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Při geologických exkurzích v Nízkých Beskydech na vý-
chodním Slovensku jsme v roce 1986 navštívili také kvar-
térní lokalitu Remeniny. V profilu deluvií zde byly v super-
pozici dvě polohy s příměsí sprašového materiálu,
spočívající v nadloží přeplavené čočky jemně písčitých slí-
nitých siltů s pěnovcovými inkrustacemi. Již při dřívějším
terénním výzkumu J. Harčára byly z profilu odebrány
orientační vzorky na malakoanalýzu. Svrchní dvě fosilifer-
ní polohy poskytly typické glaciální druhy, zatímco vápni-
tá čočka obsahovala taxony interglaciální (Kovanda 1988,
1989). Po určení měkkýšů ze všech tří poloh se ukázalo,
že jde o vzácný případ pleistocenní fauny z této oblasti,
a proto bylo rozhodnuto zpracovat lokalitu podrobněji, aby

byl získán pokud možno ucelený pohled na vývoj přírod-
ního prostředí na lokalitě.
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Zkoumaná lokalita se nachází severoseverovýchodně od
obce Remeniny, 1,2–1,3 km od středu obce.

Remeniny leží v sz. části okresu Vranov nad Topľou
v údolí Voľanského potoka, pramenícího v Ondavské vr-
chovině severozápadně od Ruské Vole. Je levostranným
přítokem řeky Toplé, do které ústí východoseverovýchodně
od Hanušovic nad Topľou (obr. 1).
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Území je po geomorfologické stránce součástí oblasti
Nízkých Beskyd a patří do celku Ondavské vrchoviny. Re-
liéf širšího území (obr. 2) má charakter vrchoviny s prů-
měrnými výškami 350–450 m n. m. Nejníže jsou situována
dna údolí. Voľanský potok má v úseku Remeniny–Matiaš-
ka výšku říční nivy 185–205 m n. m.

Nejvyšší výšky dosahuje hřbet Stavenec (392 m n. m.)
a Lehotkov (433 m n. m.). Dominantními formami v reliéfu
jsou hřbety a údolí všeobecně orientované v sz.-jv. směru.
Akceptují tak uspořádání flyšových a bradlových struktur.
Voľanský potok má však zvláštní postavení, neboť jeho
údolí je orientované směrem SV-JZ, tedy napříč uvedený-
mi strukturami. Důvodně se dá předpokládat, že sleduje
příčnou zlomovou linii. Z dalších forem jsou výraznější

průlomové úseky Voľanského potoka, zbytky zarovnaných
povrchů, zvláště středohorské úrovně a mělké deluviální
pokryvy na úpatích svahů. Voľanský potok má poměrně
dobře vyvinutou údolní nivu, tvořenou zvláště slabě opra-
covanými štěrky s příměsí písků a písčitých hlín (Harčár
1995).

Území patří ze strukturního hlediska flyšovému pásmu
Vnějších Západních Karpat. Severní část tvoří krynická
jednotka, která je nejjižnější strukturou magurského pří-
krovu. Jsou to převážně křemitokarbonátové pískovce, jí-
lovce a slepence stáří paleocénu až oligocénu.

Jižnější část území, jejíž součástí je zkoumaný profil
Remeniny, je bradlové pásmo výlučně obalových sérií,
patřících do jarmutské skupiny, tvořené na našem území
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púchovským souvrstvím z karbonátových pískovců, slínů
a slínovců (coniac–maastricht). Obě jednotky jsou inten-
zivně zvrásněné (Nemčok 1990).

Území s lokalitou Remeniny patří v současné době do
mírně teplé klimatické oblasti, okrsek A6 – teplý, mírně
vlhký s chladnou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu
je 7–8 °C, průměrný úhrn srážek 630–650 mm/rok. Vege-
tační kryt je značně antropogenně transformovaný. Na
bradlovém pásmu se substrátem karbonátových hornin
převládá kalcifilní vegetace, v oblasti flyše dominuje
dubo-habrový porost, méně dubové lesy. V údolí Voľan-
ského potoka je na říční nivě nesouvisle zachovaný lužní
les s porostem olše, vrby, topolu, jasanu apod. Půdní kryt
na flyšovém substrátu Ondavské vrchoviny tvoří hnědé
půdy nasycené, lokálně oglejené.
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Profil Remeniny se nachází na pravé straně údolí Voľan-
ského potoka na jv. úpatí mírného svahu hory Stavenec
(souřadnice odkryvu 49°02´47˝ N a 21°33´31˝ E). Výška
profilu je ve střední části maximálně 8–10 m, délka
25–30 m. Jeho svrchní část tvoří různě zrnitá deluvia se
dvěma polohami s příměsí sprašového materiálu s ulitami
fosilních měkkýšů (MF 1 a MF 2). Dolů následují opět
(diskordantně) uložená deluvia, zčásti půdní sedimenty,
spočívající ostře na čočce slínitých jemnozrnných fluviál-
ních písků a siltů s drobnými inkrustacemi CaCO3, obsahu-
jícími množství převážně úlomkovitě zachovaných schrá-
nek měkkýšů (MF 3). Délka čočky byla několik metrů
a mocnost do 30–50 cm (obr. 3). Podložím je horizont pís-
čitých a slabě opracovaných fluviálních štěrků, s podílem
pískovcových úlomků, ostře spočívajících na hlinitě písči-
tém až hlinitě kamenitém deluviu s ostrohrannými úlomky
až bloky pískovců.

