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Molluscs of a tufa-, marl- and alm-dominated slope cascade located north of Liptovská Lužná in the
Low Tatra Mts.

JIŘÍ KOVANDA
1 – MICHAL HORSÁK

2

1 Dobropolská 26, 102 00 Praha 10
2 Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno

Key words: Slovakia, Low Tatra Mts., tufa cascade, molluscs,
young Holocene

Abstract: Development of natural landscape in the Holocene of
the alpine stage in the Low Tatra Mts. is highlighted by the
paleomalacological study of a sequence consisting of calcareous
and organic-rich sediments occurring north of Liptovská Lužná
village. The sequence can be subdivided into three parts overlying
each other. The molluscan assemblages reflect environmental
changes on the locality. They were caused by the existence and
influence of a spring with limewater and by human activities –
forest clearing and the subsequent grazing of herbaceous vegeta-
tion and scrub in the youngest Holocene.

Celkem plochá svahová kaskáda pěnovců a sladkovod-
ních slínů s vápnitými slatinami a almy, jen 20 m široká
a něco přes 40 m dlouhá, je necelý metr mocná. Nachází
se při dnu údolí na pravém břehu potoka Ráztočka asi
3 km s. od Liptovské Lužné v nadmořské výšce okolo
900 m, a to mezi Červenou Magurou (k. 1298 m) a Vel-
kým klínem (k. 1378 m) v z. části Nízkých Tater – mapa
M-34-111-B-a-2 (4377,98 × 5426,91), obr. 1.

Kaskádu poprvé popisuje IVAN (1943) a její sediment
jako „žlutavý a křehký travertin, tvořící nízkou terásku (jen
několik m2) v poloze Na Ráztokách pod vrchem Skala; zde
se tvoří dodnes“. Další údaj nalézáme u ZÝKY a VTĚLENSKÉ-

HO (1960). Ložisko zařazují do jejich poslední z patnácti-
členné klasifikační skupiny „O“, tj. „s velmi hrubě dutinka-
tou, jemně zrnitou až celistvou či smíšenou (krajkovitou)
texturou“. Blíže ještě poznamenávají, že je sediment „žluté
a žlutošedé barvy, křehký, celistvý s hranatými dutinami“.
KOVANDA (1968) lokalitu uvádí s tím, že z jejích sedimentů
pochází holocenní malakofauna s relativně vzácným dru-
hem Acicula parcelineata (CLESSIN) – k tomu viz i LOŽEK

(1963 a 1964). KOVANDA (1971) toto drobné ložisko uvádí
ve své monografii pod č. lokality 523 na str. 158.

K lokalitě blíže

Pěnovce, slíny a almy se zde vysrážely z pramene, který
zřejmě vyvěral z jurských krinoidových a hlízovitých vá-
penců série Červené Magury, a to na rozhraní s pestrými
břidlicemi spodního triasu.
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Obr. 1. Topografická situace šipkou označené lokality Liptovská Lužná.



Lokalitu s dobře rozlišitelnými polohami sedimentů
jsem dokumentoval na profilu mocném 0,9 m, v němž bylo
pod 0,10 m povrchové humózní půdy vyvinuto pět výraz-
ných horizontů (obr. 2). Všechny obsahovaly subfosilní
malakofauny (MF 1–MF 5) z osmi ekologických skupin
(sensu LOŽEK 1964). Chyběli pouze zástupci stepních a xe-
rotermních stanovišť.

Popis profilu:
0,00–0,10 m šedý humózní recentní půdní horizont,
0,10–0,20 světle šedé zemité almy a drobnozrnné písči-

té pěnovce – vzorek 1 s MF 1,
0,20–0,40 šedé rezavě drobně skvrnité slabě zemité

almy s pěnovcovými inkrustacemi a ojedi-
nělými úlomky vápenců – vz. 2 s MF 2,

0,40–0,50 čočky šedých, slabě zemitých písčitých pě-
novců v černé anmoorovité hlíně s drobný-
mi ulmifikovanými úlomky dřívek – vz. 3
s MF 3,

0,50–0,75 světle šedé hlinité sladkovodní slíny s roz-
troušenými pěnovcovými inkrustacemi, ul-
mifikovanými částmi rostlin a s úlomky vá-
penců – vz. 4 s MF 4,

0,75–0,90 světle šedé slinité hlíny se zbytky ulmifiko-
vaných rostlinných částí a s úlomky a velký-
mi kameny vápenců – vz. 5 s MF 5.

Profil lze na základě litologického vývoje poloh i spole-
čenstev měkkýšů rozdělit na tři úseky:
1. Na bázi (MF 5) je druhově i na individua chudá asociace

osmi terestrických druhů s jediným zástupcem vodním
Bythinella austriaca (FRAUENF.), obývajícím pramenné
biotopy. Celkem 67 % v ní tvoří druhy lesní a hájní
a o zbytek se rovným dílem dělí druhy vlhkých, bažin-
ných a pramenných stanovišť. Jde o počátek činnosti
pramene v období, kdy byl na lokalitě zapojený les
s mokřadními ploškami.

