Krátka správa – 1. kurz Geológie pre praktického jaskyniara
V priebehu dní 29.8. až 1.9.2019 prebehol pre nás jaskyniarov a záujemcov o kras dlho očakávaný
kurz Jaskyniarskej školy s názvom GEOLÓGIA, Krasové javy a princípy objavovania jaskýň, ktorý
viedol úspešný objaviteľ a expedičný jaskyniar doktor Branislav Šmída. Názov kurzu jasne naznačuje
čomu všetkému sme sa mohli venovať. Celý pohľad do problematiky nebol zameraný jednosmerne len
na suchopádnu teóriu, ale predovšetkým na praktické využitie odborných poznatkov pri jaskyniarstve,
a spoznávanie záujmovej krasovej oblasti aby si z toho jaskyniar vedel, pri svojom skúmaní, spraviť
postupne vlastný úsudok a záver. Prvé úvodné stretnutie začalo objasnením základných pojmov
a princípov pri geologickej činnosti. Naučili sme sa ako čítať geologickú mapu, spoznávali sme
geologické značky v mapách ako ich zakresliť a čítať, spoznávať ich význam. Priblížená nám bola
vhodná literatúra k bližšiemu spoznávaniu geologickej problematiky súvisiacou s jaskyniarstvom.

Spoznávanie odbornej terminológie, prvý kontakt s teóriou. Na fotografii je len čiastočná ukážka
odporúčanej literatúry.
Počas praktického spoznávania krasu, sme prechádzali viaceré obalové príkrovové jednotky,
spoznávali sme po pár sto metroch rôzne typy vápencov a zmeny v krase a geohydrológii. Prešli sme
zaujímavú časť paleokrasu v Malých Karpatoch. Nezabudli sme ani na stratigrafiu. Objasnili sme
si základné súvisiace pojmy s danou oblasťou, venovali sme sa rozoznávaniu závrtov, vápenných jám,
priblížili sme si základné geologické termíny v daných krasových oblastiach. Dostali sme návod ako
správne spoznávať závrty a ako ich popisovať, mapovať.

Začiatok kurzu v teréne a vpravo už spoznávanie slieňovitých vápencov.
Pozreli sme si niektoré krasové jaskynné lokality, aj tie ktoré sú veľmi nádejné na väčšie pokračovanie
hoci sa v nich doteraz vôbec nepracuje aj také kde sa dlho pracovalo, alebo ešte aj pracuje, ale nikam
to po dlhých rokoch nevedie. Dôvody nám boli objasnené z geologického hľadiska. Navštívené
jaskyne boli rôzneho geologického typu s rôznou genézou vývoja a rôznom formou skrasovatenia.
Vďaka tomu sme mali veľmi rozsiahli objemový balík informácií aj o tvorbe korózie, brekcií,
turbiditných prúdov a rôznych formách tvorby sintrovej výzdoby vrátane genézy mäkkých sintrov.

Bridlice v teréne nám naznačili zmenu a naozaj, hneď o pár metrov ďalej sme našli bunkovité vápence.

Poznámky v teréne sme zapisovali aj pri chôdzi – pre istotu aby sme na nič nezabudli.
Sledovali sme charakteristické markery hovoriace o tvorbe a vývoji jaskýň. Rozsiahla téma bola
vrstvovitosť a všetko čo s tým súvisí z pohľadu jaskyniarstva vrátane tektoniky. Ale dôraz bol kladený
aj na praktické cvičenia zamerané na základné merania v teréne a následne si vedieť tieto hodnoty
zakresliť do mapy jaskyne, či terénu a vedieť rozoznať čo je vrstvovitosť a čo tektonika. Aj nedeľná
praktická ukážka končila pre vysoký záujem a dobrú atmosféru až v neskorých večerných hodinách.

Ďalší blok
poznámok
k teórii
a ďalšia časť
odporúčanej
literatúry.

Spoznávanie rozdielov medzi vrstvovitosťou a tektonikou. Vpravo sledovanie vrstvovitosti a hľadanie
abrazívnych účinkov ako aj laterálnych zárezov.
Ak máte záujem zapojiť sa do ďalšieho kola, bez váhania sa pridajte stačí nás kontaktovať. K ďalším
kurzom s témou geológie a geohydrológie sú už prizvaní viacerí odborníci, ktorí dlhé roky pracujú
v jednotlivých oblastiach a budete tak môcť v priebehu pár desiatok minút spoznať jednotlivé pohľady
na genézu jaskyne v teréne a vývoj danej krasovej oblasti. Najbližšie aktivity, ale už aj uskutočnené
akcie, ktoré realizovala Jaskyniarska škola nájdete tu:
http://www.osjm.sk/OSJM/akcie/Jaskyniarska_skola.php
Kontaktná osoba: Miroslav Zverka, 0902 852 502, zverka@ovsiste.sk
Zapísal: Miroslav Zverka 3.9.2019

a spolupracujúce kluby:

