmo 
postavené, povráskované a pozostávajúce z pieskovcov, kre
mencov, bridlíc a vápencov. Obsahujú i dosť bohatú, ale škoda, 
že zle udržanú faunu, s ktorou sa zaoberali: Bornemann, Me- 
neghini a Pompecki. Prichodia tu menovite Archaeocyathiny 
v značnom množstve, za nimi Trilobity a Brachiopody. Prichodí 
tu : Paradoxides mediterraneus, Conocoryphe Heberti a Levyi, 
Ptychoparia, Lingula, Obolella atd. Z týchto tu spomenutých 
skamenelín Pompecki uzatvára na vek stredného kambria.

Keď povážime, že sú olenusové a olenellusové vrstvy
kambria na severe Európy veľmi zriedkavé a že paradoxide-
sové vrstvy sú všeobecne rozšírené, z toho môžeme súdiť, že 
v strednom kambriu, na počiatku tohoto času, more zaplavilo 
celú strednú a južnú Európu a len ku koncu tohoto času sa 
odtiahlo.

Boly síce i miestne a opačné oscilácie mora a súše, načo 
^poukazuje baltická oblasť, ktorá v strednom kambriu bola súšou.

Mimoeuropské územie.

Severná A m erika je významná pre kambrium. Kambrické 
vrstvy prichodia tu na mnohých miestach a v značnej rozlohe. 
Môžeme ich sledovať od Atlantického oceánu až po Kaliforniu, 
od Kanady až po Alabamu, Arizonu a Texas. V Newyorskom 
štáte a v Kanade ležia na arcbaiku, vo vnútri kontinentu ale 
na algonkiu. Podklad kambria je tu hodne dislokovaný a zvrás
nený. Kambrium sa v ňom započína diskordantne ležiacimi zá
kladnými slepencami, ktoré miestami na tomto povrásnenom 
podklade i horizontálne ležia, ako v Newyorskom štáte a na 
.západe kontinentu.

S kambriom Severnej Ameriky sa mnohí odborníci zaobe-
2*
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rali (Halí, Emmons, Billings, Dawson, Meek, Hart, Whitfield, 
White, Matthew a menovite Walcott).

Hrúbka ae složenie kambria je tu na rôznom mieste rôzne, 
ale vo všeobecnosti môžeme hrúbku kambrických vrstiev od
hadnúť na 6000 m. Menovite je kambrium dobre vyvinuté zá
padne od Skalnatých vrchov v Utahu, kde kremence a pies
kovce dosahujú až 1200 m a vápence až 1800 m hrúbky.

V spodnom kambriu, v Nevade (Silver Peak), tiež prichodia 
1800 m hrubé vápence. V strednom kambriu v House Range, 
pri horstve Wasatch, nachodíme 1500 m hrúbku. Ešte i v Appa- 
lachoch nachodíme 4500 m hrúbku kambria, ale už vo vý
chodnej Kanade (Neufundlandé) táto hrúbka klesá na 1000 m.

Walcott podelil kambrium Ameriky na 4 hlavné oblasti, 
na oblasť: appalachskú, atlantickú, medzikontinentálnu a rocky 
mountainsku. V týchto tu menovaných oblastiach ďalej rozo
znáva celý rad podoblastí.

Frech podelil kambrium na „atlantickú“ a „pacifickú“ oblasť 
a tieto dve oblasti úplne stačia a sú i charakteristickými jed
notkami. Je zaujímavé, že všade tu, na Pacifiku, chybuje vodčí 
druh Paradoxides, kdežto v atlantickej oblasti je bohato zastú
pený. To si tak vysvetľujeme, že kambrické vrstvy Atlantika 
patrily atlantickej oblasti, už či to bola Európa alebo Amerika 
a preto sa tieto vrstvy a ich skameneliny shodujú.

Ku atlantickej oblasti zahrňujeme: východnú Kanadu, ďalej 
Labrador, Neufundland, Nový Braunschweig a takzvané Novo- 
anglické štáty. Ku pacifickej oblasti zahrňujeme celú vnútornú 
západnú časť oblasti až po Kaliforniu.

Tú istú faunu obsahujú vrstvy kambria na východnom 
pobreží Severnej Ameriky, čo i kambrické vrstvy Anglicka a 
Švédska.

Menovite vo vrchnom kambriu sa horniny i skameneliny 
týchto krajov shodujú. Celkom tak, ako olenusové vrstvy Švéd
ska, sú složené vrstvy i Nového Braunschweigu a Nového Fund- 
landu a tak i skameneliny sú spoločné týmto oblastiam (Orthis 
lenticularis, Agnostus pisiformis, Peltúra scarabaeoides, Para- 
bolina spinulosa. Sphaerophthalmus alatus).

Vo vrchnom a strednom kambriu je fauna Severnej Ame
riky značne rozdielna, len v spodnom kambriu sú makateíné- 
totožnosti medzi atlantickou a pacifickou oblasťou kambria.
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Významnejšie skameneliny spodného kambria sú: Olenel- 
ius, Holmia, Microdiscus, Conocoryphe, Hyolithes, Salterella, 
Mickwitzia, Kutorgina a tieto skameneliny prichodia práve tak 
na západe, ako na východe.

V spodnom kambriu je tedy fauna rovnaká v celej Se
vernej Amerike.

Zaujímavé je konštatovanie Dr. Kaysera, že „olenellusová 
fauna“ je vlastne kosmopolitická, lebo prichodí na celom 
svete a to tak v Európe, v Amerike, v Afrike, ako i v Ázii 
a v Austrálii.

V Severnej Amerike v kambriu bolo more značným po
hybom vystavené. S týmito pohybami mora zaoberali sa me
novite E. O. Ulrich a Ch. Schuchert. Z ich výskumov plynie, 
že v „spodnom kambriu“ stred kontinentu Severnej Ameriky 
bol súšou, len na okrajoch na západe, ako i východe sa tiahol 
pomerne úzky pás mora. Na západe sa tento pás tiahol od 
Kalifornie cez „Veľkú paňvu“ ku vtoku rieky Meckenzie a po
menovali ho „Kordelérskym morom“, ktoré tak spájalo Paci
fický oceán so Severným ľadovým morom. Na východe bolo 
toto pásmo užšie, pomenovali ho „Apalachským morom“, ktoré 
sa ťahalo od Mexického zálivu cez štáty Alabama, Pensylvánia, 
Vermont k Labradoru, kde malo spojenie s Atlantickým oceá
nom.

V strednom kambriu utvorilo sa značné, Medzikontinentálne 
more, ktoré Walcott menuje, podľa rieky Mississippi, „Morom 
Mississippovým“. Toto more bolo spojené s Kordilerským mo
rom, ale nebolo spojené s Appalachským morom, ktoré sa v tom 
čase hodne zmenšilo a toto more vytvorilo vrstvy, v ktorých 
sú hojné Tribolity z rodu Olenoides, charakterizujúce zas paci
fickú oblasť, do ktorej patrilo „Medzikontinentálne more“. Medzi
kontinentálne more sa udržalo, s malými zmenami, až po kar-
bon, ale vo vrchnom kambriu prestalo jeho spojenie s Paci- 
fikom.

Vrchné kambrium v Severnej Amerike — podľa výskumov 
— je od spodného a stredného kambria hodne izolované, preto 
Walcott ho pomenoval osobitným menom „saratoganom“, ale 
novšie Schuchert a Ulrich zmenili toto pomenovanie na „ozar- 
kian“ (podľa Ozarských vrchov, ležiacich pri rieke Misuri). Ale 
i títo skúmatelia, ohľadom samostatného postavenia ozarkianu, 
boli tej mienky, čo Walcott. Prítomne ozarkian predsa len pri-

Slmniké miheiim ?ehr?ny prírody
* JaskrnniSfVíj 
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delujeme do vrchného kam bria, tak  ako do stredného akadian 
(od Kanady) a do spodného georgian (pomenovanie od statu  
Georgie). Tabela severoam erického kambria — podľa Dr. K aysera 
— by bola nasledovná:

Pomenovanie
kambria

Pomenovanie 1 
vrstiev

Uvedenie typov s horni
nami

Vrchné kam 
brium, pots- 
dam ské vrstvy 

ci ozarkian

Dicelloce- 
phaluské a či 

pelturské 
vrstvy

Typ: Potsdamský pieskovec Adi- 
rondakských vrchov pri Newyorku  
a v susedne] Kanade. Knoxské vá
pence z Tennesee a z Alabami. 
Hamburské vápence a bridlice z N e
vady, Itaho a Montany. Bridlice 
s Parabolinou a Pelturou z Nového 

Braunschweigu a z Nového Škót
ska atd.

Stredné kam 
brium, 

st. johnské 
vrstvy ci 
akadian

Paradoxide- 
sové a ekviva
lentné trilo- 
bitové vrstvy

T yp: Paradoxidesové vrstvy z Brain- 
tree, Mass., St. John v Novom  
Braunschweigu a v Novom Fund- 
lande. Vápence zo Strednej Nevady 
a britskej Kolumbie. Tontoské 
pieskovce z Arizony. Stredná časť 

kambrickej šerie Vasatehských 
vrchov v Utahu.

Spodné
kambrium,

georgian

Olenellusové
vrstvy

Typ: Bridlice a pieskovce z W.- 
Vermontu, Newyorku a Kanady a 
takzvaný red sandrock z N. Ver- 
montu. Kremence vrchov Prospect 
Mountain v okrese Eureka v N e
vade. Vápence, sliene a pieskovce 

inyo-countyské v kalifornských 
Kordelerách. Vápence a pieskovce 

belie isle-ské v Labradori.

Skupina georgianských vrstiev dosahuje vyše 1000 m hrúbky 
a pozostáva z dolomitických vápencov, pieskovcov a piesko- 
vito-slienitých bridlíc, ktoré, okrem Olenellusov, obsahuju i ine 
Trilobity, ako: Olenoidesy, Bathynotusy, Conocoryphe, Ario- 
nellus, Crepicephalus, Protypus, Anomocare, Microdiscus i Ag- 
nostus. Z Gastropodov obsahujú: Scenellu, Stenothecu, Platy- 
ceras; z korýšov (Crustacea): Protocaris, Leperditia; z P tero- 
podov: Hyolithellus, Hyolithes, Salterella; z Lam ellibranchiatov: 
Modioloides, Fordilla; z Brachiopodov: Acrotreta, Lingulella, 
Mickwitzia, Kutorgina, Linnarssonia, Acrothelle, Obolella a este  
prichodia i Cystidy, Graptolithy, Špongie, Archaeocyathm y, An~ 
nelidy a stopy Álg.
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Podľa Walcotta prichodí 2000 m hrubý georgian, s 1500 m 
hrubou vertikálnou rozlohou Olenellusa pri Waucoba Springsu 
v kalifornskej Inyo County.

Walcott, podľa Olenellidov, spodné kambrium či georgian 
delí na 4 paleontologické pásma (zdola nahor), na:

1. Nevadiové pásmo.
2. Ellipsocephalové pásmo.
3. Callaviaové pásmo.
4. Olenellusové pásmo.

Paradoxidesové, či st. johnové vrstvy sa vyznamenávajú 
Paradoxidesami, z ktorých Paradoxides Harlani je vôbec, dosiaľ 
nájdený, najväčší Trilobit. Ku týmto skamenelinám sa pridru
žuje: Olenoides, Conocoryphe, Zacanthoides, Ptychoparia, Ario- 
nellus, Bathyuriscus, Agnostus, Microdiscus a iné Trilobity, 
ďalej Ostracody, Pteropody (Hyolithes), Gastropody i početné 
druhy: Lingulella, 'Obolella, Kutorgina, Acrotreta, Orthis, tiež 
iné Brachiopody, ako i Graptolithy a Špongie.

Na báze stredného kambria bezprostredne nad olenelluso- 
vými vrstvami leží „protolenusová fauna“ (Protolenus, Ellipso- 
cephalus, Volborthella), ktorú Matthew, už dávnejšie, objavil 
v Novom Braunschweigu a ktorá prichodí i v Anglicku.

Vrchné kambrium, či potsdamsky pieskovec, prichodí vo 
Sv. Lorenskej doline v 1800 m hrúbke a pozostáva prevažne 
zo šedých a červených pieskovcov, ktoré na svojej báze sú 
i konglomeratické a obsahujú trhliny vyschýnania, ripelmarky, 
krížové vrstvenie, plazivé stopy, čo poukazuje na pobrežný 
útvar vyschýnajúceho plytkého mora.

Vo vrchnej časti vrstiev prichodia vápencové dolomity a 
bridlice a v týchto prichodia skameneliny, lebo pieskovce sú 
skoro bez skamenelín. Tu prichodí zhusta Dicellocephalus, 
z iných Trilobit, spomenieme ešte Ptychopariu, Arionellusa, Ag- 
nostusa a Ptychaspisá, ďalej tu prichodia rôzne Gastropody a 
Brachiopody (Obolella a Lingulella).

V Arbucleských vrchoch (v Oklahome) prichodia 1000 m 
hrubé vrstvy čistého vápenca a dolomitu, kdežto v južnom 
Appalachu prichodí 1200 m hruhý, takzvaný „knoxový“ dolomit 
v okolí Tennessee a Alabamy.

Vo vrchnom kambriu — píše Schuchert — prichodia pu 
prvý raz veľké stočené Nautiloidy a veľké typické Gastero-
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pody. Po prvý raz vyskytujú sa tu mäkkýše, s hrubou vápen
covou škrupinou. Typické mušle ale ešte chybujú práve tak, 
ako i Graptolithy, Crinoidey, Bryozoy a Ostracody.

Južná Amerika. S faunou kambria v Južnej Amerike sa 
zaoberal Steinmann. Zistil, že prichodí na severe Argentínskej 
republiky, v štátoch Salta a Jujuy. Tu objavené skameneliny, 
ako: Agnostus, Liostracus, Lingulella dokazujú stredné kambri
um. Steinmann ale zistil, že toto kambrium sa tu ďalej pokra
čuje až do bolivskej vysočiny.

Austrália. Tu boly objavené spodnokambrické vrstvy 
tOlenellus, Conocoryphe, Microdiscus, Dicellocephalus, Hyolithes) 
tak na severe (na Yorkskom poloostrove a v Kimberleyskom o- 
krese), ako i na juhu v okolí Adelaidu. Zaujímavé je, že pri
chodia tu i kambrické, glaciálne tvorby.

Azia. Po Ázii cestoval F. Richthofen a pri tejto príležitosti 
zistil, že v Severnej Číne a v Kórei sa nachodia kambrické 
vrstvy, ktorých i skameneliny sbieral. Richthofen menuje „sŕ- 
niskou formáciou“ ten komplex vrstiev, ktorý leží diskordantne 
so svojím podkladom (praekambriom), ale konkordantne s vrst
vami silúru. Túto formáciu zase delí na mantovskú a kiulung- 
akú časť. Prvá pozostáva z tmavočervených bridlíc, pieskovcov 
a kremencov a druhá zo šedozelených slienitých bridlíc a vá
pencov. Tieto posledné obsahujú bohatú faunu (Olenoides Richt- 
hofeni, Ptychoparia, Agraulos, Anomocare, Agnostus, Lingulella, 
Acrothele, Orthis), ktorá poukazuje na stredné a vrchné kam
brium. Schantungské vrstvy (podľa Monkeho a Lorenza) a tiež 
i vrstvy v provincii Shensi a Shansi (podľa Walcotta) patria 
tomu istému horizontu a sú im podobné.

Walcott tvrdí, že sa fauna tejto oblasti veľmi srovnáva 
s kambrickým územím Kordilér.

V severovýchodnej Sibírii je, podľa Tolla, kambrium značne 
rozšírené (okolie Lény, Tungusky a Amuru). Tu prichodiace 
skameneliny kambria, ako: Liostracus, Anomocare, Agnostus 
atď., hovoria za stredný karbon, kdežto vápence a sliene s bo
hatou ’archaeocyathinskou faunou (Olenoides, Microdiscus, 
Olenellus, Kutorgina) hovoria za spodné kambrium.
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V Indii [prichodí kambrium vo východnom Salt Rangu. 
Podelenie kambria podľa Nôtlinga:
1. Skupina baganvallyská s kryštaloidami kuchynskej soli.
2. Skupina jutanyská či „magnezian sandston“ so Ste-

Pred týmito vrstvami ležia ešte tmavočervené pieskovce 
(purpurový pieskovec) a soľ obsahujúce hliny. Ak tieto vrstvy 
istotne patria do kambria — píše Dr. Kayser —, tak máme 
v nich dočinenia s najstaršou soľnou formáciou.

Pri Mŕtvom mori, v údolí Jordánu, v Palestíne, bola obja
vená kambrická menšia hrasť. Boly tu pozorované praekam- 
brické vrstvy slepencov, arkózových pieskovcov, túf a vyvre- 
lenín a na nich diskordantne, ale skoro horizontálne, ležia 
vrstvy so skamenelinami (Paradoxides, Ptychoparia, Hyolithes) 
stredného kambria, pozostávajúce z 240 m hrubých červených 
pieskovcov, na ktorých ležia 50—60 m hrubé vrstvy pestrej 
slieni, dolomitov, vápencov a vápencových kremencov.

Čo sa týka podelenia kambria, spomenieme Linnarssona, 
ktorý pozoroval, že paradoxidesové vrstvy zodpovedajú spod
nejšiemu a olenusové vrstvy vrchnejšiemu oddeleniu. To isté 
bolo pozorované nielen v Európe, ale aj v Severnej Amerike, 
hoc tu miesto Olenusa vystupujú príbuzné tvary, ako Peltura 
alebo Dicellocephalus. Neskôr Lapworth pridal ku Linnarssono- 
vým ešte jeden stupeň pre najnižšie, najhlbšie komplexy vrstiev. 
Keďže ale v nich nenašiel skameneliny, len plazivé stopy Anne- 
líd, pomenoval ho „annelidianom“. Tento stupeň obsahuje ba
zálne slepence a vrstvy slepencovo-pieskovcovité.

Keďže ale neskôr boly tu objavené skameneliny, a to bo
hatá fauna Olenellusa, bol tento stupeň pomenovaný „olenelli- 
dianom“ či stupňom olenellusovým.

Tak dochádzame ku trojitému podeleniu kambria a podá
vame tu tabelu — podľa Dr. Kaysera — nasledovne sostavenú:

nothecou.

3. Skupina khusakská 
(neoboluské vrstvy)

a) Pá^imo s Hoeferia Noetlingi
b) Pásmo s Neobolus Warti
c) Vrchný annelidový pieskovec
d) Pásmo s Hyolithes Wynnei
e) Spodný annelidový pieskovec
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Vrchné kambrium 
či olenusové (di- 
cellocephalusové) 

vrstvy

Stredné kambrium 
či paradoxidesové 

vrstvy

Spodné kambrium |
či olenellusové 

vrstvy

Anglicko Lingula flags Menevian 
a solva Caerfai

Švédsko Olenusovéa
bridlice

Paradoxidesové
bridlice

Fucoidový a 
eophytonový 

pieskovec

Balticko Ungulitský
pieskovec —

Fucoidový pies
kovec, belasá 
hlina, piesok

Česko —
Dja Barr. ji- 

necké bridlice. 
Pfíbramské 
grauvaky

—

Sev.
Amerika

Potsdamský
pieskovec

St. johnská 
či akadická 

skupina
Georgická
skupina

Z rozlohy a akosti skamenelín súdime, že v kambriu jestvo
valo more (Severoatlantická panva) meridionálneho ťahu, na prí
tomnom mieste Atlantického oceána. Ale toto more bolo ohra
ničené od severu (Arktickým) i od juhu (Africko-brazílskym) 
kontinentom.

Skoro tie isté kambrické morské skameneliny prichodia 
v západnej Európe čo vo východnej Sev. Amerike, a to pouka
zuje na spoločnú kotlinu mora. Ale i na mieste prítomného 
Pacifického oceána, tiež bolo v kambriu a to ešte rozsiahlejšie 
more (Pacifická kotlina), v ktorom vynikala pacifická fauna, 
odlišná od atlantickej (Paradoxidy chybujú) a jej stopy nacho
díme tak na západnom pobreží Sev. Ameriky, ako i Argentíny, 
Austrálie, Číny a východnej Sibírie.

Mohutné červené pieskovce kambria, prichodiace v rôznom 
nivó, sú zvláštne vrstvy tejto formácie a poukazujú svojou 
farbou, chudobou na skameneliny, svojou diagonálnou štruk
túrou, vysychavými trhlinami, stopami nôh a pyramidálnymi 
okruhliakmi, podľa Joh. Walthera, na usadliny suchého, stepám 
podobného podnebia.

Tedy boly už i štepy v kambriu, ale zdá sa, že bolo i za- 
ľadnenie v kambriu, aspoň na to poukazujú rôzne nálezy a 
výskumy na rôznych miestach našej zeme.
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Už v roku 1891 H. Reusch skúma v severnom Nórsku 
Varangerský fjord a zisťuje na počiaranom a oguľatenom algon- 
gickom podklade mohutné, horizontálne ležiace a z okruhlia
kov pozostávajúce spodné kambrium. Tento balvanitý nános 
sa celkom podobá permskému nánosu v Južnej Afrike alebo 
nánosu severoeuropského dilúvia.

Podobné glaciálne nánosy v kambriu objavila americká 
výskumná „Carnegiova expedícia“ pri Yangtse v Číne. Tu pri
chodí 50 m mohutný balvanitý nános, patriaci do najspodnej
šieho paleozoika a má výzor ztvrdlej, základnej morený, 
s mnohými ohladenými a počiaranými okruhliakmi, tvaru poly
gonálneho a najrôznejšej petrografickej akosti. Tieto okruhliaky 
sú uložené v Carnegieskom múzeu v Amerike a miektoré sú 
i v Chamberlinovej a Salisburyovej geologickej učebnici, z ro
ku 1906, vyobrazené.

Tiež Edgeworth a W. Howchin pozorovali v okolí Adelaidu, 
v Južnej Austrálii, podobné kambrické, glaciálu podobné usad- 
liny. Medzi vápencami, ktoré obsahujú Archaeocyathiny a Ole- 
nelly, prichodí až 150 m hrubá, balvanitá hlina (tillit), ktorá sa 
veľmi podobá dwykským, permským, glaciálnym slepencom 
v Južnej Afrike. V tejto ztvrdlej hline prichodia i počiarané 
balvany a menšia suť.

Podľa tohoto objavu, štepy a glaciál, už sa tedy hlásily 
v kambriu. Ačpráve posiaľ mnohí boli tej mienky, že v tak 
starom veku, ako je kambrium, muselo byť podnebie na celej 
zemi dosť jednotné, predsa novšie táto mienka padá a už v kam
briu vystupujú značné rozdiele nielen v podnebí, ale i v mor
fológii kôry zemskej.

Paleontologické poznámky kambria.

Najviac kambrických skamenelín poznáme zo Severnej 
Ameriky.

Walcott, ktorý sa s americkým kambriom zaoberal a jeho 
skameneliny sbieral už dávnejšie, z tamojšieho spodného kam
bria, udáva 50 rodov a 152 druhov (s variáciami).

Dosiaľ odhadujeme asi na 500 druhov opísané kambrické 
skameneliny Sev. Ameriky. To je viacej, než na celom svete. 
Tedy Amerika dosiaľ v tomto ohľade vedie. Na celom svete
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dodnes poznáme asi na 1000 tvarov kambrických skamenelín, 
pravda v silure ich poznáme na 10.000. Ale je pravdepodobné, 
že sa počet z poznaných druhov kambrických skamenelín ča
som ešte hodne zvýši.

Zprvoti geologovia boli tej mienky, že najstaršia geolo
gická formácia paleozoika je silúr, len potom, keď objavili pod 
ním paradoxidesový horizont a pod týmto ešte olenellusový 
horizont, boli iného názoru a je pravdepodobné, že časom 
i „kambrická“ formácia bude paleontologický tak známa, ako 
iné mladšie formácie paleozoika. Menovite vefkú nádej máme 
v Číne, lebo tu prichodí značne bohatý horizont (pri Liantungu) 
na kambrické skameneliny a pod nimi sú oolithické vápence 
ešte málo preskúmané, v ktorých tiež by mohly byť skamene
liny, ale dosiaľ ešte neboly objavené.

Kambrická fauna je na celom svete skoro všade rovnaká, na
chodíme : Trilobity, Brachiopody, Mollusky a Crustacey a ďalšie 
nižšie skupiny. Takže faunu kambria, nakoľko dosiaľ bolo pre
skúmané, tvoria nasledovné živočišné oddelenie: Ostracody, 
Cephalopody, Gastropody, Pteropody, Conchifery, Brachiopody, 
Annelidy, Cystidy, Medusy, Graptolithy, Korale, Špongie a 
Protozoy.

Z týchto skamenelín najvýznamnejšie sú Trilobity, ktoré 
majú kosmopolitický význam, lebo sú rozšírené po celom svete. 
Niektoré ich druhy náhle zmiznú, iné sa náhle objavia, čo po
ukazuje na ich veľkú obľúbenosť morského ťahu, čo konaly 
v podobe larvy, ako planktón, unášané morskými prúdami 
a rýchle zaplňovaly cudzie a veľké priestory.

Trilobity kambria sa vyznamenávajú veľmi krátkym chvo
stom (chvostovým štítom), ktorý je, ako pri Olenellusi, na kon
cový tŕň redukovaný.

Typický, kambrický Trilobit je Paradoxides, ktorý je cha
rakteristikou stredného kambria, z ktorých Paradoxides Harlani 
a Paradoxides regina bývajú i pol metra dlhé a ktoré majú 
polmesiacu podobný hlavový štít, s dlhými do zadu pretiahnu
tými rohami, majú značne širokú, do predu klinovite rozšírenú 
glabellu, tŕňovitý válcovitý driek a nápadne krátky chvost 
(chvostovú príklopku).

Olenellus prichodí len v spodnom kambriu a líši Ssa od 
Paradoxidesa tým, že mu obličajové švy úplne, alebo skoro
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úplne chybujú, oči má veľké a splývajú s glabellou, na drieku 
a na chvoste má mnoho tŕňov. Olenellus delí sa prítomne naj
menej na 3 pododrody, na vlastného Olenellusa, na Mesonacisa 
a na Holmia. Prvý má tŕňovité pygidium, druhý má na drieku 
úzke, ale početné, mnohoráz tŕňovité krúžky, tretí má široké, 
ale krátkotŕnité driekokrúžky.

Ešte k menšiemu rodu patrí Olenus, ktorý má krátku, ale 
širokú, oválnu glabellu, na prednej časti hlavového štítu má 
vydmelinu, malé, úzke s glabellovou paličkou spojené očí.

Rod Dicellocephalus sa vyznamenáva veľkým a širokým 
chvostovým štítom.

Rod Peltura má hlavný uhol hlavového štítu zaokrúhlený 
a na chvostovom štíte okraj zúbkovaný.

Rod Olenoides =  Dorypyge má chvostový štít na okraji 
tŕňovitý.

Rod Ellipsocephalus je malý a má hladkú glabellu, ku predu 
strieškovite zahrotenú. /

Rod Conocoryphe patrí k veľkej famílii Olenidaeovej, roz
šírený je po celom kambriu, ba siaha i do spodného silúru, má 
polkruhovitý hlavový štít, paličkovite zhrubnutým okrajom, 
úzku a hlbokou brázdou ohraničenú glabellu a silne článkovaný 
driek a chvost. Delí sa na vlastnú Conocoryphu s hlavou, sra- 
stenými lícami, bez očných výbežkov a na Ptychopariu s oč
nými výbežkami a slobodnými lícami.

Rod Agnostus je tiež veľmi rozšírený a prichodí v celom 
kambriu, ba siaha i do spodného silúru. Je malého tvaru a driek 
pozostáva zo dvoch krúžkov, obličajových švov a očí nemá, 
tvar hlavy sa podobá tvaru chvosta, patrí k famílii Agnostidae.

Trilobiti sú značne rozšírené v kambriu, z ostatných Arthro- 
podov sú ešte známe Microstomy, Phylocaridy a Ostracody. 
Ale všetky tieto zvieratá ustupujú pred veľkým množstvom 
Trilobít.

Okrem Trilobít sú v kambriu významné Brachiopody, ktoré 
zastupujú famílie: Lingulidae a Obolidae. Spomenieme: Lingu- 
lellu, Obolus, Obelellu, Acrotretu, Acrothelu, Linnarssoniu a 
Kutorginu. Tieto majú rohovitú skrinku, ale bez závoru. Závor 
má Protorthis (Ortisidae) a Syntrophia, Huenella (Pentameridae).



