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MLYNSKÚ DOLINU KEDYSI 
POKRÝVALO DÁVNE JAZERO

univerzitným kampusom sa stretli 
výskumníci z rôznych pracovísk. Okrem 
vedcov z Univerzity Komenského, 
Slovenskej akadémie vied a Štátneho 
geologického ústavu Dionýza Štúra 
tvorili medzinárodný tím aj kolegovia 
z Francúzska a Rakúska. Boli medzi nimi 
geológovia, paleontológovia, geofyzici 
a geochemici.
Keď v roku 2005 vykopali základovú 
jamu pre budovu FIIT STU, bahnité 
vrstvy v nej preskúmali vedci zo 
Slovenskej akadémie vied. Našli tu vtedy 
faunu lastúrničiek. Oblasť mapovali aj 
vedci Štátneho geologického ústavu 
D. Štúra, ktorí indikovali, že v týchto 
miestach by sa mali nachádzať 
uloženiny Panónskeho jazera. Práve oni 
inšpirovali našich geológov k ďalšiemu 
pátraniu po histórii obrovského jazera.

Dávne tvory z prehistorického 
jazera

Panónske jazero bolo vlastne 
vnútrozemské more so slanou vodou 
podobnou Kaspickému moru. Napriek 
tomu ho odborníci volajú jazerom, keďže 
išlo o vodnú masu úplne oddelenú od 
svetového oceánu pevninou. Miestami 
malo hĺbku cez jeden kilometer. Neskôr 
bolo vyplnené prevažne dunajskými 
sedimentmi a vytlačené na juh až 
do oblasti Srbska, kde zaniklo pred 4 
miliónmi rokov. Netreba si ho mýliť so 
starším morom Paratethys, z ktorého 
fosílie sa našli napríklad na Sandbergu 
v Devínskej Novej Vsi. 
Na ručne vykopanom odkryve vo svahu 
univerzitného kampusu v Mlynskej 
doline pozorovali naši vedci striedanie 
vrstiev uložených pod hladinou 
Panónskeho jazera. Prúd vody, vytvorený 
na dne vlnením, tvoril podvodné duny, 
ktoré sú zmenšeným ekvivalentom 
púštnych dún a vznikajú podobným 
procesom pod vodnou hladinou. Našli tu 
lastúrniky, lastúrničky a ďalšie živočíchy 

typické pre morské pobrežia s prítokom 
sladkej vody z potokov.
„Na hraniciach vrstiev boli dobre viditeľné 
bioturbácie – stopy, ktoré vytvorili 
živočíchy obývajúce paleodno jazera pri 
hľadaní potravy a tvorení chodbičiek. 
Našli sme tu aj fosílie nanoplanktónu 
a lastúrničiek,“ opisuje Michal Šujan. 
„Fosílna fauna naznačuje dynamické 
podmienky v blízkosti pobrežia 
s prítokom sladkej vody z potokov. Takéto 
podmienky nie sú pre živočíchy ideálne, 
ale mierne stresujúce, čo sa prejavilo na 
neveľkej pestrosti fosílií,“ pokračuje.
Lastúrniky rodu Lymnocardium sú 
charakteristickou endemickou faunou 
Panónskeho jazera, vyvinutou po jeho 
oddelení od okolitých morí. Kôrovce 
s miskovitými schránkami – lastúrničky 
– poukazujú na rôznorodosť prostredí 
a blízkosť vôd mimo dosahu vlnenia 
s pokojnou bahnitou sedimentáciou. 
Naprieč mnohými miliónmi rokov sa tu 
tiež vyskytoval nanoplanktón.
„Prekvapilo nás zistenie, že hoci 
Panónske jazero existovalo v Podunajskej 
nížine už pred 11,6 miliónmi rokov, svahy 
Malých Karpát zaplavilo až o milión rokov 
neskôr. Obmývalo ich však len pomerne 
krátko, približne pol milióna rokov. 
Z Mlynskej doliny ho vytlačila delta paleo-
Dunaja,“ vysvetľuje Šujan.

Berýlium vytvárané kozmickým 
žiarením

Na Katedre geológie a paleontológie 
PriF UK rozvíjajú novú metódu určovania 
veku, a to pomocou kozmogénneho 
berýlia. Využili ju aj pri stanovení veku 
sedimentov z Mlynskej doliny. Pomocou 
rádioaktívneho berýlia je možné určiť 
čas uloženia ílu, ktorý je najbežnejším 
sedimentom na planéte, zhruba do veku 
14 miliónov rokov.
Kozmogénny izotop berýlia vzniká 
v atmosfére, keď kozmické žiarenie 
premieňa dusík a kyslík aj na berýlium. 