2. Výše následují polohy s MF 4 a MF 3, v nichž jsou již
rozvinuta společenstva lesů s. l. i otevřených ploch, a to
jak suššího, tak i vlhkého charakteru. K pramenné
B. austriaca přibývají další druhy mělkých, z větší části
periodických vodních stanovišť. Celkový počet lesních
druhů s. l. v MF 4, stejně jako v MF 3, rychle narůstá,
stejně jako počet zástupců ekologických skupin č. 5, 7
a 9 (sensu LOŽEK 1964). Co do počtu jedinců jednotli-
vých druhů je společenstvo MF 4 ještě poměrně chudé –
maximálně osm kusů ulit náleželo pramenné B. austriaca
a sedm terestrickému druhu Vitrea crystallina (MÜLL.),
zbylé taxony byly přítomny pouze jednotlivě. Zato
MF 3 je co do jedinců nepoměrně bohatší. Naprosto do-
minují oba druhy rodů Vallonia a Carychium, dále Ver-
tigo angustior JEFFR., V. antivertigo (DRAP.) a Galba
truncatula (MÜLL.), tedy zástupci jak sušších, tak i vlh-
kých až bažinných otevřených ploch, v nichž jsou zbý-
vající druhy zastoupeny v nepoměrně menších počtech
či ojediněle. MF 3 je oproti podložní MF 4 nepoměrně
bohatší na taxony ekologických skupin č. 5, 7 a 8.

3. Konečně svrchní úsek profilu s MF 2 a MF 1 vykazuje
nápadný úbytek lesních druhů vůči přírůstku druhů
otevřených ploch a vodních biotopů. Na lokalitě lze pro-
to konstatovat jistý zlom v biotopických podmínkách,

což je možno vysvětlit antropogenní činností (viz dále).
Co do početního zastoupení jednotlivých druhů v obou
malakofaunách (MF 2 a MF1) vystupují v dominanci
opět oba druhy rodů Vallonia a Carychium, k nimž při-
stupují (stejně jako v předchozí MF 3) Cochlicopa lub-
rica (MÜLL.), Vertigo angustior, V. antivertigo a Galba
truncatula. Profil se totiž nacházel pod okrajem součas-
ného souvislého lesního porostu, kde námi předpoklá-
dané pastevectví omezovalo (po vymýcení původního
lesa) nárůst nových dřevin. Počet všech druhů měkkýšů
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Obr. 2. Schéma profilu Liptovská Lužná.

Obr. 3. Ekologické malakospektrum druhů z pěti poloh profilu Liptovská
Lužná, sestrojené metodikou LOŽKA (1964); vpravo jsou počty zjištěných
druhů. Pod grafy jsou číslicemi udány jednotlivé ekologické skupiny: 1 –
zapojený les, 2 – světlé háje až lesostepi, 3 – vlhké (lužní) lesy, 5 – otevře-
né (zatravnatělé) plochy, 7 – skupina druhů indiferentních, 8 – vlhká sta-
noviště, 9 – bažiny a břehy vod, 10 – vodní stanoviště.
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Tabulka 1. Seznam druhů jednotlivých malakofaun (MF) z profilu lokality Liptovská Lužná

skupina druh MF 1 MF 2 MF 3 MF 4 MF 5

1

Acicula parcelineata (CLESS.) x x

Platyla polita (HARTM.) x x x x

Vertigo pusilla MÜLL. x x

Acanthinula aculeata (MÜLL.) x x x x

Ena montana (DRAP.) x x x

Macrogastra latestriata (SCHM.) x

Ruthenica filograna (ROSSM.) x x x

Aegopinella pura (ALDER) x x

A. nitens (MICH.) aut A. epipedostoma (FAGOT) juv. x x

Vitrea diaphana (STUD.) x x x x x

Vitrea subrimata (REINH.) x x x

cf. Eucobresia nivalis (DUM. et MORT.) juv. x x

Isognomostoma isognomostomos (SCHRÖTER) x x

Monachoides incarnatus (MÜLL.) x x

2

cf. Alinda biplicata (MONT.) frgm. x

Vitrea crystallina (MÜLL.) x x x x x

Cepaea hortensis (MÜLL.) x

Fruticicola fruticum (MÜLL.) x x x

3

Macrogastra ventricosa (DRAP.) x x

cf. Vestia turgida (ROSSM.) frgm. x

cf. Vestia gulo (BIELZ) frgm. x

5

Vertigo pygmaea (DRAP.) x x x x

Pupilla muscorum (L.) x

Vallonia costata (MÜLL.) x x x

Vallonia pulchella (MÜLL.) x x x

7

Cochlicopa lubrica (MÜLL.) x x x

Euconulus fulvus (MÜLL.) x

Punctum pygmaeum (DRAP.) x x x

8
Vertigo substriata (JEFFR.) x x x

Carychium tridentatum (RISSO) x x x x

9

Carychium minumum MÜLL. x x x x x

Vertigo angustior JEFFR. x x x

Vertigo antivertigo (DRAP.) x x x

cf. Pseudotrichia rubiginosa (ROSSM.) juv. x

?