30

Z Pteropodov spomenieme: Hyolithes =  Thecu. Je to troj- 
uhlový, mise podobný a s vĺčkom opatrený tvar, s rohovitou 
škrupinou a je veľmi rozšírený, kdežto ešte pravé, spirálne 
slimáky a mušle sú malé a zriedkavé.

Z Cephalopodov spomenieme Volborthellu, ktorá je jediná 
z  hlavonožcov v kambriu.

Čo sa týka veľkosti, skoro všetky kambrické skameneliny 
sú malé, veľké sú len Trilobity a Hyolithy.

Vo švédskom, českom, ruskom a americkom kambriu našly 
sa i Medusy, v podobe vyliatok ústnej a žalúdočnej dutiny.

Holuthurie sú už zriedkavé a len v americkom strednom 
kambriu boly objavené.

Annelidy boly známe len zo solnhofenského lithografického 
vápenca ako odtlačky, ale vďaka bystrookému Ch. Walcottovi, 
ktorý ich vo veľkom množstve a v značnej rôznosti objavil 
v Britskej Kolumbii, v strednom kambriu, v dobrom udržaní. 
Pozoroval i diery do pieskovcov, ktoré vŕtaly vŕtacie črviaky 
{Arenicolites, Scolithus).

Jedna, koralu podobná skamenelina, je to Archaeocyathus, 
je v kambriu veľmi rozšírená, ale nevedia dosiaľ kde ju za
radiť.

O živote v kambriu môžeme vo všeobecnosti súdiť, že bol 
ešte veľmi primitívny a že je to fauna oproti ostatným formá
ciám paleozoika najnedokonalejšia. Z Echinodermov sú najne- 
dokonalejšie len Cystidy, zastúpené sú z Brachiopodov len Inarti- 
kulati. Typické Lamellibranchiaty ešte úplne chybujú a veľké 
typické Gastropody a Cepholopody objavujú sa len pri konci 
kambria a vyššie organizované zvieratá, než korýše, vôbec ne- 
boly objavené. Chybujú obratlovci.

Zdá sa, že všetek život pochodí ešte len z mora. Dosiaľ 
sa v kambriu nenašly skameneliny zo sladkých vôd a súše. 
A čo sa týka rastlín, panuje tu tiež značná záhada. Nevieme, 
píše Dr. Kayser, či tie rastliny, ktoré sú v kambriu spomínané 
(Eophyton Cruziana, Oldhamia), sú pravé rastliny alebo sú to 
zvieratá napodobňujúce rastliny (Pseudoorganizmy).
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Silúr.

Vo všeobecnosti.
„Silúr“ má svoje pomenovanie od keltického kmeňa, ktorý, 

votrelým sa Rimanom do Anglicka, kládol hrdinský odpor.
R. Murchisson v r. 1835 pomenoval týmto názvom isté sú- 

vrstvie, ležiace medzi old red sandstonom (devon) a Sedgwicko- 
vým kambrickým systémom. Ale Murchison ešte nepozná dnešný 
rozsah silúru, lebo on zahrňuje pod silúr i vrchné a stredné 
kambrium a len spodné kambrium uznáva pravým kambriom. 
On, ako šéf. St. angl. geol. ústavu, mohol to už i svojím vply
vom prekonať, veď i Barrande rozšíril silúr na úkor kambria, 
ale Murchison vydal i viac geologických prác, týkajúcich sa 
silúru („Silurian System“ 1839, „Siluria“ atď).

Ako sa silúr vklinoval do kambria, v rôznom období a 
pri rôznych autoroch, vidíme i z tejto, podľa Dr. Kaysera so- 
stavenej tabelky:

Silúr podľa 
Sedgwicka

podľa
Murchisona

podľa
Geological

Survey
podľa
Lyella

podľa
Lapwortha

Silúr Vrchný silúr Vrchný silúr Vrchný silúr Silúr
Vrchné

kambrium
Spodný

silúr ! Spodný 
silúr

Spodný
silúr Ordovicium

Stredné
kambrium

Primodial
silúr

i
1
} Kambrium
1i

KambriumSpodné
kambrium Kambrium Kambrium

Dnes patrí „silúru“ len vrchná časť, spodné 3 časti patria 
kambriu.

Lapworth, aby z tohoto chaosu vybŕdnul, vrchné kambrické 
vrstvy nepomenoval ani silúrom ani kambriom, ale podľa staro- 
britského kmeňa od Ordoviciánov: ordoviciumom, ačpráve 
myslel, že patria ku kambriu. Svojho času sa toto podelenie 
všeobecne veľmi páčilo, už i preto, lebo sa vedelo, že by to 
bola taká fauna formácie silúru, ktorá by veľkosťou zatienila 
ostatné formácia paleozoika. Nepozostávalo iné, než ju skrátiť
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a prideliť jej len tú faunu, ktorá ju charakterizuje a do jed
notky doplňuje.

Lapparent, E. Haug a Moberg namiesto vrchného silúru 
upotrebujú pomenovanie „gotlandiánuV

Najnovšie americkí geologovia (Mather, Emmons, Hall) 
miesto spodného silúru či ordovicienu užívajú pomenovanie 
„champlainicu“ a namiesto vrchného silúru „ontaricu“.

V tom smysle, ako Sedgwick podelil kambrium a silúr, užíva 
podnes cambridská geologická škola, kdežto väčšina nemec
kých, ruských, švédskych, ba i anglických geologov pridáva 
sa k Lyellovi. Dr. Kayser sa tiež pridružuje k Lyellovmu po
deleniu s tou výnimkou, že tremadocké vrstvy nepripočíta, 
ako Lyell, k najvrchnejšiemu kambriu, ale k najspodnejšiemu 
silúru.

B ritsk é  ostrovy . Vo Veľkej Británii silúr je známy, me
novite v jeho klasickej zemi, v Južnom Walesi v Shropshire 
a v Herefordshire, ale i v južnom a severnom Škótsku a v írsku, 
kde obsahuje 6000—9000 m hrubé, miestami značne disloko
vané komplexy vrstiev, ktoré vo všeobecnosti delíme na dve 
hlavné skupiny: na spodný silúr či ordovicium a vrchný silúr. 
Murchison kladie hranicu vrchného a spodného silúru medzi 
spodné a vrchné llandoveryské vrstvy, ale Lapworth, na zá
klade fauny a stratigrafie, započína vrchný silúr už spodnými 
llandoveryskými vrstvami, kedže tieto vrstvy ležia vyslovene 
diskordantne na svojom ešte staršom, tedy spodnom silúrskom 
podklade.

V anglickom spodnom silúre nachodíme vložky túfu a erup- 
tivít (diabásov a parfýrov), ale vrchný silúr je bez týchto 
vložiek.

Murchison delí anglický silúr nasledovne:

Rozšírenie a vývoj silúru.

Í Ludlow 
Wenlock

Spodný silúr j Caradoc 
I Llandilo

l Upper llandovery 
í Lower llandovery
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Angličania prítomne rozvrstvujú a pomenúvajú vrstvy si- 
lúru niečo inakšie (podľa Dr. Kaysera):

Vrchný
silúr

Ludlow
či

clunian

Wenlock
či

salopian 
May Hill 
(llando- 
very) či 
valentian

Ledbury shales 
Dewnton sandstone

Passage beds 
■ Downton, či temisi- 
deský stupeň 

Upper ludlow beds \ Vrchnoludlowý 
s bonebedom j stupeň

Aymestry limestone } ̂ y me®̂ry°vý 
i stupeň

Lower ludlow beds 
Wenlock limestone
Wenlock shales a woolhope limestone 

Tarannon shales
May Hill sandstone =  upper llandovery 
Lower llandovery beds.

Spodný
silúr

Bala či séria caradocu 
Séria llandila 
Séria llanvirnu 
Séria arenigu 
Séria tremadocu 1 
Pásmo Dictyograptusa j

Pásmo Dictyograptus socialisa =  flabelliformisa predtým za
radovali do vrchného kambria, ale neskôr toto pásmo zaradili 
do typického spodného silúru, lebo Groom v podobnom hori
zonte (ako i Moberg) v takzvaných v bronsilských bridliciach 
pri Malvern Hillse blízko Worcestra našiel skameneliny spod
ného silúru, ako: Niobe, Asaphellus, Cheirurus. Tiež Moberg 
v ôlandských a schonenských bridliciach našiel charakteristický 
spodnosilurský rod Ceratopyge a z rodu Asaphidov: Hystero- 
lenusa. Je to tedy typická „euloma-niobeová“ fauna, patriaca 
nie do vrchného kambria, ale do spodného silúru.

Tremadocké vrstvy pozostávajúce z bridlíc a drôb, obsa
hujú ešte i niektoré kambrické Trilobity (Peltura, Agnostus, 
Dicellocephalus), ale tieto nezavážia, lebo máme tu dočinenia 
z čisto silúrskou faunou, kde sú už vodčie skameneliny z fa
mílie Asaphidov. Nevadí, že Asaphus len neskoršie vystupuje, 
ale vystupujú jeho príbuzní, ako: Asaphellus (Homfrayi) Niobe,

3
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Symphysurus a Ogygia (scutatrix). Okrem týchto prichodí tu 
i typický silúrsky Trilobit: Cheirurus; ďalej Orthoceras, Cyrto- 
ceras, Orthisina a Porambonites, všetko silúrske skameneliny.

Arenigské či tetragraptusoué vrstvy pozostávajú z bridlíc, 
pieskovcov a kremencov, v hrúbke asi 700 m. Ku kremencom 
patria stiperstonesy v Shropshire s Graptolithami (Tetragraptus, 
Didymograptus, Diplograptus, Dendrograptus) a Trilobitami 
(Asaphellus Homfrayi, Aeglina, Trinucleus, Ampyx), Lingulami 
atď. Tu rozoznávame vrchné a spodné pásmo. Spodné pásmo 
s Didymograptus extensusom a vrchné s Didymograptus hi- 
rundom.

Llanvirnské vrstvy pozostávajú z tmavých bridlíc a túfov 
a obsahujú tiež Graptolithy (Didymograptus) a Trilobity (Pla- 
coparia, Illaenus, Dalmanites, Acidaspis). V Južnom Walesi 
delia sa na spodný llanvirn (Didymograptus bifidus) a vrchný 
llanvirn (s Didymograptus Murchisoni).

Llandiloské vrstvy obsahujú i 1000 m hrubé túfy, bridlice, 
droby a niečo vápenca. Najspodnejšie obsahujú pásmo Asaphus 
tyrannusa, nad ním je pásmo s Ogygia Buchi a ďalej 1E0 m hrubé 
vrstvy takzvané „hendre shales“, obsahujú Graptolithy (Dicello- 
graptus divaricatus, Climacograptus) a niektoré Trilobity.

Balaské vrstvy obsahujú hlavne bridlice a droby s dvoma 
vápencovými horizontami, s balaským a hirnantským horizon
tom. V týchto horizontoch nachodíme bohatú trilobitovú a bra- 
chiopodovú faunu (Asaphus Powissii, Illaenus Bowmanni, Tri
nucleus seticornis a concentricus, Orthis caligramma a Actoniae, 
Platystrophia lynx =  Orthis biforata). Zaujímavé je, že Aeglina 
armata a Remopleurides radians prichodí nielen tu, ale i v Če
chách a v Škandinávii, čo poukazuje na výmenu druhov. 
Z Graptolith spomenieme Dicranograptusa Clingani.

Po spodnom silúre nasleduje vrchný silúr, ktorý leží dis- 
kordantne na svojom spodnosilúrskom podloží. Vrchný silúr 
tvoria llandoveryské vrstvy, ktoré sa delia na spodné a vrchné, 
ku vrchným patria may-hillské vrstvy. Komplex llandoveryský 
pozostáva od 300—600 m hrubých slepencov, pieskovcov a 
drôb, v ktorých prichodia veľké Pentamerusy (P. oblongus, P. 
[stricklandinia] lens) a špirálovité Brachiopody (Atrypa retucu- 
laris, Meristella). Tiež prichodia tu vrchnosilúrske Trilobity a 
korale, ako i Encrinurus punctatus, Calymmene Blumenbachi,
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Halysites catenularia a Heliolites interstincta. Poprvé vystupuje 
tu  Eurypterus z rodu Merostomov.

S týmito vrstvami úzko spojené sú zelenavé a fialočervené 
tarranonské bridlice, preplnené Graptolithami, z ktorých vyniká 
menovite: Rastrites a Monograptus.

Wenlockský stupeň, ako hlavná časť vrchného silúru, po
zostáva zo slienitých bridlíc s vložkami vápencových čočiek. 
Tu prichodí známy horizont s Cyrtograptus Murchisoniom. Čím 
vyššie, tým je viac vápencov a tu prichodia v značnom množstve 
korale i v podobe koralových útesov. V slienitých vložkách 
prichodia zas dobre udržané Trilobity, Brachiopody, Cephalo- 
pody, Gastropody a Crinoidey. Wenlockský vápenec je najbo
hatší na silúrske skameneliny. Prichodia tu : Halysites catenu
laria, Heliolites interstincta, Favosites gotlandica z koralov; 
Actinocrinus pulcher, Crotalocrinus rugosus, Cyathocrinus pyri- 
formis z Crinoideov; Encrinurus variolaris, Calymmene Blumen- 
bachi, Lichas anglicus, Acaste Downingiae, Dalm. caudatus, 
Proetus Stokesii, Sphaerexochus mirus z Trilobitov; Stropho- 
mena euglypha, Leptaena transversalis, Pentamerus galeatus, 
Grthis elegantula, Atrypa reticularis, Meristella tumida, Spiri- 
fer elevatus a Spirifer plicatellus, Wilsonia Wilsoni, Rhynch. 
borealis a Chonetes striatella z Brachiopodov; Orthoceras an- 
nulatum a Phragmoceras ventricosum z Cephalopodov. Vápen
cové Algy, ako Girvanella, sú tu veľmi časté, ako i Stromato- 
pora v útesových koraloch.

Ďalej na týchto vápencoch ležia spodnoludlowské bridlice, 
pozostávajúce zo zelenošedých, sliedovitých, pieskovcových bri
dlíc a sliení a celkom tak vyzerajú, ako wenlockské bridlice a 
preto sa ani petrograficky od nich nelíšia. Tieto patria ešte do 
salopianu.