Z terénního pozorování lze soudit, že na bazální deluvia

byl nasunut celý nadložní komplex. O jeho porušení při po-
hybu svědčí např. i průběh jednotlivých poloh, zvláště ho-
rizontu s MF 3 a jeho těsného nadloží.

Popis profilu (m, za vlhka) – obr. 4:
0,00–0,25 – šedý A-horizont recentní půdy na svahových

hlínách,
0,25–0,60 – světle hnědá svahová hlína s příměsí pískov-

cových úlomků (5-10 cm),
0,60–1,20 – světle šedě hnědé zahliněné deluvium pískov-

cových úlomků,
1,20–1,80 – světle hnědá až okrová svahová hlína s podílem

spraší a drobných úlomků pískovců (MF 1),
1,80–2,50 – světle hnědá zahliněná suť pískovcových

úlomků (8–15 cm),
2,50–2,75 – rezavě hnědé zahliněné svahoviny pískovco-

vých úlomků (?B-horizont půdního sedimen-
tu),

2,75–3,75 – světle hnědé a šedé zahliněné svahoviny pís-
kovcových úlomků (6–10 cm) s podílem
spraší (MF 2),

3,75–4,55 – světle hnědé deluvium zahliněných úlomků
pískovců (10 cm),

4,55–5,35 – totéž, s většími úlomky pískovců (až 20 cm),
5,35–5,60 – sytě rezavá poloha (? B-horizont půdního se-

dimentu),
5,60–5,85 – nahoře místy nepravidelně mocná poloha

tmavě šedé, jemně písčité nivní hlíny (? s po-
dílem humusu), níže výrazně bíle šedé a šedo-
bílé jemně písčité a slínité silty s drobnými in-
krustacemi pěnovců (s MF 3),

5,85–6,00 – světle šedé a šedé, rezavě skvrnité, jemně
a středně zrnité fluviální písky,

6,00–6,30 – žlutě hnědé a šedožluté středně a jemně zrnité
fluviální písky se středně opracovanými va-
louny (štěrky) pískovců,

6,30–6,80 – hnědé hrubě úlomkovité až kamenité deluvi-
um pískovců,
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6,80–7,70 – světle hnědé písčité až hlinitě kamenité delu-
vium s převahou ostrohranných úlomků až
bloků pískovců.

Při popisu a studiu profilu na lokalitě bylo zřejmé, že na
polohu s MF 3 bylo celé nadložní souvrství svahovin nasu-
nuto, o čemž svědčí výrazná diskordance na povrchu hori-

zontu s MF 3 (obr. 3). Rovněž lze předpokládat, že také
mezi bází fluviálních sedimentů (v hloubce 6,30 m) a jeho
podložím je obdobná situace. Jde o doklad běžné přítom-
nosti sesuvů v této oblasti.

Jak je z popisu profilu patrné, jsou v něm různé druhy de-
luvií (ve dvou případech s podílem sprašového materiálu
s MF 1 a MF 2), rozdělená dvěma horizonty fluviálními:
výše přeplavenými slínitými silty s podílem jemných in-
krustací pěnovců (s MF 3) a níže polohami písků, spočíva-
jících ještě na štěrcích. Toto fluviální (celkem jen 0,70 m
mocné) souvrství spočívá diskordantně opět na polohách
svahovin, zřejmě součásti příbřežní nivní (údolní) výplně
Voľanského potoka. K uložení deluvií i fluviálních poloh
by potom muselo dojít někdy buď na konci posledního gla-
ciálu, nebo dokonce v holocénu po degradaci permafrostu.

V profilu svahovin jsou rovněž přítomny dvě rezavě
zbarvené polohy – pravděpodobně B-horizonty půdních
sedimentů, z nichž svrchní spočívá v polohách svahovin
mezi oběma horizonty s MF 1 a MF 2, spodní pak v těsném
nadloží slínitých siltů s inkrustacemi CaCO3 s MF 3.
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Z uvedených poloh svahovin se sprašovým materiálem po-
cházejí dvě prakticky totožné fauny (MF 1 a MF 2), typické
např. pro období nejmladšího stadiálu posledního glaciálu.