Clausiliidae sp. frgm. et juv. x x x x x

Zonitidae sp. frgm. et juv. x x x

Trichia sp. juv. x

10

Galba truncatula (MÜLL.) x x x

Valvata cristata (MÜLL.) x x

Anisus cf. vorticulus (TROSCH.) juv. – det. V. Ložek x

Anisus leucostoma (MILLET) x x x

Bythinella austriaca (FRAUENF.) x x x x x

Pisidium casertanum (POLI) x x

Ekologické skupiny 1–10 (kromě 4 a 6) podle LOŽKA (1964) – viz  údaje pod ekologickými  malakospektry (obr. 3)



je přesto ještě v obou horizontech svrchního úseku pro-
filu celkem výrazný, i když je třeba zdůraznit, že na-
prosto dominují druhy ekologických skupin č. 5, 7 a 8.
Jak v MF 2, tak i v MF 1 byly také přítomny schránky
lasturnatek (Ostracoda).

Průběh biotopických změn v souvrství profilu podle
zastoupení jednotlivých druhů udává ekologické malako-
spektrum druhů (EMS) na obr. 3.

Druhové složení všech pěti malakofaun je pro pozici lo-
kality v popsaném regionu celkem běžné (viz tab. 1). Za
zmínku stojí již uvedený nález pro nás ve slovenském holo-
cénu stále do jisté míry vzácného plže Acicula parcelineata
(CLESS.), a to ve svrchním úseku profilu s MF 1 a MF 2.

Shrnutí

Budeme-li vyhodnocovat litologický vývoj a paleomalako-
zoologický obsah v horizontech studovaného profilu, může-
me konstatovat, že se biotop lokality v průběhu sedimentace
dosti měnil, a to jednak díky přirozenému fungování pra-
mene a jednak předpokládaným, výše uvedeným antro-
pogenním činnostem. V důsledku vzniku a přetrvávání
bažinných až (periodických) mělkovodních plošek se tak
postupně více uplatňovala vodní složka biocenóz s násled-
ným ústupem souvislého lesního porostu.

Závěrem lze konstatovat, že studium i tak drobného
profilu s více než čtyřiceti druhy subfosilních měkkýšů
v montánním stupni Nízkých Tater může v tomto regio-
nu přispět k poznání změn přírodních poměrů. K bližší-
mu stratigrafickému zařazení jednotlivých horizontů

v profilu nejsou zatím žádné přímé doklady. Bezpochyby
však jde o časový úsek, kdy na lokalitě vyznívalo (z již
uvedených příčin) do té doby trvající období existence
souvislých porostů karpatských lesů. S ohledem na rych-
lost sedimentace odhadovanou podle analogií přítomných
vápnitých i organických složek v souvrství a také proto,
že i složení měkkýších společenstev v průběhu sedimen-
tace jednotlivých poloh v profilu neposkytuje patřičné
podklady k možným paleomalakozoologickým a tím bio-
stratigrafickým interpretacím, můžeme se domnívat, že je
tento (jen 0,9 m mocný) profil jak s ohledem na jeho pozi-
ci v terénu, tak i na jeho zachování dokladem poměrně
krátkého, blíže nespecifikovaného období v mladším ho-
locénu.

Tato práce vznikla za podpory výzkumného záměru Masarykovy
univerzity (MSM 00216224116).
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Abstract:An extensive flat-bog deposit containing fresh-water
sediments (alm and tufa) occurs north of Spišská Belá and it has
been exploited for many decades. The occurrence of molluscan
shells in the deposit is limited only to four calcareous horizons.
Besides the species common in shallow as well as in periodic
streams and marshes also assemblages typical for open sloughs
are present. This is a phenomenon characteristic for large-scale
deposits containing similar type of sediments which are, more-
over, situated far from an extensive forest cover. The flat-bog de-
posits on this locality have been classified by JANKOVSKÁ (1972)
to the end of the Subboreal and older part of the Subatlantic peri-
ods. This also documented with applies to our malacofaunas (MF)
from the beginning and expansion of calcareous sediments, MF 4
to MF 2. The upper horizon with MF 1 was generated after the

flat-bog growth had been terminated as a consequence of lower-
ing of the ground-water level during the land-filling precess prob-
ably in the Subrecent period.

Od roku 1860 těžené ložisko slatin, vápnitých slatin a almů
s příměsí pěnovců má plochu cca 1,0 × 1,4 km a leží v s.
části Spišské kotliny, 1,5 km s. od Spišské Belé, z. od silni-
ce do Bušovců, a to podél Čierného potoka, vlévajícího
se k V do Popradu (mapa M-34-101-B-d-2, souřadnice
4460-4461,45 x 5452-5453) – obr. 1. Nachází se mezi 635
až 620 m n. m. Průměrné roční srážky činí 650–700 mm,
průměrná roční teplota vzduchu 5–6 °C. Plocha ložiska
i jeho přilehlého okolí je zcela bezlesá; podložím jsou pís-
kovce a jílovce středního až svrchního eocénu centrálně
karpatského flyše.
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