Leintwardinský flags už patrí doclunianu, sú to hrubodosko- 
vité pieskovcové bridlice s Monograptus leintwardinensisom, 
na týchto ležia aymestryové vápence, tvoriace s leintwardin- 
ským  flagsom aymestryový stupeň.

Aymestryové vápence sú tmavej farby a zvrstvené a ob
sahujú konkrécie, hrúbky 1—10 m. Z nich, vodčích skamenelín 
spomenieme: Wilsonia Wilsoni, Pentamerus Knighti, Stropho- 
fliena euglypha a Dayia navicula.

Ďalej na týchto vrstvách leží lludlowský stupeň, piozostá-
3 *
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vajúci z piesočnobridličných vrstiev a obsahujúcich v spodnej 
vápenitej časti Rhynchonellu nuculu, vo vrchnej časti Chonetes 
striatellu. Na nich leží bone bed, asi 20 cm hrubá lavica, ktorá 
pozostáva z drveniska rybích a korýšových skamenelín a hlavne 
šupín a zúb.

Najmladšia časť silúru je downtonský stupeň, pozostáva
júci z downtonských pieskovcov a ledburyských bridlíc.

Downtonský pieskovec je 17 m hrubý, nažltkastý, zriedka 
červenkastý a obsahuje: Platyschisma helicites a Lingulu minima.

Ledburyské či temesideské bridlice sú šedé, zelené, čer
venkasté a piesočnoslienité, ktoré nepozorovane, bez diskor- 
dancie, prechodia do devonského old red pieskovca, sú vyše 
200 m hrubé, i tieto majú vo vrchnej časti vložku bone bed 
lavice podobnú (Lingula cornea, Leperditia, Beyrichia, Eurypte- 
ridy a pozostatky rýb). •

Tieto vrstvy i passage bedsom boly pomenované, keďže 
tvoria prechod zo silúru do devonu a Murchison ich menuje 
tilestonom.

Ludlow a wenlock stoja si paleontologický značne blízko, 
len wenlock obsahuje viac skamenelín. Mnohé mäkkýše a Tri- 
lobity sú obom oddielom spoločné. Len niekoľko skamenelín 
(ako Cardiola cornu copiae a Pentamerus Knighti) charakteri
zuje prevažne vrchnú časť.

Ďalej ludlow charakterizujú mohutné Eurypteridy (Eurypte- 
rus, Pterygotus) a zvláštne Cephalaspidy (Cephalaspis, Scaphas- 
pis, Pteraspis).

Zo skamenelín súdime, že sa more na mieste týchto vrstiev 
zmeňovalo a voda brakizovala, čiže vrstvy passage bedsu nie 
sú čisto marinné. Preto už i Graptolithy nesiahajú cez skupinu 
aymestryovú a korale, Brachiopody, Cephalopody nesiahajú 
cez vrchný ludlow.

Severoanglická m orská oblasť. Tu vystupujú grapto- 
lithové bridlice a vrstvy, ktoré sa v blbšom, ba i v hlbokom 
mori usadily, lebo usadliny Walesu a Shropshiru sú hrubokla- 
stické a poukazujúce na pomery plytkomorské, kdežto tamtie, 
už i svojou faunou a horninami poukazujú na pomery hlboko- 
morské, lebo v tejto faune chybujú pobrežné zvieratá, ale pri
chodia hlbokomorské Radiolarie a Špongie.

Tu séria vrstiev začína skiddawskými bridlicami, ich spodná
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časť (Bryograptus) zodpovedá tremadocu z Walesu, stredná 
časť (Tetragraptus) arenigu a vrchná časť (Diplograptus) naj
nižšiemu llandilu. Na týchto vrstvách leží séria borrowdalská, 
ktorá je už prevažne totožná s llandilom.

Ďalej nasleduje séria coniston-limostonská. Tu ležia na 
báze vrstvy so skamenelinou Trematis corona. Na týchto leží 
prevažne vápencová skupina sleddaleská, ktorá obsahuje popri 
koraloch i Brachiopody a bohatú faunu Trilobít (Chasmops 
macrurus, Chasmos conophthalmus).

Zaujímavé je, že tieto dve, posledne menované, skamene- 
Jiny prichodia i vo švédskom a ruskom spodnom silúre.

Najvrchnejšie vrstvy šerie sú skupina asbgillská, pozostá
vajúca z 1 i pol m hrubých vápencov (Staurocephalus), na 
ktorých ležia bridlice s Trinucleus concentricusom. Spomenuté 
vápence prichodia v značnej časti Veľkej Británie a Škandi
návie. Všetky tieto vrstvy zodpovedajú waleským, caradocským 
vrstvám.

Vrchný silúr prichodí tu v podobe stockdaleských bridlíc, 
ktoré sa rovnajú valentianu a pozostávajú prevažne z tmavých 
graptolithických bridlíc, ktoré už v 80 rokoch Nicholson podelil 
na viac pásiem.

Salopian je tu zastúpený 300 m hrubými vrstvami brathay 
flagsu, coldwell flagsu a gritsu a coniston gritsu a konečne 
clunian je tu zastúpený bannisdaleskými bridlicami (Dayia na- 
vicula) a kirbky moor flagsom (Holopella gregaria).

Škótsko. Na škótskom silúre pracoval Ch. Lapworth a tiež 
Peach a Horne. Práce týchto geologov sú svetoznáme.

V južnom Škótsku prichodí silúr tak na severe, ako i na 
východe a západe v značnej hrúbke a rozlohe dobre vyvinutý. 
Na východe prichodia glenkiln-hartfellské a birkhilské bridlice 
{zástupcovia llandilosa). Ale kým balas a llandovery vo Wa- 
lesi je máločo 100 m hrubý, zatiaľ jeho ekvivalenty v girvan- 
skej oblasti sú 1500 m hrubé. Na východe prichodia bitumenné 
graptolithycké a radiolariové kremičité bridlice, zatiaľ v girvan- 
skej oblasti prichodia zväčša klastické usadliny, v ktorých 
sa Graptolithy objavujú vo vložkách a ostatné vrstvy obsahujú: 
Mollusky, Korale, Brachiopody a iné ploskomorské živočíchy. 
Z petrografického složenia vrstiev a zo skamenelín usudzujeme,
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že tu hĺbka mora ubývala od juhu a západu na sever a že sa 
tvorila silúrska pevnina, na ktorej potom v devone povstaly 
old redské vrstvy. Kým na juhu sa pelagické usadliny tvorily, 
zatiaľ na severe povstávaiy plytkom orské a pobrežné v rstvy . 
Zaujímavé sú tu  v spodných vrstvách obsažené eruptívy s ich 
túfam i, ktoré pod m orskou erupciou povstaly a ktoré prichodia 
vo vrstvách hlavne ballantraeskébo okresu.

Zaujímavé sú tu vápenité vrstvy girvanskej oblasti (stin- 
charský vápenec), tieto okrem skamenelín llandila a skupiny 
bala obsahujú skam eneliny (Maclurea Logani, Ophileta, Endo- 
ceras, Porambonites a Cybela), ktoré boly v Anglicku neznám e, 
ale v Kanade a baltickej oblasti často prichodiace, z čoho sú
dime istý súvis medzi týmito zemiami, čiže časové spojenie 
Anglicka zo spomenutými oblasťami.

Severné Škótsko. Tu tiež, na najkrajnejšom severe, pri
chodí v najspodnejšom silúre, am erické skameneliny charakte
rizujúca fauna s Maclureou a s Pilocerasom. Sú to beekman- 
tow nianské vrstvy s durneským  vápencom, ktorý podlá A, 
Grabaua diskordantne leží na kam briu. Rozprestiera sa tu 
spodné kam brium  s dolomitmi a serpulitovým, Olenelluse obsa
hujúcim pieskovcom.

Červené a zelienkasté, pieskovito-slienité vrsty  z Lanarks- 
híru a z Pentland Hillsu patria do ludlowa a passage bedsu, 
hoc boly často zamenené s old redom, sú z paleontologického 
a petrografického stanoviska značne významné. Už v spodnej
šom, wenlocku patriacom  horizonte, prichodia tu  pozostatky 
veľkých Eurypteridov (Eurypterus, Stylonurus, Slimonia), Phyl- 
locaridov, Beyrichiov a Skorpionov (Palaeophonus), ale Grapto- 
lithy a Mollusky miznú. V horizonte ludlowa sa miznutie ešte  
viac prejavuje pre brakické vplyvy, lebo čím viac sa rozširujú 
Eurypteridy, Phyllocaridy, Limulidy (Neolimulus), Skorpiony a 
Myriapody spolu s rybmi a súšnym  rastlinstvom , tým viac 
miznú Molusky a iné im príbuzné zvieratá. Prichodia tu  pri 
Lesmahagowe, Traquairom opísané ryby, patriace zväčša novým 
druhom, ktoré len v devone dosahujú svojho rozkvetu v po
dobe Placodermov a sú to, dosiaľ známe, najstaršie ryby sveta.

Škótsky silúr sa ešte pred usadením  devonu povráskoval, 
takže old red  zväčša diskordantne leží na ňom.

Na severozápadnej vysočine Škótska prichodia mnohé pre
suny, pre ktoré rula, na m nohých m iestach, leží na silúre.
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V nasledovnej tabele, podľa Kaysera, vidíme vzťahy silúr- 
skych usadlín v rôznych spomenutých oblastiach:

Wales Morská oblasť
J u ž n é  Š k ó t s k o

Moffatská oblasť Girvanská oblasť

Downtonian Kirkby moor 
flags

Old redu sa po
dobajúce vrst
vy s rybami a 
Eurypteridami 
z Lanarkshiru

—

Ludlow
Bannisdale sla- 
tes s Monogr. 

leintwardi- 
nensis

Vrstvy s Pla- 
tyschismou, 
Orthocerasom 

Eurypt., Skor- 
pionami a rybami

Blair- a strain- 
tonské vrstvy 

(Beyrichia Kloe- 
deni, Card. cor- 

nu copiae)

Wenlock či 
salopian

Coniston grits 
Coldwel beds 
Brathay flags 

s Cyrtogr. 
Murchisoniom

Riccartonské 
vrstvy s Cyr
togr. Murchis., 
Monogr. prio- 
don., Retiolites 
Geinitzianusom

Bridlice a pies
kovce s Mo
nogr. priodon., 

Cyrtogr., Proto- 
virgulariou

Tarannon a 
llandovery

St
oc

kd
al

- 
sk

é 
br

id
l. Browgill

beds
Skelgill

beds

Birkhillské bri
dlice (Monogr., 
Rastrites, Di

plogr.)

Bridlice a pies
kovce s Rastri- 

tesom, Monogr., 
Diplogr.-om

Bala
(=  caradoc)

Connistonská
vápencová

skupina

Hartfeiské bri- 
dlice(Dicellogr., 

Dicranogr.) 
Vrchné glen- 

kilnské vrstvy

Ardmillanská
séria

Llandilo Borowdalská
skupina

Spodné glen- 
kilnské vrstvy. 
(Didymogr., Di

cranogr.)

Vyvrelá barr- 
ská séria

Llanvirn

Sk
id

da
w 

sl
at

es Upper 
(Diplogr.) 
Middle 

(Tetragr., 
Dichogr.) 

Lower 
, (Bryogr.)

Arenig

Tremadoc

Radilariové a 
alaunové kre
mičité bridlice. 

Vyvreleniny

Ballantraeská 
séria z trema- 
docu (Vyvrele
niny čiast. z t.)

Írsko. Tu je silúr ešte málo známy, kecfže sa s ním ešte 
málo pracovníkov zaoberalo. Prichodí vo východnej časti kra
jiny od Armaghu a Louthu až po Wexford.
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V spodných horizontoch spodného silúru prichodiaci tra-
moreský vápenec podobá sa faunou (Megalaspis, Ptychopyge)
baltickému, orthocerasovému vápencu.

Ale ani na západe krajiny prichodiace vrchnosilúrske vrstvy
nepodobajú sa anglickým, keďže obsahujú vyvreleniny.

* **
Lapwort podelil silúr Veľkej Británie, podľa Graptholíth, 

na 23 pásiem:
23. Pásmo s Monogr. Nilssoni. Aymestryský stupeň ludlowa.
22.
21 .
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9
8.

7.

6 .
5.
4.
3.
2 .

1.

s Monogr. testis 
s Cyrtogr. Linnarsoni 
s „ Murchisoni 
s „ Grayiae 
s Monogr. exiguus 
s Rastrites maximus

Wenlock

Tarannon

Llandowery

' Caradoc

s Monogr. spiniger 
s „ gregarius
s Diplogr. vesiculosus 
s „ acuminatus
s Dicellogr. anceps 
s „ complanatus 
s Pleurogr. linearis 
s Dicranogr. Clingani 
s Nemagr. gracilis }Llandilo. (Vrchný glenkiln)
s Didymogr. geminus í

=  Murchisoni } Llanvirn. (Spodný glenkiln) 
s Didymogr. bifidus j 
s Didymogr. hirundo .  j 
s „ extensus } Arenig 
Tetragr. sp. j
Bryogr. Kjerulfi
Dictyogr. socialis =  flabeliformis } Tremadoc

Dr. Kayser spomína 4 vrchnosilúrske graptolithové fauny, 
ktoré sú rozšírené v západnej a južnej Európe, ako i vo Veľkej 
Británii, v Nemecku, Francúzsku atď.: ,

4. Fauna ludlowská (Monograptus colonus, Nilssoni, bohe- 
micus, ale Cyrtograptus mizne).
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3. Fauna wenlockská (Cyrtograptus, Retiolites, Monograp- 
tus Flemingi).

2. Fauna tarannonská (Monograptus lobifer spolu s M. 
Sedgwicki, Cyrtograptus).

1. Fauna llandoveryská (panujú Monograpty zo skupiny lo
bifer, tiež Rastrites, Climacogr. a Diplograptus).

Škandinávia. Tu je silúr tiež značne vyvinutý, menovite 
vo Švédsku na Schônene, Vestergôtlande (Kinekulle) a Oster- 
gotlande. Ďalej prichodí silúr v okolí Dalekarlienu a Jämtlandu 
na ostrove Gotlande (vrchný silúr), v ôlande (spodný silúr), 
v Nórsku a to prevažne na juhu, v okolí Kristiánie a Pors- 
grundu, ako i dalej severnejšie, v okolí jazera Mjôsenu a pri Ber- 
gene a Frondheime (tu metamorfizovane).

