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Uplatnenie výsledkov projektu 

Výsledky projektu sú síce v rovine základného výskumu, avšak zásadne zmenili pohľad na 
genézu pieskovcových jaskýň v globálnom meradle. Výsledky biologických výskumov prispejú 
k poznaniu šírenia sa živočíšnych druhov v izolovaných prostrediach a ich evolúcie. 

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Hlavným výsledkom projektu bolo potvrdenie pracovnej hypotézy, že za vznik obrovských 
jaskynných systémov v pieskovcoch Guayanskej vysočiny je zodpovedná slabá litifikácia 
niektorých vrstiev a rozpúšťanie klastických živcov a sľúd v kyslom humídnom tropickom 
prostredí (lateritizácia). Počas expedície Tepuy 2009 (v januári a februári 2009) sa urobili 
terénne merania a vzorkovania a objavili sa ďaľšie jaskyne na stolovej hore Chimantá, ktoré 
sa prepojili do jedného obrovského jaskynného systému (druhého najväčšieho na svete), 
nazvaného Muchimuk. Všetky novoobjavené priestory boli ovzorkované a vo všetkých sa 
našli znaky potvrdzujúce novú teóriu o vzniku týchto jaskynných systémov. Ovzorkovali sa aj 
priestory najdlhšej pieskovcovej jaskyne sveta Cueva Ojos de Cristal na Roraime. Projekt bol 
úspešný aj v oblasti biologického výskumu. Opísali sa nové druhy vodného hmyzu a 
mäkkýšov. 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

The main result of the project was confirmation of the working hypothesis that the origin of 
large sandstone cave systems in Guayana Highland was caused by weak lithification of some 
beds and dissolution of detritic feldspars and micas in acidic humid tropical environment 
(lateritization). During the Tepuy 2009 expedition (January and February 2009), new 
measurements and samplings were done. On the Chimantá Tepuy, new caves were 
discovered which were interconnected in May 2009 by speleologists to the second largest 
sandstone cave system called Muchimuk. All the newly discovered cave spaces were 
sampled and all of them showed features confirming our new theory about their origin. The 
longest sandstone cave system, Cueva Ojos de Cristal on the Roraima Tepuy was also 
sampled. The project was also succesful in biological research. New taxa of water insects and 
molluscs were described.      
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