Dažďom sa dostane do riek a morí, 
kde na povrchu zrniek ílu alebo prachu 
vytvára vrstvu. Keďže je tento izotop 
berýlia rádioaktívny, vďaka jeho 
postupnému úbytku je možné merať vek 
uloženia sedimentov.
Koncentrácie kozmogénneho berýlia 
v horninách sú však extrémne nízke. 
Metódy na jeho meranie sa zdokonalili 
len za posledných 30 rokov. Po tom, 
čo v laboratóriu na katedre geológie 
a paleontológie chemicky izolujú 
berýlium zo skúmaných hornín, 
vzorky skúmajú ich spolupracovníci 
na spektrometri v Aix-en-Provence vo 
Francúzsku. Laboratórium na katedre 
geológie a paleontológie je jedným 
z mála na svete, kde túto novú metódu 
využívajú na datovanie. Nemalé 
úsilie vynakladajú aj na jej rozvoj 
a zdokonalenie.
Metóda má potenciál pre ďalší výskum 
vývoja nížin a kotlín, ale aj výskum 
výzdvihu pohorí v našom regióne. 
Pracovisko sa zaoberá aj skúmaním 
veku Jazera Turiec, ktoré existovalo 
v Turčianskej kotline v tom istom čase 
ako Panónske jazero. Presné údaje 
o veku nám pomôžu pochopiť minulé 
klimatické zmeny.
Naši vedci svoju pozornosť teraz 
obracajú k výskumu výzdvihu Malých 
Karpát, konkrétne na riečne štrkové 
terasy, na ktorých je postavená napríklad 
budova Prírodovedeckej fakulty UK. Vek 
ich sedimentácie nie je známy, pričom je 
dôležitý pre poznanie rýchlosti výzdvihu 
pohoria, ktorý trvá dodnes. „Vývoj okolia 
Bratislavy je z hľadiska najmladších 
vertikálnych pohybov pomerne 
komplexný a jeho poznanie je dôležité aj 
pre rozvoj mesta,“ uzatvára Šujan.

Výskum podporila Agentúra na podporu 
výskumu a vývoja prostredníctvom 
grantov APVV-16-0121 a APVV-20-0120.

Keby sme pred viac ako 10 miliónmi rokov zavítali na územie dnešnej Bratislavy, ocitli by sme sa na brehu 
obrovského jazera siahajúceho od Viedne až po Belehrad a Transylvániu. Vody Panónskeho jazera pokrývali 
takmer celé územie Maďarska, sever Chorvátska a Srbska a časť Rumunska. Juhozápadná časť Slovenska sa tiež 
na niekoľko miliónov rokov stala morským dnom či skôr dnom jazera, ale k tomu sa ešte dostaneme.

Panónske jazero zalievalo aj dnešnú 
Záhorskú a Podunajskú nížinu. Siahalo 
až do výšky dnešného univerzitného 
kampusu v Mlynskej doline v Bratislave 
a vrcholy Malých Karpát vytvárali 
sústavu ostrovov. Mlynská dolina vtedy 
tvorila uzavretý záliv. A práve vďaka 
tejto polohe má potenciál ukrývať 
v naukladaných vrstvách sedimentov 
informácie o vývoji regiónu v dávnej 
minulosti.

Poklad za humnami

Lokalita nebola ani zďaleka dobre 
preskúmaná. O výskyte skamenelín 
vedci vedeli len z geologických 
prieskumov v čase budovania fakúlt 
UK a STU v univerzitnom areáli na 
kopci v Mlynskej doline. „Nemali sme 
však v rukách fyzické exempláre. Opisy 
z prevažne inžiniersky orientovaných 
prieskumov nám nepomohli, aby sme 

presnejšie určili, o aké fosílie išlo,“ 
hovorí hlavný autor vedeckého článku 
Michal Šujan z Prírodovedeckej fakulty 
UK. O svojich najnovších zisteniach 
publikovali štúdiu v „open access“ 
časopise Rivista Italiana di Paleontologia 
e Stratigrafia.
Ako to už býva, bez pomoci kolegov 
z iných pracovísk sa výskum robí 
ťažko. Aj pri skúmaní niekoľko 
miliónov rokov starých vrstiev pod 

Text: Lenka Miller
Foto: Michal Šujan Lastúrnik 

Lymnocardium
Výkop vo svahu 

v Mlynskej doline
Lastúrnička Loxoconcha 

granifera