Vo Švédsku sú silúrske vrstvy málo dislokované, na juhu 
skoro vodorovne ležiace. Tiež i tu je silúr v celej svojej mo
hutnosti dobre vyvinutý, práve tak, ako i v Anglicku, len ne
súvisí spolu a nie je na jednom mieste, ale je rozdrobený na 
rôzne územie a preto označenie jeho veku je ťažšie.

Tiež i na dánskom ostrove Bornholme je dobre vyvinutý.
Tu bol silúr už dávno spracovaný. Prvé práce siahajú až 

do času Linnéa a z významnejších skúmateľov zaslúžili sa o ň : 
Wahlenberg, Dalman, Hisinger, neskôr Angelin a Kjerulf, novšie 
Linnarsson, Lindstrôm, Brôgger, Tullberg, Johnstrup, Tôrnquist, 
Moberg, Holm, Kiaer a Wiman.

Spodný švédsky silúr delíme, podľa Kaysera, ktorý sa od
voláva na Angelina, nasledovne:

Brachiopodové bridlice a vápenec (leptaenaský vápenec).
Trinucleusové bridlice a vápenec.
Cystydeenský vápenec a stredograptolithové bridlice.
Orthocerasový vápenec a spodnograptolithové bridlice.
Ceratopygský vápenec a bridlice s bazálnym dictyograptu- 

sovým horizontom.
Podložie: vrchnokambrické, olenusové vrstvy.

Práve tak v Anglicku, ako i v Škandinávii započína silúr- 
sky vrstvosled s horizontom, v ktorom prichodí Dictyonema 
(D. socialis =  flabelliformis) alebp Dictyograptus.
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Moberg tieto dictyograptusové bridlice delí, od spodku 
k vrchu, n a :

t. Pásmo s Dictyograptus flabelliformis typica, Hystero- 
lenus atd.

2. Pásmo s Clonograptus tenellus a s Bryograptus hunne- 
bergenis.

3. Pásmo s Dictyograptus flabelliformis var. norvegica a 
s Bryograptus Kjerulfi.

Na týchto vrstvách ležia ceratopygské vápence (Cer. for- 
Jicula).

Hoci spomenuté vrstvy nepresahujú hrúbku 5—15 m, predsa 
sú veľmi rozšírené a to nielen v Nórsku a vo Švédsku, ale 
i v Rusku, v južnom Francúzsku, v Anglicku, v Smrčinách 
(v Nemecku), ba i v Kanade a Nevade a všade tieto najspod
nejšie silúrske vrstvy sú miešané s kambrickými skameneli
nami (Agnostus, Triarthrus, Ceratopyge, Euloma, Cyclognathus) 
a medzi týmito prichodia silúrske typy Trilobít (Niobe, Nileus, 
Symphysurus, Megalaspides, Ampyx).

Že tieto vrstvy predsa počítame do silúru, stalo sa to na 
základe mnohých Asaphidov (Symphysurus), veľkých Orthoce- 
rasov a početných Graptolith.

Na Ôlande a na Dalekarliene je horizont Dictyograptusa 
zastúpený slepencami s Obolusom.

Vyššie nasledujú orthocerasové vápence, ktoré sú najvý
znamnejšou čiastkou škandinávskeho ordovicia. Tento uzlový 
vápenec je šedý alebo červenkastý i červený a doskovitý a má 
svoje meno od mnohých Orthocerasov v ňom prichodiacich 
(s hrubým okrajovým siphom).

Prichodia v ňom okrem Endocera commune, duplex, va- 
ginatum i spodnosilúrske Nautilidové druhy (Lituites lituus, 
Lituites antiquissimus), niekoľko Gastropodov (Pleurotomaria 
[Raphistoma] qualteriata), dalej Trilobity (Asaphus expansus, 
Asaphus platyurus, Illaenus crassicauda, chiron, oblongatus, 
Megalopsis limbata, planilimbata), ale Brachiopody sú zriedkavé 
a miznú.

V Dalekarliene podelili orthocerasový vápenec, podľa Tri- 
jObit (od spodku k vrchu), qp viac pásiem:
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1. Vápenec planilinbatový.
2. . linbatový.
3. , asaphusový.
4. gigasový.
5. „ platyurusový.
6. , centaurusový.
7. ancistrocerasový.
V západnom Schonensku nasledujú po tomto stupni stredné 

graptolithové bridlice (pásmo Phyllograptusa), ktoré v Škótsku 
zodpovedajú glenkilnovým (spodný llanvirn) bridliciam.

Na týchto, v Dalekarliene, leží cystidový či echinosphaeri- 
tový vápenec (Echinosphaerites aurantium). Okrem Echino- 
sphaeritov obsahuje i niekoľko Brachiopodov (Orthis calligramma, 
Platystrohia lynx, Porambonites, Orthisina) a Trilobit.

Na ôlande, na echinosphaeritovom vápenci, leží vápenec 
s Macrurusom a ešte vyššie, v celej Škandinávii, ležia trinu- 
cleusové bridlice.

Na Gôtlande, na tejto bridlici, ležia brachiopodové bridlice,, 
s bohatou trilobitovou faunou (Illaenus, Lichas, Trinucleus, 
Ampyx), mnohými Brachiopodami (Platystrophia, Atrypa, Rhyn- 
chonella, Pentamerus) a Koralami (Favosites, Halysites).

Trinucleusové bridlice zodpovedajú anglickému caradocur 
llandoveryským a brachiopodovým bridliciam.

S vrchným silúrom sa vo Švédsku zaoberali menovite: Fr^ 
Schmidt a Lindstrôm. Sem patria gôtlandské vápence, sú to 
na skameneliny bohaté vrstvy, obsahujúce okrem vápencov a 
sliení i pieskovce. Táto typicko vrchnosilúrska fauna rovná sa 
anglickej, wenlockských vápencov faune a počíta na vyše 1000 
druhov. Prichodia tu Korale, Crinoidey, Bryozoy, Brachiopody, 
Conchifery, Gastropody, Cephalopody a Trilobity.

Paralelizovanie týchto vrstiev, s anglickými a baltickými, 
dosiaľ je ešte veľmi nedokonalé. Ale zhruba môžeme súdiť, že 
tie najvyššie vápence a pieskovce zodpovedajú anglickému 
ludlowu, pod nimi ležiace vápencovo-slienité vrstvy zodpove
dajú wenlockskému vápencu, kdežto pri mori vyvinuté vápen
covo-slienité vrstvy (Stricklandinia lirata), pri meste Wisby, zod
povedajú vrchnému llandoveru.

Spodné llandoveryské vrstvy sú na Gotlande morom zaliate,, 
preto neviditeľné.

* Bifcwm ochrany prfrody
•  j«skyrw, rsjva

011 I I  t lm i . . m a  11
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V Dalekarliene, v Schonene, Vester a Ôstergôtlande je vrchný 
silúr zastúpený vrchnými graptolithyckými bridlicami (rastrite- 
sový a vyššie cyrtograptusový stupeň) a na nich ležiacimi car- 
diolovými bridlicami (Cardiola cornu copiae =  interrupta).

Ale namiesto cardiolových bridlíc, v Schonene sú vyvinuté 
colonusové vrstvy (čierne bridlice s Monograptus colonusom), 
ktoré pravdepodobne anglickému aymestryskému vápencu zod
povedajú. Na týchto tu ešte ležia a vrchný silúr zakončujú bjers- 
jôlagard-ôvedeské vrstvy, pozostávajúce z červenkastých a 
žltkastých pieskovcov a šedých sliení. Tu prichodia : Beyrichia 
gotlandica, Lingula minima, Grammysia cingulata a iné vodčie 
skameneliny vrchného ludlova.

Na Ôlande je spodný silúr vápenatý. Graptolithycká, hlbo- 
koiporská fácia prichodí v najspodnejšom spodnom silúre na 
Dalekarliene a Vestergôtlande, ale v Jämtlande a Schonene je 
graptolithycká fácia i vo vrchnejšom spodnom silúre, ba i v ce
lom vrchnom silúre (okrem najvrchnejších slieňov a pieskov
cov) vyvinutá.

Už Tullberg sa pokúsil o rozčlenenie silúru, na Graptoli- 
thyckom podklade, ktoré neskôr Moberg zrevidoval.

Podľa Moberga je podelenie silúru vo Švédsku na grapto- 
lithycké stupne nasledovné:

Colonusové bridlice Aymestrový
Vrchný

silúr Cyrtograptusové bridlice 
Rastritesové bridlice

vápenec
(ludlow)

Wenlock
Tarannon

Spodný
silúr

f vrchné \
Dicellograptusové vrstvy { stredné f

! spodné . Llandilo 
. Llanvirn 
. Arenig 
. Tremadoc

. Caradoc

vrstvy
Dictyograptusové vrstvy . . . .

Didymograptusové

Rusko. Tu prichodia silúrske útvary vo veľkom množstve, 
hádam nikde v Európe, v tak veľkej rozlohe, ako tu. Zvlášť 
spomenutia hodný silúr prichodí na Baltickom území a v údolí



Dniestru, kde prichodí skoro horizontálne uložený. Ale silúr 
prichodí ešte i v oblasti Petšory.

Baltická oblasť. Tu prichodí silúr v podobe pásma, tiaha- 
júceho sa od Ladožského jazera, cez okres Sv. Petrohradský, 
cez celé Estonsko, Litevsko, až na ostrov Dagô a Ôsel. Ale 
toto pásmo je na mnohých miestach zahalené silným diluviu- 
mom. Na silúre bol tu transgredívne pozorovaný old redský 
pieskovec. S týmto silúrom, ktorý je podobný švédskemu a sa 
pričleňuje naň cez ostrovy Gotland a Ôland, sa viacerí geoló
govia zaoberali (Eichwald, Pander, Helmersen, Schrenk, Gre- 
wingk), z ktorých ale vynikal Fr. Schmidt. Jeho rozčlenenie 
baltského silúru je nasledovné:

Pomenovanie

C-Cot-l>

u
s
‘55

c
Oam

novšie staršie
Vrchná ôselská skupina . . . . K Pásmo 8
Spodná ôselská skupina . . . . J y> 7

Skupina Esthonusová vrstva H ry 6
Raikiillská vrstva . G3 5s hladkými 1
Borealná lavica G2 \ 

G1 i

y>

pentamerami
Jôrdenská vrstva . v 4

Borkholmská v r s t v a ..................... F 2 ry 3
Lyckholmská v r s t v a ..................... F 1 » 2a
Wesenborgská v r s t v a ..................... E 2
Jeweská v r s t v a ............................... D ry lb
Itferská a kuckerská vrstva . . C3 a C2 ry la
Echinosphaeritový vápenec . . C1 v 1
Vaginatový a glaukonitový vápenec B3 a B2 » —

Glaukonitový (zelený) pieskovec . 
Dictyograptusové bridlice

B1 r r —

Na kambrických, ungulitových pieskovcoch ležia, ako naj
spodnejšia časť silúru, dictyograptusové bridlice (Dictrograptus 
flabelliformis) a to tak v baltickej, ako i vo švédskej a anglic
kej oblasti.

W. Lamanský rozčleňuje najstaršie silúrske vrstvy Ruska 
nasledovne:
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Graptolithová
fácia Trilobitová fácia Mená hornín

3. Grapt. fauna 4 Fauna Echinosphaeritický
vápenec

2. Grapt. fauna

3. Fauna
(asaphuský vá
penec)

Vaginatský vá
penec

B3
(Phyllograpt. f ) 2 Fauna

(megalaspisový
vápenec)

Glaukonitický
vápenec

B2

i.  Grapt. fauna 
(Dictyogr.)

1. Fauna
(euloma-niobeová
fauna)

Glaukonitický
pieskovec

(ceratopygský
vápenec)

Dictyonemaské
bridlice

B1

Glaukonitický pieskovec je len 1 m hrubý a zodpovedá 
ívédskem u ceratopygskéhu vápencu. Obsahuje: Lingule, Obolus 
siluricusa, rybie zuby, čeluste Annelíd a zrnká glaukonitu sú 
zväčša skalné jadrá Foraminifer.

Na ňom leží, viac metrov silný, hrubo-lavicový, šedý, v spod
nej časti často červený, glaukonitický vápenec. Jeho spodná 
-časť obsahuje tie iste skameneliny čo vo Švédsku: Megalopsis 
planilinbata a linbata, Ptychopyge angustifrons, Asaphus priscus, 
Niobe laeviceps, Orthisina piana.

Ďalej nasleduje významná časť baltského, spodného silúru, 
vaginatský vápenec ( =  orthocerasový vápenec v Škandinávii), 
v  ňom prichodia nasledovné skam eneliny: Endocerasy (=  Vagi- 
nati), Pleurotomaria qualteriata, Ptychopyge globifrons, Orthis 
-caligramma, Orthisina adscendens, Monticulipora petrc politana.

Na ňom leží echinoshpaeritický vápenec, v ktorom po prvý 
raz prichodí Chasmops, tiež Lituites a Echinosphaerites. Ďalšie 
nadložné časti spodného silúru podobne obsahujú Chasmops.

Ale kým vrstvy B1 zodpovedajú anglickému tremadocu, 
zatiaľ glaukonitský (vaginatský) vápenec, z arenigu, llanvirnu, 
ilandila a echinosphaerický vápenec, spodnému caradocu a na 
týchto ležiace, len v Estónsku vyvinuté, koralové vápence F 
zodpovedajú vyšším častiam caradocu.
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Vrstvy vrchného silúru sa práve tak započínajú, ako v An
glicku s mnohými hladkými Pentamerami (P. borealis, P. estho- 
nus), ku ktorým sa ďalej družia špirálové Brachiopody (Spirifer 
plicatellus, Atrypa reticularis) a vrchno-silúrske korale.

Spodné ôselové pásmo, s mnohými koralami, Trilobitami a 
Brachiopodami, zodpovedá wenlockským vápencom práve tak, 
ako vrchné ôselové pásmo ludlowu.

Najmladšia časť baltického silúru vyniká Eurypteridami 
(Eurypterus) a rybami.

Eurypteridy nachodíme pri Rotzikulle spolu s Cephalaspid- 
skými rybami (Thyestes, Tremataspis). Ale i v nadložných ôster- 
garnských vrstvách nachodíme, okrem Luciny (Ilionia) prisca, 
Meristelly didymy, Leperditie, ešte vždy i Eurypterusy.

Tie najvrchnejšie vrstvy obsahujú, okrem Chonetesa, Spi- 
rifera i niekoľko rýb anglického „passage bedsu“ (Onchus a 
Pachylepis).

Keďže vo Švédsku a v Baltickej oblasti je vyvinutý pre
važne vápenec, v Anglicku ale bridlicové pieskovce, uzatvárame, 
že medzi týmito dvoma fáciami bola súš, ktorá delila more na 
východné, väčšej hĺbky a na západné, menšej hĺbky. Bolo to 
Škandinávsko-baltické a toto Anglické more.

Podľa Holtedahla sa táto súš tiahala západným Nórskom. 
Ale tento priedel morí súšou s časom, v silúre postupoval na 
východ, lebo na západe sa postupne usadzovaly plytko morské 
usadliny, až konečne koncom silúra, v devone, sa už usadil 
v okolí Kristianie kontinentálny old redský pieskovec.

Počiatkom silúru, medzi Petrohradom a Kristianiou, musela 
byť rovnaká hĺbka mora, v ktorom sa bathyálny, orthocerasový 
vápenec usadzoval. Keď ale, pobrežie sa približovalo k východu, 
na západe sa more snižovalo a splytšovalo, preto sa i v okolí 
Kristianie tvorily hlinité yrstvy. Vo vrchnom silúre, sú tu už 
piesočnaté a blízkosť súše zvestujúce vrstvy. Konconm silúra, 
okolie Kristianie už bolo súšou a v devone sa už tu len konti
nentálne vrstvy mohly usadzovať.

Severonemeckí geologovia sa menovite preto zaujímajú 
o silúrsku baltickú, švédsku a balticko-ostravskú oblasť, nakoľko 
diluviálne usadliny severonemeckej nížiny sú tvorené: zo štrku 
(skameneliny obsahujúcich silúrskych okruhliakov) a silúrskej 
skalnej drte v diluviálnom uložení. S týmito skamenelinami sa 
z Nemcov zaoberal, menovite F. Rômer a A. Remelé.
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Dnjesterská oblasť (Podolsko). Tu prichodí len vrchný silúr, 
s ktorým sa zaoberali: Siemiradzki, Wenjukow, F. Rômer a Fr. 
Schmidt. Tu silúrske vrstvy ležia bezprostredne na archaic
kých žulách a rulách. Tu nájdená fauna sa veľmi podobá wen- 
lockskej a ludlowskej a tiež i gotlandskému vápencu a niemenej, 
ako 60 druhov skamenelín (medzi sto druhmi) je spoločných.

Ku týmto početným nordickým druhom, družia sa české a 
uralské spodnodevonské tvary, ako: Retzia Haidingeri, Penta- 
merus vogulicus, optatus a Sieberi, Spirifer Thetidis a robus- 
tus, Atrypa arimaspus a Rhynchonella nympha.

Tieto vrstvy, kedže obsahujú i Eurypteridy a hore pre
chádzajú v červené a zelené pieskovce, podobné old redu, zod
povedajú anglicko-ludlowskému passage bedsu.

Podľa uvedeného vysvitá, že dnjesterská oblasť bola za
liata, vo vrchnom silúre Severoeuropským morom a mala spo
jenie s Českým morom.

Na konci silúra sa tvorí spojenie s uralskou oblasťou, kde 
podolská fauna, v spodnom devone, dosahuje svojho kulminač- 
ného rozkvetu.

K severnej silúrskej oblasti nepatrí Jen podolský, ale i ha
ličský silúr, poľského stredovršia.

Podľa Giiricha spodnému silúru patrí bukovský pieskovec 
(Monticulipora petropolitana), staršiemu vrchnému silúru zbrzan- 
ské graptolithové bridlice, mladšiemu vrchnému silúru cardio- 
lové bridlice (C. cornu copiae) a niewachlowské droby (Bey- 
richia Klodeni, Spirifer elevatus).

Tiež i na ďalekom severe europského Ruska, v oblasti 
Petšory (v Timanskej vrchovine), ako i na Vajgáčskom ostrove, 
prichodia vrchnosilúrske vápence s Encrinurusom a Leperditiou.

V oblasti Petšory transgredujú na hlinitých vrstvách a se- 
ricitových bridliciach. Ale na východnom pobreží Novej Zemlje 
boly objavené spodnosilúrske, orthocerasové vápence.

Silúrske vápence so silúrskou faunou, baltického charakteru, 
boly objavené, najnovšie i pri Bajkalskom jazere a v Turkestane.

Posiaľ sme pojednávali silúrske usadliny Severného mora, 
ale usadliny silúru v Strednej a južnej Európe majú iný vývin 
a charakter. Tu v prvom rade musíme spomenúť Čechy. Českým 
silúrom sa zaoberal, okrem už spomenutého Joachima Barrandea, 
i F. Katzer. Barrande celý svoj život sbiera skameneliny podľa
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neho pomenovanej paňvy a študuje stratigrafiu ich vrstiev, 
ktorú v svojom hlavnom diele „Systéme silurien“ i publikuje.. 
Na kambriume čiže etáže B a C leží etáža D, patriaca hlavne 
do spodného silúru, či do „druhej silúrskej fauny“, podľa jeho 
pomenovania. Etáža E a F1 patrí vrchnému silúru, čiže staršej 
fáze tretej fauny, ale „mladšia fáza“, ktorá je označená etážou 
F", G a H. nepatrí ku najvrchnejšiemu silúru, ako sa Barrande 
nazdával, ale patrí do devonu.

Keď vynecháme, podľa Katzera, etážu D (lebo je to naj
vrchnejšie kambrium) a keď neberieme do ohľadu v spodnom 
silúre časte ložiska zelenokamov a porfýrov, vsunuté do bridlíc 
a drôb, tak môžeme rozčleniť — ako to Dr. Kayser udáva — 
český silúr nasledovne:

F1 Barr. Tmavé tabulovité vápence a bridlice s mnohý
mi Graptolithami, s pozostatkami Špongií, 
s Tentaculites intermediusom, Bronteus um- 
beliferom, s Praelucinami a Hercynellami.

^  » Fenkovrstevné, šedé, kryštalické vápence, mie
stami zbridličnatené a preplnené Cephalopo- 
dami, Gastropodami, Brachiopodami, Trilobi- 
tami, Koralami (Calymmene Blumenbachi, 
Sphaerexochus mirus, Cheirurus insignis, Har- 
pes, Acidaspis, Lichas, Phacops, Cardiola inter- 
rupta, Halisites catenularia, Capulus, Ortho- 
ceras bohemicum, Cyrtoceras, Gomphoceras, 
Pbragmoceras).

E1 „ Čierne bridlice, obsahujúce Graptolithy s ne
čistými vápencami a diabasovými túfami, 
ešte Diplograptus pri Monograptoch, ďalej 
v spodu vyššie, len tieto a k ním sa družia 
Cyrtograptus, Rastrites a Retiolites.

D3 Barr. Bridlice s kremencovými lavicami. Agnostus
tardus, Aeglina, Calymmene Blumenbachi, 
Ampyx Portlocki, Cheirurus, Remopleurides, 
Diplograptus, Dicelograptus.

D1, D3 „ Tmavé, sliednaté bridlice a pieskovce. Trinucleus 
Goldfussi, Tr. ornatus, Aeglina rediviva, Chei
rurus claviger, Dalmanites, Illaenus, Asaphus, 
Nucula, Orthis, Cystidey.
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„ Kremencové pieskovce s Asaphus ingensom, 
Dalmanites socialisom, Acidaspis buchiom, 
Illaenusom, Trinucleusom, Placopariou.

„ Čierne tabulovité bridlice s hniezdami kremeňa, 
obsahujúce: Placopariu Zippei, Ogygiu, Illae- 
nus, Dalmanites, Aeglinu, Ribbeiriu, Orthis, 
Didymograptus.

„ Diabasy, fonolity a červené železokamy s Orthi- 
som, Lingulou, Harpides Grimmiou, Amphion 
Lindaueriou, Didymograptusom.

Spodný silúr sa započína transgredujúcou časťou, ktorá je 
označená značkou D1̂ . ,

Ďalšie bridlično-piesočné tmavé vrstvy, v spodnej časti, 
zodpovedajú llandilu, vo vrchnej časti balaeu. Ale vo všeo
becnosti sa líšia od anglického, ako i škandinávsko-ruského 
vývinu. V spodnom silúre je tu nápadne málo Cephalopodov 
a tiež chybujú vrstvy nordickému, vaginatovému vápencu po
dobné, ale i počet nordických druhov je tu velmi malý. Toto 
sa vzťahuje hlavne na spodnú časť vrstiev, kdežto vo vrchných 
vrstvách, je už asi tucet nordických druhov (Aeglina armata, 
Aegl. rediviva, Remopleurides radians, Trinucleus ornatus =  
concentricus, Tr. Bucklandi).

Je možné, že Čechy boly od severného silúrskeho mora 
dlhým, ale úzkym ostrovom oddelené.

V mladšom, spodnom silúre, toto oddelenie ale nemohlo byť 
úplné, lebo mnohé skameneliny sú spoločné a tak aspoň z času 
na čas, muselo medzi týmito morami dôjsť k výmene druhov.

Tiež i vo vrchnom silúre badať rôznosť a v mnohom i ne
súhlas, medzi týmto a nordickým vývinom silúru. Tak napríklad 
veľké, hladké Pentamery v Sev. Amerike, v Sev. Ázii, v Sev. 
Európe, prichodiace na bázy vrstiev, chybujú, ovšem ale je isté 
i to, že prichodia tu druhy identické s nordickými. Z druhej 
strany ale Tullbergovi sa podarilo v českom silúre E1 dokázať 
celý rad graptolithických pásiem, identických so Škótskom a 
Anglickom. Tie, na skameneliny bohaté a s E2 označené vá
pence, zodpovedajú staršiemu ludlowu a nadložné s F1 ozna
čené vrstvy (Monograptus), zodpovedajú mladšiemu ludlowu.

Barrande bol tej mienky, že keď medzi staršími vrstvami, 
so staršou faunou, našiel mladšie vrstvy, s mladšou faunou (tie
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mladšie pomenoval „kolóniami“ a faunu „koloniálnou faunou“), 
čiže medzi D vrstvami objavil E faunu, že E fauna musela sa 
prisťahovať do českého mora a miestami s D faunou spolužiť. 
Túto svoju mienku tvrdošijne zastával, hoci neskôr bola mno
hými nemeckými, anglickými i škótskymi geologmi podvrátená. 
Vysvitlo, že tie mladšie vrstvy, medzi tie staršie, sa na svoje 
miesta dislokatívnym spôsobom dostaly, tedy zmenou pôvodnej 
polohy, čiže tektonickými prevratmi a poruchami. Kolonie mô
žeme považovať za jamovité vpadliny vrstiev. Konečne Tullberg 
•dokázal, že v „koloniach“ gaptolithické pásma cele tak nasle
dujú, i v rovnakej hornine sa vyskytujú, ako v mimo koloniál
nych, spolu ležiacich vrstvách, E1 značkou označeného stupňa.

Všetko to, čo je v ostatnej Európe zo silúru vyvinuté, pri
družuje sa k českému a nie k nordickému vývinu.

Okres thiiringsko-franksko-sm rčinový. Tu je už silúr 
veľmi dávno známy, ako i vôbec v celom strednom Nemecku.

Rozčlenenie tutejšieho silúru, podťa Richtra, Gumbela a 
Liebeho, uvádzame v nasledovnom vývine:

Vrchné graptolithické bridlice s Monograptusami (M. Nils- 
soni, dubius, bohemicus).

Žltý vápenec. Svetlobárvistý, železitý, pri vetraní sa žite 
rozpadajúci vápenec s Cardiolou cornu copiae, Orthoce- 
rasom, Puellou.

Spodné graptolithické bridlice. Sú to kremičité a alaunové 
bridlice s vodčími skamenelinami anglického wenlocku, 
tarannonu a llandoveru (Monogr. testis, Cyrtogr. Mur- 
chisoni, Monogr. priodon, Retiolites geinitzianus, Monogr. 
turriculatus a spiralis, Rastrites Linaei, Rastr. peregri- 
nus, Monogr. gregarius, Climacograptus, Diplogr.).

Vrchné oddelenie. Takzvané kožné a griflové bridlice 
(Giimbel), zčiastky strechovo bridličné a griflovité, hlinité 
bridlice s veľkými Trilobitami (Asaphus, Ogygia). 

Spodné oddelenie. Mohutné, často fylitické, hlinené bridlice. 
Vo vrchnej časti kremenité vložky s Phycodes circinna- 
tusom ; v spodnej časti túfové, červenoželezité olithy 
(chamosit alebo thuringit) s Aeglinou a Orthisom. Mie
stami leimitzový horizont s Euloma-Niobe faunou.

Zaujímavé je konštatovať, že nápadne viac je spodného, 
ako  vrchného silúru. Leimitzké bridlice majú len lokálny vý-
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vín, ale obsahujú Eulomu, Niobe; Lichapygeu, tedy podľa Brôg- 
gera, ich fauna zodpovedá Eúlomo-Niobeovej faune. Tieto vrstvy 
prichodia vo Smrčinácb, ale neprichodia v Čechách. Tu im 
hádam zčiastky zodpovedá, utvorená diskordancia medzi kam
briom a silúrom.

Tri časti vrchného silúru v Thuringách shodujú sa s českými 
stupňami značky E1, E2 a F1. S thUringskými graptolithickými 
bridlicami sa zaoberal R. Eisel.

Harz. Tu bol silúr už A. Rômerom objavený, neskôr po
mýlené zaznávaný, až novšie zas uznaný. Prichodia tu v okolŕ 
Magdesprungu tmavé, jemné, kryštalické vápence s českou 
faunou F1. Ďalej patria do silúru horstvové kremence, v hor
skom ťahu Acker-bruchbergskom a Ilsenburgskom, tabulovité 
bridlice pri Magdesprungu. Tiež i pri Magdeburgu prichodí 
silúr, kde je podložím kulmu.

D olnorýnske bridličné horstvo. Tu bol silúr len najnovšie 
objavený. Toto objavenie silúru ďakujeme A. Denckmannovi, 
ktorému sa podarilo v Kellerwalde, blízko Wildungenu nájsť vo 
vrstvách Graptolithy a iné na silúr upomínajúce skameneliny.

Tu patria vrchnému silúru drobové, hlinitobridličné, kre- 
menitobridličné vápence a kremencové vrstvy, ktoré ale sú  
značne chudobné na skameneliny.

Denckmann v Kellerwalde rozčleňuje silúr nasledovne:
Rozpukaný tabulovitý vápenec s Monogr.-om, Hercynella, 

Patrocardium, Cyphaspisom =  F1 Barr.
Vrchné rohovcové vrstvy s Phacopsom, Orthoceras, Ten- 

taculatis, Plumatelites, Monogr.-om.
Spodné rohovcové vrstvy s mušlami, Scyphocrinusom, Mo

nogr.-om ( =  hlbších lavíc fauna, značky E2 Barr. pri Prahe). 
Gilský vápenec s Phacopsom, Dalmanites, Tentac. ornatusr 

Lunulicardium, Agoniatitesom.
Rucklingské bridlice s vložkami strechových bridlíc.

Ortbergské droby, wiirtengartenský kremenec, schif- 
felbornské vrstvy, s niekoľkými mušlami (Nucula), 
zle udržanými Brachiopodami a súšnym rastlin
stvom.

Môscheiderské bridlice s mušlami, Orthocerami a Tenta- 
culitami.
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Tenkotabúlovlté, hlinité bridlice, droby atď. so súšnym 
rastlinstvom.

Graptolithické bridlice, kremenité bridlice s Cardiolou, 
Scyphocr., Monograptus, Phacops, Tentaculites ornatusom. 

Densbergský vápenec s Monogr., Ctenodontou. 
Konigsbergské droby.
Tabulovité bridlice so súšnymi rastlinami (Sphenopteridium).

Hundshäuserské droby s Monograptusom, Retiolites, Ten- 
taculitesom.

V tomto vrstvoslede prichodia po prvýraz Goniatity, ktoré 
fooly dos;aľ v silúre neznáme.

Severne od Marburgu, v podobe niekoľko kilometrov širo
kého, ale značne dislokovaného pásma, prichodí silúr, tiahajúci 
■sa až ku Herbornu, kde pod bazaltom, s hnedouholnými lóža
mi, zmizne. Tiež i tento pozostáva z mohutných kremencov, 
ďrôb, tabulovitých bridlíc, vápencov a kremenitých bridlíc.

Vo východnom Nemecku prichodí silúr v Sasku a v Sliez
sk u  na viacerých miestach. Tak pri Fraňkenbergu v Rudovrš- 
nej paňve, pri Lipsku, pri Oschatzi a pri Tetschene na Elbe, 
ďalej pri Zvitave, pri Gorlici, pri Silberbergu, Laubane a Jaueru. 
Ale skameneliny všade sú tu veľmi zriedkavé, odhliadnuc od 
graptolithických, alaunových a kremenitých bridlíc. Ďalej bol 
silúr dokázaný i v okolí Dobrilugu, na hranici saskej provincie 
a Brandenburgu.

V južnom Nemecku je silúr dosiaľ ešte neznámy, ale v juho
západnej časti Voges našly sa v kremičitobridličných a slepen" 
cových okruhliakoch Graptolithy, umiestnené vo vogeskom 
pieskovci, poukazujúce na silúrske vrstvy, ktoré počiatkom 
triasu ešte tam jestvovaly.

Vo švajčiarskych a francúzskych Alpách je silúr neznámy, 
ale už vo Východných Alpách prichodí. Už sú dávno známe 
vrchnosilúrske skameneliny z Dientenu pri Werfene (v Salz- 
burgu) s Cardiolou cornu copiae, Dualinou atď. Ale v južnom, dro- 
bovom pásme rakúskych Álp, v Karavánkach, v Štýrskych Al
pách (v Korutanoch a Krajine) a hlavne v Karnských Alpách, 
v  Osternigskom horstve, pri Kellerspitzi a v okolí Wolayera, je 
značne hojný silúr.

Slovanské ir.úw"' w*Hrsny prírodj 

OSI 01 Liptovský MikuiáS-



54

Podľa Stacha prichodia tu graptoľithové bridlice (Mono- 
graptus, Rastrites, Diplograplus, Climacograptus), ktoré zodpo
vedajú škótskym, birkhillským bridliciam. Na nich ležia tmavé, 
alebo svetlé, vrchnosilúrske orthocerasové vápence s Orthoce- 
rasmi a Trilobitami (Arethusina Haueri, Cheirurus Quenstedti, 
Cromus Beaumonti). Pod graptolithickými bridlicami ale pri
chodia mohutné, spodnosilúrske vrstvy, pozostávajúce z drobo- 
vých bridlíc a kremencov, v ktorých sa našly i skameneliny 
(Strophomena expansa, Orthis calligramma, Porambonites).

B elgicko. V Ardenách je známe kambrium, ale okrem 
dictyograptusových bridlíc z vrchného salmienu, žiaden silúr. 
Ale preto dobre vyvinutý silúr prichodí na viacerých miestach 
Belgicka. Tak v južnom Brabantsku (pri Grand Manile, neďa
leko Gemblouxu), tiež v úzkej stuhe, ktorá južne od Maasy a Sam- 
brey (pri Huy, Namuri, Charleroi) sa rozprestiera a leží medzi 
veľkou južnou Dinantskou a severnou Namurskou panvou. Tieto 
vrstvy silúru belgickí geologovia menujú „créte du condrozom“, 
Grand-manilská fauna zodpovedá caradocu, ale sú tu vyvinuté 
i ekvivalentné vrstvy tarannonu a Uandoveryu. V „créte du 
condroz“ ale prichodí i arenig, ako i wenlock a ludlow. Vrchno- 
silúrske vrstvy sa tu ale pod zemou pokračujú do „Pas de 
Calais“, kde pri Caffiere, blízko Boulogneu, už sú dávno známe 
graptolithické bridlice spodného ludlowa. V novšom čase ale 
boly pri Liévine objavené niečo mladšie aymestryským vápen
com zodpovedajúce vápence (Dayia navicula, Wilsonia Wilsoni, 
Calymmene Biumenbachi, Ceratiocaris).

Fauna belgicko-francúzských vrstiev je veľmi podobná faune 
Anglicka a preto ju musíme sem zaradiť — píše Dr. Kayser 
— a nie do česko-juhoeuropskej silúrskej oblasti.

Francúzsko. Tu je silúr vyvinutý nielen na severozápade, 
ako v Normandii a v Bretagnei, ale i na juhu, ako v Montagne 
Noire (Languedoc) a v Pyreneách.

Dr. Kayser udáva rozčlenenie silúru, ako typické pre Fran
cúzsko, nasledovne:
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Bridlice s vápencovými uzlinami (Cardiola cornu copiae, 
Orthocerasy, Puella, Dualina, Ceratiocaris).

Alaunovým bridliciam podobné, butuminózne bridlice 
s Graptolithami. Tieto sa delia na:
4. crozonské bridlice =  ludlowský aymestryový stupeň, 
3. andouilléske bridlice =  wenlock,
2. ampélitské (polignéske) vrstvy =  tarannon,
1. „phtanite des anjou“ vrstvy =  llandovery.

Rozanské vápence (Orthis Actoniae a testudinaria). 
Mayské pieskovce (Trinucleus concentricus, Homalonotus 

Brongniarti).
Angerské strechové bridlice (Calymmene Tristani, Ogygia 

Buchi, Placoparia Tourneminei, Asaphus).
Armorikánsky pieskovec na bázy slepencový, obsahujúci 

diery črvače, plazivé stopy, Lingule, Asaphus armori- 
canusa a mnoho mušiel (Ctenodonta, Redonia).

V celom svojom vývine, ale hlavne vo vrchnom silúre, 
badať podobnosť k českej fácii. Mnohé české druhy boly i tu 
pozorované.

V paralelizácii, cardiolové bridlice zodpovedajú ludlowu, 
pod nimi ležiace graptolithické bridlice aymestryovej skupine, 
wenlocku, tarannonu a llandoveru, dva najbližšie stupne ca- 
radocu, angerské bridlice llandilu, arenigskému pieskovcu. 
Ekvivalent tremadocu chybuje.

Na juhu je rozčlenenie silúru podobné, lenže tu i tremadoc 
má svojho ekvivalenta, v podobe Euloma-niobeového horizontu.

Astúria. Katalonia. Sierra Morena. Portugalsko. V«ade 
tu prichodí silúr a je v hlavných rysoch podobného vývinu. 
Tu vo vrchnom oddelení prichodia hlavne tmavé vápencovo- 
uzlinaté bridlice (Cardiola cornu copiae, Orthoceras) a grapto
lithické bridlice s veľkými Asaphidami (Calymmene). Všade 
nachodíme druhy, ktoré sú s českými identické alebo aspoň 
podobné, kdežto veľmi málo nachodíme druhov, ktoré by nás 
upomínaly na severoeuropské pásmo.

To isté platí i o Sardinii, kde na juhu je silúr značne vy
vinutý. Tu k spodnému silúru patria droby a bridlice (Dalma- 
nites, Conularia); k vrchnému silúru bridlice a tmavé vápence 
s Graptolithami, Orthocerasmi a s Cardiola cornu copiaeou.
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Tiež i na Elbe a v Apuanských Alpách bol silúr pozo
rovaný podľa úlomkov skamenelín.

Balkánsky poloostrov. Tu silúr dlho nebol známy. Naj
novšie v Bulharsku pri Buchove, sa našly prvé silúrske ska
meneliny (vrchnosilúrske Graptolithy).

Ch. Barrois sa zaoberal s graptolithickými bridlicami Fran
cúzska (Bretagne, Normandia, Ardeny, Lanquedoc), Pyrenejov 
a severného Španielska (Astúria, Katalonia). Tieto stratigra- 
ficky skúmal a pri usporiadaní týchto vrstiev, prišiel k nasle
dovnému výsledku:

Phyllograptidy sú nielen vo Francúzsku, ale i na celej 
zemi ekvivalentné arenigu.

Dichograptidy prichodia len v spodnom silúre a druhy 
Tetragraptus a Dichograptus len v arenigu.

Diplograptidy (Diplogr., Climacogr., Dimorphogr,) siahajú 
od arenigu až po bázu wenlocku.

Monograptidy (Monogr., Cyrtogr., Rastrites) a Retiolitidy vy
stupujú len vo vrchnom silúre.

Rastrites je charakteristický pre llandovery, Cyrtogr. pre 
tarannon a wenlock a Retiolites siaha od báze llandoverya až 
po ludlow.

Monograptusy sa nehodia veľmi na určovanie, hrajú rôzny 
stratigrafický zástoj, lebo dokým M. lobifer prichodí vo vrch
nom silúre na spodku, M. colonus prichodí vo vrchnom silúre, 
kdežto M. Nilssoni tiahne sa celým vrchným silúrom.

# Severná Amerika. Mimo europský silúr je najvýznam
nejší v Severnej Amerike nielen preto, že prichodí v značnom 
množstve, ale i preto, že tu bol dôkladne študovaný. Rozpre
stiera sa medzi horstvom Alleghaniským a riekou Mississippi, 
ale tiež i v západných štátoch, ako v Arkanzase, v Nevade, 
v Colorade atd., ba i v Kanade, kde je vyše polárneho kruhu 
značne rozšírený. Najdôkladnejšie bol preštudovaný v Newyork- 
skom štáte, kde jeho vrstvy ležia viac-menej vodorovne, kon- 
kordantne sa ukladajú na kambrium (potsdamský pieskovec) a 
vrchné vrstvy nepozorovane prechodia do devonu.

Tu sa zaslúžil o štúdium silúru James Hall, ktorý v roku 
1847 o tomto silúre započal vydávať mohutnú monografiu, dosiaľ 
vyšly z nej 3 sväzky, ale monografia je ešte dosiaľ nedokon-
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čená. Jeho prácu, „ Palaeontology of New-York“, len Barrandove 
dielo prevyšuje na mohutnosti.

Dr. Kayser podáva rozčlenenie silúru, podľa novšieho bá
dania a podľa najnovších prác newyorských geologov (Hall, 
Mather, Emmons, Vanuxem a z novších J. Čiarke, Ch. Schu- 
chert, Amad. Grabau, Riidemann atď.):
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Hranicu medzi silúrom a devonom ťahá Čiarke medzi manli- 
usovým vápencom a medzi coeymanovým vápencom, ktorý 
je najspodnejšou čiastkou helderbergianu.

Podía Ulricha a Schucherta, všetky silúrske moria Severnej 
Ameriky povstaly, súsediacou oceánovou záplavou, ktorá len 
nehlboké, ploché, epikontinentálne, krátkodobé moria tvorila.

Podía polohy oceánov, môžeme tu 3 hlavné záplavné oblasti 
rozoznať: 1. oblasť Kordilerskú či Pacifickú, 2. oblasť Arktickú 
a 3. oblasť Atlantickú. Táto posledná sa zase delí na 3 pod- 
oblasti: na jazero Missisiippské, na koryto Appalacbské a Sv, 
Lorenzské.

Nielen v kambriu, ale i počas celého silúru, bola Atlan
tická záplavná oblasť, od Atlantického oceánu na východe, od 
Nového Fundlandu až po Karolínu, kontinentálnym pásmom 
predelená, ktoré bolo len na krátky čas miestami pretrhnuté.

V spodnom silúre v Severnej Amerike, keďže pohyby zem
skej kôry boly časté, predbežné more menilo svoj tvar, hĺbku 
a zamieňalo sa i so súšou. V tom čase v Appalachskej oblasti 
bola súšna prehrada, ktorá dovolovala utvorenie sa vrstiev 
tak petrograficky, ako i faunisticky rozlišných od susednej 
morskej plochy.

V Ordoviciu boly zistené 3 transgresie a to v čase cana- 
dianu, trentonu a cincinnatu. Prvé bolo Priečne more, siahajúce 
až po Sv.-lorenzskú oblasť, druhé Vnútrokontinentálne more, 
ktoré zalialo v ohromnom priestore vnútro Severnej Ameriky,, 
tretie a posledné, kde more postúpilo od Mexického zálivu na 
sever, od Arktického mora na juh a od Pacifického oceánu na 
východ a zalialo do 40®/,-ov kontinentu.

Vo vrchnom silúre bolo už tých transgresií menej, tu len 
v niagarskom čase nastala jedna jedinká transgresia. Valila 
sa od Tichého oceánu a zaliala 36% kontinentu.