Obě polohy s totožnými MF 1 a MF 2 nejsou jediný hori-
zont rozdvojený po svahu gravitací, jak by se také dalo před-
pokládat, ale jsou to dva různě staré horizonty. Svědčí pro to
přítomnost B-horizontu půdního sedimentu mezi těmito
polohami. Obě MF jsou syngenetické s ukládáním poloh,
v nichž se nacházely. To dokládá skvělé zachování jejich ulit.

K poloze s MF 3 je třeba dodat následující. Jde o fluviál-
ně přemístěný materiál, zachovaný v profilu jen jako prota-
žená čočka. V její svrchní části je místy nepravidelně sle-
dovatelný, neostře ohraničený tmavě šedý horizontek,
zřejmě obohacený humusem.

Při odběru vzorků na malakoanalýzu byly původně ode-
brány jak vyšší, nepravidelně vyvinutá poloha šedá, tak
pod ní výrazná vrstva šedobílá. Při určování měkkýšů se
ukázalo, že je druhová skladba obou horizontů prakticky
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MF 1 MF 2

Vertigo parcedentata + +

Columella columella + +

Valloni tenuilabris + +

Pupilla loessica + +

P. muscorum + +

P. sterrii + +

P. triplicata +

Succinella oblonga et elongata + +

Clausiliidae sp. frgm. +

cf. Trochulus sp. frgm. +
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totožná, takže byly sloučeny jako MF 3. Je to také dáno
skutečností, že materiál obou poloh byl vodou transporto-
ván při nějaké náhlé přírodní události téměř společně a také
tak uložen. Proto bylo zachování skořápek MF 3 v naprosté
většině drobně úlomkovité, což stěžovalo jejich určování a
možnost vyhodnocení kvantitativního obsahu jednotlivých
druhů. Neurčitelné úlomky ulit tvoří totiž naprostou větši-
nu měkkýšího materiálu.

Z MF 3 bylo přesto určeno celkem 55 druhů měkkýšů.
Jejich paleoekologická skladba odpovídá skutečnosti, že
schránky pocházely nejen přímo z místa, kde se sediment
původně ukládal, ale vlivem transportu byly do něj vplave-
ny i druhy z blízkého okolí, i když ze stejného období. Pro-
to je třeba nahlížet na společenstvo jako na druhotně smíše-
né, v němž jsou obsaženy druhy všech ekologických
skupin (sensu Ložek 1964) kromě skupiny druhů stepních
(tab. 2). Přesto je celkový charakter MF 3 typický pro ma-
lakofauny teplého a vlhkého interglaciálního období, kdy
byl na lokalitě trvalý porost smíšeného listnatého lesa, tak
jak tomu bylo na obdobných lokalitách na celé řadě míst ve
střední Evropě.

Mezi šestnácti lesními druhy s. s. (s 29,1 % obsahu –
Ložkova ekologická skupina 1) jsou přítomny tři vůdčí,
charakterizující u nás vrcholná interglaciální období: Dis-
cus perspectivus, Drobacia banatica a Pagodulina pago-
dula, doplněná dalšími třinácti taxony, běžně se v podob-
ných společenstvech vyskytujícími (viz tab. 2). Šest
dalších druhů ekologické skupiny č. 2 (obývajících leso-
stepní a světlé hájní lokality) čítá 10,9 % a druhy lužních
lesů (ekologická skupina 3) tvoří 5,45 %. V této třetí sku-
pině je nejpozoruhodnější přítomnost četně obsaženého
druhu Vestia gulo, dosud známá pouze z několika lokalit
holocenních a samozřejmě jako recentní v s. a v. části Slo-
venska (Lisický 1991). Počet druhů uvedených tří kategorií

