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podnokriedová mikrofauna rádiolárií bola 
študovaná na lokalite Horné Srnie-

Samášky. Profil reprezentuje odkryv v záreze 
cesty, spájajúci hlavnú cestu v smere na Ostré 
s vedľajšou, vedúcou k opustenému lomu 
Východné Bradlo. Spoločenstvá rádiolárií na 
tejto lokalite pochádzajú z rohovcových 
vložiek  v pieninskom vápencovom súvrství 
kysuckej sukcesie bradlového pásma. 
Rádioláriovú mikrofaunu zo spodnej časti 
profilu pieninského vápencového súvrstvia 
zastupujú prevažne druhy so širokým 
stratigrafickým rozpätím výskytu. Prítomnosť 
druhu Cecrops septemporatus (Parona) však 
naznačuje, že spodná časť súvrstvia nie je 
staršia ako vrchný valangin. Rádioláriová 
asociácia získaná z vyšších polôh  
profilu reprezentovala stratigrafický interval 
vrchný valangin - hoteriv (U.A.17-U.A.20 
Baumgartner et al., 1995). Tento vek bol 
potvrdený aj podľa biostratigrafickej zonácie 
Jud 1994 (U.A.23-U.A.31). V spomínanej 
asociácií získanej z vyšších polôh súvrstvia sa 
však nachádzal aj druh Alievium echinus 

Dumitrica, ktorého posledný výskyt je podľa 
autora zaznamenaný v spodnom hoterive a druh 
Becus gemmatus Wu, ktorého prvý výskyt je 
doteraz zaznamenaný v spodnom hoterive. Ich 
prítomnosť preto indikuje stratigrafický interval 
asociácie - spodný hoteriv. Spomínané druhy 
však nie sú súčasťou ani jednej z použitých 
zonácií a takto stanovené stratigrafické rozpätie 
nie je tak signifikantné, ako rozpätie na základe 
biozonácií. Nami získaný pomer diverzity S/N 
vo vzorkách naznačuje relatívny pokles hladiny 
v danom období a následnú transgresiu. Svedčí 
o tom prevaha výrazne diverzifikovaných 
spumelárií, ktoré sú na rozdiel od naselárií 
odolnejšie v environmentálne nestabilných 
podmienkach, akými je eutrofizácia prostredia. 
Tieto uzávery korešpondujú aj s eustatickou 
krivkou, vytvorenou pre kriedu (Haq et al., 
1987). 
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