Medzi transgresiami udali sa „regresie“, ktoré boly tak silné, 
že na konci spodného silúru, v richmondovom čase a na konci 
vrchného silúru, v manliusovom čase, bolo morom pokryté zo 
Severnej Ameriky len 5%.

V dislokácii silúru môžeme spomenúť pohyb „taconickej re- 
volutie“, ktorý v cincinnate sa prejavil v odpudení mora a 
v zvrásnení oblasti Severnej Ameriky, od Virginie až po Nový 
Fundland.
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Beekmantownský vápenec je v typickom tvare v Cham- 
plainskom mori vyvinutý, kde pozostáva z vápenitých alebo 
dolomiticko-piesočnatých vrstiev. V Pensylvánii je beekman
townský vápenec zastúpený až 1000 m hrubými vápencovými 
dolomitmi. Je bohatý na skameneliny. Tu prichodia, okrem 
prvých, pravých Graptolithov (Dictyograptus, Tetragraptus), 
velké typické Cephalopody (Trocholites) a Gastropody (Ma- 
clurea, Bučania), prvé Bryozoy (ale ešte sú zriedkavé), ďalej 
Ostracody a vodčie silúrske Trilobity (Asaphus, Illaenus, Chei- 
rurus, Amphion), ale pri týchto je ešte i celý rad kambrických 
živočíchov pri živote (Bathyurus, Agnostus). Tento zjav je zná
my i z Európy, kde prichodí pri europských ekvivalentoch to- 
hoto stupňa, tedy v tremadocu, v glaukonitskom vápenci, kde 
sa opakuje.

Chazyský vápenec charakterizujú veľké skameneliny s Ma- 
clurea magnou a iné Gastropody, Brachiopody, Cystidy, ale 
obsahuje ešte i niekoľko kambrických Trilobít.

Birdseyeský a black-riverský vápenec obsahuje Orthoce- 
rasy, ale ináč je na skameneliny dosť chudobný.

Trentonský vápenec je veľmi bohatý na skameneliny, ba 
je najbohatšou časťou amerického ordovicia. Tu prichodia Bra
chiopody (Platystrophia lynx, Ortis testudinaria a tricenaria, Lep- 
taena, Strophomena), Bryozoy, Korale, Gastropody, mušle, Tri
lobity (Isotelus platycephalus, Cheirurus pleurexanthemus, 
Chasmops, Calymmene, Lichas, Trinucleus concentricus).

Oneidový, bazálny slepenec sa usadil počiatkom vrchného 
silúru v Mississippskom mori, jeho časť je clinton s veľkými,, 

•hladkými Pentamerami, prvými Eurypterami a zodpovedá v sta
rom svete llandoveryským vrstvám. Miestna fácia clintonu je 
medinaský pieskovec.

Niagarské vápence a sliene zodpovedajú zase europskému 
wenlocku a gotlandskému vápencu, lebo mnohé Korale, Stro- 
matoporidy, Brachiopody, Trilobity sú tie isté tu, čo tam.

V guelphských dolomitoch nachodíme mnohé slimáky, Nau- 
tiloidey, veľké Leperditie, dobre udržané Brachiopody (Trime- 
rella) a Megalomus canadensis, ale Korale ustupujú a Crinoidey 
skoro úplne chybujú.

Na tieto vrstvy nasleduje salinova skupina (salinan), po
zostávajúca z červených solí a gyps obsahujúcich vrstiev, pouka
zujúcich, v oblasti západne od Newyorku, na morskú regresiu.
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Na tieto sa ukladá manliusova skupina. Sú to vápence, 
obsahujúce veľké Eurypteridy, Ceratiocaridy, Leperdity, Tenta- 
culity a pteraspidické ryby, ktoré vystupujú vo vrchnom silúre 
i v škótskom, Lesmahagowskom okrese i na ostrove Óselskom.

Všetky tieto vrstvy sa neusadily v normálnom mori, ale 
v presolených, plytkých, viac-menej uzavrených lagúnach.

Čo sa týka manliusového vápenca, ten obsahuje len nie
ktoré Crinoidey, niektoré druhy Spirifera, ďalej slimáky a mušle.

Podľa novších výskumov sa zistilo, že silúrske vrstvy 
v Newyorskom štáte, medzi salinou a manliusovou skupinou, 
obsahujú v usadení značný hiát. Tento hiát je vyplnený vrst
vami monroanskými, hrúbky 200—300 m, prichodiacimi pri 
Michigane, ale i v Ohiu a v západnom Ontáriu, newyorský 
manlius zodpovedá vrchnému monroanu a „hiat“ zodpovedá 
spodnému a strednému monroanu.

Ale len spodný a vrchný monroan je morský, stredný 
monroan je eolický, pozostávajúci z eolických pieskovcov. Fauna 
monroanu je mauliusovej faune príbuzná, ale i niagarskej faune 
podobná.

Schuchert najmladší silúr pri Newyorku, rozčleňuje na
sledovne :

Manlius (tentaculitské limestony)
Rondout (upper waterlimy) bez Eurypteridov 

an íus j Cobleskill (corallinské limestony)
\ Bertie (lower waterlimy) s početnými Erypteridami.

Silúrske usadliny vykazujú ale rôznorodosť medzi západ
nými a vnútornými štátmi Severnej Ameriky, čo je z veľkej 
oblasti kontinentu i pochopiteľné.

Zaujímavé je ale, že v Eurekskom okrese, v Nevade a 
v Britskej Columbii jestvuje, typické zastúpenie takzvanej 
„Eulomo-Niobe-ovej fauny“.

Ďalej že Loganova, quebeckská skupina vo východnej Ka
nade (Sv. Lorenzská oblasť, Nový Braunschweig) obsahuje nad 
100 m hrubé vápence, sliene, bridlice a v ich nižších častiach, 
v takzvanej levisovej formácii, prichodí jedna z najbohatších 
rfaun Graptolíth a Euloma-Nioby. Zaujímavé je srovnanie, 
soskupenie (tých istých druhov a rodov) Graptolíth tu a 
v Anglicku, Škandinávii a Francúzsku.

Už Dawson spozoroval, že celá „levisova fauna“ má cha
rakter europský, čiže škótsko-švédsky.



Najspodnejšie pásmo zodpovedá s Tetragraptom (Main 
point levisové pásmo) spodným skiddawským bridliciam, v Se- 
veroanglickom morskom dištrikte; stredné pásmo zodpovedá 
s Phyllograptom a Didymogr. bifidusom (Sv. anneské pásmo), 
stredným skiddawským bridliciam a konečne vrchné pásmo 
(Point levisové pásmo), vrchným skiddawským bridliciam a 
llanvirnu.

Tiež i na ďalekom severe, v Severnej Amerike, je silúr 
značne rozšírený. Tak na príklad v Baffinsku boly trentonské 
a tiež i na iných miestach skameneliny Uticy sbierané. Spome
nuté skameneliny prichodia vo vápencoch a tieto ležia, ako bola 
pozorované, bezprostredne na kryštalických horninách. Keďže 
ale vrchnosilúrske fosílie, niagarského veku, na Grinnellsku 
a tiež i na opačných brehoch Grónska, pod severným šírkovým> 
stupňom 79° 82°, boly objavené, možno súdiť, na velkú trans- 
gresiu vtedajšieho silúrskeho mora, už i v arktických častiach 
Severoamerického kontinentu.

Ázia. Okrem Európy a Severnej Ameriky je menovite Ázia< 
zo silúrskeho stanoviska významná.

Podľa Tolla, v oblasti rieky Leny, pri Vilui, Oleneku, na 
Tunguske, prichodí tak vrchný, ako i spodný silúr v značnom 
množstve a rozsahu.

Zaujímavé je, že tu spodný silúr tiež tak, ako v Severnej 
Amerike, prechodí do červených solí a gyps obsahujúcich pies
kovcov (skupina saliny v Sev. Amerike). Tiež i na Novosibír- 
skych ostrovoch bol objavený silúr a to v podobe koralových 
vápencov, ale i v rôznej časti Číny, Tienšanu a Himaláje boly 
silúrske fauny opísané a silúrske vrstvy zistené. Pri Balkašskom 
jazere tiež prichodí a to silúr baltického charakteru (wenlock- 
ské korale a Brachiopody). Ale ruský geolog Edelstein našiel 
podobný silúr i pri Samarkande (Halysites, Favosites gotlandica).

A frika . Tento kontinent zo silúrskeho ohľadu je ešte málo 
preskúmaný a silúr bol len na málo miestach objavený. Len 
ešte nedávno ho objavili v Marokku, v Alžírsku a na Sahare 
(neďaleko Salahu). Vo vrstvách spomenutých území, našli po 
prvý raz skameneliny a to hlavne Graptolithy.

Austrália. Tu, opačne, bol silúr už dávno objavený, a to 
hlavne vo Viktórii, v Novom južnom Walesi, na Tasmanii a
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Novom Zeelande. Prichodia tu graptolithické bridlice, patriace 
do vrchného i spodného silúru. Spodný silúr je starší (arenig). 
Vo vrchnom silúre sa tu našly Trilobity, Brachiopody a Korale.

Ju žn á  A m erika . Tu, menovite v Argentíne a Bolívii, pri
chodí silúr.

V Argentíne prichodiace vápence a bridlice, obsahnjúce 
Megalaspis, Illaenus, Maclurea, Lituites, Orthis calligramma, Di- 
dymograptus, patria staršiemu ordoviciu. Podobného veku sú 
grapolithické bridlice z Bolívie a Peru (Didymogr., Phyllogr., 
Diplogr. a Dictyogr.).

Ale i ich podložie, pozostávajúce z kremencov a nadložie, 
pozostávajúce z pieskovcov, kremencov a bridlíc, obsahujú vý
lučne — podlá Dr. Kaysera — len spodnosilúrske skameneliny 
{Asaphus, Megalaspis, Ogygia, Chasmops, Trinucleus, Lingula).

Ale v Amazonskej panve sú zase silúrske vrstvy vyvinuté, 
ktoré by sme mohli staršiemu, vrchnému silúru prideliť a po
zostávajú z graptolithických bridlíc.

Škótska „južnopolárna expedícia“ objavila Graptolithy i na 
južných, Orkneyských ostrovoch.

Zopakovanie. Ked porovnáme vývin silúrskej formácie, 
prídeme k náhľadu, že v Európe máme hlavne s dvoma vý
znamnými oblasťami dočinenia a to s oblasťou Škandinávskou 
a s oblasťon Českou. Kým ale Škandinávska silúrska oblasť 
panuje v celej severnej Európe, ako na Baltikume, v Podolsku, 
v Haliči, v Škandinávii, v Anglicku, Belgicku a v Pas de Ca- 
lais, zatial Česká silúrska oblasť panuje nad západnou Europou, 
ako v Čechách, v Horstve Smrčín, vo Východnom Thuringsku, 
v Harzi, na Rýne v Bridličnom horstve, v severozápadnom a 
južnom Francúzsku, v Španielsku, Taliansku a v Alpách.

Z toho by asi nasledovalo, že i v ostatných zemedieloch, 
tieto dva hlavné silúrske typy sa podobným spôsobom uplatnia. 
Tomu je ale nie tak.

Bolo zistené, že Škandinávska silúrska oblasť má celosve
tový význam, lebo táto sa pridružuje nielen na Severnú Ame
riku a na arktickú oblasť, ako na Grónsko, Severnú Ameriku, 
Timan, Novaja Zemlju, Novosibírske ostrovy, ale i na Áziu, 
Južnú Ameriku a Austráliu.

Podľa tohoto zistenia, píše Dr. Kayser, môžeme vysloviť 
tú mienku, že škandinávsky či severoeuropský (periarktický)
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vývin silúru je normálny a všesvetový, vo Svetovom oceáne 
vytvorený, dokým český je len mediterrány a lokálneho vý
znamu.

Keď paleogeografické mapy silúru, Frecha, Lapparenta a 
Arldta, si dôkladne prezreme — hoc i ich hranice môžu sa 
časom ešte hodne meniť — predsa prídeme k tej mienke, že 
v tom čase, ba i v kambriu, jestvoval jeden veľký oceán „Po- 
seidonom“ pomenovaný, ktorý sa rozprestieral od západnej 
Európy do Severnej Ameriky, pri ktorom na severe sa tiahala, 
cez Grónsko, od východnej Kanady do Škótska a Nórska, Se
veroatlantická pevnina. Pritom ale, už v tomto čase jestvovaly, 
kontinentálne jadrá Severnej Ameriky a severnej Ázie, ktoré 
ale v rôznych fázach silúru boly, viac-menej zamieňavo, zapla
vené morom. Na južnej pologule bolo to ale niečo inakšie. Tu, 
cez celú silúrsku periódu, rozprestieral sa, od Južnej Ameriky 
cez Afriku až na Austráliu, mohutný, veľký Južný kontinent.

More opätovne menilo svoj tvar aj hranice, hlavne v spod
nom silúre, v Severnej Amerike. Ale v Severnej Amerike je 
známa i vrchnosilúrska transgresia, ktorá v Južnej Amerike 
dosiaľ nemohla byť presne zistená, ale je predpokladaná (Ama
zonská oblasť). To isté sa mohlo diať i v západnej Európe na 
niektorých miestach, keďže moria vrchného silúru vykazujú tu 
tiež väčšiu hĺbku, než moria spodného silúru.

Je len prirodzené, že transgresie majú v zápätí i regresie. 
A ako sa to deje a dialo vždy, tak to bolo i tu. Takéto regresie 
sa dialy hlavne v európskom Rusku a v západnej Austrálii.

Aké klíma, podnebie, panovalo v silúrskej perióde, na to 
máme len skromné záznamy.

Geologovia Dana, Brôger a Lapparent sú tej mienky, keďže 
mnohé druhy silúrskych Brachiopodov a Trilobít majú všesve- 
tové rozšírenie a tiež i z toho, že silúrske útesové korale boly 
objavené nad polárnym kruhom: mohlo v tom čase, do vyso
kých šírok, rovnomerné, teplé podnebie panovať

Keďže v spodnom silúre, vo Východnej Sibírii a v New-' 
yorskom štáte, boly objavené soľ a gyps obsahujúce sliene, 
môžeme uzatvárať i na suchú periódu tamojších oblastí.

Viďme konečne srovnávací prehľad a rozčlenenie i vývin 
silúru v niektorých hlavnejších, silúrskych oblastiach:



Srovnávacf prehľad o vývine silúrgkej form ácie v niektorých hlavných oblastiach,
podľa Dr. Kaysera.
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