�������	�
�	�	
�������������������	��������� ��������	
����������� ��,

�"9!��"�6:����
"��$!�K� M�C

1

!! Discus perspectivus III

!! Drobacia banatica II

!! Pagodulina pagodula I

! Platyla polita IIII

! Cochlodina laminata II

! Cochlodina orthostoma I

! Ruthenica filograna II

! Macrogastra plicatula I

! Daudabardia rufa I

! Sphyradium doliolum I

! Monachoides incarnatus I

! Aegopinella pura III

! Vitrea cf diaphana I

Discus ruderatus I

Semilimax semilimax I

cf. Oxychilus sp. I

2

! Cepaea cf. hortensis I

! cf. Helix pomatia I

(+) Arianta arbustorun II

(+) cf. Fruticicola fruticum I

Vitrea crystallina III

Aegopinella sp. I

3

Vestia gulo III

Clausilia pumila I

(+) Perforatella bidentata IIII

5

+ Pupilla muscorum I

(+) Vallonia costata II

Vallonia pulchella I

Vertigo pygmaea I

6 cf. Euomphalia strigella I

7

Laciniaria plicata I

(+) Clausilia dubia I

(+) Cochlicopa lubrica III

Vitrea cf. contracta I

(+) Punctum pygmaeum I

cf. Trochulus sp. I

Limacidae div. I

8
+ Succinella oblonga IIII

Carychium tridentatum I

9

(+) Succinea putris I

Vertigo angustior IIII

Vertigo antivertigo II

Vertigo moulinsiana I

Carychium minimum III

(+) cf. Zonitoides nitidus I

10

Galba truncatula III

cf. Radix peregra I

Physa fontinalis I

Anisus leucostoma IIII

Gyraulus crista I

Gyraulus sp. II

Pisidium obtusale I

Pisidium casertanum I

Pisidium personatum I

Unionidae sp. I
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lesních druhů s. l. čítá celkem 45,45 %, což je pro společen-
stva faun interglaciálů reprezentativní údaj (obr. 5).

Zástupci ostatních ekologických skupin (tj. č. 5 –10) dávají
obraz o rozrůznění biotopů v době fluviálního transportu ma-
teriálu. Jde vesměs o běžně se vyskytující druhy v nejrůzněj-
ších typech uloženin z různých období, např. holocenních. Za
zmínku stojí Vertigo moulinsiana, které bývá také součásti in-
terglaciálních faun. Vodní druhy charakterizují převážně sto-
jaté a periodické mokřady a mělké vody, jen částečně vody te-
koucí. Za zmínku zde stojí uvést drobné úlomky lastury blíže
neurčitelného druhu z čeledi Unionidae. Jedinec této škeble je
jistě zvláštním dokladem stálé a vydatné vodnatosti Voľan-
ského potoka v interglaciální minulosti.

Z hlediska četnosti zastoupení jednotlivých druhů (z ur-
čitelných drobných úlomků schránek) jsou ve společenstvu
MF 3 nejhojnější Platyla polita, Perforatella bidentata,
Succinella oblonga, Vertigo angustior a Anisus leucosto-
ma, tedy taxony stálého i periodického vlhkého až mokřad-
ního biotopu, což odpovídá běžnému nivnímu porostu.
P. polita patří zřejmě k zástupcům druhů kdysi žijících pří-
mo na úpatí svahu podél údolní výplně. Běžně přítomné
druhy jsou zde Discus perspectivus, Aegopinella pura, Vit-
rea crystallina, Vestia gulo, Cochlicopa lubrica, Carychi-
um minimum a Galba truncatula. Za vzácné je třeba pova-
žovat Pagodulina pagodula, Daudebardia rufa,
Macrogastra plicatula, Sphyradium doliolum, Monachoi-
des incarnatus, Vertigo moulinsiana, Physa fontinalis a Pi-
sidium personatum a dále nejistě určené Vitrea diaphana,
Helix pomatia, Fruticicola fruticum, Vitre contracta, Zoni-
toides nitidus a úlomky lastury čeledi Unionidae sp. Zbylé
taxony jsou přítomny roztroušeně.
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Je třeba zdůraznit, že nález interglaciální malakofauny od
Remenín je prvním z území Nízkých Beskyd. Proto nám
poskytuje důležité údaje o pleistocenním vývoji této oblasti.
Přímý důkaz stratigrafického zařazení MF 3 není zatím
k dispozici. Lze se však opřít o několik skutečností: Intergla-
ciální stáří této fauny můžeme považovat za prokázané, a to
jednak vzhledem k přítomnosti druhu Drobacia banatica
(a dalších) a jednak proto, že čočku s MF 3 kryjí svahoviny
se dvěma polohami obsahujícími typické glaciální (spra-
šové) malakofauny (MF 1 a MF 2). Pokud jde o bližší strati-
grafické zařazení MF 3, důvodně se domníváme, že pravdě-
podobně jde o interglaciál poslední, a to proto, že jeho
pozice při dnu údolí Voľanského potoka prakticky vylučuje
(v oblasti Nízkých Beskyd) jeho vyšší stáří, a také proto, že
nadložní polohy s MF 1 a MF 2 náležejí (podle řady analo-
gií) nejspíše do období svrchní části posledního glaciálu. Za
velmi důležitý považujeme z pleistocénu Slovenska první
nález vřetenatky Vestia gulo. Vedle popisované lokality
jsme také navštívili dvě Harčárem objevené, více metrů
mocné holocenní pěnovcové kaskády jv. od Remenín, ne-
uvedené v monografii Kovandy (1971): Petkovce a Micha-
lok. Druhá z nich se připravuje ke zpracování a publikaci.

Poděkování: Za určení druhů rodu Pisidium vyslovujeme díky
Michalovi Horsákovi.
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